
3
شماره 1 ، بهـــــــــــار 1398نشــریه »آینــــــه دار َجمال«

نشست های
فـــرهنݡگی

این  کتاب  بازشناسی  نشست 
کیمیای هستی، اثر دکتر شفیعی کدکنی، 
در   ،1398 فروردین ماه   ۲۵ یکشنبه  روز 
مرکز  همت  به  حافظ،  تاالر  مجموعه ی 
حافظ  پژوهشی  کرسی  و  حافظ شناسی 
ارشاد  و  کل فرهنگ  اداره ی  با همکاری 
اسالمی فارس و مرکز پژوهش های زبان و 
ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، با حضور 
جمعی از دانشگاهیان و اهالی فرهنگ و 

ادب برگزار شد. 
کاووس  دکتر  نخست  مراسم  این  در 
حافظ شناسی  مرکز  مدیر  حسن لی، 
و  حاضران  به  خوشامدگویی  ضمن 
جلسه،  سخنرانان  از  سپاسگزاری 
افتتاحیه ی  مراسم  در  که  شد  یادآور 
بیست ودومین یادروز حافظ )۲0 مهرماه 
کیمیای هستی رسما  کتاب این   ،)139۷
و  امکان  زمان  آن  در  اما  شد،  رونمایی 
به همین  نبود  کتاب  این  بررسی  مجال 
نشست  حافظ شناسی  مرکز  دلیل 
کاری  برنامه ی  در  را  اثر  این  اختصاصی 
خود قرار داد و هم اینک بسیار خرسندیم 
این  کتاب  بازشناسی  بهانه ی  به  که 

گردهم آمده ایم. کیمیاي هستی 
حافظ،  پژوهشی  کرسی  مدیر 
هستی  کیمیای  این  کتاب  درخصوص 
کتاب  این  مطالب  اینکه،  به  اشاره  با 
صفحه   1300 به  نزدیک  و  جلد  سه  در 
)1۲80صفحه(، از سوی انتشارات سخن، 
گفت:  در سال 139۷ منتشر شده است، 
وعده ی  شفیعی کدکنی  دکتر  آقای  البته 
را  کتاب  این  پنجم  و  تالیف جلد چهارم 

هم داده اند. 
این  ماهیت  دلیل  به  افزود؛  وی 
از  پیش  آن  مطالب  برخی  که  کتاب 
دیگر  آثار  در  کنده  پرا گونه ای  به  این 
است،  آمده  شفیعی کدکنی  دکتر  آقای 
و  شده  تکرار  گزیر  به نا گاهی  مباحث 
از  مقدمات،  در  شفیعی کدکنی  استاد 
سخن  بار  چندین  تکرار  گزیری  نا این 
خواندنی  مطالب  بازهم  اما  گفته اند. 
دارد؛  وجود  مجموعه  این  در  دیگری 
دکتر  آقای  که  نخست  جلد  آغاز  از 

»انشانویسی  بیماری  از  شفیعی کدکنی 
تا  می گویند  سخن  ادبی«  تحقیقات  در 
که بحث »مستور  بحث پایانی جلد سوم 
اندیشه های  با  آن  پیوند  و  مست«  و 
بحث  و  است  اشعری گری  و  صوفیانه 
که  آزادی  به  معطوف  اراده ی  نیز  و  آدم 
از  یک  هیچ  شفیعی کدکنی  دکتر  دید  از 

به  اثر  این  از  جدیدی  چاپ  خود،  نظر 
پیشین  چاپ  با  به کلی  که  داده  دست 
که یک بار  آن متفاوت است. چاپ اخیر 
 1397 سال  در  باردیگر  و   1396 سال  در 
به وسیله ی انتشارات سخن در سه جلد 

گردیده است.  منتشر 
از  هریک  معرفی  به  ادامه  در  وی 
و  پرداخت  یادشده  کتاب  جلد  سه 
بوطیقا  به  این چاپ،  از  اول  گفت: جلد 
یافته  اختصاص  حافظ  شعرشناسی  یا 
بلند  و  کوتاه  مقاالت  از  مجموعه ای  که 
است.  حافظ  شعرشناسی  پیرامون 
دیگر  از  برگرفته  مقاالت  این  از  برخی 
است  اولین بار  برای  بعضی  و  استاد  آثار 
شامل  دوم  جلد  می شود.  منتشر  که 
گان  یادداشت های استاد در حوزه ی واژ
مطالعه ی  گونه ای  که  است  حافظ 
شعر  در  واژه شناسی  و  فیلولوژیک 
درک  برای  می تواند  و  است  حافظ 
و  مفید  حافظ،  شعر  مفاهیم  و  مفردات 
شامل  کتاب،  سوم  جلد  باشد.  مغتنم 
به   1349 سال  از  حافظ  درسنامه های 
بعد در درس حافظ شناسی استاد است 
و  می شده  برگزار  تهران  دانشگاه  در  که 
همچنان ادامه دارد. درنتیجه اثر حاضر 
گسترش یابد و  ممکن است در آینده نیز 
بر اساس  آن  از  چاپ مجلدات جدیدی 
جدید  علمی  یافته های  و  تقریرات 
بخش  شود.  منتشر  و  کند  پیدا  ادامه 
با همکاری شمار  یعنی جلد سوم،  اخیر 
گردان استاد نگاشته شده  بسیاری از شا
و هر قسمت از آن شیوه و نثر خاص خود 
را دارد و استاد تنها به ویرایش و نظارتی 

کرده است.  کتفا  اجمالی بر این بخش ا
کتاب  امامی در پایان سخنان خود، 
یکی  را  هستی  کیمیای  این  سه جلدی 
حوزه ی  در  مؤثر  و  مهم  بسیار  آثار  از 

مطالعه ی  و  خواند  حافظ شناسی 
را به همه ی دانشجویان  بردبارانه ی آن 

کرد. و عالقه مندان شعر حافظ توصیه 
و  زبان  دانشیار  عبدالهی  منیژه  دکتر 
پزشکی  علوم  دانشگاه  فارسی  ادبیات 
نشست  این  سخنران  آخرین  نیز،  شیراز 
این  کتاب  به  استناد  با  وی  بود. 
استاد محمدرضا  گفت:  کیمیای هستی 
که در  شفیعی کدکنی بر این باور هستند 
مقدم  بیان  بر  معانی  حافظ  بوطیقای 
ج2،  هستی،  کیمیای  )این  است. 
و  مفهوم  این  می رسد  نظر  به  ص113( 
این  کتاب  جلد  سه  درباب  عبارت  این 
تقریرات  حاصل  که  هستی  کیمیای 
درس گفتارهای  سلسله  در  ایشان 
است.  صادق  نیز  است،  حافظ شناسی 
کیمیای  این  کتاب  سخن،  دیگر  به 
در  رایج  رسوم  و  رسم  از  غ  فار هستی 
پژوهشی،  و  تحقیقی  کتاب های  تالیف 
نظر دارد  و محتوا  و مفهوم  به معنا  تنها 
هیچ  حافظانه  معانی  پرداخت  در  و 
این رو  از  نمی جوید.  ترتیبی  و  آدابی 
متنی  جست وجوی  در  که  کسانی 
شعر  خصوص  در  تحقیقی  و  منسجم 
و  خواسته  نمی توانند  هستند،  حافظ 
بیابند.  کتاب  این  در  را  خود  مطلوب 
مراد  و  کام  کتاب  اما،  دیگر  سوی  از 
می خواهند  که  را حافظ دوستانی 
و  ترکیب ها  واژه ها،  مضامین،  با  چندی 
اندیشه های حافظ، بی واسطه، سرکنند 
می کند  برآورده  دارند،  خوش  خاطر  و 
برمی انگیزد  را  ادب دوستانی  ذوق  و 
بی مزاحمت  چندی  می خواهند  که 
رسمی،  نوشته های  سخت گیری های 
کنند و  در فضای شعر حافظ نفسی تازه 
را  فرازوفرودی حافظ وار  و  پروازی  احیانا 

کنند.  تجربه 

سیصــدوبیست ویکمیــــن نشست حـــــافظانه
بازشناسی کتاب این کیمیــــای هستی 
اثر دکتـر محمدرضــــا شفیعی کدکنــــــــی

سیصــدوبیست ودومیـــن نشست حـــــافظانه
نشست بازشناسی ترجمه ی پال اسمیت استرالیایی از دیوان حافظ

پای  به  نظر  این  از  ایرانی  سخن سرایان 
حافظ نمی رسند.

از  قدردانی  ضمن  پایان  در  ایشان 
همه ی حاضران، سپاس ویژه ی خود را 
نصراهلل  دکتر  آقای  ارجمند،  استادان  به 
که  عبدالهی  منیژه  دکتر  خانم  و  امامی 
این  در  سخنرانی  برای  را  ایشان  دعوت 
یادشده  کتاب  بازشناسی  و  جلسه 

کرد. پذیرفتند، تقدیم 
در ادامه ی این مراسم، دکتر نصراهلل 
و  زبان  بازنشسته ی  استاد  امامی، 
چمران  شهید  دانشگاه  فارسی  ادبیات 
گستره ی  اهواز، سخنان خود را با محور 
آغاز  شفیعی کدکنی  دکتر  آثار  پژوهشی 
پژوهش های  حوزه ی  گفت:  و  کرد 
گستره ی  شامل  شفیعی کدکنی  استاد 
پژوهش های  که  است  چشمگیری 
تصحیح  و  نقد  حوزه ی  در  مستقلی 
ادبی  تاریخ نگاری  معاصر،  و  کهن  متون 
چند  و  عرفان پژوهی  سبک شناسی،  و 

شاخه ی دیگر را دربرمی گیرد.
کتاب  پیشین  چاپ های  به  ایشان 
گفت:  و  کرد  اشاره  هستی  کیمیای  این 
مجموعه ای  نام  هستی  کیمیای  این 
شفیعی کدکنی  استاد  نام  به  آراسته 
یک  در  کتاب  این  اّول  چاپ  است. 
در  درودیان،  ولی اهلل  همت  به  جلد، 
انتشارات  به وسیله ی   1378 سال 
چاپ  این  شد.  منتشر  تبریز  آیدین 
و  نام  اعتبار  به  خود  شهرت  وجود  با 
بازتاب  شفیعی کدکنی،  استاد  جایگاه 
علت  و  نیافت  چشمگیری  و  درخور 
شیوه ی  و  سلیقه  شاید  موضوع،  این 
پسند  براساس  که  بود  اثر  این  تدوین 
استاد  نظر  و  عاملیت  نه  و  گردآورنده 
سبب  موضوع  همین  بود.  شده  انجام 
که به این اثر استناد  شد تا پژوهشگرانی 
می کنند، به ویژه در بخش یادداشت ها، 
گردآورنده در  کنند؛ زیرا  با احتیاط عمل 
خود  اجتهاد  به  یادداشت ها،  از  برخی 
لحاظ  به  که  افزوده  و شواهدی  مطالب 
است.  نبوده  آن  انجام  به  مجاز  علمی 
زیر  شفیعی کدکنی  استاد  بعد  سال  چند 

سیصدوبیست ودومین نشست از مجموعه نشست های مرکز حافظ شناسی، 
کتاب ترجمه ی پال اسمیت استرالیایی از دیوان حافظ، روز  با عنوان بازشناسی 
دوشنبه ۲6 فروردین ماه 1398، در آرامگاه حافظیه، با حضور جمعی از دانشگاهیان 

و اهالی فرهنگ و ادب برگزار شد.
و  حافظ شناسی  مرکز  مدیر  حسن لی،  کاووس  دکتر  سخنرانی  با  مراسم  این   
کرسی پژوهشی حافظ آغاز شد. وی ضمن خوشامدگویی به حاضران و سپاسگزاری 
از خانم دکتر زهرا طاهری، استاد دانشگاه ملی استرالیا که دعوت مرکز حافظ شناسی 

گفت: را برای سخنرانی در این نشست پذیرفتند، درخصوص اهمیت ترجمه 
ترجمه ی مناسب و درست، دری است که به جهانی دیگر باز می شود و راهی ست 
که معنا و مفهوم آثار ارزشمند ما را به ذهن و ضمیر دیگران منتقل می کند. ترجمه 
گر امروز  گسترد. بی گمان ا که از طریق آن می توان خود را در دیگران  وسیله ای ست 
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که آثارشان  بزرگان ادبی ما در جهان شناخته شده و نام آورند، به همین دلیل است 
انگلیسی نبود، خیام این همه در  کسی مانند فیتزجرالد  گر  ا ترجمه شده است. 
که ترجمه ی فیتزجرالد از خیام با خیامی  جهان محبوبیت نداشت. درست است 
که ما در ایران می شناسیم تفاوت های بسیار دارد، اما جهان غرب خیام را عموما 
گر می شنویم آثار مولوی در چند  از طریق همین ترجمه ی فیتزجرالد می شناسد. ا
از دالیل این آوازه،  آثار جهان غرب و آمریکاست، یکی  از پرفروش ترین  سال اخیر 
کلمن بارکس از آثار موالنا داشته است و این در حالی ست  که مثال  ترجمه ای ست 
کلمن بارکس و نه پال اسمیت و نه بسیاری دیگر از مترجمان آثار فارسی، با  که نه 
زبان فارسی و با ظرافت های ادبی این زبان آشنایی ندارند. درواقع آن چه از طریق 
ترجمه به نام اشعار حافظ یا خیام یا موالنا در جهان منتشر و خوانده می شود با 
حقیقت این اشعار فاصله ی بسیار دارد. اما از سوی دیگر، هیچ چاره ای هم نیست 

جز تالش برای ترجمه و البته تالش برای ترجمه ی صحیح.
که پر از ایهام  و معانی چندپهلوست و      وی افزود: شعر، به ویژه اشعار حافظ 
شعری ست الیه الیه و تودرتو، هرگز تن به ترجمه نمی دهد و آن چه از صافی ترجمه 

می گذرد، بخش بسیار اندکی از آن شعر واقعی ست.
برای ترجمه، هم شناخت شایسته ی زباِن مبدأ ضروری است و هم شناخت 
گر یک اثر ادبِی فاخر مثل شعر حافظ که پر از پیچیدگی های  شایسته ی زبان مقصد. ا
درک  نیازمند  فارسی،  زبان  با  آشنایی  افزون بر  شود،  ترجمه  بخواهد  زبانی ست، 
که از چنین  کدام متن ادبی ست  ظرافت های زبانی و بیانی شعر حافظ هم هست. 
که مترجم آن متن هم بر زبان مبدأ، هم بر زبان مقصد و   بختیاری بهره مند باشد 
کند؟ با این همه،  هم به روح اثر ادبی تسلط داشته باشد و آن را به درستی درک 
کسی مانند فیتزجرالد به دلیل ذوق شعری و آشنایی با ذائقه ی مردم مغرب زمین 
کرد چون با ذائقه ی مردم سازگار بود، مشهور  که به نام خیام منتشر  ترجمه ای را 
شد و خوانندگان بسیاری یافت. کسی مانند کلمن بارکس که خودش زبان شناس و 
شاعر است و کسی مثل پال اسمیت که شاعر است، به دلیل همین ذائقه ی شعری، 
گر ترجمه ی  گر زبان مبدأ را هم نشناسند، چون زبان مقصد را خوب می دانند، ا ا
مناسبی فراهم آورند، ترجمه ی آن ها در زبان مقصد عالقه مندان بسیاری می تواند 
داشته باشد. با این همه، همیشه باید به یاد داشته باشیم که این ترجمه ها با اصل 

که در زبان مبدأ پدید آمده است، بسیار فاصله دارد. اثر 
سپس دکتر زهرا طاهری، استاد دانشگاه ملی استرالیا و سخنران این نشست، 
کرد:  کید  به شرح حال و زندگی پال اسمیت پرداخت. این استاد دانشگاه نخست تا
که او از چه  برای دریافتن درک و دانش پال اسمیت از حافظ و شعرش، باید دید 
زاویه ای به حافظ می نگرد؟ حافظ از دیدگاه او چگونه انسانی است و شعر حافظ را 
کدام ُبعد حافظ را می شناسد  که پال اسمیت  حاوی چه پیامی می داند؟ باید دید 

کدام ُبعد غافل مانده است؟ و از 
به  بمبئی  از  دریایی  سفر  یک  در  سال 1965  در  اسمیت  پال  وی  گفته ی  به   
که تازه به خیِل مریدان »مهربابا« پیوسته بود. پس از  ایتالیا، با مردی آشنا می شود 
یک سال بررسی زندگی و تعالیم مهربابا، اسمیت به گروه مریدان او می پیوندد، طریق 
او را پیشه می کند و او را به عنوان پیرروحانی خود برمی گزیند. در دوران خواندن 
»مقاالت« مهر بابا، اسمیت با نام و شرح حال حافظ آشنا می شود. مهربابا )1894-
او در یک خانواده ی  ایرانی ست.  ایرانی ست و نامش مروان شهریار  1969( اصالتًا 
زرتشتی ایرانی در هند به دنیا آمده، در 19سالگی به تحوالت روحانی رسیده و پس 
که  را رهبر روحانی ای  ارشاد پنج مرشد روحانی، خود  از هفت سال سلوک تحت 
تجسم حضور خدا در زمین است، می دانست. او در ۲۷سالگی مکتب روحانی خود 
را بنا نهاد و مریدان و پیروان بسیاری به او اعتقاد آوردند. از 30 سالگی سکوت اختیار 
کرد و از طریق الفبا و اشارات دست با دیگران ارتباط برقرار می کرد. روزه و چله نشینی 
از اصول تعالیم او بود و در جمع بزرگ پیروانش از آل.اس.دی و داروهای مخدر دیگر 
استفاده می کرد. مهربابا شیفتگی غریبی به حافظ داشت و در شرح حال او نوشته 
کسی نتوانسته است  که حافظ، بزرگ ترین شاعر روی زمین است؛ اما هنوز  است 

کند. شعرهایش را به انگلیسی ترجمه 

شش سال پس از پیوستن به مریدان 
کار   1971 سال  در  اسمیت  پال  مهربابا، 
را  انگلیسی  به  حافظ  دیوان  برگرداندن 
سال  دوازده  طول  در  و  می کند  شروع 
می رساند.  به اتمام  را  شعر   791 ترجمه ی 
کسی  اولین  که  است  معتقد  خودش 
انگلیسی  به  را  غزل  درست  فرم  که  است 
دوستان  از  یکی  قول  از  و  است  سروده 
که این ترجمه  حافظ شناسش می نویسد 
پال  1 درصد  و  است  حافظ  99درصد 

اسمیت.
از  از او می خرد، جودیت رایت یکی  را  که ترجمه ی دیوان حافظ  کسی   اولین 
معروف ترین شاعران استرالیاست. او بعد از آشنایی با حافظ و با الهام از شعرهای 
او، مجموعه شعری به نام غزل چاپ می کند. پال اسمیت هم بعد از آن 30کتاب، 
کودکان براساس زندگی  کتاب  مقاله، نمایشنامه، داستان، داستان های رادیویی و 
که  حافظ نوشته است. یک رمان سه جلدی هم براساس شرح حال حافظ نوشته 
 به صورت نمایشنامه درآمده و در دهه ی نود 

ً
کشیده و بعدا نوشتن آن 14سال طول 

که  در استرالیا اجرا شده است. موسیقی متن این نمایشنامه را جان راس موسن 
موسیقی دانی بسیار پرآوازه ای است، نوشته و اخیرأ هم اسمیت مجموعه ی شعری 

که آغاز هر شعرش مطلع غزلی از حافظ است. کرده  چاپ 
دکتر طاهری، افزود: پال اسمیت خود شاعر است و با ادبیات آشنایی نزدیکی 
ازخواندن  پس  است.  مهربابا  خود،  مراد  مدیون  را  حافظ  با  آشنایی اش  دارد. 
از  را  حافظ  است  نتوانسته  کسی  زمان  آن  تا  بود  معتقد  که  مهربابا  نوشته های 
طریق ترجمه، به انگلیسی زبان ها بشناساند، پال اسمیت با مقاله ها و ترجمه های 
مسعود فرزاد آشنا می شود. در یکی از این مقاالت مسعود فرزاد می نویسد: »دیوان 
که با یک پژوهشگر حافظ شناس ایرانی  حافظ منتظر یک شاعر انگلیسی زبان است 
یک  چون  کنند.  ترجمه  انگلیسی  به  را  حافظ  شعرهای  بتوانند  تا  کند  همکاری 
انگلیسی زبان، توانایی شناخت ظرافت های زبان شعر حافظ را نمی تواند داشته 
باشد و یک فارسی زبان هم نمی تواند ترجمه ی خوبی براساس ظرافت های زبانی 

انگلیسی به دست بدهد«. 
پال اسمیت به جمع آوری ترجمه های دیوان حافظ به انگلیسی می پردازد و در 
طول هشت  سال تمام ترجمه های دیوان حافظ به انگلیسی را می خواند. از سال 
1905 تا زمان ترجمه ی دیوان حافظ، پال اسمیت در سال 1986 بیش از 60 برگردان 
که او همه را می خواند. وی می نویسد  دیوان حافظ به انگلیسی چاپ شده است 
که برایش امکان اینکه زبان فارسی را در حد شعر حافظ یاد بگیرد وجود نداشته 
زبان  آموزش  نیاز به حداقل ده سال  برای نزدیک شدن به جهان شعر فارسی،  و 
که بتواند یک ترجمه ی تحت اللفظی مانند دیگران به دست  فارسی داشته است، 
بدهد. دو سال از وقتش را هم به یادگرفتن سرودن غزل به انگلیسی سپری می کند، 
که شبی در یأس  اما هنوز اسباب بزرگی خود را مهیا نمی بیند. اسمیت می نویسد 
که می تواند آن را »دلتنگی برای خدا« بنامد در حالی شبیه به  و نومیدی و حالتی 
خلسه قلم به دست می گیرد و شعری می سراید و راضی از آنچه سروده است، فردا 
کار  تمام ترجمه های موجود غزل »دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند« را جمع و 
ترجمه را شروع می کند. در طول یک سال ونیم پس از شروع ترجمه، 150غزل را به 
انگلیسی برمی گرداند، اما تالش و کم وکاستی ها و فرسودگی روحی باعث می شود که 
که می گوید:  گوش جانش ندایی می شنود  کند. در همان زمان در  کار ترجمه را رها 
کار را برای من  از این به بعد این  کرده ای.  کار را برای خودت  »تو تا به حال این 
کرد.« وقتی  کن و قلم را بردار. من تو را یاری خواهم  بکن. فقط یک بار دیگر امتحان 
که می نویسد، بلکه قلم خود به نوشتن  دوباره قلم به دست می گیرد، این او نیست 
کار ترجمه با بیم و امیدهای بسیاری دست به گریبان  روان است. برای تمام کردن 
که در اطراف مزار  گل سرخی  می شود و شبی هم حافظ را به خواب می بیند در باغ 
اوست، از این خواب درمی یابد که طنز و ظرافت کالم حافظ را نادیده انگاشته و بعد 
از آن مدتی را به کارکردن روی جنبه های طنز و ظرافت های کالمی حافظ می گذراند. 
کالم پال اسمیت در پایان مقدمه اش بر دیوان  دکتر طاهری اظهار داشت: جاِن 
که با شعرهایش فال  کسانی است  که حافظ پیر روحانی او و تمام  حافظ این است 

می گیرند.
مرکز  و  فارس  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره ی  همکاری  با  نشست  این 

گردید. پژوهش های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز برگزار 
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سیصــدوبیست وسومیـــن نشست حـــــافظانه
کاربرد آن در شعر حافظ سبک شناسی پیکره بنیاد و 

سیصــدوبیست وچهارمین نشست حافظانه
یادمان »شادروان استاد هاشم جاوید«

با  حافظ  پژوهشی  کرسی  و  حافظ شناسی  مرکز  نشست  سیصدوبیست و سومین 
۲8خردادماه    تاریخ  در  حافظ«  شعر  در  آن  کاربرد  و  پیکره بنیاد  عنوان»سبک شناسی 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس و مرکز پژوهش  های زبان و  1398، با همکاری اداره ی 
ادب فارسی دانشگاه شیراز، با حضور جمعی از دانشگاهیان و اهالی فرهنگ و هنر فارس، 

گردید. در سالن چمران دانشگاه شیراز برگزار 
ضمن  حافظ شناسی  مرکز  مدیر  حسن لی،  کاووس  دکتر  نخست  مراسم  این  در 
سپاس برانگیز  زحمات  به  مولودی،  دکتر  از  سپاسگزاری  و  حاضران  به  خوش آمدگویی 
گروه زبان شناسی و زبان های خارجه ی دانشگاه شیراز را از  کرد و  استاد خداپرستی اشاره 

پیشگامان ایجاد پیکره  زبان فارسی دانست. 
مطالعات  برای  زبانی  پیکره های  همچون  پایه ای  منابع  اهمیت  به  حسن لی  دکتر 
امکان  که  جدید  فناوری های  با  امروزه  زبانی  پیکره های  افزود:  و  پرداخت  مختلف 
بسیار  را  زبانی  داده های  این  و  پایه ای  منابع  این  می دهد،  را  متنوع  جستجوهای 

کرده اند. کاربردی تر از گذشته 
اولیه و معادن  گسترش پیکره های زبانی را همچون سرمایه های خام  وی ایجاد و 
از   بسیاری  برای  بلکه  ارزشمندند  زبانی  تحلیل های  در  تنها  نه  که  دانست  عظیمی 

گره گشا هستند. کارآمد و  تولیدات زبانی و ادبی نیز 
و  برود  فراتر  گانی  واژ محدوده ی  از  پیکره ای  بانک های  این  گر  ا گفت:  ایشان 
زبانی و در  را هم فرابگیرد، در توصیفات  کارکردهای هنری  ساختارهای نحوی و حتی 

تحلیل های اجتماعی زبان هم دستگیر پژوهشگران خواهد بود.
مدیرمرکز حافظ شناسی بیان داشت: با داشتن پیکره ی کامل زبانی از متون گذشته ی 
دیگر برای توصیف و تحلیل رفتارهای حافظ با زبان فارسی نیازی به فیش نویسی و صرف 
در  اطالعات  این  همه ی  چون  داشت.  نخواهیم  اطالعات  گردآوری  برای  بسیار  وقت 

گردآوری شده است. همان منابع و بانک های پیکره های 
در ادامه ی این مراسم دکتر امیرسعید مولودی، استاد زبان شناسی 
کاربست آن در  دانشگاه شیراز به سبک شناسی پیکره بنیاد و شیوه ی 

اشعار حافظ پرداخت.
پیکره  ای  زبان شناسی  ظهور  با  که  مقدمه  این  بیان  با  ایشان 
تحلیل های  به  را  تحلیل های دستی جای خود  غالبًا  در دهه ی 60 
رایانه ای داده اند، گفت: تمرکز زبان شناسی پیکره ای روی روش ها و فرایندهای مطالعه ی 
زبان است و این حوزه ی مطالعاتی با مجموعه ای از متون الکترونیکی ماشین خواندنی 

کار دارد. به نام پیکره سر و 
انواعی چون خاص، عام، تاریخی، موازی، به روز شونده،  گفت: پیکره ها دارای  وی 
چندزبانه و زبان آموز هستند و نرم افزارهای واژه نما/واژه یاب نمونه ای از این ابزارها هستند 
بسامدی  ارائه ی فهرست  بافت متنی،  در  واژه  نمایش  امکانات متعددی همچون  که 
کلیدواژه های متن  واژه های متن، نمایش همایندهای موجود در متن، مشخص کردن 
کاربران فراهم می کنند. بنابراین با داشتن چنین  گانی را برای  و ارائه ی خوشه های واژ

کیفی پرداخت. کمی و  نرم افزارهایی می توان به مطالعات زبانی 
دکتر مولودی افزود: در سبک شناسی پیکره بنیاد، به منظور شناسایی سبک نگارش 
نویسنده، روش های دستی و ماشینی با یکدیگر تلفیق  شده، تمامی مؤلفه های متن 

استخراج می گردد.
که توسط ماشین و به صورت خودکار صورت می پذیرد،  گفت: ازجمله مواردی  وی 
کلیدواژه های  و  واژه ها  بسامدی  فهرست  گانی،  واژ خوشه های  همایندها،  محاسبه ی 
خودکار  و  ماشینی  به صورت  بعضًا  و  دستی  به صورت  عمدتًا  که  مواردی  است.  متن 
صورت می گیرد نیز، شامل برچسب زنی صرفی، نحوی و معنایی می شود؛ به این معنی 
که اطالعات صرفی، نحوی و معنایی تمامی واژه های متن، توسط انسان یا موتورهای 
داده ی  داشتن  اختیار  در  با  می شود.  اضافه  متنی  پیکره ی  به  خودکار  برچسب زن 
گفته شده و داشتن یک نرم افزار واژه نما، می توان فهرست  برچسب خورده در سه سطح 
برچسب های صرفی و ساخت های نحوی و معنایی متن را به همراه فراوانی وقوعشان در 

متن شناسایی نمود و به تصویر دقیقی از سبک نویسنده دست یافت.
کرده  کرد: روش نام برده را می توان برای هر اثری اعمال  کید  استاد دانشگاه شیراز تا
و سبک نگارش آن را شناسایی نمود. بنابراین می توان این شیوه ی نوین مطالعاتی را بر 
کار بست و سبک نگارش آن را براساس وجوه  روی متن الکترونیکی اشعار حافظ نیز به 
کرد، برای دستیابی به این مهم، نخست  کید  متعدد ذکرشده مشخص نمود. ایشان تأ
باید داده های الکترونیکی غزلیات حافظ و همچنین همه ی شاعران هم عصر او تعیین 
کامل مشخص شود. سپس داده  های  که شناسنامه ی هر غزل به طور  شود. به این معنا 
بررسی می کنیم، مشخص  که  برای مسائلی  موردنظر در سه سطح صرف، نحو و معنا 
که برای دیگر صناعات ادبی می شناسیم، باید مشخص  گردد. همچنین برچسب هایی 
شود تا به نتیجه ی مطلوبی برای انجام سبک شناسی پیکره بنیاد روی متن الکترونیکی 

اشعار حافظ دست یافت.

نشست  سیصدوبیست وچهارمین 
کرسی  حافظانه ی مرکز حافظ شناسی و 
پژوهشی حافظ، به »یادمان شادروان 
استاد هاشم جاوید« اختصاص یافت و 
با حضور جمعی از دانشگاهیان، اهالی 
محترم  خانواده ی  و  هنر  و  فرهنگ 

جاوید برگزار شد.
هاشم  استاد  »شادروان  یادمان 
او،  درگذشت  یکمین سال  در  جاوید« 

کرسی  و  حافظ شناسی  مرکز  همت  به 
اداره ی  همکاری  با  حافظ،  پژوهشی 
مرکز  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
در  فارسی  ادب  و  زبان  پژوهش های 
سالن  در   1398 ۲9خردادماه  تاریخ 

چمران دانشگاه شیراز برگزار شد.
آقای  نخست  مراسم  این  در 
مرکز  مدیر  حسن لی  کاووس  دکتر 
پژوهشی  کرسی  و  حافظ شناسی 
به  خوش آمدگویی  ضمن  حافظ، 
ناصر  درگذشته  تازه  استاد  از  حاضران، 
امامی،  ناصر  گفت:  و  کرد  یاد  امامی 
بزرگی  سهم  که  افرادی ست  ازجمله 
فارس  ادب  و  فرهنگ  شناسنامه ی  در 

دارد.
عروج  از  تاسف  ابراز  با  ایشان   
فارس،  نامدار  شخصیت های  و  بزرگان 
کرد: همگان از اینکه این بزرگان  اضافه 
باشند،  داشته  جایگزین  ازدست رفته 

تردید دارند.
استاد  حافظ شناسی،  مرکز  مدیر 
عظیم  سرمایه های  از  را  جاید  هاشم 
افزود:  و  خواند  شیراز  گرانمایه ی  و 
از  جاوید  حافظ  کتاب  تنها  حتی  گر  ا
ایشان باقی مانده بود؛ ما را به تعظیم 
او  اندیشه ی  و  برابر دانش  و سپاس در 

وامی داشت.
آقای دکتر رضا رستگاری،  ادامه  در 
دوره ی  پژوهشگر 
کرسی  پسادکتری 
حافظ،   پژوهشی 
کوتاه  اشاره ای 
مرحوم  به زندگی 
مرحوم  معرفی  آثار  به  و  کرد  جاوید 
اشعار،  شامل  که  پرداخت  جاوید 
قدیم،  مجالت  در  چاپ شده  مقاالت 
دیوان  تصحیح  و  جاوید  حافظ  کتاب 
بهاءالدین  استاد  همکاری  با  حافظ 

خرمشاهی است.
به اهمیت  اشاره  ضمن  ایشان 
گذشته و درنگ و دقت  بازخوانی متون 

در آن ها افزود:
پژوهشگران  و  نویسندگان  همه ی 
بزرگ، مانند استاد جاوید، آثار تحقیقی 
در  و  بسیار  مطالعات  از  پس  را  خود 

کرده اند. دوران پختگی عرضه 
ارزشمند  به  کتاب  رستگاری  دکتر 
 –  1375 اول  )چاپ  جاوید  حافظ 
گفت:  و  کرد  اشاره  فرزان روز(  نشر 
شیوه ی  و  نویسنده  قلم  ایجاز  و   دقت 

از  مقاالت،  نگارش  در  پلکانی  تقریر 
بوده  جاوید  مرحوم  خاص  شگردهای 
مقاالت  از  هریک  درصورتی که  است؛ 
که راهگشای مطالعات  کتاب  کوتاه این 
با  می توانست  است،  حافظ پژوهی 
نوشته  مالل آور  تفصیلی  و  حواشی 

شود.
دانشنامه ی  به  ادامه  در  ایشان 
مدخل  ذیل  حافظ پژوهی  و  حافظ 
گفت: در این  کرد و  حافظ جاوید اشاره 
کتاب آمده است که کتاب حافظ جاوید 
حاوی 110 مقاله است؛ درحالی که چاپ 
کتاب در سال 1377 با اصالحات  دوم 
تعداد  و  شد  منتشر  فراوان  الحاقات  و 

کتاب به 121 رسید.  مقاالت 
وی در پایان به دیوان حافظ  )چاپ 
پرداخت  روز(  فرزان  نشر    –  1378 اول 
از  انتقادی  قرائت گزینی  براساس  که 
پیشین  معتبر  تصحیح های  میان 
افزون بر  مصححان  و  رسیده  به چاپ 
شعری،  دگرسانی های  و  نسخ  روایت 
به مسأله ی درایت و درست خوانی شعر 

هم نظر داشته اند.
الدن  خانم 
نزدیکان  از  ک  چاال
جاوید  هاشم  مرحوم 
سخنران  آخرین  نیز، 
مرحوم  درباره ی  که  بود  نشست  این 
هاشم  استاد  گفت:  جاوید  هاشم 
اخالقی  بحران های  برابر  در  جاوید، 
جامعه ی معاصر حساس بود و هشدار 
بود.  متعهد  هنرمندی  او  می داد. 
که  اخالقی  حفظ  برای  بزرگ  تعهدی 
به  رو  معاصر  جهان  در  می پنداشت 
فناست. هاشم جاوید می گفت و اصرار 
ما  تک  تک  وظیفه ی  که  می ورزید 

حفظ و نگه داشتن ارزش هاست. 
همواره  جاوید  استاد  افزود:  ایشان 
که امکان  که تنها چیزی  کید می کرد  تأ
تکامل معنوی انسان را فراهم می کند، 

هنر است.




