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کتاب نقش آذربایجان در  بررسی و نقد 
تکوین و پیشبرد حوزه های حافظ پژوهی

َاخبـار َمرݡکز

مرکز  حافظانه ی  نشست  سیصد وسی و دومین 
بررسی و  کرسی پژوهی حافظ، به موضوع  حافظ شناسی و 
نقش آذربایجان در تکوین و پیشبرد حوزه های  کتاب  نقد 

حافظ پژوهی اختصاص یافت.
٣١شهریورماه١٣۹۹،  یکشنبه،  روز  که  نشست  این  در 
به صورت مجازی برگزار شد، دکتربهادر باقری، دکترعلیرضا 

مظفری و یحیی نورالدینی اقدم به ایراد سخن پرداختند.
دکتر  نشست،  این  آغاز  در 
رشته ی  دانشیار  باقری،  بهادر 
ادبیات فارسی دانشگاه  زبان و 
نقد  و  بررسی  به  خوارزمی، 
کتاب مورد  کتاب پرداخت. وی 
شایان  و  ارزنده  اثری  را  بحث 
قوت  نقاط  بر  و  خواند  تقدیر 
دکترباقری،  کرد.  کید  تأ آن 
برای  پیشنهادهایی  درادامه، 

ح  مطر کتاب  آینده ی  چاپ های  بهبود 
و  اول  فصل های  اینکه  ازجمله  کرد؛ 
کیفیت مقدمه وار  آن ها،  به دلیل  دوم، 
پیشگفتار  عنوان  زیر  و  شوند  خالصه 
مطالب  افزون براین،  بیایند.  مقدمه  یا 
ارزش های  و  آذربایجان  به  مربوط 
آورده  کتاب  آغاز  در  آن،  و...  فرهنگی 
شود. وی، درادامه، به شباهت ساختار 
و  کرد  اشاره  دکتری  رساله ی  به  کتاب 
موجب  آینده،  در  را  آن  اصالح  و  تغییر 
به  بیشتر  توجه  لزوم  خواند.  اثر  ارتقای 
حافظ پژوهان برجسته و نامدار، به  جای 
پژوهش  اصلی  حیطه ی  که  استادانی 
پایانی  نکته ی  نبوده،  حافظ  آن ها 
سخنان نخستین سخنران نشست بود.

در ادامه، دکترعلیرضا مظفری، استاد دانشگاه ارومیه، 
بحث  مورد  کتاب  درباره ی  خود  دیدگاه های  بیان  به 

پرداخت. 
در  آذربایجان  نقش  کتاب  حسن  ایشان،  به گفته ی 
که  است  آن  حافظ پژوهی،  حوزه های  پیشبرد  و  تکوین 

در  را  آذربایجان  منطقه ی  حافظ پژوهان  معرفی  توانسته، 
کند؛  یک جا، جمع و آثار آن ها را به شیفتگان حافظ معرفی 
نویسنده  دکتری  رساله ی  کتاب،  این  اساس  که  ازآنجا اما 
کالبد رساله ای و نقاط ضعف  بوده، هنوز نتوانسته است از 

شایع این نوع از تحقیقات بیرون آید.
دو  که  می رسد  نظر  به  داد:  توضیح  ادامه،  در  وی، 
کتاب،  کل  ۲۰درصد  حدود  حجمی  با  دوم،  و  اول  فصل 
بسیاری  در  هم،  و  پرحجم  هم 
و  است  غیرضروری  موارد، 
به عنوان  می توانست  نویسنده 
موضوع  برای  پیش درآمد 
فصل  یک  در  را  آن ها  کتاب، 

کند. جمع 
که تعریفی  همچنین، ازآنجا
اصطالح  از  مانع  و  جامع 
روی  پیش  »حافظ پژوهی« 
در  را  شخصیت هایی  نبوده،  نویسنده 
نه  که  داده  قرار  حافظ پژوهان  اعداد 
را در این حوزه  خواص و نه عوام، آن ها 
آن  حق  نمی شناسند.  اثر  و  فکر  صاحب 
از  اول  نسل  به  ابتدا،  نویسنده،  که  بود 
سپس،  و  می پرداخت  حافظ پژوهان 
روی  آن ها  از  سوم  و  دوم  نسل  بیان  به 
پنج  و  سه  فصل  جای  یعنی،  می آورد؛ 

کتاب باید جابه جا شود. 
که  بود  شایسته  دیگر،  سوی  از 
فصول  بر  مقدم  را  چهار  فصل  نویسنده 
دیگر می آورد تا با طبقه بندی حوزه های 
حافظ پژوهی، شخصیت های صاحب اثر 
کند. در هر حوزه را در بخش خود بررسی 

یحیی  دکتر  کتاب،  نویسنده ی 
او، نخست،  نورالدینی اقدم، آخرین سخنران نشست بود. 
پرداخت.  آن  تشکیل دهنده ی  بخش های  و  اثر  معرفی  به 
طبقه بندی  آذربایجان،  در  حافظ پژوهی  اصلی  دوره های 
پانزده  آثار  تحلیل  و  تجزیه  و  صورت گرفته  پژوهش های 
موضوع  منطقه،  این  حافظ پژوهان  برجسته ترین  از  تن 
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کنون و اینجا حافظ و فلسفــــــــه ی لذت ا

پیام تسلیت مرکز حافظ شناسی در پی درگذشت مهندس فرهاد احمدی

نتیجه ی  وی  بود.  دکترنورالدینی  سخنان  نخست  بخش 
دانست  مسأله  این  روشن شدن  را  خود  تحقیقات  اصلی 
پیشبرد  و  آغاز  در  آذربایجان،  حوزه ی  حافظ پژوهان  که 
ح نویسی  پژوهش های حافظانه، ازجمله نسخه شناسی، شر
در  دکترنورالدینی،  داشته اند.  تعیین کننده  نقشی  و...، 
بخش دوم سخنان خود، به انتقادات دو سخنران پیشین 
کتاب را  پاسخ داد و اصالح مواردی چون ساختار رساله واِر 

در چاپ های آینده قطعی خواند.
کتاب نقش آذربایجان در تکوین و پیشبرد  گفتنی ست 
حوزه های حافظ پژوهی، به قلم دکتریحیی نورالدینی اقدم، 

مجلد  یک  در  بخشایش،  نشر  سوی  از   ،۱۳۹۷ سال  در 
محتوای  رسید.  چاپ  به  وزیری  قطع  و  ۳۷۴صفحه ای 
حافظ پژوهی  تاریخ  بررسی  به  فصل،  پنج  در  کتاب،  این 
در آذربایجان و معرفی مشاهیر این حوزه در این منطقه ی 

فرهنگی اختصاص یافته است.
حافظ شناسی  مرکز  علمی  سلسله نشست های 
معاونت  همکاری  با  حافظ،  کرسی پژوهشی  و 
و  فرهنگ  کل  اداره ی  شیراز،  دانشگاه  فرهنگی اجتماعی 

ارشاد اسالمی و دیگر همراهان برگزار می شود.

مرکز  حافظانه ی  نشست  سیصد وسی و یکمین 
کرسی  پژوهی حافظ، با موضوع »حافظ و  حافظ شناسی و 
کنون و اینجا«، در تاریخ ۲۹مردادماه۱۳۹۹،  فلسفه ی لذت ا

به صورت مجازی برگزار شد.
سخنران این نشست، دکتر مهدی محبتی، استاد زبان 
به  ابتدا،  در  ایشان  بود.  زنجان  دانشگاه  فارسی  ادبیات  و 
تعریف مقوله ی »لذت«، از منظر مکتب های فکری مختلف 
پرداخت. موضوع منشأ درونی و بیرونی لذت، از مهم ترین 

مباحث این بخش از سخنرانی وی بود. 
حول  که  لذت  از  تعریفی  بر  ادامه،  در  محبتی،  دکتر 
کوشید با  محور مکاشفه ی خویش می گردد، انگشت نهاد و 
بهره گیری از شعر حافظ، لذت ویژه ی او را در این چارچوب 

اعتقاد  به  کند.  تفسیر 
بهره گیری  با  حافظ  وی، 
فکری  آبشخورهای  از 
رسیده  عروجی  به  مختلف، 
از  لذت  گون  گونا مظاهر  که 
می شود؛  درک  آن  رهگذر 
عناصری  تفسیر  ازهمین رو، 
در  و...  شاهد  می،  چون 
درنظرگرفتن  بدون  او،  شعر 
و  حافظ  فکری  منظومه ی 
لذت،  مقوله ی  به   او  رویکرد 

سطحی نگرانه خواهد بود.

کنید  به روز واقعه تابوت ما ز ســرو 
که می رویم بــه داغ بلنـــــــدباالیی

معمار  و  برجسته  استاد  مهندس فرهاد احمدی، 
نامدار  ایرانی، از میان ما پرکشید و به آسمان رفت. همراهی 
و همکاری دلگرم کننده ی زنده یاد مهندس احمدی برای 
گذشته،  »طراحی بنای مرکز حافظ شناسی« در طول سال 
تلخ تر  حافظ شناسی  مرکز  اعضای  برای  را  خبر  این  اندوه 
مرکز  بنای  طراحی  از  مهندس احمدی بارها  است.  کرده 
خود  حرفه ای  فعالیت  آخرین  به عنوان  حافظ شناسی 
این  تحقق  از  پیش  که  است  افسوس  جای  و  کردند  یاد 
نزدیک  از  که  کسانی  فروبستند.  جهان  از  چشم  طرح، 
وجود  در  که  می دانند  بوده اند  شادروان احمدی آشنا  با 
عملی  اصیل  تجربه ی  هنری،  و  علمی  توانایی  ایشان 

و  ادب  با  حرفه ای  اخالق  و 
یکجا  شکسته نفسی  و  تواضع 
درگذشت  و  بود  آمده  جمع 
جبران ناپذیر  ضایعه ای  ایشان 
و  دانشگاهی  جامعه ی  برای 

معماری ایران است. 
مرکز حافظ شناسی و کرسی 
درگذشت  حافظ،  پژوهشی 
ا  ر ی  حمد ا د  ها فر س  مهند

آن  دوستداران  و  دوستان  و  ایشان  محترم  به خانواده ی 
کریم برای روح  زنده یاد تسلیت می گوید و از درگاه خداوند 

بلند ایشان شادی و علو مرتبه مسألت می کند.

کرسیپژوهشیحافظ مرکزحافظشناسی–


