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قلمرو  در  و  دارد  طوالنی  پیشینه ای  فارسی  زبان 
کنونی مرزهای  که در روزگار  وسیعی رواج داشته است 
از  زیادی  شمار  جغرافیایی 
کشورهای منطقه و فرامنطقه 
که  زبان  این  دربرمی گیرد.  را 
زبان  و  اسالم  عالم  دوم  زبان 
است،  اسالمی  عرفان  اول 
گران بهایی  میراث  حامل 
و  پربار  فرهنگ  و  دانش  از 
که برای جامعه ی بشری سرمایه ای  ارزشمندی است 
گران سنگ به شمار می رود. زبان فارسی امروز  از  ارکان 
علمی،  مختلف  ابعاد  در  و  ماست  ملی  هویت  مهم 
برعهده  اساسی  نقش  سیاسی  و  اقتصادی  فرهنگی، 

دارد.
گرانمایه از آثار متنوع  ادبیات فارسی نیز مجموعه ای 
که از فرهنگ غنی و پرمایه ی اسالمی  ادبی را دربردارد 
که  گرفته است. این آثار ارزشمند  - ایرانی سرچشمه 
بعضی از آن ها در شمار شاهکار های ادبی جهان قرار 
و  دلنشین  و  زیبا  بس  لفظی  ساختار  جهت  از  دارد، 
اعتالی  و موجب   بسیار عمیق است  از حیث محتوا 
فرهنگ جامعه در داخل و خارج از کشور  بوده و خواهد 

بود.
با این ویژگی ها، تردیدی نیست که حفظ و گسترش 
زبان و ادبیات فارسی و ارتقاء جایگاه آن از مهم ترین 
و  نهادها  همه ی  دارد  ضرورت  و  ماست  وظایف 
سازمان های علمی و فرهنگی در این مسیر حرکت کنند 

و  وظیفه ی خویش را به انجام رسانند.
خوشبختانه در سیاست های کالن و باالدستی کشور 
توجه شده و  فارسی  ادبیات  و  زبان  رفیع  به مرتبه ی 
ظرفیت بزرگی برای ارتقاء جایگاه زبان فارسی به عنوان 
زبان علم و هم چنین گسترش و تعمیق ادبیات فارسی 

در نظر گرفته شده است.
از  یکی  به عنوان  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
نهادهای مهم در حوزه ی سیاست گذاری و ترویج زبان 
و ادبیات فارسی مبتنی بر اسناد باالدستی برنامه ای 
کرده و در حوزه های آموزشی،  جامع و راهبردی تدوین 

بسم اهلل الرحمن الرحمن الرحیم
زبـــــــــــــان فارســــــــــی از 
نمـادهای مهــــم هویتی 
و مؤلفـــــــه های اثرگـــــــذار 
در انسجــــــــام و وحــدت 
ملــی است. هم چنیـــــــن 
این زبــــــــــان شیـــــــــــرین 
زیبایی  چنان  از  کهن  و 
بزرگان  از  بسیاری  که  است  برخوردار  ژرفایی  و 
طوطیان  و  ساخته  خود  مجذوب  را  نامدار 
شیفته ی  و  واله  را  جهانی  ادبیات  شکرشکن 
کرده است. بی شک زبان فارسی از چنان  خود 
که در عصر حاضر  غنا و قابلیتی برخوردار است 
در  اثرگذار  و  مرجع  زبانی  عنوان  به  بتواند  نیز 
گون علمی و ادبی نقش آفرینی  ساحت های گونا
گستره ی زبان و ادب  کند. از این رو پژوهش در 
امروز  جهان  در  تأثیرگذاری  هدف  با  فارسی 
می تواند بیش از پیش مورد توجه عالقه مندان 
برگزاری  گیرد.  قرار  عرصه  این  دغدغه مندان  و 
انجمن  بین المللی  همایش  سیزدهمین 
قدیمی ترین  از  که  فارسی  ادب  و  زبان  ترویج 
به  انسانی  انجمن های علمی در حوزه ی علوم 
شمار می آید، هم زمان با یادروز شاعر سخنور و 
ارزشمند  گامی  شیرازی،  حافظ  لسان الغیب، 
گفت وگو،  برای رهیابی به این مقصود است تا با 
و  استادان  میان  تجارب  انتقال  و  نظر  تبادل 
پژوهشگران، شاهد افق هایی نو و  دستاوردهای 
کاربردی در عرصه ی زبان و ادب فارسی باشیم. 
با تقدیر از میزبانی شایسته  ی دانشگاه شیراز، به 
علمی  هیأت  اعضای  و  دست اندرکاران  تمامی 
این  در  مشارکت کنندگان  و  مهم  همایش  این 
رویداد علمی و فرهنگی و نیز میهمانان داخلی 

و خارجی آن درود می فرستم.

سید عباس صالحی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

پژوهشی و بین المللی فعالیت های تاثیرگذار و منسجمی 
زبان و  راهبردی  گذاشته است. »تدوین سند  بنیان  را 
ادبیات فارسی«، »تدوین و بازنگری برنامه های درسی 
و  ارشد  کارشناسی  کارشناسی،  دوره ی  در  رشته  این 
دکتری«، »تدوین طرح بسندگی نگارش دانشگاهی به 
فارسی«، »طرح سامان دهی فارسی عمومی«، »تشکیل 
کز  پژوهشی«، »انتشار   قطب ها و انجمن های علمی و  مرا
برگزاری  و  »طراحی  پژوهشی«،  علمی  متنوع  نشریات 
آزمون سامفا برای غیر  فارسی زبانان«، »بازنگری و تدوین 
برنامه های درسی برای کرسی های زبان و ادبیات فارسی 
منابع  برای  مقدمات  آوردن  »فراهم  کشور«،  از  خارج 
کرسی ها« از جمله ی آن هاست.  درسی روزآمد برای این 
به  کالن  برنامه ای  قالب  در  برنامه ها  این  مجموعه ی 
با  که  است  امید  و  اجراست  حال  در  منسجم  صورت 
از استادان و صاحب نظران به طور مستمر و  بهره گیری 
متناسب با شرایط جدید بازنگری و به نحو مطلوب اجرا 

شود.
برگزاری چنین همایش هایی، فرصتی مغتنم است تا 
عالوه بر  ارائه ی آخرین دستاوردهای علمی صاحب نظران 
راه های  درباره ی  تا  آید  فراهم  زمینه ای  پژوهشگران،  و 
و  آن  گسترش  و  فارسی  ادب  و  زبان  جایگاه  ارتقاء 
کشور   پاسخگویی به نیازهای جامعه در داخل و خارج 
گردد و راهکارهای مناسب  گفت وگو  و  تبادل نظر  نیز  
پیشنهاد شود تا بتوان در برنامه ریزی و سیاست گذاری و 

اجرای مطلوب برنامه ها از آن ها بهره گرفت.
وظیفه ی خود می دانم از  انجمن ترویج زبان و ادب 
فارسی و  دانشگاه شیراز  که مقدمات برگزاری این رویداد 
و  استادان  از  و  آوردند  فراهم  را  فرهنگی  و  علمی  بزرگ 
کشور  پژوهشگران زبان و ادب فارسی در داخل و خارج 
که در این همایش، یافته ها و دستاوردهای علمی خود را 
کسانی  عرضه می کنند و  از  همه ی سازمان ها، نهادها و 
که در برگزاری این گردهم آیی علمی کوشیده اند، قدردانی 
و تشکر کنم. توفیق این جمع  و همه ی عالقه مندان را در 
دستیابی به اهداف واالی همایش و اعتالی زبان غنی 

فارسی از خداوند متعال مسئلت دارم.

منصور غالمی 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
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انجمن ترویج
زبان و ادبیات فارسی: 

شعبه ی فارس

زبان  ترویج  انجمن  دفتر  گشایش  آیین 
تاریخ  در  شیراز  شعبه ی  فارسی  ادبیات  و 
استادان  از  جمعی  حضور  با   96/8/6

فارسی  ادبیات  و  زبان  بخش  در  دانشگاه 
با  مراسم  این  شد.  برگزار  شیراز  دانشگاه 
سرپرست  راد  گشتاسبی  دکتر  آقای  حضور 
میرباقری فرد  دکتر  آقای  شیراز،  دانشگاه 
فارسی  ادبیات  و  زبان  ترویج  انجمن  رئیس 
و دبیر قطب های علوم انسانی و هنر وزارت 
هیئت  عضو  کهدویی  دکتر  آقای  علوم، 
حسن لی  دکتر  آقای  و  انجمن  مدیره ی 
چهره ی  و  دانشگاه  استاد  پژوهشگر، 
اعضای  از  و  حافظ پژوهی  عرصه ی  آشنای 
در  یافت.  ترتیب  انجمن  مدیره ی  هیئت 
سرپرست  راد  گشتاسبی  دکتر  نشست  این 
از  خشنودی  ابراز  ضمن  شیراز  دانشگاه 
دانشگاه  در  ترویج  انجمن  رسمی  حضور 

گونه  از هر  کشور،  و منطقه ی جنوب  شیراز 
حرکت در جهت گسترش زبان فارسی و ارتقاء 
کرد. دکتر  میرباقری فرد  جایگاه آن حمایت 
لزوم  و  انجمن  فعالیت های  خصوص  در  نیز 
حفظ و پاسداشت زبان فارسی به عنوان یك 
حسن لی  دکتر  گفت.  سخن  ملی  وظیفه ی 
این دفتر،  فعالیِت  با  کرد  امیدواری  ابراز  نیز 
و  دوستداران  همه ی  پیش  از  بیش  تعامل 
فارسی  سترگ  و  پربار  ادبیات  پژوهشگران 
این  دیگِر  موضوعاِت  از  باشیم.  شاهد  را 
درباره ی  گفت وگو  و  نظر  تبادل  نشست، 
همایش  سیزدهمین  برگزاری  چون  و  چند 
به   97 مهرماه  در  ترویج  انجمن  بین المللی 
این  مدیریت  بود.  شیراز  دانشگاه  میزبانی 
غالمی،  فاطمه  دکتر  خانم  سرکار  را  شعبه 
ادبیات  و  زبان  بخش  علمِی  هیأت  عضو 

فارسِی دانشگاه شیراز برعهده دارد.

سیزدهمین گردهم آیی بین المللی انجمن 
ترویج از زبان رئیس شعبه ی فارس

عناصر  مهم ترین  از  یکی  فارسی  زبان 
به  آسیبی  هر  و  ماست  هویت ساز  ارکان  و 
هویت  به  آسیبی  و  خطر  قطعًا  زبان،  این 
کارهای  از  یکی  بود.  خواهد  ما  فرهنگ  و 
میراث،  این  نگاهداشت  زمینه ی  در  مؤثر 
بین المللی هایی  گردهم آیی  چنین  برگزارِی 
استادان نسل های  که  است؛ نشست هایی 
فرهنگیــــــــان  هم چنین  و  کشـــــــــور  مختلف 
حوزه های  متولیـــــــان  یا  و  دانشجویـــــــــان  و 
و  شونــــد  جمع  یک دیگـــــــــر  کنار  در  مربوط 
و  دستــاوردها  ک گذاری  اشترا به  بر  افزون 
پــــــژوهش های تـــازه، 
گفت وگـــــــوی  امـکان 
همه  بـــــرای  رودررو 
شـــــاید  شود.  فراهم 
گفــــــــــــت  بتــــــــــــــــوان 
و  زیبـــــــاترین  از  یکی 
مفیـــــدترین نتــــــــایج 

کنار هم قـــــــــــرار  همــــــــــایشی ماننـــــــد ایــن، 
صاحب نظـــــــــــــــران  و  متخصصـــــــان  گرفتن 
البته  است؛  معلمان  و  دانشجویان  نیز  و 
چنین  ظرفیت های  از  بهره گیری  برای  گر  ا
به عنوان  بنده  شود.  برنامه ریزی  فرصتی 
سرپرست شعبه ی انجمن ترویج در شیراز و 
گروه  کنار  جانشین دبیر علمی همایش، در 
علمی فعالیت داشته ام. هم چنین در بخش 
کنار سایر دوستان و همکاران،  دبیرخانه در 
گواهی  های نویسندگان و  کنون برای صدور  ا
داوران فعالیت و برنامه ریزی داریم. افزون بر 
این، از چندماه پیش، پیگیری های اولیه ی 
پایگاه  و  وزارت  در  ثبت  جهت  همایش 
دنبال  نیز  را  اسالم  جهان  علوم  استنادی 

می کردم. 

کرسِی پژوهشِی حافظ
ایران  بنیاد علم  از سوی  از سال 1396 
)صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 
کرسی  کشور( به مدیر مرکز حافظ شناسی، 
شده  اعطا  گرنت(  )باالترین  حافظ پژوهی 
پژوهشی  اعتبار  پژوهشی،  کرسی  است. 
است کـــــــــه بـــــــــــه 
پژوهشگـران عضو 
هیــــــــأ ت علمـــــــی 
دانشـــــــــــــــگاه ها و 
کــز  پـــــــژوهشی  مرا
با  کشـــــــور 

مرتبــــه ی 
استــــــــــــــــــــــادی 

در  معتبــــــر  پژوهشــی  ســـــــــوابق  دارای  و 
حل  هدف  با  بین المللی  و  ملی  سطوح 
در  نظریه پردازي  یا  کشور  اساسی  مسائل 
کنون  حوزه هاي بنیادي اعطاء می شود. تا
فنی،  رشته های  به  کرسی ها  این  بیشتر 
است؛  می شده  اعطا  پزشکی  و  مهندسی 
و  ادبیات  به  نهاد  این  مدیران  توجه  اما 
متون  از  مردم  بیشتر  بهره مندی  ضرورت 
از  حمایت  که  شده  باعث  ادبی  ارزشمند 
توجه  کانون  در  نیز   ادبی  پژوهش های 
که  بوده  پیرو همین توجهات  و  گیرد  قرار 
جناب  سوی  از  گذشته  سال  زمستان  در 
آقای دکتر ضرغام، رئیس محترم صندوق، 
پیشنهاد »کرسی پژوهشی حافظ« به دکتر 
کاووس حسن لی، مدیر مرکز حافظ شناسی 
و استاد دانشگاه شیراز  داده شد و با طرح 
این  جامعه«  فرهنگی  ارتقای  و  »حافظ 

کرسی به تصویب نهایی رسید. 
در  که  عملی  متنوع  اقدامات  به جز 
اجراست،  حال  در  کرسی  اهداف  جهت 
سال  از  نیز  پسادکتری  دوره  ی  نخستین 
از  نفر  دو  تقاضای  پذیرش  با   1396
به  آغاز  دکتری  دوره ی  دانش آموختگان 
نفر  دو  این  خوشبختانه  است.  کرده  کار 
کار  و  شده اند  دوره  این  وارد  کنون  هم ا
کرده اند.  کرسی آغاز  خود را زیر نظر رئیس 
سال  هر  می تواند  حافظ  پژوهشی  کرسی 
پذیرش  پسادکتری  دوره ی  در  را  نفر   دو 
که حقوق آن ها را صندوق حمایت از  کند 
هم چنین  می کند.  پرداخت  پژوهشگران 
ساالنه امکان حمایت از دو رساله دکتری 

کرسی وجود دارد. نیز در این 
ارتقای  و  »حافظ  کرسِی  کلی  اهداف 

فرهنگی جامعه« را در سه شاخه می توان 
کرد: خالصه 

کارنامه ی  همه جانبه ی  بررسی   -
برای  حافظ پژوهی  و  حافظ شناسی 
شناخت نقاط مغفول مانده و برنامه ریزی 

برای جبران کمبودها؛
پیوند  در  موثر  روش های  بازشناسی   -
و  روانی  ارتقای  و  حافظ  شعر  با  مردم 
از  مردمی  گون  گونا طبقه های  فرهنگی 
است  بدیهی   حافظ.  سروده های  طریق 
بر  باید  هدف  این  به  دستیابی  برای  که 
حافظ  اجتماعی  پیام های  بازشناسی 
پیام های  کردن  کاربردی  شیوه های  و 
روان شناسانه ی  و  تعلیمی  اجتماعی، 

کرد؛  حافظ شیرازی  تمرکز 
- شناسایی مهم ترین پیام های جهانی 
کارآمد  و  متناسب  آثاری  تولید  و  حافظ 
مخاطبان  به  پیام ها  این  معرفی  برای 

گون.  گونا مختلف در کشورهای 
را هم در سه  کرسی  این  دستاوردهای 

کرد: دسته می توان پیش بینی 
تحلیلی  کارنامه ی  تدوین  و  تهیه   -
منظور  به  حافظ شناسی  و  حافظ پژوهی 
عرصه ی  در  آن ها  جای  که  آثاری  تولید 

حافظ شناسی خالی مانده است؛
- ارتقای سطح فرهنگی و آرامش روانی 
و  حافظ  با  مؤثر  ارتباط  طریق  از  جامعه 
و  هنری  آثار  نرم افزارها،  برنامه ها،  تولید 
نزدیک تر  هدف  با  فرهنگی  بسته های 
شعر  با  اجتماع  مختلف  گروه های  کردن 

حافظ؛
جهانیان  به  حافظ  مؤثر  معرفی   -
سطح  در  حافظ شناسی  گسترش  و 

بین المللی. 
آثار  تولید  و  علمی  مطالعات  بر  عالوه 
موارد  کرسی،  این  در  حافظ پژوهانه 
از  ج  خار و  ایران  )در  نیز  دیگری  فرهنگی 
گرفته است، از  کانون توجه قرار  ایران( در 
گسترش  جمله در بخش داخلی: تقویت و 
ارتقای  و  حافظ  با  مردمی  ارتباطات 
طریق  از  جامعه  روانی  و  فرهنگی  سطح 
بخش  در  و  مستمر  برنامه های  اجرای 
و  حافظ دوستان  دادن  ارتباط  خارجی 
حافظ پژوهان خارجی و داخلی با یکدیگر 
برای  ایرانی  غیر  پژوهشگران  تشویق  و 
ترجمه  و معرفی حافظ، معرفی مؤثر شعر 
معرفی  جهانیان،  به  حافظ  اندیشه ی  و 
حافظ و  پیام های انسانی او به جامعه ی 
تحقق  جهت  در  نمونه  برای  جهانی. 
همین هدف ارزشمند، در تابستان امسال 
برنامه ی    30 سحر  شبکه ی  همکاری  با 
و  سعدی  حافظ،  درباره ی  دقیقه ای   45
کشورهای حوزه ی  مولوی برای مخاطبان 
و  شد  پخش  که  کردیم،  تولید  بالکان 

بازخورد بسیار مثبت و موثری داشت.
مرکز  حافظ شناسی، برای ارائه ی مشاوره 
مشترک  پژوهشی  طرح های  اجرای  و 
تبادل  و  جذب  نیز  و  حافظ  موضوع  با 

کز معتبر علمی  پژوهشگر پسادکتری با مرا
و دانشگاهی سراسر دنیا آماده ی همکاری 
طرح های  می توانند  متقاضیان  است. 
و  بررسی  به منظور  را  خود  پیشنهادی 
ارزیابی به نشانی ایمیل مرکز حافظ شناسی 
کنند.  ارسال   hafezstudies@gmail.com
همچنین دانش آموختگان دوره ی دکتری 
زبان  رشته ی  با  مرتبط  گرایش های  در 
معتبر  دانشگاه های  از  فارسی  ادبیات  و 
از  استفاده  شرایط  از  گاهی  آ برای  جهان، 
فلوشیپ پسادکتری در مرکز حافظ شناسی 
به  می توانند  بیشتر  اطالعات  کسب  و 
دوره های  از  حمایت  »دستورالعمل 
http://en.insf.  پسادکتری« به نشانی زیر
 org/page/post+doctoral+fellowship

واجد  پژوهشگران  نمایند.  مراجعه 
و  مکتوب  درخواست  باید  شرایط 
به  مرکز  را  خود  آموزشی پژوهشی  رزومه ی 
درصورت  تا  کنند  ارسال  حافظ شناسی 
کرسی و تصویب در شورای  موافقت استاد 

پژوهشی، به مصاحبه دعوت شوند. 



ویـــــــژه نامه ی بیست و دومین مراسم یادروز حافظ و

سیزدهمین گردهم آیی بین المللـی انجمن تـرویج زبان و ادب فارسی
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ݢگــــــو بـــــا  گفت  و ݢ
کافی، قای دکتــــــر غالم  رضـــــــا    آ
کمیته ی اسکان مهمانان مدیر  

برگزارِی دوره های همایش،  به  با توجه 
و  حفاظت  در  رویداد  این  تأثیر  و  ترویج 
چگونه  را  فارسی  ادب  و  زبان  از  حراست 

ارزیابی می کنید؟

نمود های  از  یکـی  زبان  که  می دانیم 
کنار دیـن و مّلت اسـت.  سـه گانه ی هوّیت در 
طبیعی  امری  هوّیت،  از  پاسبانی  بنابراین 
بلکه همراه با ضرورت به نظر می رسد. پس 
فرانموِد  این  از  باید  ممکن  طریق  هر  به 
کرد؛  پاسبانی  و  حراست  دیرینگی  و  اصالت 
که  خاصه از طریق ادب و با آرایه ی ادبیات 
رنگ و لعاب زبان است و می توان گفت زبان، 
ادبیات  مدیون  را  خود  پویایی  و  مانایی 
که ادبیات قوی دارد، در واقع  است و زبانی 
قدرت تأثیر بیشتر و جاودانگی بیشتری را با 
این  به  عنایت  با  نظرمی رسد  به  دارد.  خود 
وانهادن  با  البته  و  امر  مسئولین  دریافت، 
کار به ادبا و فرهیختگان دانشگاهیِ  ادیب، 
و  کرده اند  طراحی  را  همایش هایی  چنین 
کار، پاسداشت و نکوداشت  قهرًا قصد از این 
آن  ادب  گران بهای  میراث  و  فارسی  زبان 
بوده است. بر این اساس، ضرورت و اهمّیت 

قای خســــرو مقدسـی،  گفت وگو با آ  
معـــــــــاون مدیـــــر روابط عمومـــــــــی

کمیتـــه ی  دانشـــــگاه شیـــــراز و مدیر 
روابط عمومِی همایش

برگزارِی دوره های همایش،  به  با توجه 
و  حفاظت  در  رویداد  این  تأثیر  و  ترویج 
چگونه  را  فارسی  ادب  و  زبان  از  حراست 

ارزیابی می کنید؟

و  اجتمـــــــاعی  است  موجــودی  انســــــان 
مهارت های  دستــــاورد  او  شـدن  اجتمـاعی 
تا  آموختـه  قبل  از  که  است  ارتبـــــاطی ای 
را  نامفهوم  صـــــداهای  آن،  واسطه ی  به 
تبدیل  نوشتاری  و  گفتاری  واژه های  به 
نماید. بنابراین در زندگی انسان اجتماعی، 
توسعه یافتگی  و  پایداری  اصلی  زبان، عنصر 
خداوند  مخلوقات  از  زیستن  شیوه ی  این 
بی همتا است. زبان یک امر صرفًا قراردادی 
نیست، بلکه ارتباط وثیقی با اندیشه و تفکر 
وجود  به  را  فرهنگ ها  که  اندیشه ای  دارد؛ 
می آورد و  مهم ترین رکن آن، زبان است. تا 
که رابطه ی نزدیک زبان و فرهنگ،  آنجایی 
یکی  می دهد.  شکل  را  جامعه  یک  هویت 
کشور،  هر  استقالل  و  هویت  مهم  ارکان  از 
استقالل فرهنگی است و در این بین، زبان به 
ویژه ای  نقش  فرهنگی  استقالل  ابزار  عنوان 
سامان بخش  فارسی  زبان  می نماید.  ایفا 
است.  جهان  و  ایران  در  ایرانیان  ما  هویت 
ما  به  که  است  میراثی  گران بها،  امانت  این 
رسیده و باید همه ی ما در حفظ و مراقبت و 
سالم نگاه داشتن آن تالش نماییم. همگان 
که زبان فارسی در طول تاریخ چه  شاهدیم 
دشواری  رویدادهای  و  سخت  برخوردهای 
نیاورده  ابرو  به  خم  اما  نهاده؛  سر  پشت  را 
گوهر  این  گسترش  و  حفظ  برای  لذا  است. 

پرقیمت، هر اقدامی باید صورت پذیرد. 
تقویت  در  همایش،  این  بنده  اعتقاد  به 
نقش آفرین  ایران  تمدن  و  فرهنگی  هویت 
ایجاد  را  فرصتی  دیگر،  سوی  از  و  بوده 
کشورهای  از  فارسی گویان  تا  می نماید 
این  گسترش  در  هم اندیشی  با  مختلف، 

وقتی که  نمایند.  کوشش  شیرین  زبان 
می بینیم غیر ایرانی هایی مانند امپراطوران 
به  را  اشعار خود  اقبال الهوری  یا  و  عثمانی 
می شنویم  وقتی  و  سروده اند  فارسی  زبان 
گویاترین مفاهیم و مضامین  که بلندترین و 
کشور ترکیه، در شهر  شعر عرفانی فارسی در 
قونیه و در مقبره ی موالنا با آن آداب و رسوم 
زیبا و عارفانه خوانده می شود، رسالت خود 
را در برابر صیانت از این زبان بیشتر احساس 
عرض  شادباش  و  تبریک  بنده  می کنیم. 
می نمایم خدمت جناب پروفسور حسن لی 
بخش  فرهیختگان  و  اندیشمندان  سایر  و 
محترم  مسئولین  و  فارسی  ادبیات  و  زبان 
و  خود  همت  با  که  شیراز  کهن  دانشگاه 
گوهر  تالش وافر در پاس داشت و حفظ این 

گران بها تالش می نمایند.

انجمن  همایش  سیزدهمین  هم زمانِی 
یادروز  و  فارسی  ادبیات  و  زبان  ترویج 

حافظ برای شما چه معنایی دارد؟

که  کهن جواهراتی  از  فارس سرشار است 
تا همیشه ی همیشه بر تارک تاریخ این دیار 
و  حافظ  چون  بزرگ مردانی  از  می درخشد؛ 
و  جم  تخت  چون  ستبر  الماسی  تا  سعدی 
و  این ها  همه ی  ارم.  باغ  چون  سبز  یاقوتی 
ایرانیان،  برای  است  افتخاری  مشابه  موارد 
گرامی داشت  فارس نشینان.  و  فارسیان 
غزل سرای  این  حافظ،  حضرت  یادروز 
از  پس  شاعران  که  بی مانند  چیره دست 
مورد  آن چنان  قرارداده،  تأثیر  تحت  را  خود 
عاشقان  هرساله  که  است  جهانیان  توجه 
می شتابند.  شیراز  دیار  به  سفر  تحمل  با  او 
ادب  و  زبان  ترویج  همایش  سیزدهمین 
نظر  در  حافظ  یادروز  با  هم زمان  که  فارسی 
تالش  تداعی کننده ی  است،  شده  گرفته 
انتقال  و  حفظ  برای  فارسی دوستان  وافر 
هویت فرهنگی ما به پشتوانه ی منبع بزرگ 
و بی همتایی چون حضرت حافظ است. بی 

شک این تدبیر قابل ستایش است.

ضـــــرورت انجام چنین برنامـــــه هایی در 
نظرگاه شما چیست؟

آنچه بر ما ضرورت دارد، حفظ، حراست و 
که در  پاسداری از زبان شیوای پارسی است 
کوشش  این سرزمین باید حفظ شود و باید 
که مردم در سراسر دنیا نیز با این زبان  شود 
شیرین  زبان  پویایی  و  حفظ  شوند.  آشنا 
پارسی از وظایف نسل جوان است. نسل نو 
نگاهداشت  بر  که  خود  پدران  همانند  باید 
گماشته اند،  همت  سرزمین  این  ادبیات 
حضرت  آن چنان که  باشند.  آن  پاسدار 

حافظ می فرماید:
که صاحب خبر شوی  ای بی خبر بکوش 

کی راهـبر شــــــــوی تـــــا راهرو نبـــــــــــاشی 
در مکتب حقایــــــــق پیش ادیب عشــق
که روزی پدر شوی هان ای پسر بکوش 

آنچه  با  مگر  آموخت  نخواهد  نو  نسل  و 
به حق،  که  می یابد  تعلیم  و  می بیند  که 

که به همت بزرگ مردان  برنامه هایی  چنین 
صورت  عزیز،  مسئوالن  حمایت  و  فرهیخته 
آموزش  در  زیادی  بسیار  تأثیر  می پذیرد، 
جوانان و اهتمام آنان به رسالت خویش دارد.

  
انجمن  همایش  در  شما  مسئولیت 
ترویج و برنامه ی یادروز حافظ چیست و 
به طورکلی، چه فعالیت هایی در پیوند با 

این همایش صورت می گیرد؟

همایش  این  عضو  کوچکترین  بنده 
وظیفه  انجام  عمومی  روابط  حوزه ی  در 
کاری  برنامه های  مهم ترین  از  که  می نمایم 
زیر اشاره  به موارد  این همایش می توان  در 
دبیر  تأیید  و  صالح دید  صورت  در  که  نمود 
روابط  محترم  مدیر  و  همایش  محترم 

عمومی دانشگاه، قابل انجام خواهد بود:
کنترل،  سازمان دهی،  برنامه ریزی، 
روابط  کمیته ی  فعالیت  ارزیابی  و  هدایت 
اسکان،  استقبال،  شامل:  همایش  عمومی 
همکاری  با  تشریفات  و  نقلیه  پذیرایی، 

اداره ی حراست دانشگاه؛
دانشگاه  مسئولین  با  هماهنگی  انجام 
اجرای  جهت  عمومی  روابط  مدیر  طریق  از 

مطلوب برنامه های همایش؛
تمام رنگی  ویژه نامه ی  نسخه   سه  انتشار 

همایش در تیراژ 500 نسخه برای هر نوبت؛
مختلف  ادارات  با  الزم  هماهنگی  انجام 
روابط  مدیر  طریق  از  نیاز  صورت  در  استان 

عمومی؛
تالش در جذب حامیان مالی همایش؛

جانبی  نمایشگاه  برپایی  در  همکاری 
همایش؛

برای  المپیاد  دبیر  با  هماهنگی  انجام 
حضور میهمانان در شیراز؛

میهمانان  گردشگری  برنامه ی  تنظیم 
همایش؛

عمومی  روابط  مدیر  با  هماهنگی  انجام 
میهمانان  تبلیغاتی  هدایای  تهیه ی  برای 

ویژه در همایش؛
مستند  گزارش  ارائه ی  و  تدوین 
کمیته ی روابط  فعالیت های صورت گرفته ی 

عمومی به دبیر همایش.

کیفیت  بهبــــــود  برای  شما  پیشنهــــــاد 
یادروز حــــــافظ  نیز  و  ادبی  همـــــایش های 

چیست؟

واقعی،  معنای  به  همایش  برگزاری 
و  فارسی  زبان  از  حراست  اندیشه ی 
نظر  جلب  و  حافظ  روز  گرامی داشت 
رخداد  این  به  جهان  سطح  در  مخاطبان 
اغنای  شیراز،  در  ادبی  و  فرهنگی  مهم 
خروجی  اطالع رسانی  همایش،  علمی  بار 
به  ارائه شده  مقاالت  و  سخنرانی ها  سلسله 
رعایت  آن،  کنار  در  و  همایش  دبیرخانه ی 
هرگونه  از  پرهیز  و  مقاومتی  اقتصاد  اصل 
سوی  از  همایش.  برگزاری  در  تجمل گرایی 
دیگر با تدابیر راهبردی باید توجه مسئولین 
محلی و کشوری به نقش این گونه همایش ها 

حضور  امکان  و  فرهنگی  توسعه ی  در 
دوستداران  و  اندیشمندان  پیِش  از  بیش 
این  گردد.  معطوف  شیراز  در  فارسی  زبان 
ادبی  گردشگری  با  بزرگی  پیوند  همایش، 
به  دستیابی  راه  تنها  گردشگری  دارد. 
منابع  صاحب  کشورهای  در  پویا  اقتصادی 
از پیش  بیش  باید  و  گردشگری است  بزرگ 
این گونه  هم زمانی  گردد.  واقع  توجه  مورد 
فرهنگی،  بزرگ  رخدادهای  با  همایش ها 
رونق  برای  مغتنم  فرصتی  مذهبی  و  ملی 
برند ها  از  استفاده  است.  گردشگری  بازار 
از  غایت  اینجا  در  که  محصول  تجارت  در 
است،  ادبی  گردشگری  همان  محصول، 
عامل مهمی در جلب نظر استفاده کنندگان 
تصمیم  موجب  که  چیزی  آن  است.  آن  از 
الزم  انگیزه های  و  باورها  می گردد،  سفر  به 
فارس  ایران،  بحمداهلل  که  است  سفر  برای 
برای  الزم  ظرفیت های  همه ی  شیراز  و 
اما  دارد؛  را  سفر  باور  ایجاد  و  انگیزه  تقویت 
نیاز به برنامه ریزی راهبردی و اهتمام بیشتر 
خواهد  موضوع  این  به  ذی ربط  مسئولین 

داشت.
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توجه  مورد  باید  برنامه هایی  این گونه 
برگزارکنندگان باشد و نیز باید درنظر داشت 
برنامه هایی عین  کردن در چنین  که هزینه 

سرمایه گذاری است.

انجمن  همایش  سیزدهمین  هم زمانِی 
یادروز  و  فارسی  ادبیات  و  زبان  ترویج 

حافظ برای شما چه معنایی دارد؟

ادبیات  اّول  نمونه ی  حافظ  بی گمان 
بزرگان  با وجود همه ی  محسوب می شود؛ 
همایش  وقتی  وانگهی  زبان.  فارسی  ادبی 
ترویج زبان و ادب فارسی در شهر شعر، شیراز 
که  است  بدیهی  می شود،  برگزار  طراز،  مینو 
این مراسم هم زمان با یادروز حافظ و در اّیام 
ابد  تا  ستاره ی  این  اسم  به  نام گذاری شده 
فروزان ادب فارسی باشد. شاید مفهوم دیگر 
ترویج  همایش  که  باشد  این  هم زمانی  این 
که به  باید چندان مؤثر و پیگیر انجام شود 
پیدایش چهره هایی به قدرت و قّوت حافظ 

در شعر  و عظمت معنوی آن بینجامد!

در  برنامه هایی  چنین  انجام  ضرورت 
نظرگاه شما چیست؟

نکته ها  این  به  اّول،  به پرسش  پاسخ  در 
گفت  باید  ادامه  در  اما  شد؛  اشاره  هم 
انتقال و پیدایش  با توجه به سرعت  امروزه 
زبان  گرفتن  قّوت  و  برق آسا  رسانه های 
پیداتر  زبان،  پاسداشت  ضرورت  فن آوری، 
ستیز  نوعی  دیگر،  نگاه  از  می رسد.  نظر  به 
در  نفوذ،  صاحب  هوّیت های  با  سیاسی 
که  دارد  وجود  سلطه گر  و  کم  حا دنیای 
هوّیت ها  این  نفوذ  و  تأثیر  از  می کند  تالش 
با توجه  از توجه انگیزی آن ها بکاهد و  نیز  و 
در  ستیز  این  ایران،  وضعیت  و  موقعیت  به 
پیوند با زبان فارسی بیشتر صورت می گیرد. 
همایش هایی  چنین  برپایی  با  بنابراین 

کرد. می توان با این رفتار مقابله 

انجمن  همایش  در  شما  مسئولیت 
ترویج و برنامه ی یادروز حافظ چیست و 
به طورکلی، چه فعالیت هایی در پیوند با 

این همایش صورت می گیرد؟

که  است  متکثر  واحد  یک  همایش  البته 
در  فراوانی  اجرایی  و  اداری  رفتار های  باید 
برسد  سرانجام  به  تا  داد  انجام  آن  با  پیوند 
حتی  و  دوستان  از  توجهی  قابل  تعداد  و 
درگیر  رابطه  این  در  کشور  و  شهر  مسئوالن 
که باید از تالش همگان سپاسگزاری  هستند 
کرد. من هم به سهم خود در هرچه دوستان 

گفت وگــــــــو با 
خانم دکتـــــــــر شهال رستمـــــــــی

کمیتــه ی بین الملل همایش مدیر 

برگزارِی دوره های همایش،  به  با توجه 
و  حفاظت  در  رویداد  این  تأثیر  و  ترویج 
چگونه  را  فارسی  ادب  و  زبان  از  حراست 

ارزیابی می کنید؟

از  ترویج  انجمن  همایش های  که  نقشی 
کنون در پیشبرد و ارتقای  ابتدای تشکیل تا
کشور و چه  زبان و ادبیات فارسی چه داخل 
در سطح جهانی داشته اند بر همگان واضح 

و مبرهن است.
در  مهم  و  کارآمد  سفیران  از  یکی  درواقع 
کشورها و  انتقال زبان و ادب فارسی به سایر 
همین طور اهرم مؤثر در پویایی زبان فارسی 
کشور، تالش های این انجمن بوده  در داخل 
که خوشبختانه نتایج بسیار عالی و مبارکی را 

در پی داشته است.

انجمن  همایش  سیزدهمین  هم زمانِی 
یادروز  و  فارسی  ادبیات  و  زبان  ترویج 

حافظ برای شما چه معنایی دارد؟

ادبی،  مهم  رویداد  دو  این  هم زمانی 
شادابی  که  است  مبارکی  و  عطف  نقطه ی 
را  ترویج  انجمن  امسال  همایش  پویایی  و 
شیراز  در  حافظ،  پرفیض  مقبره ی  جوار  در 
این  داشت.  خواهد  پی  در  طراز،  جنت 
اتفاق قشنگ و عزیز را به فال نیک می گیرم 
و آرزو می کنم نفس مسیحایی لسان الغیب، 
گردانندگان همایش،  هماره همدم و همراه 
و  زبان  دوستداران  و  ارجمند  میهمانان 

ادبیات فارسی باشد.

در  برنامه هایی  چنین  انجام  ضرورت 
نظرگاه شما چیست؟

و  نتایج  که  زمانی  به ویژه  ادبی  محافل 
داشته  پی  در  علمی  مهم  دستاوردهای 
که  صمیمیتی  و  صفا  لطف،  بر  عالوه  باشد 
رشد  در  بارزی  بسیار  نقش  می کند؛  ایجاد 
در  علمی  و  ادبی  مهم  اهداف  شکوفایی  و 
پی خواهد داشت. همایش امسال با وجود 
غنایی  و  عظمت  حافظ،  یادروز  با  تقارن 
و  زبان  تناور  درخت  پیکره ی  بر  دوچندان 

ادبیات فارسی خواهد افزود.

انجمن  همایش  در  شما  مسئولیت 
ترویج و برنامه ی یادروز حافظ چیست و 
به طورکلی، چه فعالیت هایی در پیوند با 

این همایش صورت می گیرد؟

همایش  بین الملل  کمیته ی  مدیر  بنده 
شیراز  فارسی  ادبیات  و  زبان  ترویج  امسال 
هستم. زبان محور و اهرم اساسی در انتقال 
ج  خار در  چه  داخل  در  چه  ایرانی  فرهنگ 
لحاظ  به  که  عاملی  است؛  کشور  مرزهای 
کشورهایی  از  وسیعی  گستره ی  فرهنگی 
تاجیکستان،  افغانستان،  کستان،  پا نظیر 
نقاط  و  مرکزی  آسیای  قفقاز،  ازبکستان، 
وصل  هم  به  را  قدیم  ایران  مهم  فرهنگی 
اهمیت  حائز  بسیار  لحاظ،  این  از  و  می کند 
است و دیگر اینکه زبان فارسی نقش تجلی 
ارتباطات  از  غ  فار ایران،  فرهنگی  تعامل  و 
بازی  را  جهان  کشورهای  سایر  در  سیاسی، 
سرپرستی  وظیفه ی  بنابراین  می کند. 
ارتباطات  برقراری  و  بین الملل  کمیته ی 
نقشی  جهانی  سطح  در  فرهنگی  و  ادبی 
که  بود  همایش  در  ظریف  و  حساس  بسیار 
کردم تا حد ممکن  بنده سپرده شد و سعی 
با  و  کرده  در این نقش قوی و مسلط عمل 
تا حد  ارزِی موجود  و  به شرایط مالی  توجه 
عمل  قوی  پیوند  این  برقراری  در  ممکن 
کنم؛ امیدوارم در این راستا عملکرد خوبی را 
گذاشته باشم. در  به منصه ی حضور و ظهور 
محترم  دبیر  طرف  از  که  وظیفه ای  راستای 
همــــــایش، جناب آقای دکتـــــــــر حســــــن لی، 
و  پژوهشگران  ابتدا  شد،  سپرده  بنده  به 
در  فارسی  ادبیات  و  زبان  بزرگ  استادان 
دعوت نامه ی  و  شناســــایی  کشور  از  ج  خار
همایش ارسال شد. بسیاری از استادان به 
گفتند. بعضی از عزیزان به  دعوت ما لبیک 
برنامه های  با  همایش  تاریخ  تقارن  دلیل 

در  نتوانستند  شخصی شان،  یا  و  علمی 
با  گروهی دیگر  و  کنند  پیدا  همایش حضور 
اشتیاق دعوت را پذیرفتند. در ابتدا تصمیم 
از  نفر  بیست  حضور  جهت  که  بود  این  بر 
کنیم  مدعوین خارجی در شیراز برنامه ریزی 
رفتن  باال  و  اقتصادی  شرایط  خاطر  به  ولی 
کار نشدیم و بعد  قیمت ارز عماًل قادر به این 
حدود  حضور  ترتیب  فراوان،  رایزنی های  از 
نهایی  شیراز  در  را  عزیزان  این  از  تن  هفت 
حضور  همایش  در  که  مدعوینی  کردیم. 
صاحب نام  و  مهم  استادان  از  کرده اند  پیدا 
و  زبان  کرسی های  و  شرق شناسی  حوزه  در 
هستند  کشور  از  ج  خار در  فارسی  ادبیات 
حافظ  یادروز  و  همایش  در  آنان  حضور  و 
کرامت و ارتقای  نقطه ی عطفی جهت حفظ 
زبان و ادب فارسی در سطح جهانی خواهد 
بود. از سوی دیگر  پژوهشگران زیادی از سایر 
که به  کشورها برای همایش مقاله فرستادند 
دلیل ارتقای سطح علمی همایش امسال و 
موفق  آنان  از  خیلی  داوری  حساسیت های 
به اخذ پذیرش نشدند و از میان آنان حدود 
کرد  ده مقاله شرایط ورود در همایش را پیدا 
کشورهای  از  محققانی  حضور  شاهد  ما  که 
عراق  ترکیه،  آذربایجان،  کستان،  پا هند، 
شیراز  امسال  همایش  در  کشورها  سایر  و 

خواهیم بود.

کیفیت  بهبـــــــــود  برای  پیشنهــــــاد شما 
یادروز حـــــافظ  نیز  و  ادبی  همــــــایش های 

چیست؟

برگزاری  در  مهم  مشکالت  از  یکی 
سیاسی  ادبی،  مهم  جریان های  و  همایش 
کافی  حساسیت  نداشتن  اجتماعی،  یا  و 
درزمینه ی برنامه ریزی مالی و تأمین هزینه 
و  ارز  خ  نر باالرفتن  است.  زمینه  این  در 
سیاسی  عرصه ی  در  پیش آمده  جریان های 
و  افزود  امسال،  همایش  مشکالت  بر  نیز 
چالش های  و  زحمات  با  را  برنامه  مجریان 

کرد. فراوانی روبه رو 

چالش های پیِش رو در ایفای وظیفه ی 
ترویج  انجمن  همایش  در  را  خود  خطیر 

بنویسید؟

با  ارتباط  برقراری  و  شناسایی  البته 
در  زمینه  این  در  صاحب نام  پژوهشگران 
بود  خطیری  و  حساس  کار  جهانی  سطح 
هر  موجود  فرهنگ  و  ادبیات  به  توجه  با  و 
کشور باید در تغییر نوع ارتباط، روان شناسی 
را  سنجیده ای  و  دقیق  زبان شناسی  و 
این  در  خوشبختانه  که  می بردیم  کار  به 
شد  برنامه ریزی  هوشمندانه  بسیار  زمینه 
فراوان  اشتیاق  و  خاطر  طیب  با  مدعوین  و 
مشکالت  از  بعضی  و  پذیرفته  را  ما  دعوت 
از  صمیمانه  بنده  که  خریدنـــــــد  جان  به  را 
همکاری تک تک این دوستان بزرگ و بنام 
قدردانی  و  تشکر  بین المللی  عرصــــــه ی  در 

می کنم.

طور  به   می گذارم؛  توانی  اندک  بفرمایند 
گروه اسکاِن  گر منظور باشد، من در  خاص ا

مهمانان همراه عزیزان هستم.

کیفیت  بهبود  برای  شما  پیشنهاد 
حافظ  یادروز  نیز  و  ادبی  همایش های 

چیست؟

که  این است  نظرم  در خصوص همایش 
پایان  در  دوستان  هرساله ی  تجربه های 
و  راهبرد  یک  عنوان  به  و  شود  مکتوب  کار 
کارنما و شایسته  راهنما و بلکه یک ودیعه ی 
هر  و  شود  سپرده  بعدی  برگزارکنندگان  به 
و  شود  افزوده  آن  گونی  گونا و  تنوع  بر  سال 
نیز با طراحی نقشه ی راه و افق چند ساله ، 
هدف  سمت  به  پیشرفت  و  پیشبرد  میزان 
اما در باب یادروز حافظ،  اندازه گیری شود. 
که باید این برنامه در تقویم  نظرم این است 
شود؛  بسته  کشوری،  بودجه ی  با  اجرایی، 
کنون انجام نشده است و بسیار  که تا کاری 
فرهنگی  مسئوالن   

ً
ظاهرا اما  است؛  دیر 

را  کار  این  زودی  به  که  دارند  قصد  فارس 
سامان دهند. ان شاء اهلل.

با سپاس از لطف دوستان
که در نظر نیاید ماییم آن ذره 
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::: سخنرانان ویـــــــــژه ی همایش :::

تأثر حافظ از داستان شیخ صنعان 
و جلوه های آن

 آشنایی با دکتر توفیق سبحانی

سبحانی  هاشم پور  توفیق  دکتر 
و  فارسی  ادبیات  و  زبان  استادان  از 
از  پس  وی  است.  معاصر  مولوی پژوه 
در  ارشد  کارشناسی  دوره  ی  گذراندن 
ورودی  امتحان  در  تهران،  دانشگاه 
در  استانبول  دانشگاه  دکتری  دوره ی 
دانشگاه  آن  فارسی  ـ  عربی  رشته ی 
میالدی   1974 سال  در  و  شد  پذیرفته 
کرد.  دریافت  را  خود  دکترِی  مدرک 
مفاخر  و  آثار  انجمن  رئیس  نایب  او 
کنون در دانشگاه های  فرهنگی بوده و تا
مختلف به تدریس زبان و ادبیات فارسی 
سبحانی  دکتر  از  است.  داشته  اشتغال 
ترجمه ها  مقاله ها،  کتاب ها،  کنون  تا
شده  منتشر  متعددی  تصحیح های  و 
در  فارسی  ادب  تاریخ  به  نگاهی  است. 
شریف،  مثنوی  ح  شر ترجمه ی  هند، 
فتوت  خاقان،  انجمن  تذکره ی  تصحیح 
کشورهای اسالمی و مآخذ آن، تصوف  در 
مقاالتی  و  پاسخ  و  پرسش  یک صد  در 
کلیات شمس  کبیر قونیه و  چون »دیوان 
دیگرگون  »خوانشی  فروزانفر«،  استاد 
یکی  و  مثنوی  از  عنوانی  اصالح  راه  در 
 « جالل الدین«،  موالنا  رباعی های  از 
زبان یونانی در شعر موالنا«  ادب و هنر: 
جمله ی  از  فتوتیان«  و  »مالمتیان  و 
موالنا  کتاب  است  گفتنی  آن هاست. 
آثار  فلسفه،  زندگانی،  جالل الدین: 
جایزه ی  )ترجمه(  آن ها  از  گزیده ای  و 
جمهورِی  سال  کتاب  دوره ی  سومین 

کرد. اسالمی ایران را از آن خود 

زبان و ادبیات فارسی، وضعیت 
موجود، وضعیت مطلوب

 آشنایی با دکتر سیدعلی اصغر میرباقری فرد

میرباقری فرد  سیدعلی اصغر  دکتر 
فارسِی  ادبیات  و  زبان  گروه  استاد 
انجمن  کنونِی  رئیس  و  یزد  دانشگاه 
ترویج زبان و ادبیات فارسی است. وی 
کارشناسِی  دوره ی  گذراندن  از  پس 
ارشد در دانشگاه تربیت مدرس تهران، 
تحصیالت خود را تا پایان مقطع دکتری 
در دانشگاه تهران ادامه داد و در سال 
1378 موفق به دریافت مدرک دکتری 
ادبیات  تاریخ  عرفانی،  ادبیات  شد. 
مطالعاتِی  حوزه های  از  ادبی  نقد  و 
جمله  از  است.  میرباقری فرد  دکتر 
تحقیق  علمِی  قطب  مدیر  افتخارات 
به  می توان  عرفانی  و  حکمی  متون  در 
کرسِی پژوهشِی مولوی پژوهی  دریافت 
جایزه  این  کرد.  اشاره   1396 سال  در 
در  علمی  فعالیت های  رصد  طریق  از 
کشور از سوی صندوق حمایت  سطح 
)بنیاد  کشور  فناوران  و  پژوهشگران  از 
یا  شاخص  استادان  به  ایران(  علم 
دکتر  می گیرد.  تعلق  موثر  نهادهای 
مختلف  متون  تصحیح  میرباقری فرد 
ادبی چون رساله ی قشیریه )مشترک(، 
و  کشف الحقایق  التنزیل،  بیان 
کنار  در  را  )مشترک(  خوان االخوان 
همکاری در تألیف تاریخ ادبیات ایران 
دارد.  خود  کارنامه ی  در  جلد(  )دو 
نقش  از  دیگر  »روایتی  چون  مقاالتی 
معنوی  جهان  بازسازی  در  عشق 
یا  نظری  و  عملی  »عرفان  حافظ«، 
در  )تأملی  عرفانی؟  دوم  و  اول  سنت 
و  اسالمی(«  عرفان  و  تصوف  مبانی 
عربی  ابن  رؤیای  »روان تحلیل گری 
آثار  دیگر  از  نیز  الحکم«  فصوص  در 

پژوهشِی این استاد برجسته است.

تحـــــول افعـــــال فارســــی
آشنایی با دکتر علی اشرف صادقی

سال  در  صادقی  علی اشرف  دکتر 
 1341 سال  در  آمد؛  دنیا  به   قم  در   13۲0
رشته ی  در  را  خود  کارشناسِی  دوره ی 
زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران 
به   134۲ سال  در  وی  برد.  پایان  به 
در  و  رفت  فرانسه  در  سوربن  دانشگاه 
عمومی  زبان شناسِی  رشته ی  در  آنجا 
صادقی  دکتر  داد.  تحصیل  ادامه ی 
ایران  به  دکتری  مدرک  دریافت  از  پس 
و  ادبیات  دانشکده ی  در  و  بازگشت 
علوم انسانِی دانشگاه تهران مشغول به 
او  علمِی  فعالیت های  جمله  از  شد.  کار 
با  افزون بر تدریس می توان به همکاری 
مؤسسه ی لغت نامه ی دهخدا، مدیریت 
زبان  فرهنگستان  فرهنگ نویسِی  گروه 
مجله ی  پایه گذارِی  و  فارسی  ادب  و 
کرد. عضو پیوسته ی  زبان شناسی اشاره 
از  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان 
بر تدوین  اواسط دهه ی هفتاد، نظارت 
با حمایت  را  فرهنگ جامع زبان فارسی 
که جلد نخست آن  کرد  فرهنگستان آغاز 
مشتمل بر حرف »آ« در سال 1392 منتشر 
شد. تکوین زبان فارسی، مسائل تاریخِی 
گویش نامه های  زبان فارسی و نگاهی به 
از  )ترجمه(  ایرانی  زبان های  و  ایرانی 
کتاب های این پژوهشگر برجسته  جمله 
کنون مقاالت متعددی نیز در  است. او تا
که »نگاهی  کرده  مجالت مختلف منتشر 
دگرسانی ها  دفتر  گی های  ویژ برخی  به 
شیرازِی  »ابیات  حافظ«،  غزل های  در 
و  فاعل ها  »اسم  مثلثات«،  در  سعدی 
عربی  مزید  باب های  مفعول های  اسم 
ناشناخته ی  معنِی  »یک  فارسی«،  در 
فارسی«،  زبان  در  پهلوی  کلمه ی 
به  مصدری  »آ«  پسوند  »اضافه شدن 
اسامِی معنی« و »داستان وامق و عذرا و 

اصل یونانِی آن« از جمله ی آن هاست.

نگاهی به شرح و ترجمه های 
ديوان حافظ شیرازی به ترکی

آشنایی با پروفسور علی گزل یوز

گروه  رئیس  گزل یوز،  علی  پروفسور 
مرکز  مدیر  و  فارسی  ادبیات  و  زبان 
ترکیه  استانبول  شرق شناسی دانشگاه 
و  کتاب ها  نگارش  بر  افزون  است. وی 
زبان های  به  فراوان  تحقیقِی  مقاالت 
آثار  برجسته ی  مترجمان  از  مختلف، 
فارسی به زبان ترکِی استانبولی شمرده 
می شود. از بین ترجمه های او به زبان 
خیام،  رباعیات  به  می توان  یادشده 
دستور زبان عشق )مجموعه شعر قیصر 
امین پور(، پله پله تا مالقات خدا، پشت 
کرشمه های مرمره )مجموعه شعر دکتر 
کاووس حسن لی( و برخی اشعار سهراب 
کرد. وی  سپهری و فروغ فرخزاد اشاره 
و  فارسی  زبان  زمینه ی  در  هم چنین 
کهن تألیفاتی به زبان ترکِی  متون ادبی 
شایان  فعالیت های  دارد.  استانبولی 
ترویج  راستای  در  گزل یوز  دکتر  توجه 
برای  افتخاراتی  فارسی  ادبیات  و  زبان 
عنوان  کسب  که  آورده  ارمغان  به  او 
علوم  وزارت  سوی  از  برگزیده  استاد 
شهریار  فرهنگِی  نشان  دریافت  نیز  و 
از  شهریار  بین المللِی  جشنواره ی  از 
هم چنین  وی  آن هاست.  جمله ی 
مجالتی  تحریریه ی  هیأت  در  عضویت 
جستارهای  و  ادب  بوستان  چون 
دارد.  خود  کارنامه ی  در  را  ادبی 
ترکِی  در  فارسی  »عناصر  مقاله های 
عناصر  این  از  بعضی  کاربرد  و  عثمانی 
در ترکِی استانبولی« و »بررسی و تحلیل 
مولویه«  فرقه ی  سماع  نشانه شناسِی 
)مشترک( از نگاشته های این پژوهشگر 

به زبان فارسی است. 



ویـــــــژه نامه ی بیست و دومین مراسم یادروز حافظ و
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::: سخنرانان ویـــــــــژه ی همایش :::

بازنمايی زن در
ادبیات مهاجرت ايران

آشنایی با دکتر امیرعلی نجومیان

گروه  دانشیار  نجومیان  امیرعلی  دکتر 
دانشگاه  در  انگلیسي  ادبیات  و  زبان 
دوره های  او  است.  بهشتي  شهید 
در  را  خود  دکترای  و  ارشد  کارشناسي 
لستر  دانشگاه  در  میالدی   1990 دهه ی 
به  بازگشت  از  پس  گذراند.  انگلستان 
ایران در سال 1378 تدریس در دانشگاه 
کنون در  تا و  کرد  را شروع  شهید بهشتي 
مقاطع مختلف به تدریس نقد و نظریه ی 
ادبي،  مکاتب  معاصر،  ادبیات  ادبی، 
و  سینما  رابطه ی  ادبیات،  فلسفه ی 
آموزش ادبیات و... پرداخته است. دکتر 
شکل گیری  در   138۲ سال  در  نجومیان 
گروهی پژوهشی در تهران نقش داشت که 
به »گروه نشانه شناسی هنر« شناخته شد 
و اینک با عنوان »حلقه ی نشانه شناسي 
تهران«، فعالیت های علمی خود را ادامه 
آثار  کنون  تا نویسنده  این  از  می دهد. 
فراوانی به فارسی و انگلیسی منتشر شده 
کتاب های  است. از آن جمله می توان به 
درآمدی بر مدرنیسم در ادبیات، آیینه ی 
در  موالنا  آثار  و  شخصیت  حضور  آفتاب 
چشم انداز:  دو  از  داستان  یک  غرب، 
اسرار  داستان  و  فیلم  تطبیقِی  بررسی 
گنج دره ی جنی و مقاالت »خودواسازي 
غزلیات  در  حافظ/زاهد  دوگانه  تقابل 
»ادوارد  دریدایي«،  خوانشي   - حافظ 
»واسازِی  خیام«،  رباعیات  و  جرالد  فیتز 
عشق در غزلیات سعدی« و »تبارشناسِی 
ایران  در  سعدی  گفتمانِی  کارکردهای 

کرد. معاصر« اشاره 

شاهنامه و اولین ترجمه ی
کاملش متن 

 آشنایی با پروفسور نعمت ییلدریم

استاد  ییلدریم  نعمت  پروفسور 
فارسی  ادبیات  و  زبان  گروه  مدیر  و 
از  است.  ترکیه  آتاترک  دانشگاه 
و  فرهنگی  فعالیت های  مهم ترین 
نشریه ی  سردبیرِی  به  باید  او  ادبی 
شورای  در  عضویت  شرق،  نسیم 
سیاستگذاری و کمیته ی علمی دومین 
و  شرق شناسی  بین المللی  کنفرانس 
همکاری  و  هند  در  ایرانی  مطالعات 
اشاره  اسالمی  بزرگ  دایرة المعارف  با 
کتاب هایی  تألیف  کنار  در  او  کرد. 
چون دستور زبان فارسی، جمله بندِی 
فارسی،  ادبیات  در  منابع  فارسی، 
ایران در دوران  ادبیات  ایران،  اساطیر 
تا  زردشت  از  ایران  فرهنگ  و  غزنویان 
ادبیات  از  آثاری  ترجمه ی  به  شاملو، 
برخی  که  یازیده  دست  ایران  کهن 
ارداویراف نامه،  از:  عبارتند  آن ها  از 
و  سعدی  نصیحة الملوک  شاهنامه، 
تا  را  خود  مطالعات  او  دمنه.  و  کلیله 
ادبیات معاصر به ویژه در حوزه ی شعر 
درباره ی  او  مقاله ی  و  داده  گسترش 
ترجمه  فارسی  زبان  به  فرخزاد  فروغ 
کنون  تا ییلدریم  پروفسور  است.  شده 
متعددی  جوایز  دریافت  به  موفق 
کتاب  جایزه ی  است.  شده  ایران  در 
ایران به دلیل  سال جمهورِی اسالمی 
ترجمه ی شاهنامه ی فردوسی به زبان 
ترکِی استانبولی، نشان فرهنگِی شهریار 
و  شهریار  بین المللِی  جشنواره ی  از 
بزرگداشت  نشان فردوسی در همایش 
گفتنی  است.  جمله  آن  از  فردوسی 
را  ایران  ادبی  تاریخ  نگارش  وی  است 
که یک  کرده  گذشته آغاز  در سال های 
جلد  سه  و  رسیده  انتشار  به  آن  جلد 

دیگر آن نیز در دست نگارش است.

حافظ در فرارودان: بررسی تأثیر 
حافظ شیراز بر اشعار مشفقی بخاری

آشنایی با دکتر مهدی نوریان

و  زبان  استاد  نوریان،  مهدی  دکتر 
و  اصفهان  دانشگاه  فارسِی  ادبیات 
دانشگاه آزاد اسالمی شعبه ی نجف آباد 
دانشگاه  در   1350 سال  در  او  است. 
در  و  شد  تحصیل  به  مشغول  تهران 
مدرک  دریافت  به  موفق   1359 سال 
دکتر  شد.  دانشگاه  همان  از  دکتری 
دانشگاه ،  در  تدریس  بر  افزون  نوریان 
حوزه ی  در  متعددی  پژوهش های 
شعر  به ویژه  ایران  کالسیک  ادبیات 
کتب و مقاالت  که در قالب  انجام داده 
تصحیح  است.  شده  منتشر  متعدد 
دیوان مسعود سعد سلمان، همکاری 
ترکیبات  و  لغات  فرهنگ  تألیف  در 
دیوان ناصرخسرو، نگارش بخش »تاج 
شوق  شاخه های  کتاب  از  هدهد« 
خرمشاهی(  بهاءالدین  )یادگارنامه ی 
است.  نویسنده  این  تألیفات  جمله  از 
در  سخنرانی هایی  هم چنین  او 
آن  از  که  داشته  مختلف  زمینه های 
عصاره ی  »حافظ  به  می توان  میان 
بر  موالنا  آثار  »تأثیر  ماست«،  فرهنگ 
قصب  یا  نرگس  »قصب  حافظ«،  شعر 
اشاره  حافظ«  تا  رودکی  »از  و  زرکش« 
)نقد  حافظ«  دیده ی  »بسوخت  کرد. 
دکتر  از  حافظ  غزل های  ح  شر کتاب 
شاعر  »نخستین  هروی(،  حسین علی 
»اندیشه ی  اصفهان«،  پارسی گوی 
و  صائب«  شورانگیز  اشعار  در  موالنا 
»بازنگرِی راحه الصدور راوندی« پاره ای 
تشکیل  را  نویسنده  این  مقاالت  از 

می دهد.

کودکان و نوجوانان؛ ادبیات 
کامی ها کامیابی ها و نا

آشنایی با دکتر نوش آفرین انصاری

و  دانشگاه  استاد  انصاری  نوش آفرین 
کتابداری و اطالع رسانی  پژوهشگر  علوم 
شیمالی  در    1318 سال  در  او  است. 
در  تحصیل  شد.  زاده  هندوستان 
کارشناسی  کتابداری را تا مقطع  رشته ی 
کتابدارِی ژنو و مقطع  در مدرسه ی عالِی 
را در دانشگاه مک گیل  ارشد  کارشناسِی 
علمِی  هیأت  عضو  داد.  ادامه  کانادا 
فعالیت هایی  تهران،  دانشگاه  کتابدارِی 
دانشکده ی  کتابخانه ی  ریاست  چون 
ادبیات دانشگاه تهران، راه اندازِی بخش 
دانشگاه  این  مرکزِی  کتابخانه ی  فنِی 
در  را  کودک  کتاب  شورای  دبیرِی  و 
نوش آفرین  دکتر  از  دارد.  کارنامه ی خود 
مقاله های  و  کتاب ها  کنون  تا انصاری 
به ویژه  بسیاری  ترجمه های  و  تألیفی 
کتابخانه های  و  کتاب داری  درزمینه ی 
منتشر شده است.  بزرگساالن  و  کودکان 
شورای  دبیر  کنون  ا که  او  کتاب های  از 
تشکیل  به  می توان  است  کودک  کتاب 
مقاالت  مجموعه  روستا،  در  کتابخانه 
ترجمه ی  و  کتابداری  و  کتاب  درباره ی 
ژان  اثر  اسالمی  شرق  تاریخ  مدخل 
سی  در  انصاری  دکتر   کرد.  اشاره  سوواژ 
کتاب  کنگره ی دفتر بین المللِی  و دومین 
افتخارِی  عضویت  به  جوان  نسل  برای 
از سوی هیأت مدیره  و  این دفتر درآمد 
به  پایبندی  کرد.  دریافت  افتخار  لوح 
کودکان  کتاب های  کیفِی  استانداردهای 
کودکاِن در حاشیه  و نوجوانان، توجه به 
)پناهنده، زندانی، خیابانی، معلول و...( 
تأثیر ماندگار و همه جانبه بر فعالیت های 
کتاب برای نسل جوان،  دفتر بین المللِی 
ترویج فرهنگ  و  به اصول اخالقی  تعهد 
بوده  او   انتخاب  دالیل  جمله  از  صلح 
پنجمین  در  همچنین  وی  است. 
کودک جزیره ی نامی  کتاب  جشنواره ی 
کره ی جنوبی به عنوان عضو کمیته ی  در 

بین الملل این جشنواره برگزیده شد. 
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کمـــــــــــالی سردبیــــــــــر: ثمین 

خسرو مقدسی، سارا حسین آبادی، محمدهادی خالق زاده
گل آرایــــش صفحه آرایی: محسن 

آشنایی با استاد یارمحمدی
زبان شناس برجسته ی خاورمیانه

دکتر لطف اهلل یارمحمدی زبان شناس 
بازنشسته ی  استاد  ایرانی،  برجسته ی 
پیوسته ی  عضو  و  شیراز  دانشگاه 
برای  وی  است.  علوم  فرهنگستان 
نخستین بار در کشور، دوره ی کارشناسی 
گذاشت. دکتر  ارشد آموزش زبان را بنیان  
گواه روشن انتشار مقاالت  یارمحمدی به 
محافل  آشنای  چهره ی  متعدد،  علمی 
به  کاربردی  زبان شناسی  بین المللی 
گر  ا بسیاری،  عقیده ی  به  می آید.  شمار 
زبان شناسی  چهره ی  مشهورترین  الدو 
است،  شرقی  اروپای  در  کاربردی 
شخصیت  و  برجسته ترین  یارمحمدی 
در  کاربردی  زبان شناسی  برگزیده ی 
خاورمیانه است. او در سال 1337 مدرك 
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی خود 
گرفت و با استفاده  را از دانشسرای عالی 
به  اول  رتبه  دانشجویان  اعزام  قانون  از 
دوره ی  گذراندن  از  پس  رفت؛  آمریکا 
کارشناسِی ارشد، در سال 19۲4، مدرک 
زبان شناسی  رشته ی  در  را  خود  دکتری 
کشور دریافت  از دانشگاه ایندیانای این 
مقام  در  مدتی  یارمحمدی  دکتر  کرد. 
دانشگاه  در  انگلیسی  زبان  استادیار 
کرد و پس  ایالتی نبراسکا - آمریکا تدریس 
از بازگشت به ایران، ابتدا در دانشسرای 
عالی و بعد از آن در دانشکده ی ادبیات 
از  پس  و  شد  استخدام  تهران  دانشگاه 
یافت.  انتقال  شیراز  دانشگاه  به  مدتی 
چون  مختلف  دانشگاه های  در  تدریس 
ایلینوی  آمریکا،  ایندیانای  دانشگاه 

نظام  طراحی  هند،  کشمیر  و  لندن 
رشته های  برای  انگلیسی  زبان  آموزشی 
مختلف به صورت فشرده و غیر فشرده، 
ایجاد برنامه های ویژه در زبان انگلیسی 
شیراز،  دانشگاه  آموزشی  سیستم 
برنامه ریزی  و  برنامه نویسی  راه اندازی 
دانشگاه های  برنامه های  ارزشیابی  و 
عالی  مدرسه ی  بلوچستان،  الزهرا، 
ترجمه،  عالی  مدرسه ی  پارس، 
صورت  )به  کرمان  و  مشهد  دانشگاه 
در  عضویت  ناظر(،  و  مشاور  کارشناس 
زبان  استادان  انجمن  مؤسسان  هیأت 
مدیره ی  هیأت  و  انگلیسی  ادبیات  و 
کشورهای آسیایی  انجمن استادان زبان 
اجرایی  و  علمی  فعالیت های  از  بخشی 

این استاد برجسته را تشکیل می دهد. 
یارمحمدی  دکتر  کوشش  بیشترین 
تحقیقی  مقاله های  نوشتن  مصروف 
زبان  به  اغلب  مقاالت  این  است.  بوده 
کشور مثل آمریکا،  ج از  انگلیسی و در خار
انگلستان، آلمان، لهستان، یوگسالوی و 
هند به چاپ رسیده است. وی در ایران 
بیشتر  یا  کتاب  ده  حدود  نوشتن  در  نیز 
دانشگاه  در  انگلیسی  زبان  آموزش  در 
که  کتاب )در 16 بخش(  شیراز و 8 جلد 
تهیه  سابق  آزاد  دانشگاه  برای  آغاز  در 

شده همکاری داشته است. 

یادی از داریوش شایگان: 
حافظ: زمان شکفتگِی بین ازل و ابد

شاعر  اصیل ترین  بی تردید  حافظ 
آن  از  لحظه ای  حتی  او  است.  نظر  اهل 
الهامات  همه ی  که  اصلی  سرچشمه ی 
نوری در  هر  برنمی دارد.  اوست چشم  از 
نگاه او نوری است از مشکات نبوت و هر 
مستی نزد او مستی ای است از مِی باقی 

او  برای  زلفی  هر  سر  ازلی.  میکده ی  و 
که دل را به عهد الست  سلسله ای  است 
او  نظر  در  صبح گاهی  نسیم  هر  و  می برد 
دوست.  کوی  از  است  رایحه ای  حامل 
او  التفات  و  حواس  و  هوش  همه ی 
آن،  در  که  است  یگانه ای  دم  آن  مجال 
جام  هر  و  است  الهی  تجلِی  شعاع،  هر 
نیز(  آسمان  مینایِی  ساغر  البته  )و  می 
یادی  هر  و  یار  روی  عکس  بازتابنده ی 
کامل در  او به طور  ازلی. روح  خاطره ای 
جایی  است؛  حاضر  قدسی  جایگاه  این 
که آفرینش در آن آغاز می شود. در مقام 
»به  می توان  که  است  جهان  نظاره گر 

گل چید: خ« یار  دست نرگس از ر
مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟                                                                   
گل چیدن خ تو  به دست مردم چشم از ر

که حافظ مراد می کند،  رند به معنایی 
و  پیچیده  خصلت های  خالصه ی 
به  گر  ا است.  ایرانیان  منحصربه فرد 
رساتر  داستایوسکی  بردیائف،  تعبیر 
روس،  اندیشمندان  دیگر  همه ی  از 
را  روس  روح  مابعد الطبیعِی«  »هیستری 
رساترین  هم  حافظ  رند  می کند،  عیان 
وصف ناپذیر  ایهام  و  ابهام  نشانه ی 
اغلب  ابهام،  این  ایرانیان است.  خصال 
شرقیان  دیگر  حتی  که  غریبان  فقط  نه 
و  غنا  سبب  به  می کند.  سردرگم  هم  را 
تعابیر  رند،  اصطالح  معنایِی  چندگانگِی 
متفاوت  سطوح  با  متناسب  مختلفی 
با  تعارض  در  غالبًا  هست؛  آن  از  ک  ادرا
امر،  این  متناقض.  واقع،  در  و  یکدیگر 
عمدتًا به علت جنبه ی منفِی این تعبیر 
به  عنایت  با  را  تعارضات  این  اما  است. 
تمامِی  دربرگیرنده ی  اصلِی  منظومه ی 
این معانی، می توان رفع کرد. در اصطالِح 
مختلف  خصوصیات  می توان  رند، 
انعطاف پذیری  دید:  را  ایرانیان  خصال 
البته  که  اوضاع  با  کنارآمدن  استعداد  و 
بلکه  نیست؛  فرصت طلبی  بر  دال  لزومًا 

است،  تواضع  و  شدن  هماهنگ  هنر 
کنفوسیوس به شایستگی  که  به گونه ای 
بیان  خود«  کردن  کوچک  »هنر  را  آن 
گر معنای اصلِی رند  کرده است؛ هرچند ا
است  ممکن  باشیم  نداشته  نظر  در  را 
کند. این  افاده  را  این واژه فرصت طلبی 
ضمیر  روشنِی  بر  همچنین  اصطالح، 
لت دارد و متضمن نوعی ادب نفس  دال
بودن  رضا  مقام  در  هوشمندانه  و  است 
نه دغل بازی  که  گفتار  و  بیان  و حزم در 
ظاهرسازی؛  نه  و  کاری  ریا نه  و  است 
اصلی  سیاق  از  ج  خار نیز  این  گرچه  ا
شود  بدل  رندی  مرد  به  است  ممکن 
تقلیل  کردن  عوض  رنگ  مؤذیانه  به  و 
کاری  ریا و  مکر  به  حتی  بسا  چه  و  یابد 
کند. به عالوه، این واژه بر حریت و  تنزل 
لت می کند؛ یعنی دل نبستن  آزادگی دال
از  رنگ تعلق. در واقع،  به دنیا و آزادی 
رندی مستلزم وارستگی است؛ وارستگِی 
غ البال در  که بدون خجلت و فار انسانی 
را  عریان می کند.  آینه ی عالم خود  برابر 
مالمتی گری  که  است  سیاق  همین  در 
نیز پدید می آید؛ اما این نگرش در وجهی 
و  خودنمایی  به  است  ممکن  نادرست 

الابالی گرِی صرف بینجامد.

وی تو در هر طریق همره ماست خیال ر
نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست

- - - - - - -
به رغم مدعیانی که منع عشق کنند

جمال چهره تو حجت موجه ماست
- - - - - - -

ببین که سیب زنخدان تو چه می گوید
هزار یوسف مصری فتاده در چه ماست

- - - - - - -
اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد

گناه بخت پریشان و دست کوته ماست
- - - - - - -

به حاجب در خلوت سرای خاص بگو
ک درگه ماست فلان ز گوشه نشینان خا

- - - - - - -
به صورت از نظر ما اگر چه محجوب است

همیشه در نظر خاطر مرفه ماست
- - - - - - -

اگر به سالی حافظ دری زند بگشای
وی چون  که سال هاست که مشتاق ر

مه ماست


