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گفت وگو با دکتر سولماز مظفری 
مسئول گروه ارزیابِی پایان نامه های 

ارسالی به دبیرخانه ی همایش

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

ارزیابی می کنید؟

تافت نور صبح و ما از نور تو
در صبوحی با می منصور تو

پارسی  ادبیات  و  زبان  ترویج  انجمن 
همایش  عنوان  تحت  همایشی  هرسال 
ادبیات  و  زبان  ترویج  انجمن  بین المللی 
آن  اصلی  هدف  كه  می كند  برگزار  پارسی 
گسترش دستاوردهای علمی نوین  اشاعه و 
برگزاری  است.  ادبیات  و  زبان  راستای  در 
مختلف  استان های  كز  مرا در  آن  هرساله 
فرهنگ  با  پژوهشگران  آشنایی  به  كشور 
مسأله  این  كه  می رساند  یاری  نیز  بومی 
داشته  این  بر  را  پژوهشگران  از  بسیاری 
ببرند.  قلم  به  دست  نیز  زمینه  این  در  تا 
بین  در  انجمن  هرساله ی  همایِش  این 
همایش  بزرگ ترین  عنوان  به  پژوهشگران 
به  نیز  كنون  تا كه  می شود  قلمداد  ادبی 

نحوی خوب برگزار شده است.

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

حافظ برای شما چه معنایی دارد؟

كه سّر دلبران خوش تر آن باشد 
گفتــــــه آید در حدیث دیگـــــران

سخن  به  و  است  جهان  جان  حافظ 
راز  و  ماست  حافظه ی  حافظ  استاد، 
بزرگ،  روح  از  متأثر  كالمش  ماندگاری 
در  كه  است  لطیفی  حس  و  واال  اندیشه ی 
به  را  انسانی  وجود  انسان،  اصالت  مكتب 
واالی  همت  به  هرساله  می گیرد.  سخن 
كاووس  دكتر  فرزانه ام،  و  فرهیخته  استاد 
دل سوختگان  و  مشتاقان  خیل  و  حسنلی 
شیرازی  حافظ  بزرگداشت  مراسم  حافظ، 
كه نشان از  به نحوی شایسته برگزار می شود 
توجه عمیق ایشان و حافظ شناسان ادیب و 
كالم وی  فرزانه ی ایرانی و جهانی به حافظ و 

انجمن  همایش  شدن  همراه  امسال  دارد. 
می تواند  حافظ  بزرگداشت  مراسم  و  ترویج 
آشنایی  و  بزند  رقم  را  خوش یمن  رویدادی 
پژوهشگران  باالخص  پژوهشگران  بیشتر 
كالم حافظ و سخنوران  جوان را با اندیشه و 

حافظ شناس به دنبال داشته باشد.

در  برنامه هایی  چنین  انجام  ضرورت 
نظرگاه شما چیست؟

مطمئنًا  همایش هایی  چنین  برگزاری 
نتایجی بهینه درپی دارد؛ از جمله این نتایج 
می توان به اشاعه ی دستاوردهای نوین در 
اشاره  پارسی  ادبیات  و  زبان  حفظ  راستای 
از برگزاری این همایش می تواند  كرد. هدف 
گفتگو  ایجاد فضای بحث و تبادل اطالعات و 
پارسی  ادبیات  و  زبان  اشاعه ی  زمینه ی  در 
و  پژوهشی  و  علمی  گون  گونا موضوعات  در 
برای  مطالعاتی  فرصت هایی  آوردن  پدید 
گونه گون نسبت به این  ابعاد  بررسی زوایا و 
این  در  اساسی  تحوالت  ایجاد  و  موضوع 
راستا باشد. در این همایش های هرساله ی 
پارسی،  ادبیات  و  زبان  ترویج  انجمن 
درصدد  فرزانه  و  فرهیخته  پژوهشگران 
خود  دانش  و  نوین  پژوهش های  ارائه ی 
كه  برمی آیند  همایش  محورهای  با  مرتبط 
می گردد  سبب  پژوهش ها  این  از  بسیاری 
جامعه  پیشرفت  درراستای  موثر  گامی 
برای  راهكارهایی  و  شود  برداشته  ادبی 
كه  گردد  ارائه  ادبی  و  ذهنی  چالش های 
باشد.  مؤثر  و  كارساز  می تواند  خود  نوع  در 
ادبیات  و  زبان  ترویج  انجمن  درحقیقت، 
فراهم  درصدد  همایش  برگزاری  با  پارسی 
گسترش  برای  فكری  امن  محیط  ساختن 
دستاوردهای نوین علمی و ادبی، به چالش 
تبادل  پژوهشگران،  قلم  و  ذهن  انداختن 
و  قلم  صاحبان  میان  در  گفت وگو  و  نظر 

پیشرفت به روز جامعه ی ادبی است.

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

این همایش صورت می گیرد؟

پایان نامه های  ارزیابی  گروه  مسئولیت 
انتخاب  و  همایش  دبیرخانه ی  به  ارسالی 
تقدیر  شایسته ی  و  برگزیده  پایان نامه ی 
این  در  شده است.  گذار  وا جانب  این  به 
دانشگاه  از  ج  خار و  داخلی  داوران  بخش، 
رساله ها  و  پایان نامه ها  ارزیابی  به  شیراز 
و  دكتری  رساله های  میان  از  و  می پردازند 
متناسب  ارشد  كارشناسی  پایان نامه های 
شده،  گرفته  نظر  در  ارزیابی  معیارهای  با 
حال  در  می كنند.  اعمال  امتیازهایی 
یاری داوران  به  را  ابتدایی  حاضر، مرحله ی 
با  متناسب  كه  رسانده ایم  اتمام  به  داخلی 
رساله  و  پایان نامه  پنج  دریافتی،  امتیازات 

كه  یافته اند  راه  نهایی  و  دوم  مرحله ی  به 
كه معرفی شده ی  ج از دانشگاه  داوران خار
انجمن ترویج زبان و ادبیات پارسی هستند 
برگزیده  كشور  مختلف  دانشگاه های  از  و 
امتیازدهی  و  ارزیابی  درحال  شده اند، 
پایان نامه ی شایسته  امیدواریم  كه  هستند 
پیش  همایش  در  گردد.  انتخاب  برگزیده  و 
خواهیم  دنبال  به  را  خوبی  اتفاق های  رو 
كه نتیجه ی ساعت ها بحث و تبادل  داشت 
گروهِی اعضای اجرایی و علمِی  نظر فردی و 
برگزاری  است.  همایش  این  برگزاركنندگان 
با  همراه  علمی  نشست های  و  كارگاه ها 
برگزاری نشست های ارائه ی مقاالت می تواند 
مؤثر  همایش ها  این گونه  برگزاری  پرباری  در 
كه البته هرساله این اتفاق در همایش  باشد 

خ می دهد. سترگ انجمن ترویج ر

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

چیست؟

گر در این همایش های  ا به نظر می رسد 
چالش برانگیز   موضوعات  بر  كید  تأ بزرگ، 
و  سمت  می تواند  همایش  شود،  بیشتر 
دهد.  اختصاص  خود  به  را  خاص  سویی 
بر  علمی  گروه  اهتمام  و  سعی  امسال  البته 
تكراری  موضوعات  به  كمتر  كه  گردیده  این 
این  الهی  عنایت  با  كه  امید  پرداخته شود. 
شایسته ترین  و  بهترین  به  سترگ  همایش 
طبع  مقبول  و  شود  برگزار  ممكن  وجه 
بزرگ  حافظ  به  ارادتمندان  و  پژوهشگران 
گردد. برگزاری این همایش، حاصل عشق و 

اشتیاق ادب دوستان است و بس.
از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر

گنبد دوار بماند كه در این  یادگاری 

کیوان زارعی، مدیر  گفت وگو با 
کارگاه آموزشی همایش گروه 

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؟

به نام خداوند جان و خرد 
علمی  رویداد  یک  به  آن چه  بی شک 
انگیزه ها  می بخشد،  غنا  و  قوام  فرهنگی 
مستتر  اتفاق  آن  در  كه  است  اهدافی  و 
قاعده  این  از  نیز  ترویج«  »همایش  و   شده 
علمی  كز  مرا كنون  ا آن چه  نیست.  مستثنا 
و دانشگاهی حوزه ی زبان و ادبیات فارسی 
زبان فارسی  باشند همان  از آن غافل  نباید 
كنندگان آن  كه همایش ترویج و برگزار  است 
انجام  و  اجرا  برنامه ریزی،  با  می كنند  سعی 

نگاه  داشت،   زنده  در  همایش هایی  چنین 
تعالی و ترویج آن بكوشند.

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

حافظ برای شما چه معنایی دارد؟

حافظ  یادروز  و  ترویج  همایش  هم زمانی 
شهر  در  گرفت.  نیک  فال  به  می توان  را 
در  و  است  ادب  و  فرهنگ  كاِن  كه  شیراز 
كه اصالت  سایه ی سخنوران بزرگ شیرازی 
هستند  ایرانی  اندیشه  و  زبان  حافظه ی  و 
پاسبانان  بزرگ،  حافظ  یادروز  با  هم زمان 
جمع  گران بها  نگین  این  ِگرد  بر  َدری  ُدر 
می شوند و به پاسداشت سخن می كوشند تا 

در ادب پارسی طرحی نو دراندازند.
 

در  برنامه هایی  چنین  انجام  ضرورت 
نظرگاه شما چیست؟

این  در  شركت كنندگان  هرچیز،  از  قبل 
همایش با آرا و اندیشه های نو در حوزه های 
و  می شوند  آشنا  فارسی  ادبیات  و  زبان 
یكدیگر  با  تعامل  در  اساتید  و  دانشجویان 
و  كالس ها  طول  در  را  آن  چه  می توانند 
كتاب های متعدد بیاموزند و بیاموزانند، در 
كسب نمایند.  كوتاه ترین زمان ارائه دهند و 

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؟

حسن لی  دكتر  اقای  جناب  كه  لطفی  با 
گردهمایی  سیزدهمین  دبیر  عنوان  به 
انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی به حقیر 
گروه  داشته اند توسط ایشان به سمت مدیر 
كارگاه آموزشی این همایش منصوب شده ام 
و  متعال  خداوند  یاری  به  امیدوارم  كه 
همكاری دیگر دوستان بتوانم به نحو احسن 
همایش  در  امسال  نمایم.  وظیفه  انجام 
با  تعامل  در  كرده ایم  سعی  ترویج  انجمن 
فارسی  ادبیات  و  زبان  آموزشی  حوزه های 
آموزش و پرورش و دانشكده ی ادبیات شیراز 
كارگاه با موضوعات تخصصی برای شركت  دو 
كه محتوای  كنیم  كنندگان در همایش برگزار 
در  فناوری  محور  حول  بیشتر  كارگاه ها  این 
با  می گردد.  فارسی  ادبیات  و  زبان  آموزش 
به  همایش  مسئولین  كه  نگاهی  به  عنایت 
است  شده  سعی  دارند  آموزشی  حوزه های 
اساتید  سخنرانی  و  مقاالت  ارائه ی  بر  عالوه 
آموزشی   كارگاه  سه  ادبیات،  حوزه ی  بزرگ 
مقطع  ادبیات  و  زبان  دبیران  برای  هم 

متوسطه ی اول و دوم برگزار شود.
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گفتمان  ترسیم نشانه- جغرافیایی 
رندی در اشعار حافظ

آشنایی با دکتر حمیدرضا شعیری

سال  در  شعیری  حمیدرضا  دكتر 
توابع  از  گرمسار  شهرستان  در   ۱۳۴۵
استان سمنان چشم به جهان گشود. 
دوره ی   ۱۳۷۲ تا   ۱۳۷۰ سالهای  طی 
كارشناسی ارشد را در رشته ی ادبیات 
دكتری  و  رساند  پایان  به  فرانسه 
نشانه-  حوزه ی  در  را  خود  تخصصی 
اتمام  به  سال ۱۳۷۵  در  معناشناسی 
به  ایران،  به  بازگشت  از  پس  رساند. 
گروه آموزش  عنوان عضو هیأت علمی 
زبان فرانسه در دانشگاه تربیت مدرس 
در  عضویت  شد.  فعالیت  به  مشغول 
انجمن جهانی نشانه شناسی، انجمن 
و  فرانسه  معناشناسِی  بین المللِی 
هیأت تحریریه  ی مجله ی بین المللی 
لییژ  دانشگاه  در   )Signata( سیگناتا 
علمی  پیشینه ی  از  بخشی  بلژیک، 
می دهد.  تشكیل  را  او  اجرایِی  و 
مقاالت  و  كتاب ها  هم چنین  وی 
از  برخی  كه  است  نگاشته  متعددی 
آن ها عبارتند از: تجزیه و تحلیل نشانه 
نقصان  گفتمان،  معناشناختی   -
-معناشناسی  نشانه  )ترجمه(،  معنا 
ادبیات: نظریه و روش تحلیل گفتمان 
نشانه- »تحلیل  مقاالت  و  ادبی 
نظام  لغزندگی  دروغ:  معناشناختی 
و  عامه«  قصه های  در  زبان  آیكونیک 
خلسه  نشانه-معناشناختی  »تحلیل 

گفتمان ادبی«. در 

::: سخنرانان ویـــــــــژه ی همایش :::

نقد و بررسی ترجمه ی اشعار 
حافظ در بنگالدش

::: آشنایی با دکتر ابوالکالم سرکار :::

گروه  دكتر ابوالكالم سركار، دانشیار 
كای  زبان و ادبیات فارسِی دانشگاه دا
مطالعات  انجمن  عضو  و  بنگالدش 
كنون  كشور است. وی تا آسیایِی این 
كرسی های مختلف مرتبط با زبان  در 
دانشگاه های  در  فارسی  ادبیات  و 
داشته  شركت  بنگالدش  و  ایران 
متعدد  همایش های  مهمانی  و 
است.  بوده  ترویج  انجمن  مانند: 
مطالعاتِی  حــــوزه های  مهم ترین  از 
ایرانی  ادبِی  آثار  جایگاه  سركار،  دكتر 
صورت  ترجمه های  و  بنگالدش  در 
گرفته از آن هاست. از این رو، مقاالت 
و  كهن  ادبیـــات  محوریت  با  متعدی 
كه برخی  معاصر فارسی نگاشته است 
از: »حافظ پژوهی در  آن ها عبارتند  از 
»معرفِی  بنگالدش«،  در  حاضر  عصر 
عرفی  قصـــــــــاید  خطِی  نسخــــــه های 
مركزِی  كتابخـــــــــانه ی  در  شیـــــــرازی 
كای بنگالدش«، »جایگاه  دانشگاه دا
دانشگاه های  در  ابوالخیر  ابوسعید 
زبان  كانونِی  »وضعیت  بنگالدش«، 
دانشگاه های  در  فارسی  ادبیات  و 
برای  پیشنهادهایی  و  بنگالدش 
»روند  آن«،  گسترش  و  تقویت 
به  فارسی  داستانِی  آثار  ترجمه ی 
-2001 اخیر  دوره ی  در  بنگالی  زبان 

2012«، »نقد و بررسِی ترجمه ی بوف 
قصیده  »تحول  و  بنگالدش«  در  كور 

در شعر پارسی«.

جنسیت معشوق در غزل فارسی:
::: آشنایی با دکتر سیدمهدی زرقانی :::

و  استاد  زرقانی،  مهدی  سید  دكتر 
مدیر گروه بخش زبان و ادبیات فارسِی 
وی  است.  مشهد  فردوسی  دانشگاه 
كارشناسی و  گذراندن مقاطع  از  پس 
كارشناسِی ارشد در دانشگاه فردوسِی 
پایان  تا  را  خود  تحصیالت  مشهد، 
تهران  دانشگاه  در  دكتری  مقطع 
ادامه داد و از سال 1382 در دانشگاه 
كار شد. او افزون  فردوسی مشغول به 
داخلی،  دانشگاه های  در  تدریس  بر 
تجربه ی تدریس دورس تخصصِی زبان 
دانشگاه های  در  را  فارسی  ادبیات  و 
سوریه داشته است. دكتر زرقانی در هر 
دو حوزه ی ادبیات كالسیک و معاصر، 
مطالعات و پژوهش های فراوان انجام 
افتخارات  كسب  به  موفق  و  داده 
با  جمله  آن  از  است.  شده  متعدد 
و  ایران  ادبی  تاریخ  كتاب  نگارش 
كتاب  جایزه ی  فارسی  زبان  قلمرو 
فصل، رتبه ی سوم جایزه ی بزرگسال 
فارابی،  بین المللِی  جشنواره ی 
احمد  آل  رتبه ی دوم جایزه ی جالل 
جمهورِی  سال  كتاب  تقدیرنامه ی  و 
از  كرد.  خود  آن  از  را  ایران  اسالمِی 
كتاب های  به  می توان  وی  آثار  دیگر 
چشم انداز شعر معاصر ایران، نظریه ی 
ژانر در سنت ادبی و مقاالت »مدعی در 
دیوان حافظ« و »گمشده ی ته دریا« 
)پاسخ به نقدی با عنوان »گمشده ی 

كرد. لب دریا« اشاره 

منظومه ی سه تابلوی مریم میرزاده ی 
عشقی در آینه ی نقد معاصر

::: آشنایی با دکتر پروین سالجقه :::

دكتر پروین سالجقه در سال ۱۳۴۰ 
دنیا  به  كرمان  توابع  از  بافت  شهر  در 
آمد. او در سال 1380 تحصیالت خود 
و  زبان  رشته ی  دكترِی  مقطع  در  را 
ادبیات فارسی به پایان رساند و از آن 
كنار پژوهش های انتقادی، به  پس در 
تدریس در دانشگاه  پرداخت. افزون بر 
این، دكتر سالجقه عضویت در سازمان 
گروه نقد  جهانِی ادبیات و روانكاوی و 
هنر  فرهنگستان  در  هنر  روان كاوی 
وی  دارد.  خود  كارنامه ی  در  را  ایران 
كه  كرده  منتشر  فراوانی  آثار   كنون  تا
ارمغان  به  او  برای  را  متعددی  جوایز 
به  می توان  جمله  آن  از  است.  آورده 
كتاب سال ایران برای  از این  جایزه ی 
كودک  باغ شرقی: نظریه های نقد شعر 
كتاب  امیرزاده ی  كرد.  و نوجوان اشاره 
»پدیدارشناسِی  مقاالت  و  كاشی  ها 
آراء  به  نظر  با  حافظ،  شعر  در  زمان 
قدیس آوگوستینوس درباره ی زمان«و 
»تأملی بر چگونگِی فاصله ی »شاعر« و 
»راوی« در متون شاعرانه« شماری از 

آثار دكتر سالجقه را تشكیل می دهد.
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مقاومت حافظ در برابرخشونت و 
استبداد

::: آشنایی با پروفسور عین الحسن :::

و  شاعر  الحسن،  عین  پروفسور 
زبان،  مطالعات  دانشكده ی  استاد 
دپارتمان  رئیس  و  فرهنگ  و  ادبیات 
دانشگاه  فارسِی  ادبیات  و  زبان 
نو است. وی  جواهر لعل نهرو دهلی 
روابط  زمینه ی  در  فعاالن  جمله  از 
ایران  و  هند  كشورهای  فرهنگِی 
كه ریاست انجمن پژوهشگران  است 
ایران شناسِی  كمیته ی  هند،  ایرانِی 
هند  شرقِی  مطالعات  كنفرانس های 
گسترش  ملِی  شورای  فارسِی  گروه  و 
خویش  كارنامه ی  در  را  اردو  زبان 
دارد. وی هم چنین در سال 1386 از 
سوی وزارت ارشاد جمهورِی اسالمی 
فارسی سرا  شاعر  عنوان  به  ایران 
آثار  جمله  از  گرفت.  قرار  تقدیر  مورد 
كتاب های  می توان  پژوهشگر  این 
مطالعاتی  نو،  شعر  ستون های 
فارسی:  ادبیات  و  زبان  درباره ی 
زبان  دستور  مضامین،  و  موضوعات 
فارسی برای غیر فارسی زبانان و نقد و 

بررسِی ادبیات خردساالن را نام برد.

::: سخنرانان ویـــــــــژه ی همایش :::

جایگاه زبان و ادب فارسی  و ایران 
شناسی در کشور بوسنی و هرزگوین

::: آشنایی با دکتر نامیر کارا خلیلویچ :::

اعضای  از  خلیلویچ،  نامیركارا  دكتر 
هیأت مؤسسین مركز علوم دینِی قم 
گروه تمدن  پژوهِی  در بلگراد و رئیس 
هم چنین  وی  است.  مركز  این 
علمی- مجله ی  مدیرمسئولِی 
برعهده  را  قم  دینی  علوم  پژوهشی 
یاد  اسالم  شناختی  مجله ی  دارد. 
رتبه ی   حائز   ۲۰۱۴ سال  از  شده، 
علوم  وزارت  در  علمی-پژوهشی 
جمله  از  شد.  صربستان  جمهوری 
آثار این پژوهشگر می توان به مقاله ی 
اندیشه ی  در  جامعه  یا  فرد  »اصالت 
كتاب های  شهید مرتضی مطهری« و 
اقتدار جامعه؛ اسالم، فلسفه، تمدن 
كرد.  اشاره  سایه  در  آفتابی  نیز  و 
آفتابی در سایه در حقیقت، داستانی 
كه سعی دارد حقیقت  تمثیلی است 
و  فلسفی  اندیشه ی   در  را  انسان 
در  كند.  جست وجو  اسالم  عرفانی 
و  شرق  و  غرب  تقابل  كتاب،  این 
و  سكوالر  اندیشه های  رودررویی 
و  ح  مطر نمادین  صورت  به  دینی 
برخی نمودهای آن در زندگی فردی و 
انسان تحلیل شده است.  اجتماعی 
نویسنده ی   سه  از  یكی  خلیلویچ 
فلسفه ی   مختصر  تاریخ  كتاب 
تألیفی  اثر  كه نخستین  اسالمی بوده 
بالكان  منطقه ی   بومِی  زبان  های  به 
فلسفی  میراث  تاریخ  حوزه ی   در 

اسالم است.

حافظ و ساختارشکنی مفهومی 
کالن روایت ها

::: آشنایی با دکتر مهدی محبتی :::

دانشیار  محبتی  مهدی  دكتر 
فارسی  ادبیات  و  زبان  بخش 
سال  در  وی  است.  زنجان  دانشگاه 
مدرک  دریافت  به  موفق   1374
و  شد  تهران  دانشگاه  از  دكتری 
به  دانشگاه،  در  تدریس  بر  افزون 
فعالیت های علمِی و اجرایی مختلف 
به  می توان  جمله  آن  از  پرداخت. 
ادبی،  اندیشه ی  مجله ی  سردبیرِی 
فارسِی  ادبیات  و  زبان  گروه  مدیریت 
عضویت  و  اسالم  جهان  دانشنامه ی 
گروه زبان و ادبیات  در شورای علمِی 
پژوهشكده ی علوم انسانِی اجتماعی 
هم چنین  محبتی  دكتر  كرد.  اشاره 
صورت  تا  معنا  از  كتاب  نگارش  با 
ایران  در  ادبی  نظریه ی  زمینه ی  در 
و  احمد  آل  جالل  جایزه ی  توانست 
خود  به  را  سال  كتاب  جایزه ی  نیز 
بدیع  كتاب های  دهد.  اختصاص 
سخن،  آرایش  و  ساخت  هنر  نو: 
قصه های  بی پایان:  پیمانه های 
منثور  متون  عرفانی:  ادبیات  كوتاه 
جاحظ  »اهمیت  مقاالت  و  فارسی 
ادب  و  نقد  در  او  دیدگاه های  و 
تحلیل  و  »بررسی  ایرانی«،  اسالمی 
رادویانی  ادبی  دیدگاه های  انتقادی 
شعر  »خاستگاه  ترجمان البالغه،  در 
از  شاعر  صنفی-اجتماعی  هویت  و 
 « و  ابیوردی«  انوری  حكیم  دیدگاه 
قلمرو و جایگاه عقل و عقل گرایان در 
از  شماری  تبریزی«،  شمس  مقاالت 
پژوهش های وی را تشكیل می دهد.

خدا باوری در شعر حافظ
::: آشنایی با دکتر علیرضا مظفری :::

عضو  مظفری  علیرضا  دكتر 
و  زبان  بخش  علمی  هیأت 
ارومیه  دانشگاه  فارسی  ادبیات 
ترویج  انجمن  شعبه ی  رئیس  و 
استان  در  فارسی  ادب  و  زبان 
كنون  تا وی  است.  ارومیه 
متعددی  اجرایی  مسئولیت های 
معاونت  سرپرستی  جمله  از 
تكمیلی  تحصیالت  و  آموزشی 
برعهده  نیز  را  ارومیه  دانشگاه 
وی  این،  بر  افزون  است.  داشته 
متعددی  پژوهشِی  آثار  كنون  تا
كتاب های  است.  كرده  منتشر 
صور  )زیباشناسی  خیال  خیل 
وصل  حافظ(،  شعر  خیال 
از  غزل  شصت  ح  )شر خورشید 
حافظ( و آفتابی در میان سایه ای 
بهمن  دكتر  استاد  )جشن نامه ی 
چون  مقاالتی  و  سركاراتی( 
استعاره ی  ژرف ساخت  »تحلیل 
حافظ«  شعر  بر  كید  تأ با  رز  دختر 
بنیادی  گی های  »ویژ )مشترک(، 
»زایش  فارسی«،  شعر  سبک های 
سنت  در  ترمیمی  اسطوره های 
از  مغان  »پیر  ایران«،  اساطیری 
تفاهم طلبی  »راز  و  دیگر«  نگاهی 
و اثرگذاری شعر حافظ« پاره ای از 

این آثار را تشكیل می دهد.
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از  شیرازی  انجوی  تصحیح  و  چاپ 
از موفق ترین چاپ ها  یكی  دیوان حافظ، 
از  كه  است  حافظ  دیوان  تصحیحات  و 
با پیدایش صنعت  حدود ۲۰۰ سال پیش 
محققان  یا  شیرازیان  وسیله ی  به  چاپ 
نخستین   . است  شده  انجام  شیراز  مقیم 
هندوستان  در  حافظ  دیوان  چاپ های 
به طبع می رسید و خطاطان و مصححان 
به  كه  بودند  گزیر  نا طبع  سرمایه گذاران  و 
هندوستان بروند و در بمبئی یا شهرهای 
انجام  به  را  حافظ  سنگی  چاپ  دیگر 
كه  بیاورند  ایران  به  را  كتاب ها  و  برسانند 
را  فراوانی  وقت  و  رنج  كارها  این  همه ی 
كه  شیرازیانی  كلی  طور  به  می طلبید. 
عشق  با  را  حافظ  دیوان  انجوی  از  پیش 
دست  به  و  كردند  چاپ  فراوان  شور  و 

ح زیرند:  عالقمندان رساندند به شر
در  حافظ  دیوان  چاپ  آغاز  از  پس   -

 ۱۷9۱ با  برابر  شمسی  هجری   ۱۱69 سال 
تبریزی  ابوطالب  تصحیح  به  میالدی 
چاپ  به  كه  شیرازی  ادیب  نخستین 
محمود  مرحوم  پرداخت،  حافظ  دیوان 
كه در سال  حكیم، پسر وصال شیرازی بود 

۱۲۱۰ هجری شمسی برابر با ۱8۳۱ میالدی 
دیوان غزل و قصائد حافظ را در بمبئی در 
۳۱۰ صفحه به قطع وزیری و چاپ سنگی 
كه در سال های ۱۲۳۰ و ۱۲۷۴  كرد  منتشر 
تجدید چاپ شد و در سال ۱۳۱9 با چاپ 

گردید.  سربی مجددًا منتشر 
سمیع  اولیاء  مرحوم  شیرازی  دومین   -

در  را  حافظ  دیوان   ۱۲۱۱ سال  در  كه  بود 
بمبئی به چاپ رسانید و بار دیگر در سال 

علی  مثل  كسانی  و  شد  چاپ  تجدید 
از  كه  چاپی  بر  سبه ها  حكمت  اصغرخان 
این چاپ دیوان  و  آن مقدمه ای نوشتند 
معروفترین  انجوی  چاپ  از  پیش  حافظ 

كه شیرازیان اراده داده بودند. چاپی بود 
ضیاء  علیرضا  خط  به  حافظ  دیوان   -

االدبا بن ابوالحسن شیرازی، به سعی علی 
نقی شیرازی پیش مطبعه مظفری علی در 
كه در سال ۱۲8۷  ۱۲86 به چاپ می رسد 
كه  نیز تجدید چاپ می شود تا سال ۱۳۰6 
كه سی  از دور نسخه 8۲۷  چاپ خلخالی 
از مرگ حافظ تحریر شد  نیم سال پس  و 
و  مستند  چاپ  یك  عنوان  به  و  می آید  در 

معتبر مورد توجه قرار می گیرد.
- در سال ۱۳۱۵ فرصت الدوله ی شیرازی 

با  می رساند  چاپ  به  حافظ  از  دیوانی 
نسخه  این  خط  كه  خواجه  احوال  ح  شر
اصفهانی  نوربخش  محمدحسین  را 
می نویسد و در چاپخانه ی علمی تهران به 
قطع رقعی و خط نستعلیق و چاپ سنگی 

منتشر می شود.
كتابخانه ی تقوی  - از روی نسخه ای در 
همكاری  با  نیز  شیرازی  قاآنی  انتخاب  به 
نسخه ای   ۱۳۱8 سال  در  جندقی  یغمای 
از دیوان حافظ در تهران به چاپ می رسد 

در ۳9۰ صفحه.
به  معروف  نسخه ی   ۱۳۲۰ سال  در   -

به  غنی  قاسم  و  قزوینی  محمد  اهتمام 
یك  و  متن  صفحه   ۴۰۰ كه  رسید  چاپ 
شهرت  بسیار  و  داشت  مفصل  مقدمه ی 

یافت و بارها تجدید چاپ شد.
سال  در  شیرازی  انجوی  چاپ  اما   -

حواشی  و  مقدمه  سه  و  تصحیح  با   ۱۳۴۵
تهران  در  كشف االبیات  و  تكمله  و 
به وسیله ی انتشارات جاویدان منتشر شد 
متن  صفحه   ۳۰6 مقدمه،   ۱۲۷ دارای  كه 
صفحه   ۲۵ و  كشف االبیات  صفحه   8۳ و 
دوم  چاپ  بعد  سال  یك  و  بود  نام نامه 
علمی  انتشارات  به  وسیله ی  تهران  در  آن 
 ۱۳۵9 در  آن  سوم  چاپ  و  گردید  منتشر 
شد  منتشر   ۱۳6۱ در  آن  چهارم  چاپ  و 
منتشر   ۱۳6۳ سال  در  آن  پنجم  چاپ  و 
گردید و چاپ ششم در ۱۳6۷ چاپ هفتم 
در ۱۳۷۱ و چاپ هشتم در ۱۳۷۲ به چاپ 

رسید.
نام جامع نسخ حافظ  به  فرزاد  چاپ   -

كه جلد اول  گردید  در سال ۱۳۴۷ منتشر 
بود  كتاب در جستجوی حافظ  از ۵ جلد 
در ۵6 صفحه مقدمه و 8۴۷ صفحه متن. 

نبود حدود ۱۵ سال  گرچه شیرازی  ا فرزاد 
در شیراز زیست و دانشگاه شیراز مجموعه 

كرد. آثار او را درباره حافظ، منتشر 
مرحوم دكتر عبدالوهاب نورانی وصال   -

وصال  نوه ی  كه  شیراز  دانشگاه  استاد 
محمدرضا  دكتر  همكاری  با  بود  شیرازی 
از  نسخه ای   ۱۳۷۲ سال  در  نائینی  جاللی 
كه بر اساس ۲۵  كرد  دیوان حافظ را منتشر 
بود.  آمده  فراهم  چاپی  و  خطی  نسخه ی 
مقدمه   ۳۵ تا   ۲۲ صفحه  در  تن،  دو  این 
كه به نظر خود  كرده اند  دیوان آن را معرفی 
آنان »به طور قطع و یقین دیوان حافظی كه 
مالحظه می شود از تصحیحات من عندی 
بری بوده و صرفًا بر وجه اقدام و اصح قرار 
دارد )ص ۳6 مقدمه( حواشی تحقیقی این 
دیوان كه شرح اختالف نسخه است در آخر 
كل غزل ها آمده است و فاقد  كتاب و پایان 
توضیحات اضافی است و این دیوان دارای 
و  تركیب بندی   و  قصائد  و  است  غزل   ۵۰۰
قطعات و رباعیات پس از آن آمده است. و 

دارای ۱۰8۴ صفحه می باشد.
اجّله ی  از  كه  نیز  جاوید  هاشم  استاد   -

كتاب  و  شیرازند  معاصر  فضالی  و  ادبا 
اطالعات  متضمن  ایشان  جاوید  حافظ 
و  حافظ شناسان  برای  راهگشایی  بسیار 
 ۱۳۷8 سال  در  نیز  است  حافظ دوستان 
آقای  معروف،  حافظ شناس  همكاری  با 
بر  را  حافظ  دیوان  خرمشاهی  بهاءالدین 
و  غنی  و  قزوینی  شادروان  تصحیح  اساس 
خانلری،  استادان،  نسخه های  با  مقابله 
نیساری،  وصال،  نورانی  نائینی،  جاللی 
و  چاپ  خلخالی  و  سایه  بهروز،  عیوضی، 
ایشان  خود  قول  به  كه  كرده اند  منتشر 
است  حافظ  دیوان  انتقادی  قرائت گزینی 
كه »نه از سر تفنن و ذوق ورزی بلكه از سر 
ضرورت و برای پاسخگویی یك نیاز فرهنگی 
گرفته  انجام  حافظ پژوهی-  حوزه ی  در   –
است.« )ص پنج(. »انگیزه ی  ما برای اقدام 
بود:  امر  دو  حافظ  دیوان  تصحیح  به  تازه 
دیوان  علمی  تصحیح  كار  اینكه  نخست 
كه فضل  حافظ شادروانان قزوینی و غنی« 
تقدم و تقدم زمانی داشت مبنا قرار دادیم 
و امر دوم پرداختن به دگرسانی ها )نسخه 
دیوان  این  چهارده(  بود«)ص  بدل ها( 
دارای ۴9۵ غزل به اضافه ی قصائد، مثنوی 
و  قطعات  و  ساقی نامه  وحشی،  آهوی 

رباعیات است و دارای 66۲ صفحه است.
كتاب شناسی حافظ برگرفته از 

از مهرداد نیک  نام

نوشتـــــاری از استاد منصور رستگار فســــایی 
»چاپ و پژوهش دیوان حافظ در فارس«

با  رقعی  قطع  به  را  حافظ  دیوان   ۱۲۳۱
چاپ سنگی در بمبئی به چاپ رسانید. 

محمدباقر  خواست  به   ۱۲۳۰ سال  در   -

صاحب تاجر شیرازی و به سعی و اهتمام 
محمود  خط  به  و  الری  محمدحسین 
دیگری  چاپ  شیرازی  وصال  ابن  حكیم 
قطع  به  صفحه   ۴۳9 در  حافظ  دیوان  از 

وزیری و سنگی به چاپ رسید. 
- در سال ۱۲۳۰ شمسی دیوان حافظ به 

خط محمد ابراهیم بن محمدعلی مشهور 
میرزا  به وسیله ی  شیرازی  میرزاجانی  به 

ابوطالب شیرازی به چاپ سنگی رسید.
انجوی  كان  نیا از  یكی   ۱۲۴۱ سال  در   -

الشهیر به میرزا  شیرازی به نام محمدباقر 
انجوی  موسی  میرزا  مرحوم  خلف  آقا 
خواهش  به  را  حافظ  دیوان  شیرازی 
دهایلی  میان  و  داد  دركارخانه  حیدرعلی 

به چاپ رسانید.
خط  به  حافظ  دیوان   ۱۲۷۱ سال  در   -

میرزا مهدی شیرازی و به سعی محمدعلی 
در  صفحه   ۳۰۵ در  شیرازی  فیاض  بن 
كه در سال  رسید  به چاپ سنگی  بمبئی 

۱۲8۲ هم تجدید چاپ شده است.
به  حافظ  دیوان  چاپ  معروف ترین   -

در  كه  است  قدسی  محمد  سید  تصحیح 
چاپ  به  بمبئی  در  شمسی   ۱۲۷6 سال 
و  صفحه   ۴96 در  است؛  رسیده  سنگی 
چاپ  تجدید  مختلف  گونه های  به  بارها 
 ۱۲8۴ و   ۱۲8۳ تاریخ  در  كه  است  شده 
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حاِفظّیه )یا آرامگاه حافظ(
به نقل از دانشنامه ی زبان و ادبیات فارسی، 

مدخل حافظیه
::: دکتر کاووس حسن لی :::

حافظیه مكانی در شمال 
شهر شیراز است. این مكان 
كه  است  منطقه ای  در 
نامیده  ُمّصال  گذشته  در 
شیراز  مردم  است.  می شده 
نمازهای  برپایی  برای  دور،  گذشته های  از 
جماعت، بویژه نمازهای عید فطر و قربان و 
دعای طلب باران و آیین های دیگر عبادی، 
و  گسترده  زمینی  شیراز،  شهر  شماِل  در 
در  و  رحمت«  »كوه  دامنه ی  در  را  هموار 
كبر« برگزیده بوده اند  همسایگِی »تنِگ اهلل ا
به آن مصال می گفتند. آن مكان، آب و  كه 
هوایی بسیار خوش و چشم اندازی بسیار 
آیین های  برپایی  است.  داشته  دلكش 
چه  هر  را  یادشده  زمین  عبادی،  گوِن  گونا
می كرده  مقدس  و  انگیز  احترام  بیش تر 

است.
كوِه  و  مصال  زمیِن  تقدِس  و  احترام 
تا مردگاِن  برمی انگیخته  را  رحمت، مردم  
خود را برای آمرزش در این منطقه به خاك 
بسپارند و بخشی از این منطقه به صورت 

گورستاِن عمومی در آید.
رودخانه ی  شمالی  ساحل  از  »ُمّصال« 
كنونی  خّرم دره، در شمال دروازه اصفهاِن 
تا  و  آغاز می شده  بن حمزه  علی  آرامگاه  و 
می یافته  امتداد  چهل مقام  كوِه  دامنه ی 

است. )امداد، ص ۱66(.
را  شهر  از  منطقه  این  شیرازی،  حافِظ 
انگیز  ح  را سرسبز و فر ركناباد« آن  كه »آِب 
می كرده، بسیار دوست داشته و از بهشت 

زیباتر می دیده است:
بده ساقی می باقی كه در جنت نخواهی یافت

گلگشت مصال را كنار آب ركناباد و 
بدرود  را  او  تن  حافظ  روان  كه  هنگامی 
می گوید )سال ۷9۱ یا ۷9۲ ق(، هم شهریاِن 
همان  در  را  او  حافظ  هوشمند  و  دل  اهِل 
خاك  به  بستگی هایش  دل  جایگاِه 
از  بیش  آویز،  دل  زمیِن  آن  تا  می سپارند، 
گردد و »زیارتگه رنداِن  پیش، ستایش انگیز 

جهان« شود.
درگذشت  از  سال   6۵ گذشت  از  پس 

»شمس الدین  ق(   8۵6 سال  )به  حافظ، 
سلطان  سوی  از  كه  معمایی«  محمد 
ابوالقاسم بابر بهادر، در فارس فرمانروایی 
كه  برافراشت  او  مزار  بر  عمارتی  می كرد، 
بارها  و  بارها  روزگاران،  طول  در  بنا  این 
تعمیر شد و تغییر یافت. )آربری، ص ۱8۱(  تا 
زند  خان  كریم  ق.   ۱۱86 سال  در  كه  این 
بنایی تازه و عمارتی زیبا بر آن مزار ساخت 
خان  كریم  دستور  به   .)۳6۷ ص  )سامی، 
قبر  كه  بزرگی  محوطه ی  دوِر  تا  دور  ابتدا 
كشیده  دیوار  جای داشت،  آن  در  حافظ 

بنا  محوطه  آن  در  ایوانی  سپس  شد. 
كه بر چهار ستوِن سنگی یك پارچه  گردید 
بزرگ،  ایواِن  آن  ساخت  با  داشت.  قرار 
گانه ی  باِغِ جدا به دو  محوطه ی حافظیه 
و قبر حافظ  شمالی و جنوبی تقسیم شد 
)میرزا  گردید.  واقع  شمالی  باغ  میان  در 

حسن فسایی، ص ۱۲۰۲(.
این  غربی  گوشه ی  زیر  در  همچنین   
عمارت »آب انبار« ارزشمندی ساخته شد 
هم  هنوز  می شد.  پر  آباد«  »ركن  آب  از  كه 
آن چهار ستوِن سنگی و آب انباِر یادشده 

پا برجا هستند.)بهروزی، ص 6۳(
مزار  بر  هنوز  امروز،  كه  مرمرینی  سنِگ 
دیگر  یادگارهای  از  است،  بازمانده  حافظ 
سنگی  است.  كریم خانی  مانده ی  برجای 
به درازای ۲۷۰، به پهنای 8۰ و به بلندی 
كه حاجی آقاسی بیگ افشار  ۴۰ سانتی متر 
غزِل  نستعلیق،  زیبای  خط  با  آذربایجانی 
كز سر جان  كو  دلنشیِن »مژده ی وصل تو 
ابیاتی دیگر بر آن  را به همراه  برخیزم ...« 

نوشته است.
یكی  الدوله(،  )مؤید  میرزا  طهماسب 
سال  در  فارس،  رانان  حكم  از  دیگر 
تعمیر  را  حافظ  آرامگاه  دیگر  بار  ۱۲۷۳ق. 
كرد. در سال ۱۲9۵ ق. حاج معتمدالدوله 
به  كه  فارس،  وقِت  كم  حا میرزا،  فرهاد 
دستور  می ورزید،  عشق  صمیمانه  حافظ 
بر مزار  از نرده ی آهنی بسازند و  اتاقی  داد 
او قرار دهند. قوام الملك مشهور نیز آرامگاه 
ق.   ۱۳۱۷ سال  در  سپس  كرد.  تعمیر  را 
بر  زیبایی  قبه ی  زردشتی  جهان  مالشاه 
ساخت  آهن  و  چوب  با  خواجه،  قبِر  سِر 
علمای  از  اسیری،  فال  كبر  ا علی  سید  اّما 
شیراز، از این اقدام ناخرسند شد و دستور 

از سوی مالشاه  بناِی ساخته شده  تا  داد 
)كریمی،  كنند  تخریب  را  زردشتی  جهان 
ص ۱6، بهروزی، ص 6۵ ، سامی، ص ۳68 و 

معین، ص 6۲۷(.
سال  در  السلطنه،  شعاع  میرزا  منصور 
مظفرالدین  خود،  پدر  دستور  به  ق.   ۳۱9
به  را  حافظ  آرامگاه  دیگر  بار  یك  شاه، 
برای  و  كرد  بنا  تجدید  شایسته  گونه ای 
هنرمندان  ذوق  از  بنا  دیوارهای  تزیین 
الدوله  »مزین  جمله  از  خود،  زمان  نام داِر 
 .)۳68 ص  )سامی،  برد  بهره  باشی«  نقاش 
بود  دارالفنون  استادان  از  كه  الدوله  مزین 
اتاقچه ای آهنین بر روی مزار حافظ ساخت 
كریم خانی  كه دو سوِی ایواِن  و دستور داد 
دهند  زینت  حافظ  غزل های  از  یكی  به  را 
عبدالصمد،  كار  این  در   )6۷ ص  )بهروزی، 
كه  السلطان  ظل  باشی  هلل  به  معروف 
خلد  »روضه  ی  غزِل  بود،  ذوق  با  شخصی 
برین خلوت درویشان است ...« را بر اساِس 
كاغذ برید و بر تخته های  خِط »میرعماد« از 
مربع مستطیل قرار داد و در دو سوی ایوان 

كرد )كریمی، ص ۱۷(. نصب 
در سال ۱۳۱۰ ش. »دبیر اعظم بهرامی«، 
بازسازی  كاِر  به  دست  فارس،  استاندار 
كه دیوارهای اطراف  آرامگاه شد. اّما همین 
را سرو  نارنجستان حافظیه  و  كرد  تعمیر  را 
او  كار  و  شد  منتقل  تهران  به  داد  سامان 

نیمه تمام ماند )بهروزی، ص 68(.
آخرین اقدام مهم و شایسته در پیوند با 
ساخت و ساز بنای حافظیه در زمان وزارت 
پذیرفت.  صورت  حكمت  علی اصغر  آقای 
ُگدار  مهندس  ش(   ۱۳۱۴( زمان  این  در 
ساِز  و  ساخت  و  طراحی  مأمور  فرانسوی، 
و  حافظیه  زمیِن  برای  او  شد.  تازه  بنای 
و  پیشنهاد  را  كنونی  طرِح  حافظ،  آرامگاه 
كرد. محوطه ی حافظیه در این طرح،  اجرا 
گذشته، به دو باِغ شمالی  به همان سبِك 
كه ایوانی با طول ۵6  و جنوبی تقسیم شد 
و عرض ۷ متر، با ۲۰ ستوِن سنگی، آن دو 
كامل این  باغ را از هم جدا می كرد. اجرای 
طرح تا سال ۱۳۱۷ ش. ادامه یافت. )سامی، 

ص ۳69(
و  آرامگاه  باغ  و  ورودی  باغ  كل  جمع 
ساختمان ها و منضمات در حدود بیست 
هزار متر مربع است. مساحت باغ شمالی 
گرفته،  كه آرامگاه حافظ در میانه ی آن قرار 
باغ  مساحت  و  متر(   ۵۰×6۰( متر  هزار  سه 
است.   )8۰×۱۵۰( متر  هزار  دوازده  جنوبی 
خیابانی به عرض ۲۲ متر، باِغ جنوبی را به 
دو بخش شرقی و غربی تقسیم می كند. در 
دو طرِف این خیابان باغچه و در وسط هر 
سبك  به  شكلی  مستطیل  حوِض  باغچه 
كریم خانی با فواره های سنگی  حوض های 
كاج، سرو  ساخته شده است. درخت های 
گل های زیبای رنگارنگ در هر دو  و نارنج و 
را  حافظیه  فضای  شمالی،  و  جنوبی  باغ 

كرده اند. ح انگیز و دل ربا  بسیار فر
معماری هنری حافظیه، با هوشمندِی 
به  است.  آمده  پدید  برانگیزی  ستایش 

كه اجزای هماهنِگ این معماری،  گونه ای 
افزایش  را  حافظیه  ملكوتِی  فضاِی  آرامِش 
وسط  باشكوه  و  بلند  ایواِن  می دهد. 
میان  شایسته،  شیوه ای  به  حافظیه 
توجه  با  بویژه  جنوبی-  و  شمالی  باِغ  دو 
ایجاد  تعادل  دو-  آن  ارتفاع  اختالِف  به 

می كند.
آرامگاِه حافظ، در واقع، آمیزشی ست از 
ایرانی:  كنوِن  ا و  گذشته  شیوه ی معمارِی 
كالِه  شكِل  به  مسین،  پوشَش  با  گنبدی 
هشت  بر  برافراشته  قلندر،  درویشاِن 
روزگار  و  هشتم  سده ی  یادآوِر  كه  ستون، 
هیچ  را  دلربا  آرامگاه  این  است.  حافظ 
است  نكرده  محدود  و  محصور  دیواری 
ستون ها  سر  هنرمندانه ی  تراش های  و 
آن  زیبایی  بر  آرامگاه  سقف  كاشی كاری  و 
آرامگاه،  گنبِد  سقِف  زیر  در  است.  افزوده 
غبار  می شود  جان  چهره ی  »حجاب  غزِل 
كاشی با خط زیبا نوشته  تنم ...« بر روی 

شده است.
از سال ۱۳۷۵ ش. مركز حافظ شناسی، 
كتابخانه ی  محل  در  را  خود  فعالیت های 
آغاز  رسمی  گونه ای  به  حافظیه،  عمومی 
نهادی  قالب  در  كنون  ا هم  و  است  كرده 
گوِن آموزشی،  گونا مستقل به فعالیت های 
این  در  است.  مشغول  پژوهشی  و  علمی 
كه در پیوند با حافظ پدید آمده  مركز، آثاری 
 )... و  افزار  نرم  كتاب، فیلم،  است )مقاله، 
گردآوری، فهرست نویسی تنظیم می شود و 
كنندگان قرار می گیرد. در اختیار درخواست 

در محوطه ی حافظیه، بسیاری دیگر از 
نام آوراِن شیرازی به خاك سپرده شده اند؛ 
كه افراد زیر از شمار آنانند: اهلی شیرازی، 
میرزا  ذهبی،  محّمدهاشم  فرصت الدوله، 
كازرونی،  سیدمحّمدعلی  عبدالنبیا، 
نظام الدین  سمنانی،  محّمدعلی  حاج 
شیخ  آزادمعدلی،  حسن  دستغیب، 
كجوری، شیخ محّمدحسن  محّمدمهدی 
كازرونی، قاسم  كجوری، سیدعلی مجتهد 
شیخ   ، كی  نخعی ارا كبر  علی ا والی،  خان 
لطف علی  استهباناتی،  مجتهد  محّمدباقر 
محّمدخلیل  پرویزی،  رسول  صورتگر، 
توللی،  فریدون  حمیدی،  مهدی  رجایی، 
علی محّمد  نورانی وصال،  عبدالوهاب 
كاظمی  مژده، حمید دیرین، محّمدكاظم 
آرامگاه های  و  رضوی  نورالدین  شیرازی، 
معدل،  خاندان  آرامگاه  چون:  خانوادگی 
خاندان  آرامگاه  قوام،  خاندان  آرامگاه 
توللی، آرامگاه خاندان طباطبایی كازرونی، 
آرمگاه خاندان مؤیدالملك قوامی، آرامگاه 

خانوادگی فربود و ... .
ِح بزرِگ  همچنین از سال ۱۳۷۵ ش. طر
شده  ح  مطر حافظیه  محوطه ی  گسترش 
اساس  بر  اجراست.  حال  در  كنون  ا هم  و 
گسترشی  حافظیه  محوطه ی  ح،  طر این 
تا  ادبیات،  چهارراه  )از  می یابد  چشم گیر 
حافظیه  چهارراه  از  حافظیه،  چهارراه 
باغ  شمال  از  و  جهان نما  باغ  شماِل  تا 

جهان نما تا چهارراه هفت تنان.(
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كمـــــــــــالی سردبیــــــــــر: ثمین 

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

انتشار تازه ترین اثر
کدکنی   استاد محمدرضا شفیعی 

درباره ی حافظ

انتشـــــــار دانشنـــــامه ی حافظ و حافظ پــــــــژوهی

دانشنامه ی حافظ و حافظ پژوهی به سرپرستِی عبداهلل 
سوی  از  خرمشاهی  بهاءالدین  سرویراستارِی  و  جاسبی 
در  پارسی  نخلستان  فرهنگی هنرِی  مؤسسه ی  انتشارات 
كتاب دربرگیرنده ی  چهار جلد منتشر شده است. هر جلد 
شامل  مجموع،  در  كه  است  وزیری  قطع  در  صفحه   6۵۰

اعضای  از  نفر  چهارده  می شود.  حافظ  شخصیت  و  شعر  درباره ی  مقاله   ۱۷۰۰ از  بیش 
غالب  و  ایران  دانشگاههای  استادان  از  نفر   60 از  بیش  فارسی،  ادب  و  زبان  فرهنگستان 
كرده اند. نصراهلل امامی، آذرتاش  حافظ پژوهان و ادب پژوهان معاصر در این طرح همكاری 
آذرنوش، اصغر دادبه، میرسید جالل الدین كزازی، كاووس حسن لی، محمود عابدی، منیژه 
عبداللهی و هیوا مسیح برخی از نویسندگان دانشنامه را تشكیل می دهد. همچنین بیش از 
هفتصد حافظ پژوه و اثر حافظ پژوهانه »به لفظ اندک و معنی بسیار« معرفی شده اند. از دیگر 
گفتنی است مقاالت  ج از ایران است.  كتاب، پرداختن به جایگاه حافظ در خار امتیازات 
كاركرد شرح و تعلیقات را نیز دارد.  كه تا اندازهای  گونه ای طراحی شده  این دانشنامه به 

گنجاند:   گروه  درمجموع، می توان مقاالت دانشنامه را در دو 
درون سوی شعر و شخصیت و ذهن و زبان شاعر؛

برون سوی زندگی هنری و روزمره و اجتماعی حافظ.
كتاب حاضر حروف آ-ث، جلد دوم ج-ژ، جلد سوم س-ق و جلد چهارم حروف  جلد اول 

ک-ی را دربرمی گیرد. 

دكتر محمد دبیرسیاقی، استاد  دانشگاه، 
سال  در  معاصر  شاعر  و  نویسنده  پژوهشگر، 
آمد.  دنیا  به  قزوین  در  خورشیدی   ۱۲98
و  زبان  دكتری  مدرک   ۱۳۲۴ سال  در  وی 
تهران  دانشگاه  از  را  خود  فارسی  ادبیات 
عضویت  به   ۱۳۲۵ سال  در  و  كرد  دریافت 
او  درآمد.  ایران شناسی  بین المللی  انجمن 
مختلف  دانشگاه های  در  تدریس  بر  افزون 
مفاخر  انجمن  علمی  هیأت  در  عضویت  و 
كبر  ایران، از نخستین دست یاران استاد علی ا
دهخدا در تدوین لغت نامه ی بزرگ دهخدا 
بركت  با  عمر  طول  در  دبیر سیاقی  دكتر  بود. 
مقاالت  و  كتاب  جلد  صد  از  بیش  خویش، 
متعدد در حوزه های مختلف و متنوع زبان و 
ادبیات فارسی و تاریخ ایران به چاپ رساند. 
آثار علمی دكتر دبیر سیاقی را می توان در این 
تصحیح   -۱ كرد:  بندی  طبقه  بخش  چند 
متون: تصحیح دیوان های فرخی،  عنصری، 
منوچهری، شاهنامه فردوسی،  سفرنامه ناصر 
خسرو،  لغت فرس اسدی، و جز آن ۲- تالیف 
لغت نامه:  تالیف بخش هایی از لغت نامیه ی 
بازنویسی  دهخدا و لغت نامیه ی فارسی ۳- 
بازنویسی  فارسی:  نثر  و  نظم  به  ادبی  متون 
 -۴ فارسی  روان  نثر  به  فردوسی  شاهنامه 
قزوین  بناهای  تاریخی  قزوین شناسی: سیر 
شعر  پیشاهنگان  آوری:  گرد   -۵ آن ها  جز  و 
گنج بازیافته، ره آورد حكمت،  ره آموز  فارسی،  
اقبال،   عباس  مقاالت  حكمت،  مجموعه 
مشتی  دهخدا،   دیوان  دهخدا،   مقاالت 
علمی:  تحقیقات   -6 آن ها  جز  و  خروار  از 
مجموعه  تاریخ،  ماده  فارسی،  فرهنگ های 
تنظیم  و  تهیه   -۷ آن ها  نظایر  و  مقاالت 
چندین كشف االبیات: كشف االبیات خمسه 
نظامی،  گرشاسبنامه اسدی، مثنوی معنوی،  

شاهنامه و مانند آن ها.
كار تالیف   وی و همكاران او، پس از پایان 
فارسي  بزرگ  لغت نامه ی  دهخدا،  لغت نامۀ 
كنون  تا  كه  گذاشتند،  لغت نامه اي  بنیان  را 
حرف هاي )آ ( و)الف( و بخشی از حرف )ب( 
چاپ  به  صفحه،   ۵۳۲۳ از  بیش  آن،  در 
رسیده است. این كار بزرگ و ماندگار به همت 
در  دبیر سیاقی،  دكتر  گردان  شا و  همكاران 
موسسه لغت نامه ی دهخدا همچنان ادامه 
دارد. این استاد فرهیخته در ۱6 مهرماه ۱۳9۷ 

چشم از جهان فروبست. 

درگذشت استاد محمد دبیرسیاقی

این كیمیای هستی تازه ترین كتاب 
منتشر شدة استاد محمدرضا شفعی 
شعر  و  حافظ  محوریت  با  كدكنی 
سوی  از  جلد  سه  در  اثر  این  اوست. 
رسیده  چاپ  به  سخن  انتشارات 
است. جلد نخست، جمال شناسی و 
دربرمی گیرد؛  را  حافظ  شعرِی  جهان 
جلد دوم عنوان یادداشت ها و نكته ها 
را بر خود دارد و جلد سوم، دربرگیرندة 
كالس های  در  استاد  درس گفتارهای 

دانشگاه تهران است. 
»با اطمینان می توان گفت كه هیچ 
ندارد.  حافظ  نوع  از  شاعری  ملتی، 
كم نظایری در جهان  فردوسی بیش و 
دارد و سعدی نیز. حتی جالل الدین 
فرهنگ  در  ما  حافِظ  ولی  هم.  موالنا 
كه  شاعری  است؛  بی مانند  بشری 
در  عارفان  و  زاهدان  را  او  فارسِی  شعر 
قنوت نماز به جای ادعیه و آیات عربی 
زندیقان هر  و در عین حال،  بخوانند 
دوره ای شعر او را آیینه ی اندیشه های 
خود بدانند و از نظر »پیر خطاپوش« 
كه بر قلم صنع، چنان اعتراض  حافظ 
كرده است شادمان باشند  كی  خطرنا
دیوانش  ما،  مردم  روزانه  زندگی  در  و 
كنار قرآن مجید، سر سفرة عقد  را در 
و هفت سین سال نو قرار دهند و با آن 
چنین  كنند.  استخاره  و  بگیرند  فال 
در  و  زمین  كرة  جغرافیای  در  شاعری 
و  فرد است  به  بشریت منحصر  تاریخ 

همانند ندارد«. 

گل آرایش عکس: محسن 


