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َمطلع ُسخن

سیدمحمدهادی حسینی
مدیر  روابط عمومی مرکز حافظ شناسی

به  »آینه دار جمال«  گام شکوفایی  درودی ناب در سومین 
خوانندگان ادب سنج و حافظ دوست.

دارند،  دستی  آموزش  در  که  کسانی  و  تربیتی  روان شناسان 
چهار پیوند اساسی را برای زندگی انسان برمی شمارند.

یاد روز حافظ  برنامه های  اینکه موضوع محوری  به  توجه  با 
امسال »حافظ و انسان« بود، شایسته است در سخن گاه این 
اشاره  حافظ  شعر  مدار  بر  انسان  اساسی  ارتباط های  به  مجله، 

کرد.
چهار  به  خویش  بالندگی  و  شکوفایی  رشد،  برای  انسان  هر 
ارتباط اساسی نیازمند است و هرچه بر این چهار پیوند بیش تر 
گاهی خود را نسبت  به آن افزون تر نماید، بی گمان  کید ورزد و آ تأ
که مقصود  کرد و به آرمان شهری  زندگی زیباتری را تجربه خواهد 

نظر بزرگان فرهنگ و ادب بوده است، نزدیک تر می شود.
که زیباترین دستاوردهای فکری، فرهنگی و ادبی را    حافظی 
به رایگان در اختیار تاریخ فرهنگ و انسانیت نهاده، در این باره نیز 

دیدگاه های سودمندی دارد. 
اساسی  و  مهم  انسان،  درباره ی  که  مسئله ای  نخستین 
می نماید، »پیوند انسان با خود« است. در این میانه، انسان 
و  عاشقانه  تالش  و  معنا گرایی  و  خویش  تندرستی  برای  باید 

عالمانه کمر هّمت بندد.
 با نگاهی به غزل های شورانگیز خواجه ی شیراز درمی یابیم 
گاهی و جدّیت در پویایی زندگی، سخنان  که حافظ برای خودآ
گران سنگی دارد و در حقیقت او یک برنامه ریز انسانی و اجتماعی 
است. بنابراین بر سالمت انسان و معنادوستی و پیوند با قرآن 

کید می کند: تأ
صبح خیزی و سالمت طلبی چون حافظ

هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم
که پا پیش می نهد و در وادی طلب،  و باز این حافظ است 
روشنگری می کند و برای حرکت و تکاپو و نزدیک شدن به چکاد 

معرفت و آرمان انسانی رهنمون می دهد:
ای دل به کوی دوست گذاری نمی کنی

اسباب جمع داری و کاری نمی کنی
چوگان حکم در کف و گویی نمیزنی
باز ظفر به دست و شکاری نمی کنی

دومین پیوند، »پیوند انســان با خلق« است. حافظ شـاعری 
است مردمدار و مردم شناس و پیوند انسانی در شعر حافظ جلوه گر 

است.

ارزیابی  و  نقد  غنایی،  ادبیات  حوزه ی  در  حافظ  شعر  گرچه  ا
حرف های  تعلیمی،  ادبیات  در  بی گمان  حافظ  اما  می شود؛ 
خوش رویی،  خوش خویی،  به  را  انسان  او  دارد.  بسیار  شنیدنی 

کردار درست و مردم گرایی فرامی خواند: 
با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام
نی گرت زخمی رسد آیی چو چنگ اندرخروش

ج می نهد و می توان در شعر  سومین پیوندی که حافظ آن را ار
او به این اندیشه ی زیبا دست یافت، »پیوند انسان و خلقت« 
است. حافظ آفرینش خداوند را زیبا می داند و بر آن باور است که: 

هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز
نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد

قدر  دارد،  توجه  طبیعت  به  که  شاعری  هر  است،  روشن   
حـــــافظ  می کند.  برقرار  آن  با  زیبایی  پیوند  و  می داند  را  خلقت 
خود  که  همانگونه  خوب  که  همانی  است.  این گونــــه  بی شک 
را می شناسد و به مردم عشق می ورزد، قطعا خدا را نیز دوست 
به  نسبت  مثبت  رویکرد  برای  پیام آوری  خود،  شعر  در  و  دارد 
گل را عزیز می داند و همصحبتی با  محیط زیست است. حافظ، 

او را غنیمت می شمارد:
گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت
که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد

گرامی می دارد و در شعرش  که حافظ آن را  واپسین پیوندی 
می توان آن را ارجمند تر و شایسته تر به تماشا نشست، »پیوند با 
که نمود آن در شعر حافظ همان عشق و محبت و  خالق« است 

مهرورزی است:
عشقت رسد به فریاد ار خود بسان حافظ

قرآن ز بر بخوانی با چارده روایت
و  گسترده  حافظ  شعر  در  زمینی  عشق  رگه های  هرچند   
که آن سخنور راستین، به عشق  پردامنه است؛ اما شک نداریم 

آسمانی و پیوند با حضرت دوست، سخت باورمند است:
دل سراپرده ی محبت اوست
دیده آیینه دار طلعت اوست

همه  حافظ،  شعر  عرفانی  رویکــــــرد  در  »او«  ضمیــــــر  مرجع   
ملکوتی ترین  با  را  ارتباط  این  که  است  آن  بر  حافظ  و  خداست 
زبان و عاشقانه ترین واژه به رشته ی نظم درآورد و غزل خویش 

را سامان دهد:
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد

عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد
نمایان  ملکوت  به  کوچ  و  عروج  به  عشق  این  که  آنگاه  تا 

می شود:
آن جان عاریت که به حافظ سپرد دوست

روزی رخش ببینم و تقدیم وی کنم
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ویژه برنامه های
ٰافظ ݩݧ ݧ ݧ ه حݧ ݑ ٮݧ ڡݩݐ َ هݩݩݧ

نشست ݣݣݣخبری ݣݣو رونمایی ݣݣاز پوستر 
بیست وسومین

در ۱۴مهرماه ۱۳۹۸، نشستی خبری با 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  حضور 
استان فارس، مدیر مرکز حافظ شناسی و 
کرسی پژوهشی حافظ و جمعی از اصحاب 

رسانه برگزار شد.
صابر  آقای  نخست  مراسم  این  در 
سهرابی، مدیرکل اداره ی فرهنگ و ارشاد 
برنامه های  تشریح  به  فارس،  اسالمی 
آیین  گفت:  و  پرداخت  حافظ  یادروز 
شیرازی،  حافظ  یادروز  بیست وسومین 
تا ۲۱ مهرماه  و  آغاز می شود  از ۱۸ مهرماه 

ادامه دارد.
با  نگارگری  نمایشگاه  برپایی  از  وی 
رضوان  از  آثاری  حاوی  حافظ  موضوع 
اعالم  و  داد  خبر  مهرماه  روز ۱۹  در  کریمی 
کرد: ویژه برنامه های یادروز حافظ با حضور 
دکتر عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، روز جمعه از ساعت ۱۹ در آرامگاه 

حافظ برگزار خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس  

که  با اشاره به شرایط خاص یادروز حافظ 
مقارن با ماه صفر است، از اجرای محمد 
معتمدی به همراه حافظ خوانی متناسب 

با این ایام خبر داد.
ایشان با اعالم اینکه در ۲۹ شهرستان 
حافظ  یادروز  برنامه های  فارس،  استان 
آثار  نمایشگاه  افزود:  شد،  خواهد  برگزار 
مطرح  خوشنویسان  از  فالح  مهدی 
کتابت  را  حافظ  دیوان  بارها  که  کشور 
در  ۲۰مهرماه  روز   ۱۸ ساعت  است،  کرده 

نگارخانه تاروپود برگزار خواهد شد. 
فارس،  عمومی  فرهنگ  شورای  دبیر 
کزازی«  جالل الدین  »استاد  سخنرانی  از 
گفت: این  در روز ۲۱مهرماه نیز خبر داد و 
نشست  در  فارسی  ادبیات  و  زبان  استاد 
تخصصی باعنوان »حافظ و ادبیات« برای 

کرد. عموم عالقمندان سخنرانی خواهد 
از  نمایشگاهی  به  ادامه  در  سهرابی 
مرکز  در  فارس  خوشنویسان  آثار  نمایش 
روز  در  فارس  ملی  کتابخانه  و  اسناد 

که حاوی  کرد  ۲۰مهرماه ساعت ۱۸ اشاره 
آثار هنرمندان برجسته کشوری است.

یادروز  جنبی  برنامـــــــــه های  بـــــــه  وی 
گفــــــت:  و  داشت  اشــــــــاره  نیــــز  حــــافظ 
گلبـاران مزار حافظ در صبح روز ۲۰مهرماه 
و  هنــــرمندان  و  فرهنگـــوران  حضور  با 
و  دانش آموزی  ویژه برنامـــــــه ی  برگــزاری 
مشارکت  با  حافظ خوانی  طرح  دبیران 
برنامه های  دیگر  از  پرورش  و  آموزش 

هفته ی حافظ است. 
کاووس  این نشست، دکتر  ادامه ی  در 
بیست وسومین  علمی  دبیر  حسن لی، 
یادروز حافظ، به تشریح برنامه های یادروز 
علمی  نشست  گفت:  و  پرداخت  امسال 
مهرماه ۱۳۹۸،  بیستم  روز  حافظ،  یادروز 
و  اسناد  مرکز  تاالر  در  صبح   ۸ ساعت  از 
کتابخانه ی ملی فارس برگزار می شود. وی 
ادامه داد: همان طور که پیش تر اعالم شد، 
بیست وسومین  علمی  نشست  موضوع 
است  انسان«  و  »حافظ  حافظ،  یادروز 

ݢوݤݤزݤݤݤ حافظ ݢ ݢرݤݤݢ یادݢ
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در  شد.  خواهد  برگزار  نشست  دو  در  که 
نعمت الهی  محمدعلی  دکتر  اول  نشست 
موضوع  با  قرآنی(  علوم  دانشگاه  )استاد 
نگاه حافظ و مالصدرا«، دکتر  »انسان در 
با  ک(  ارا دانشگاه  )استاد  رجایی  علی 
انسان   مفهوم   خلقت،  »تاریخ  موضوع 
دکتر  گوته«،  و  حافظ  نزد  بودن  انسان  و 
دانشگاه(  )استاد  ماحوزی  امیرحسین 
و  ترس«  روان شناسی  و  »حافظ  پیرامون 
دکتر نصراهلل امامی )استاد دانشگاه اهواز( 
انسانی  جامعه  ی  و  »حافظ  درخصوص 
پیرامونش« سخنرانی می کنند. همچنین 
یادروز  علمی  نشست های  دوم  بخش  در 
حافظ، دکتر اصغر دادبه )استاد دانشگاه( 
)حافظ  امروز  انسان  و  »حافظ  درباره ی 
دارد؟(«،  حرفی  چه  امروز  انسان  برای 
دانشگاه  )استاد  نیکویی  علیرضا  دکتر 
فلسفی  رهیافت  »نقد  پیرامون  گیالن( 
پرسش های  به  )معطوف  حافظ  شعر  به 
)پژوهشگر(  بهبهانی  کاوه  انسان(«، 
درخصوص »حافظ، دیگری و دگرپذیری« 

به سخنرانی می پردازند.
رونمایی  از  حافظ شناسی  مرکز  مدیر 
دانشنامه ی  ۱۱جلدی  مجموعه ی 
گشایش  آیین  در  سخنوری«  سده  »دو 
)شامگاه  حافظ  یادروز  بیست وسومین 
گفت: با وجود  ۱۹مهر ۱۳۹۸( نیز خبر داد و 
اینکه من مسئولیت بخش علمی پروژه ی 
سریال ۹۰ قسمتی خورشیدهای سه گانه را 
پذیرفتم، اما در ادامه ی راه تصمیم بر این 

که بند ناف پژوهش را با مجموعه ی  شد 
کنون این مجموعه ی  یادشده ببریم و هم ا
که به همت تعدادی از استادان  ۱۱جلدی 
شده  تألیف  صاحب نظر  پژوهشگران  و 
ایشان  است.  رونمایی  آماده ی  است، 
سال  »کتاب  برنده ی  اعالم  از  همچنین 
یادروز  افتتاحیه ی  مراسم  در  حافظ« 

حافظ امسال خبر داد.
دکتر حسن لی در پاسخ به خبرنگارانی 
که از وضعیت پژوهشکده ی حافظ پرسش 
مطالبات  از  یکی  کرد:  اعالم  هم  داشتند 
زمینی  اختصاص  فرهنگی،  مدیران  از  ما 
که خوشبختانه  برای این پژوهشکده بود 
در محوطه ی تاریخی چهل مقام در جوار 
فارس  استانداری  سوی  از  حافظ  آرامگاه 
قطعه زمینی بدین منظوراختصاص یافت. 
وی از رفع موانع قانونی این زمین خبر داد 
که روی طراحی  و افزود: چند ماهی است 
کار می کنیم و در  نقشه ی این پژوهشکده 
کشوری  برجسته ی  معماران  با  باره  این 
رایزنی کردیم تا طرح اولیه و نقشه ای برای 
کنند. ایشان با بیان  این پژوهشکده ارائه 
ساخت  طرح  نهایی  داوری  از  پس  اینکه 
شد،  خواهد  اعالم  حافظ  پژوهشکده 
نقشه   نهایی شدن  با  امیدواریم  گفت: 
پژوهشکده  این  ساخت  مسیر  زمین،  و 

هموار شود.
از  دفاع  در  حافظ شناسی  مرکز  مدیر 
مرکز،  این  چندساله ی  و  بیست   عملکرد 
یک  حافظ شناسی  مرکز  اینکه  یادآوری  با 

گفت:  مؤسسه ی فرهنگی مستقل است، 
دوره های  نفر  ۱۵هزار  از  بیش  کنون  تا
گذرانده اند  مرکز  این  در  را  حافظ شناسی 
حافظ،  با  پیوند  در  مقاله   ۳۰۰ بیش از  و 
است.  شده  تولید  سال ها  این  طول  در 
به  کنون  تا حافظ شناسی  مرکز  همچنین 
۵ چهره ی بین المللی نشان درجه ی یک 
حافظ پژوهان  از  و  اعطا  حافظ شناسی 
افزود:  وی  است.  کرده  تقدیر  بسیاری 
کنون نزدیک به ۳۲۷ نشست  این مرکز  تا
همکاری های  و  کرده   برگزار  حافظانه 
متعددی در پیوند با حافظ، با دیگر نهادها 
جمله  آن  از  که  است  داشته  سازمان ها  و 
می توان به تولید ۳۰ برنامه ی تلویزیونی ۵۰ 
کشورهای حوزه بالکان نام  دقیقه ای برای 
برد و گفت: همه ی این فعالیت ها به نوبه ی 

خود بی سابقه و بی نظیر است.
دبیر علمی یادروز حافظ، در عین حال 
از برگزاری برنامه های یادروز حافظ در ۳۰ 
کرد: در مراسم  کشور دیگر خبر داد و اعالم 
یادروز حافظ امسال باتوجه به درگذشت 
تعدادی از حافظ پژوهان در سال گذشته، 
هاشم  نیساری،  سلیم  استاد  ازجمله 
در  زّیانی،  جمال  و  خائفی  پرویز  جاوید، 
چهره های  این  یادمان  نماهنگی  قالب 

ماندگار برگزار می شود.
رونمایی  نشست،  این  ختام  حسن 
حافظ  یادروز  بیست وسومین  پوستر  از 

شیرازی بود.
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گشایش بیست و سومین مراسم  آیین 
۱۹مهرماه  شامگاه  شیراز،  حافظ  یادروز 
مسئوالن  از  جمعی  حضور  با   ،۱۳۹۸
صاحب نظران،  استانی،  و  کشوری 
و  فرهنگوران  ادیبان،  اندیشمندان، 
جوار  در  راز،  اهل  خواجه ی  دوستداران 

آرامگاه او برگزار شد.
نخستین  از  حافظ،  یادروز  مراسم 
به  و  حافظ شناسی  مرکز  تأسیس  سال 
دنبال آن، نام گذاری ۲۰مهرماه در تقویم 
به نام  ایران  اسالمی  جمهوری  رسمی 
»حافظ«، همه ساله در شیراز و همزمان 
در دیگر شهرهای مهم ایران و جهان برپا 

می گردد.
در مراسم امسال نخست، آقای صابر 
و  فرهنگ  اداره ی  مدیرکل  سهرابی، 

به  خوشامدگویی  برای  اسالمی،  ارشاد 
میهمانان حافظ به جایگاه رفت. سپس 
در  فقیه  ولی  نماینده ی  دژکام،  آیت اهلل 
این  در  شیراز،  جمعه ی  امام  و  استان 

کرد.   مراسم سخنرانی 
کید اسالم  تجلی کرامت انسانِی موردتأ

در اشعار حافظ

اسالم  که  مقدمه  این  بیان  با  ایشان 
کرامت انسانی است،  به دنبال توسعه ی 
گفت: در روش و منش حافظ این ویژگی 
به خوبی مشاهده شده و در اشعارش این 
بازتاب  که  اشعاری  دارد،  جلوه گری  مهم 

سخنان پیامبر )ص( و اسالم است.
به  حافظ  نگاه  به  اشاره  با  وی 
معرفت شناسی و قدرت انسان در دریافت 
حقایق با اقتباس از احادیث پیامبر اسالم 
شود  تعیین  چارچوبی  باید  گفت:  )ص(، 
نشان  را  حافظ  راه  ادامه ی  چگونگی  که 

گذشته های  در  که  همانگونه  تا  دهد، 
تاریخی در قله های رفیعی از علم، ادب، 
تمدن و فرهنگ بودیم در آینده هم به 

دامنه سقوط نکنیم.
او ادامه داد: روزگار ما متأثر از نگاه هایی 
که برگرفته از مکاتب فلسفی مبانی  است 

مبتنی بر شک در اروپا و آمریکاست.
آیت اهلل دژکام با بیان اینکه پارادایم کار 
در فعالیت ادبی و هنری حافظ به لحاظ 
که حق  گرفته  معرفت شناسی بر این قرار 
را می توان شناخت و باید آن را شناخت و 
گر اشعار حافظ  گفت: ا به آن پایبند بود، 
شک  بر  مبتنی  فلسفه ی  فضای  در  را 
بررسی کنیم، به تفسیر متفاوتی خواهیم 

رسید.
کید  نماینده ی ولی فقیه در فارس با تأ
بستر  کدام  با  که  بدانیم  باید  اینکه  بر 
جهان  برای  می خواهیم  رویکرد  کدام  و 
گفت: دین اسالم، دین  کنیم،  صحبت 
صراحتًا  قرآن  و  نیست  سخت گیرانه ای 
تخفیف  می خواهد  خدا  که  می فرماید 
دهد و آسان بگیرد؛ ازهمین رو بنا نیست 
دیگران  با  حقیقت  کشف  از  پس  که 
زندگی  نتوانند  که  کنیم  رفتار  به گونه ای 
ایشان  باشد.  برعکس  باید  بلکه  کنند، 
می گوید  شعرش  در  حافظ  داد:  ادامه 
حرف  دو  این  تفسیر  گیتی  دو  »آسایش 
دشمنان  با  مروت  دوستان  با  است، 

بیسٮݩݑ و سومینبیسٮݩݑ و سومین  یادروز حافظیادروز حافظآییـــــــن گشـــــــــایشآییـــــــن گشـــــــــایش
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سخن  بازتاب  این ها  مسلما  مدارا«، 
که در  پیامبر )ص( و فرهنگ دینی است 

اشعار حافظ جلوه گر شده است.
کشف  فرآیند  در  کرد:  تصریح  وی 
ابزار،  از  استفاده  تناسب  به  حقیقت 
ایجاد  اختالفاتی  خودمان  بین  گاهی 
بین  درازدامن  دعوای  این  و  می شود 
گر  ا طریقت و شریعت، بین عقل و دل، 
آن  باید  برسد؛  پایان  به  روزی  باشد  بنا 
به  ما  فلسفه ی  که  کنیم  فرض  را  روزی 
کنار  که عقل و نقل را  اوجی رسیده باشد 

هم بگذاریم.
کاووس  دکتر  آیین،  این  ادامه  ی  در 
و  حافظ شناسی  مرکز  مدیر  حسن لی 
برای خیرمقدم  پژوهشی حافظ،  کرسی 

ایشان  رفت.  جایگاه  به  حاضران،  به 
با  میهمانان،  به  خوشامدگویی  ضمن 
که امسال، دویستمین  بیان این مقدمه 
غربی«   - شرقی  »دیوان  تألیف  سال 
گوته« است،  شاعر آلمانی »ولفگانگ فن 
شرقی  دیوان  از  فرازهایی  خواندن  با 
شاعر  این  تأثیرپذیری  به  گوته  -غربی 
ایشان  پرداخت.  حافظ  از  آلمانی  بزرگ 
به حضور »دکتر علی رجایی«، نماینده ی 
مراسم  در  حافظ شناسی،  مرکز 
سال  مردادماه  در  که  گوته  بزرگداشت 
شد،  برگزار  آلمان  وایمار  شهر  در  جاری 
یکی  اینکه  بیان  با  سپس  و  کرد  اشاره 
در  دوستان  حافظ  شناخت  راه های  از 
غرب، به واسطه ی دیوان شرقی-غربی 
بر ضرورت  اثر  این  در  گفت:  گوته است، 
که  کید می شود  همراهی غرب و شرق تأ

گوته به حافظ می پردازد.

رونمایی از مجموعه ی یازده جلدی 
»دوسده سخنوری« 

کتاب  و اعطای جایزه ی »برنده ی 
سال حافظ«

یادروز  بیست و سومین  علمی  دبیر 
با  پیوند  در  اثر  دو  به  ادامه  در  حافظ 
به  اشاره  با  ایشان  کرد.  اشاره  حافظ 
رونمایی از مجموعه ی ۱۱جلدی »دو سده 
ادبا  از  تعدادی  همت  به  که  سخنوری« 
دو  طی  کشور،  دانشگاه های  استادان  و 
گذشته، منتشر شده است، توضیح  سال 
داد: وقتی موضوع سریال »خورشیدهای 
سه گانه« به شکل ۹۰ قسمتی مطرح شد، 

مرکز  به  را  سریال  این  پژوهش  پیشنهاد 
تهیه  متنی  دادم  ترجیح  من  اما  دادند، 
طرحی  و  نباشد  یک بارمصرف  که  کنم 
خ دهد؛ نتیجه اینکه با بهره گیری از  تازه ر
توان همکاران دیگر و با سفارش تألیف به 
آن ها زمینه ی تولید آثاری مستقل و تازه 
آثار هم متن هایی  تا این  را فراهم آوردیم 
برای تدوین فیلم نامه  و ساخت  مناسب 
جامع  مرجعی  هم  و  باشند  سریال  این 
دیگر  بهره برداری  و  تحقیق  هرگونه  برای 
مربوط  آینده  در  موضوعات  این  به  که 
سریال  این  بود  قرار  که  آنجا از  می شوند. 
خواجو  و  حافظ  سعدی،  درباره ی 
را  باید قرن هفتم و هشتم  ساخته شود، 
کتاب هایی مدون  می کاویدیم و در قالب 
گر سازندگان این فیلم  که ا ارائه می دادیم 
اثری  شدند،  منصرف  خود  تصمیم  از 

ارزشمند به یادگار بماند.
به گفته ی دکتر حسن لی، سرویراستار و 
ناظر علمی مجموعه ی دوسده سخنوری، 

بیش از ۴۰نفر به شکل مستقیم در تدوین 
مشارکت  ۱۱جلدی  دانشنامه ی  این 
مجموعه  این  نهایت  در  و  داشتند 
به همت نشر خاموش منتشر شده است.
به  سپس  حافظ شناسی  مرکز  مدیر 
و  حافظ  »دانشنامه ی  ۴جلدی  کتاب 
حافظ پژوهی«، به سرویراستاری استاد 
و  کرد  اشاره  خرمشاهی«  »بهاالدین 
توضیح داد: این کتاب که در ۱۷۰۰مدخل 
تدوین  ۲۶۰۰صفحه  از  بیش  و  مقاله  و 
مشاوران  داوری  براساس  است؛  شده 
کرسی  و  حافظ شناسی  مرکز  علمی 
که  پژوهشی حافظ، ارزش این را داشته 

معرفی  حافظ«  سال  »کتاب  عنوان  به 
شود.

این  از  حسن لی  دکتر  گزارش  از  پس 
از مجموعه ی  با حافظ،  اثر در پیوند  دو 
حضور  با  سخنوری،  دوسده  11جلدی 
فرهنگ  وزیر  صالحی،  سیدعباس  دکتر 
رستگار  منصور  دکتر  و  اسالمی  ارشاد  و 
فسایی، دانشمند نمونه ی جهان اسالم 
و  شد  رونمایی  استان  مسئوالن  دیگر  و 
حافظ«  سال  »کتاب  برنده ی  جایزه ی 
و  )فرزند  خرمشاهی  عارف  دکتر  به 
نماینده ی استاد بهاءالدین خرمشاهی( 

اعطا گردید.

عشق، گوهری ترین سرمایه ی 
انسان از نگاه حافظ

کتاب و اعطای  پس از مراسم رونمایی 
عنایت اهلل  دکتر  سال،  کتاب  جایزه ی 
جمع  در  فارس  استاندار  رحیمی، 
در  ایشان  گفت.  سخن  حافظ دوستان 
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بی گمان  گفت:  خود،  بیانات  مقدمه ی 
سخن  حقیقت  در  حافظ،  از  سخن 
معنوی  میراث  ماندگار  ارزش های  از 
یک  فرهنگی  و  تاریخی  اندوخته های 
کرامت  آن  در  که  است  بزرگ  تمدن 
شیواترین  با  او  مطلوب  کمال  و  انسانی 
تاریخ  کاروان  تا  می شود،  ترسیم  شیوه 
خم  و  پیچ  در  راه بلد،  راهنمایان  بدون 

حیات سرگردان نشوند.
 استاندار فارس با اشاره به اینکه این 
ادبی  و  ابدی  ابرمردی  یادروز  مراسم، 
واژه ی  به  واژه  قرن هاست  که  است 
شعرش، زینت بخش جان و روان، ذهن 
و زبان، بیان و بنان و آرایه ی انجمن ها، 
محراب ها،  دانشگاه ها،  مدرسه ها، 
گفت:  کالس ها است،  کتاب ها و  منبرها، 
تا  ملک  از  که  نهفته  کالم  این  در  رازی 
داده  قرار  راز  محرم  را  حافظ  ملکوت 

است.
محوری  موضوع  به  اشاره  با  وی 
و  »حافظ  یعنی  امسال  حافظ  یادروز 
که از سوی مرکز حافظ شناسی،  انسان« 
یادروز  پژوهش های  و  نشست ها  برای 
نگاه  در  داد:  ادامه  است،  شده  تعیین 
گوهری ترین  عشق  حافظ،  حکمت آمیز 
انسان است و حافظ همواره  سرمایه ی 
باز  و  می نگرند  انسان  به  عشق  منظر  از 
که به او می آموزد تا  هم این عشق است 
راهی  همیشه  زندگی،  تنگنای  در  آدمی 
داشته  دشواری ها  از  برون رفت  برای 

باشد. 
حافظ  کرد:  کید  تأ رحیمی  دکتر 
مدارا  و  مراقبت  در  را  گیتی  دو  آسایش 
گیتی،  دو  »آسایش  می گوید  و  می بیند 
تفسیر این دو حرف است / با دوستان 
افزود:  وی  مدارا«.  دشمنان  با  مروت 

همگان،  سوی  از  امروز  گر  ا براستی 
عاشقانه و حافظانه به هستی نگاه می شد 
و اندیشه ها، مکتب ها و مذهب ها به این 
عنایت  دوستی مدارانه  و  صمیمانه  درک 
مأوای  دل انگیزی  جهان  چه  داشتند، 
انسان و انسانیت می شد و در آن صورت 
بدل  و  دوستی ها  به  که  دشمنی ها  چه 
که در  می گشت و چه جنگ ها و چه تیغ ها 

در قالب صلح پنهان نمی شد.
استان  در  دولت  عالی  نماینده ی 
بیش از  امروزه،  بشر  اینکه  به  اشاره  با 
و  معنویت  عقالنیت،  نیازمند  هرزمانی 
ارزش  به  توجه  بدون  و  عشق ورزی است 
نفرت  آتش  شوربختانه  دوست داشتن، 
و خونریزی و شکاف و شقاوت شعله ورتر 
حاجت  این  برآوردن  افزود:  می شود، 
و  هنرمندان  و  ادیبان  دست  به  قطعا 
سعدی  و  حافظ  از  که  است  فرهنگورانی 
محفل افروز  آینه  و  چراغ  با  و  می آموزند 

خانواده و اجتماع می شوند. 
دکتر رحیمی، ادامه داد: در نگاهی دیگر 
کرامت انسانی  به شعر و اندیشه ی حافظ، 
و  می شود  نمایان  او  باور  و  دید  افق  در 
با بیان  جایگاهی بس رفیع می یابد. وی 
داعیه داران  به ویژه  انسان ها،  چرا  اینکه 
تا  می کوشند  اخالق  و  آزادی  مدعیان  و 
بشریت از سرچشمه های فضیلت فرهنگ 
عرفان رواداری، خوشبینی، زیبااندیشی و 
سخت کوشی  مروج  و  باشد  بی بهره  صلح 
ریاستیزی  افزود:  گردد،  مقدس  جهل  و 
حافظ نشان دهنده ی یکی از کلیدی ترین 
فلسفه ی  از  رمزگشایی  برای  عناصر 

اخالق گرایی است.
گفت: جامعه ی بشری  استاندار فارس 
که  می شود  آرمانی  و  آسمانی  زمان  آن 
داشته  را  رشد  بیش ترین  آن  در  اخالق 
و  اجتماع  ظاهر  که   بسا  ای  و  باشد 
اما  باشد،  آراسته  عبادت  و  طاعات  آثار 
سجایای  و  اخالق  و  ارزش  از  آن  باطن 
این  و  باشد  تهی  گرایی  رفتار  و  معرفتی 
آیینی  و  دین  همان  از  دورشدن  یعنی 
اسالم  مکرم  پیامبر  جمله  از  پیامبران  که 
گفت: در این  )ص( به دنبالش بودند. او 
که زیارتگه رندان جهان  جایگاه پرطراوت 
زیبایی  و  معرفت  طراوت  به  باید  است 
عشق و دلربایی معنویت و واالیی اخالق 
گره گشایی شعر و ادب ایمان بیاوریم و با  و 

که پس از قرن های  تمام وجود دریابیم 
هست  دل ها  محبوب  هنوز  کسی  قرن، 
ارمغان  به  انسان  برای  را  که عشق ورزی 
مرزهای  می تواند  کسی  و  است  آورده 
را  مذهبی  و  فکری  جغرافیایی  تاریخی 
که اندیشه اش از تعصب خامی  در نوردد 
ک و  نژادپرستی، ریاورزی و ظاهرسازی پا

مبرا است.

حافظ منادی فرهنگ اسالمی
و اخالقی

جعفرپور،  جمشید  دکتر  ادامه،  در 
مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
شورای اسالمی نیز در این مراسم سخن 
ماندگاری  راز  اینکه  بیان  با  وی  گفت. 
حافظ، بیان فطریات زندگی بشر است؛ 
گفت: حافظ هویت و فرهنگ یک ایرانی 
که نه در زمین، بلکه در  مسلمان است 
او استقبال می شود.  از اشعار  عرش هم 
او افزود: حافظ منادی فرهنگ اسالمی 
و اخالقی است و امروز بیش تر به اشعار او 

نیازمند هستیم.
مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
صنعت  لحاظ  از  بجز  حافظ  هنر  گفت: 
که در اوج فصاحت و بالغت است؛  شعر 
تحمل  و  چندالیگی  بی نظیر  قابلیت 
تفاسیر متعدد و تاب آوری برداشت های 
افزود:  وی  است.  متضاد  گاه  و  متنوع 
فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  دوران 
حافظ  شد  سبب  هشتم  قرن  پرتالطم 
اختیار  را  ایهام  و  پرابهام  و  رمزآلود  زبان 
کند تا هرکس به فراخور درک خود از آن 
زمان حافظ،  ادامه داد: در  او  برد.  بهره 
به  دستیابی  وسیله ی  را  شریعت  برخی 
اینکه بخش  مطامع دنیوی قرار دادند، 
زهد  مزمت  در  حافظ  اشعار  از  اعظمی 
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ریاحی و کاسب کاری دینی است از شرایط 
اجتماعی آن زمان ناشی می شود.

را  حافظ  کرد:  کید  تأ جعفرپور  دکتر 
بزرگ می دانیم و برای تعمیر این آرامگاه 
تعمیرکار  باید  اما  می کنیم؛  کوشش 
ندا  را  آن  حافظ  که  باشیم  ارزش هایی 

می دهد.

حافظ یک رسانه ی منتقد 
فراتاریخی است

آیین  سخنرانی های  پایان بخش 
حافظ،  یادروز  بیست وسومین  گشایش 
وزیر  صالحی،  عباس  دکتر  سخنرانی 

فرهنگ و ارشاد اسالمی بود.
که حافظ  دکتر صالحی با این مقدمه 
مورد  می توان  مختلف  زاویه های  از  را 
کرد  توجه قرار داد، این پرسش را مطرح 
که چرا حافظ این مقدار و این میزان در 
باطراوت  و  زنده  ما  مردمی  حافظه ی 
گفت: شش و نیم قرن از زمان  است؟ او 
هنوز  اما  می گذرد،  حافظ  دیوان  انتشار 
کرد:  کید  تأ وی  است.  تروتازه  حافظ 
و  است  ایرانی  شاعر  مردمی ترین  حافظ 
در حافظه ی مردم ایران چون گل بهاری 

باطراوت است.
که هنوز است  ایشان ادامه داد: هنوز 
حافظ،  دیوان  انتشار  و  نشر  حوزه ی  در 
هرسال ده ها دیوان با تیراژهای مختلف، 
نیز  مجازی  فضای  و  می شود  منتشر 
به  مراجعه  برای  جدیدی  مجال های 

کرده است. دیوان حافظ ایجاد 
گفت:  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
که چند بیت و چندین  کمتر ایرانی است 
غزل از حافظ را به خاطر نداشته باشد، 
عید  سفره ی  کنار  و  طاقچه  کنار  حافظ 
ما  حاشیه ی  و  زندگی  متن  در  یلدا  و 

که  است  کسیری  ا چه  ایرانی هاست، 
شش  از  بیش  می تواند  که  دارد  حافظ 
خود  با  اینگونه  را  ایران  مردم  قرن  نیم  و 

کند؟ همراه و هم نفس 
به  حافظ،  می آید  نظر  به  افزود:  وی 
گاهی و  کمک می کند، تن آ گاهی ما  خودآ
کنار  گاهی سهل و آسان است و با در  کالبد آ
رفتن  آزمایشگاهی  به  یا  ایستادن  آینه ای 
کار  گاهی  کار میسر می شود، اما خودآ این 
دشوار  بسیار  کاری  بلکه  نیست؛  راحتی 
است. حافظ به ما کمک می کند خودمان 
کشف  را در آینه ی او ببینیم، بشناسیم و 
با  که  اینجاست  داد:  ادامه  ایشان  کنیم. 
حافظ خط ارتباطی پیدا می کنیم؛ چون از 
طریق او می توانیم نقبی به درونمان بزنیم 

و چراغی به باطنمان بگشاییم. 
دکتر صالحی سپس با بیان اینکه ما در 
طی این ۲۴ قرن در معبر دردها و رنج ها 
ادامه داد: حافظ سنگ  بوده و هستیم، 
و  بوده  مردمان  دردهای  و  رنج ها  صبور 
رنج  و  دردها  حافظ  شعر  در  ما  و  هست 
هایمان را می سراییم، آرامش می گیریم و 

امید پیدا می کنیم.
حافظ  ماندگاری  راز  دیگر  گفت:  وی 
نیست؛  شاعر  یک  تنها  او  که  است  این 
بلکه او یک رسانه با ویژگی نقادی است، 
دوره ی  یک  به  مربوط  که  نقدهایی 
اجتماعی  و  فراتاریخی  و  نیست  تاریخی 
به حافظ  این رو در هر دوره ای  از  و  است 
کرد و از او به عنوان منتقد  می توان مراجعه 

کرد. مصلح اجتماعی ارتباط برقرار 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد: 
اجتماعی،  مصلح  یک  به عنوان  حافظ 
متوالی  قرن های  ما  جامعه ی  با  همراه 
حافظ  است.  یافته  تداوم  و  بوده 
انتقال دهنده ی معنا نیست، حافظ حتی 
معنای  حافظ  نیست،  هم  معنا  مولد 

این  که مخاطب  تولید می کند  را  خامی 
معنای خام را فرآوری می کند، حافظ در 
کلماتش نقطه چین های فراوان  البه الی 
که مخاطب، با پرکردن آن احساس  دارد 

می کند با حافظ شاعرانگی می کند.
در  حافظ  جایگاه  به  ادامه  در  وی 
گفت:   کرد و  حافظه ی جهانی نیز اشاره 
دارد.  داوم  ایرانی  حافظه ی  در  حافظ 
جهانی  حافظه ی  به  حافظ  که  وقتی  از 
منتقل می شود، تداوم آشنایی را همراه 
خواهد داشت. البته ملت های مختلف 
پیوند  حافظ  با  مختلفی  زمان های  در 

یافتند.
از  گوته  تأثیرپذیری  به  صالحی  دکتر 
گفت: اروپا و غرب  حافظ نیز پرداخت و 
از قرن ۱۷ با حافظ آشنا می شوند. امروز 
شاهد دویستمین سالگرد انتشار دیوان 
»غربی – شرقی« گوته هستیم، این کتاب 
در  است،  شده  تألیف   ۱۸۱۹ سال  در  که 
گوته«  فون  »ولفگانگ  جوانی  دوره ی 
پختگی  دوران  در  بلکه  نشده،  نوشته 
آراسته  طبع  زیور  به  سالگی   ۶۵ در  او، 
در  گوته  کرد:  کید  تأ ایشان  است.  شده 
نقش  حافظ،  به  جهان  نگاه  گسترش 

بسزایی داشته است.
گشایش  آیین  ختام  حسن 
اجرای  حافظ،  یادروز  بیست وسومین 
محمد  مناجات خوانی  و  حافظ خوانی 

معتمدی و نی نوازی بود.



9
شماره 3 / پاییــز 1398

ویـــــژه نامه  یـــــادروز  حـــــافظ

حافظ شناسی  مرکز  پژوهشی  شورای 
در  امسال  حافظ،  پژوهشی  کرسی  و 
یادروز  بیست وسومین  گشایش  آیین 
حافظ  »دانشنامه ی  کتاب  حافظ، 
به سرویراستاری  را  حافظ پژوهی«  و 
»برنده ی  خرمشاهی،  بهاءالدین  استاد 
کرد.  اعالم  حافظ«  سال  کتاب  جایزه ی 
آمده  چنین  معرفی نامه  این  متن  در 

است:
به نام خدا

حافظ شناس فرزانه
جناب استاد بهاءالدین خرمشاهی

تدوین و انتشار کتاب گران سنگ دانشنامه ی 
حافظ و حافظ پژوهی، برگ زرین دیگری بر 
عالی  نورانی حضرِت  و  پربرگ وبار  کارنامه ی 
که همواره  افزوده است. مرکز حافظ شناسی 
خود را وام دار آن استاد نازنین می داند، افتخار 
دارد در یادروز حافظ ۱۳۹۸، این اثر ارزشمند 
را با رأی داوران صاحب نظر، به عنوان »کتاب 

سال« اعالم نماید.
از  کوچک  نشانه ای  سپاس نامه،  این 
که  است  ادب  و  فرهنگ  اهالی  قدرشناسی 
فروتنانه، به محضر شریفتان تقدیم می شود. 
شریف،  وجود  آن  برای  مهربان،  خداوند  از 

تندستی، دیرزیستی و شادمانگی خواهانیم.

کاووس حسن لی
مدیر مرکز حافظ شناسی

هر  حافظ شناسی،  مرکز  گفتنی ست، 
سال آثار منتشر شده با موضوع حافظ را 
بررسی کرده و آثار برگزیده را داوری می کند 
تقدیر  شایسته ی  را  کتابی  چنانچه  و 
جایزه ی  »برنده ی  را  کتاب  آن  بداند، 

کتاب سال حافظ« اعالم می نماید. 

پیام استاد بهاءالدین خرمشاهی به 
بیست وسومین یادروز حافظ

به  نیز،  خرمشاهی  بهاءالدین  استاد 
توسط  که  پیامی  در  مناسبت  همین 
در  خرمشاهی(  عارف  )دکتر  فرزندشان 
سپاس  به  شد،  خوانده  مراسم  این 
اثر  این  در  خود  یاران  و  همقلمان  از 
خرمشاهی  استاد  پیام  متن  پرداخت. 

ح است:  بدین شر

با نام خــــــــدا کالم خویش آغـــــــازم
چــون ذره به سوی مهر در پــــروازم

افالک اگر سیـــــــــــر کنم از آن اســــت
همشهــــــــــری افتخــــاری شیــــــــــرازم

تدبیــــــــر موافق چو بشد با تقدیــــر
شـــــــــد دایرة المعـــــــارفی نو تحریر

نزدیک به سی تن از شما یار شدند
 شـــــد بی َزر و ُزور کامل و بی تزویر

با سالم به شما و سپاس از شما یاوران و 
دانشوران شیرازی

و  دلبند  برادر  دل  در  که  را  خدا  شکر، 
دکتر  واالمقام  استاد  بنده،  دانشمند  سرور 
کاووس حسن لی انداخت که خود و نزدیک 
اغلبشان  که  شیراز  علمی  به سی شخصیت 
به مدت  بودند،  ادب شناس  و  حافظ پژوه 
نزدیک به چهارسال با ما یاری کردند تا این 
آمد.  پایان  به  شرح  این  و  سامان  به  طرح 
رواست اگر بر وفق آیه ی قرآنی بگویید: هذه 
ما  این سرمایه ی  )اینک  بضاعتنا رّدت علینا 

سوی ما بازآمده(. 
به گفته ی حافظ،

روز هجـــــران و شب فرقت یار آخــــــــر شد
زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد

آن همــــه ناز و تنعم که خـــزان می فرمود
عـــــــاقبت در قــــــــدم باد بهــــار آخـــــــــر شد

در شمــــــــار ارچه نیــــــاورد کسی حافظ را
شکــر کآن محنت بی حد و شمار آخــر شد

در  گفت  می توان  دقیق تر  تعبیر  به 
و  دانشنامه ی حافظ  این  یک چهارم  حدود 
حافظ پژوهی را همشهریان حافظ نوشته اند:

ساقیــــــا لطف نمودی قدحت پر می باد
که به تدبیــــــر تو تشویش خمــــار آخر شد

هم قلمان  نام  فهرست  نیز  و  را  گفتنی ها 

همکاران  از  آورده ایم.  دانشنامه  آغاز  در  را 
و  یاری ها  از  سپاس  برای  دانشنامه  ثابت 
دکتر  آقایان  می برم:  نام  همکاری هایشان 
جعفری،  پژمان  دکتر  جاسبی،  عبداهلل 
عارف  گرمارودی،  موسوی  سیدعلی  دکتر 
سیدعباس  و  عسگری  رسول  خرمشاهی، 

سیدمحمدی و سرکار خانم فرشته حاتمیان.
مقاالت  نویسنده ی  عزیزان  همه ی  از 
ثمر  به  طرحی  چنین  آن ها  یاری  بدون  که 
با  که  آرزومندم  و  سپاسگزارم  نمی نشست، 
همت شما عزیزان دانشنامه ی سعدی که در 
حدود نیمی از آن تألیف شده است، به ثمر 

برسد و انتشار یابد.
شما  که  گفتنی ست  پایان،  در 
می دانید  تجربه  صاحبان  و  صاحب نظران 
گروهی دارد  کارها نیاز به همکاری  این گونه 
دشواری هایی  گروهی  کار  دیگر،  ازسوی  و 
کار  فردی ندارد. در حفظ خداوند  دارد که 

باشید. 
و سپاس در آغاز و انجام، خدا راست.

:::  بهـــــــاءالدین ُخرمشـــــاهی :::

دانشنامه ی
حافظ و حافظ پژوهی

برنده ی جایزه ی کتاب سال حافظ
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نشست علمی همایش بین المللی
بیست وسومین یادروز حافظ

یادروز  بیست وسومین  علمی  نشست 
حافظ، با موضوع »حافظ و انساِن دیروز 
و امروز«، صبح شنبه، ۲۰مهرماه ۱۳۹۸، در 
کتابخانه ی ملی فارس،  تاالر مرکز اسناد و 

برگزار شد.

کاووس  دکتر  مراسم،  این  آغاز  در 
حسن لی، مدیر مرکز حافظ شناسی و کرسی 
پژوهشی حافظ، پس از خوشامدگویی به 
حاضر  حافظ دوستان  و  حافظ پژوهان 
افراد  همه ی  از  سپاسگزاری  و  جلسه  در 
در  را  حافظ شناسی  مرکز  که  نهادهایی  و 
گزارشی  کردند،  یاری  یادروز  این  برگزاری 
با  پیوند  در  منتشرشده  کتاب های  از 
دبیر  داد.  ارائه  گذشته،  سال  در  حافظ، 
در  حافظ،  یادروز  بیست وسومین  علمی 
دو  گزارش های  پایه ی  »بر  گفت:  این باره 
نشر  حوزه ی  در  اطالع رسانی  مهم  پایگاه 
کتابخانه ی  کتاب، یعنی »سازمان اسناد و 
کتاب«، در سال ۱۳۹۷،  »خانه ی  ملی« و 
کتاب،  عنوان  صدهزار  حدود  مجموعًا، 
منتشر شده است. اینکه می گویم حدودًا، 
که آمار منتشرشده ی  به این دلیل است 
این دو پایگاه، اندکی، با هم تفاوت دارند. 
از دوازده هزار عنوان،  تعداد، بیش  این  از 

بوده است؛  ادبیات  به  کتاب های مربوط 
کتاب، این رقم بسیار  البته در آمار خانه ی 
»آنچه  افزود:  وی  است«.  آمده  بیش تر 
می شود،  مربوط  ما  کنون  ا گزارش  به 
حافظ،  با  پیوند  در  که  کتاب هایی ست 
از مجموع  انتشار یافته اند.  در این سال، 
که این دو پایگاه اطالع رسانی  کتاب هایی 
کرده اند، با حذف موارد  برای حافظ ثبت 
کتاب،  عنوان   ۲۲۵ مجموع،  در  تکراری، 
پیوند  در  نسخه،   ۱۹۲،۵۶۸ شمارگان  با 
ایشان  این شاعر، منتشر شده است«.  با 
گفت: »نکته ی جالب توجه این  در ادامه 
هم،  موجود  آمارهای  همین  با  که  است 
کتاب، حدود  متوسط شمارگان هر عنوان 
حالی ست  در  این  است.  نسخه   ۸۵۴
به  ناشران،  از  بسیاری  می دانیم  ما  که 
گون، عدد شمارگان را بیش تر  گونا دالیل 
مثاًل،  یعنی  می زنند؛  واقعی  تعداد  از 
در  ولی  می کنند؛  چاپ  نسخه  پانصد 
با  می نویسند.  نسخه  هزار  شناسنامه، 
آنکه، معمواًل، به دلیل همین رفتار ناشران 
در سال های اخیر، عدد تیراژ نوشته شده 
کتاب ها، بیش تر از تعداد  در شناسنامه ی 
شمارگان  آمار  هم،  باز  آن هاست،  واقعی 
البته تأسف برانگیز  و  تأمل برانگیز  کتاب ها 
عنوان  هر  متوسط،  به طور  یعنی،  است؛ 
کتاب، حدود ۸۵۰ نسخه؛ البته می توانیم 
کاهش  دلیل  خودمان،  دلخوشی  برای 
این آمار را انتشار اینترنتی و صوتی کتاب ها 
در  کار  آسیب   نظر می رسد  به  اما  بدانیم؛ 
جایی دیگر باشد«. دکتر حسن لی با بیان 

شایسته ی  نکته ای  میان،  این  در  اینکه 
هم،  باشد  می تواند  خوشایند  که  توجه 
کتاب های  »میزان  گفت:  دارد،  وجود 
انواع دیگر،  به  تحقیقی، نسبت  و  تألیفی 
از  گر  ا یعنی  است؛  داشته  بیش تری  رشد 
کتاب های منتشرشده  نظر موضوعی، به 
آهنگ  گذشته،  دهه ی  در  کنیم،  نگاه 
کتاب های تحقیقی و تألیفی، نسبت  رشد 
کتاب های دیگر، از جمله فال نامه ها،  به 

آهنگ بهتری بوده است«.
کرسی  و  حافظ شناسی  مرکز  مدیر 
پژوهشی حافظ، سپس به موضوع یادروز 
حافظ امسال پرداخت و گفت: »همان طور 
که می دانید، مرکز حافظ شناسی، موضوع 
را   ۱۳۹۸ سال  در  حافظ  یادروز  علمی 
کرد  »حافظ و انسان امروز و دیروز« اعالم 
هر  و  ایران  در  را  عزیز  حافظ پژوهان  ما  و 
این  تا  کردیم  دعوت  جهان،  دیگر  جای 
دهند.  قرار  توجه  کانون  در  را  موضوع 
زاویه های  از  را  انسان«  و  موضوِع »حافظ 
کرد؛ اما شاید بتوان  گون می توان نگاه  گونا
کلی  همه ی این زاویه ها را در دو دسته ی 
جای داد: یکی، بررسی مفهوم انسان در 
اندیشه ی حافظ، در مقایسه با دیگران و 
دیگری، نگاه انسان معاصر به شعر حافظ 

کارکرد این شعر برای انسان امروز«. و 
که  »همان طور  افزود:  ادامه  در  وی 
بودم،  گفته  خبرنگاران  جمع  در  پیش تر 
می تواند  اینجا  در  گونی  گونا پرسش های 
سده ی  در  حافظ  مثاًل:  باشد؛  مطرح 
می نگرد؟  چگونه  انسان  به  هشتم 
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و  معتدل  انسان  شایسته ی  رفتارهای 
متعادل چیست؟ انسان متعالی از نظر او 
فسق  به  »مکن  می گوید:  وقتی  کیست؟ 
مباهات و زهد هم مفروش« دنبال چگونه 
حافظ  که  را  انسانی  آیا  است؟  انسانی 
جست  آسمان  در  باید  اوست،  دنبال  به 
حافظ،  دیدگاه  از  است؟  زمین  روی  یا 
رابطه ی  و  اجتماع  با  انسان  رابطه ی 
بازتعریف شده  با خداوند، چگونه  انسان 
کیست و چه  است؟ انسان آرمانی حافظ 
تفاوتی با انسان آرمانی اندیشمندان دیگر 
دارد؟ و در سطحی دیگر، انسان امروز، با 
شعر حافظ چه رابطه ای می تواند داشته 
چه  حافظ  شعر  دیگر،  سخنی  به  باشد؟ 
از انسان معاصر را پاسخ می دهد؟  نیازی 
می توانند  که  دیگر  پرسش  ده ها  و 
از  بسیاری  برای  تحقیق،  پرسش های 
پژوهش ها باشند. امروز، خوشبختانه، در 
دو نشسِت پیش رو، استادان حافظ پژوه 
به  را  پرسش ها  این  از  برخی  پاسخ  ما، 
یافته هایشان  در  را  ما  و  می گذارند  بحث 

شریک می کنند«. 
نخست  بخش  سخنرانی،  این  از  پس 
شد.  آغاز  حافظ  یادروز  علمی  نشست 
بخـــــــــــش،  ایـــــــن  سخنران  نخستین 
استاد  نعمت الهی،  محمدعلی  دکتــــــر 
کریم  قرآن  معـــارف  و  علوم  دانشـــــــگاه 
بود. موضوع سخن او، به »انسان در نگاه 
حافظ و مالصدرا« اختصاص داشت. دکتر 
نعمت الهی، خداشناسی، انسان شناسی، 
 ، سی هستی شنــــا
سی  فت شنـــــا معر
و ارزش شنــــــــاسی 
اصلـــــی تــــــــــرین  را 
ی  لفــــــــــــــــــه ها مؤ
ک  مشتــــــــــــــــــــــــــــر
دانست  مالصدرا  و  حافظ  اندیشه ی  در 
آن ها  انسان شناسی  کلیدی  مفاهیم  و 
کمال گرایی،  و  واقع گرایی  قلمرو  را، در دو 
طبیعت  وجودی،  »امور  برشمرد:  چنین 
هویت  اصلی  ابعاد  انسان،  فطرت  و 
نیازهای  انسان،  ارتباطات  انسان، 
عوامل  و  ضدارزش ها  و  ارزش ها  انسان، 
گفته ی او:  سعادت و شقاوت انسان«. به 
»شاخص های اصلی نگاه حافظ و مالصدرا 
بایدها(،  و  )هست ها  انسان شناسی  در 
جامع نگری،  واقع بینی،  از:  عبارت اند 

مثبت اندیشی،  و  امید  خوش بینی، 
کمال طلبی  آفت زدایی،  و  آسیب شناسی 
در  رستگاری(.  و  )نجات  آرمان گرایی  و 
انسان شناسی صدرا، نفس و عقل )اسفار 
اربعه ی عقلیه( و در نگاه حافظ، وجود و 
عشق، هویت اصلی انسان و خود واقعی 

اوست«.
رجــــــــــایی،  علــــــی  دکتــــــــر  سپس، 
خــارجی  زبان های  بخــــش  استـــــــــــاد 
خلقت،  »تـــاریخ  از  ک،  ارا دانشـــــــــگاه 
نزد حافظ  انسان بودن،  و  انســان  مفهوم 
گفت. دکتر رجایی با اشاره  گوته« سخن  و 
به تـــــــاریخ خلقت 
انســـــــــان در ادیان 
بازتـــاب  و  الهــــــــی 
آن در آثـــــــــــار ادبــــا 
و شعـــــــــرا، دیدگاه 
این دو شـــــــــــاعر را 
درباره ی مفــــاهیم 
کرد.  و موضوعات یادشده، با هم مقایسه 
گوته، با مهارت،  گفته ی او: »حافظ و  به 
توصیف  به  تمام،  خالقیت  و  هنرمندی 
آدم  خلقت  موضوع  شاعرانه ی  و  ادبی 
و  پرداخته اند  زمین  در  او  سرنوشت  و 
باره  این  در  مشابه  نسبتًا  دیدگاهی، 
این  دیدگاه  مشابهت  و  نزدیکی  دارند. 
شاعران، در موضوعات و مفاهیمی مانند 
خالقیت، همت، آزادی، حیرت، عدالت، 
خلیفة الهی  مقام  سرنوشت،  عشق، 
و  خیر  فرشته،  و  انسان  تفاوت  انسان، 
و  برتر  انسان  خصوصیات  به ویژه،  و  شر 
می شود.  دیده  او،  کمال گرایي  فطرت 
بیانگر  آنکه  بر  افزون  شباهت ها  این 
روحي  پیوند  و  حافظ  از  گوته  اثرپذیری 
نوابغ انسانی و شیفتگان انسانیت است، 
بر مشابهت های ذاتی و ریشه ی مشترک 
حوا،  و  آدم)ع(  به واسطه ی  انسان ها، 
گفت وگوهای  کید و اهمیت تحقیقات و  تأ

میان فرهنگی را یادآوری می کند«.
بخش  سخنرانی  آخرین  و  سومین 
و  »حافظ  درباره ی  نشست  ها،  نخست 

روان شناسی ترس« بود. 
استاد  ماحوزی،  امیرحسین  دکتر 
دانشگاه پیام نور )مرکز دماوند(، با درنگ 
بـــــــــر تــــــــرس ها و شیوه های مقابله با آن )از 
فـــــــــــــرار تا مبارزه( در دیـــوان حــــــــــــــافظ، 
و  روان کاوانه  منظری  از  را  موضوع  ایـــــن 

بـــــــــــــــر  تکیـــــــــه  با 
»یـــــــونگ«  نــــــگاه 
»دوران«  و 
بــــــــــررسی کــــــــرده 
گفتــــــــه ی  بود. به 
ماحـــــــــوزی:  دکتر 
درخــــور  آنچه  حافظ،  غزل  نخستین  »از 
ترس  است؛  بیم  احساس  است،  توجه 
از  وحشت  و  موج  بیم  تاریک،  شب  از 
نگاهی  با  فروکشنده.  و  ک  هولنا گردابی 
می توان  را  ترس ها  این  پدیدارشناسانه، 
»ترس  جهان«،  از  »ترس  دسته ی  سه  به 
کرد.  تقسیم  من«  از  »ترس  و  دیگری«  از 
ترس از جهان، ترس از ناپایداری، فریب و 
بی وفایی آن و به ویژه، ترس از ناشناختگی 
جهان، یعنی ناتوانی در فهم راز آن، است. 
این ترس در شعر حافظ، بیش تر، با تاریکی 
توصیف می شود )شب تاریک(. »دیگری« 
این شاعر، می تواند دیگری عام،  در شعر 
معشوق یا ممدوح باشد. در همه ی این 
و  غیرت  یا  حسد  خشم،  از  ترس  موارد، 
و  بدنامی  و  مالمت  از  ترس  بی اعتنایی، 
به ویژه  دیگری،  ناشناخته بودن  از  ترس 
اصلی  ترس های  از  کار،  ریا جامعه ی  در 
دیوان حافظ است. این ترس با احساس 
رهاشدگی، طرد و هبوط یا سقوط همراه 
نیز،  »من«  از  ترس  هایل(.  )گرداب  است 
ترس از قلمروهای ناشناخته ی درون را در 
دیوان  ترس های  اصلی ترین  می گیرد.  بر 
حافظ در این عرصه، عبارت اند از: ترس از 
گناه و وسوسه ها؛ ترس از ناتوانی و ضعف، 
به ویژه در پیکار عشق؛ ترس از فقر و مرگ؛ 
بیم روبه روشدن با تناقض های درونی و از 
همه مهم تر، ترس از راه نبردن به راز درونِی 

»من« )بیم موج(«. 

کنش  وا اینکه  بیان  با  ماحوزی  دکتر 
رند  حافظ،  دیوان  اصلی  شخصیت های 
است،  متفاوت  ترس ها  این  به  زاهد،  و 
سختی های  و  جهان  این  »رند،  گفت: 
با  ننگ،  و  نام  از  رها  و  می پذیرد  را  آن 
و  موسیقی  مستی،  دم غنیمت شمردن، 
می سازد؛  جاودانه  را  کنون  ا عشق ورزی، 
گریزان  اما زاهد، اسیر نام و ننگ است و 
کنون و ناشناختگی و ناپایداری جهان،  از ا
دیگر  جهان  و  اخروی  پاداش  به  چشم 

دارد«. 
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علمی  نشست  دوم  بخش  آغاز  در 
برخی  خاطره ی  و  یاد  حافظ،  یادروز 
و  جاری  سال  در  که  فرهیختگانی  از 
سال های اخیر، به دیدار دوست شتافتند، 
شد؛  داشته  گرامی  نماهنگی،  قالب  در 
فرهیختگانی ازجمله پرویز خائفی، جمال 
زیانی، سلیم نیساری، غالم حسین امامی، 

کشتکاران و ناصر امامی.  عباس 
دکتر  سخنــرانی  با  دوم،  نشســــت 
دادبـــــه،  اصغـــــــــــر 
دانشـــگاه  استــــــاد 
عالمه طباطبایی، 
دربـــاره ی »حــافظ 
و انســــــــــاِن امروز« 
دکتر  شد.  شروع 
پاسخ  در  دادبه 
انسان  برای  »حافظ  که  پرسش  این  به 
گفت: »حضور این  امروز چه حرفی دارد؟« 
حافظ دوستان  و  حافظ پژوهان  از  تعداد 
در جلسه ی امروز و شهرت حافظ در طول 
حتمًا،  حافظ،  که  می دهد  نشان  تاریخ، 
سخنی برای انسان همه ی اعصار داشته 
است.  بوده  توجه  کانون  در  همواره،  که 
انسان امروز، به بازگشت به جهان معانی و 
که مرحله ی عالی تعقل است، نیاز  شهود 
دارد. روح انسان امروز، آزرده ی آزمندی و 
کینه جویی ست و حافظ، با طرح گسترده ی 
کید  رذایل و فضایل اخالقی در شعرش و تأ
بر پرهیز از آزار دیگران و عشق ورزی، درمان 
این درد را در اختیار انسان دردمند امروز، 
قرار می دهد. یکی از مفاهیم کلیدی دیوان 
حافظ، آزادگی ست. انسان امروز نیز، در پی 
حافظ  ازاین رو،  آزادی ست؛  به  دستیابی 
برای انسان روزگار ما، حرف های بسیاری 

دارد«. 
دانشگاه  استاد  امــــامی،  نصراهلل  دکتر 
اهــــــواز، دومیـــــــن 
سخنــــــــران ایـــــــن 
بخش بـــــــود. او در 
سخنـــــــــــــــان خود 
که بــــــــه موضــــــوِع 
»حـــــــــــــــــــــــــافظ و 
جامعــــه ی انسانی 
پیــــــــــــــــرامونش« 
از  »یـــــــــکی  گفت:  داشت،  اختصـــــــاص 
حــــــــافظ  جهان بینی  اصلی  محـــــورهای 
انسان  به  او  واقع نگرانه ی  و  ژرف  نگاه  را 

داده  شکل  پیرامونش  انسانی  دنیای  و 
است. حافظ به مدد تجربه مندی تاریخی 
چالشگرانه اش،  سرشت  و  اجتماعی  و 
اجتماعی  الیه های  و  طبقات  مقابل  در 
روزگار  ضدارزشی  و  ارزشی  جریان های  و 
بوته ی  در  را  آن ها  و  نمانده  کت  سا خود 
نقادانه ی  روح  است.  نشانده  خود  نقد 
گریز  با  شاعرانه اش،  پیام های  و  حافظ 
و  مسائل  به  پرداختن  و  جزئی نگری  از 
پیام  و  سخن  انسانی،  کالن  دغدغه های 
ج  خار مکانی اش  و  زمانی  ظرفیت  از  را  او 
داده  تعمیم  بعد،  نسل های  به  و  کرده 
که شعر و سخن حافظ،  است؛ به گونه ای 
بازتولید  قابلیت  زمانی،  و  عصر  هر  در 
مردم  دریافت های  با  و  می کند  پیدا 
مسائل  و  شرایط  براساس  روزگاری،  هر 
روزگارشان، نو می شود. علت پذیرش پایا 
کالم  جادوی  کنار  در  حافظ  ماندگاری  و 
و هنر شاعری او نیز، همین است. حافظ 
پیوند  و معنوی،  عرفانی  گرایش  با وجود 
انسان نگسسته  با زندگی دنیایی  را  خود 
که در  و بر آن چشم نبسته است. انسانی 
گرفته، انسانی  جغرافیای ذهنی حافظ جا
)فضیلت ها  ویژگی هایی  همه ی  با  است 
که انسان، ماهیتًا، می تواند  کاستی ها(  و 
داشته باشد و مخاطب پیام های حافظ 

هم، چنین انسانی است«. 
دانشـگاه  استـاد  نیکویی،  علیرضا  دکتر 
گیالن، سخنــــــران 
ایــن نشست  دیگر 
بود. »نقد رهیافت 
فلسفـــی به شعــــــر 
حــــــافظ )معطوف 
به پــــــــــرسش های 
انســــــــــــــــــــــــان(«، 
به  سخنـــــانش  در  او  که  بود  موضــــــوعی 
نیکویی:  دکتر  گفته ی  به  پرداخت.  آن 
»رابطه ی فلسفه و ادبیات، به طور عام و 

و  عیمق تر  خاص،  به طور  شعر،  و  فلسفه 
که در آغاز به چشم  پیچیده تر از آن است 
در  فلسفی  اندیشه های  بازتاب  می آید. 
حتی  که  است  بوده  چنان  شاعران  شعر 
برخی از شاعران بزرگ را »فیلسوف شاعر« 
می نامند. یکی از شاعرانی که اهل فلسفه، 
توجهی ویژه به شعر او داشته اند و دارند، 
اعتبار  به  گاه،  توجه،  این  است.  حافظ 
گاه،  و  است  حافظ  شعر  فلسفی  وجوه 
مفسران  مواجهه ی  نحوه ی  اعتبار  به 
اما  شعر؛  این  به  آن ها  رهیافت  نوع  و 
که داعیه ی شرح  بسیاری از نوشته هایی 
و نقد فلسفی را دارند، عماًل، وجه و اعتبار 
گان  فلسفی ندارند یا در حد استخدام واژ

فلسفی، متوقف شده اند«.
پایان بخـش سخنـــرانی های علمــــــــــــی 
بیست وســــــومین 
یادروز حـــــــــــــافظ، 
سخنـــــــــــــــــــــــــــــان 
کـــــاوه بهبهـــــــانی، 
مدرس  متـــــرجم، 
و پژوهشگــــــــــــــــــــر 
فلسفــــــــــــــــــــــــه، با 
موضوِع »حافظ، دیگــــــــری و دگرپذیری« 
از مفهوم  با بهره گیـــــــری   بود. بهبهـــــانی، 
»هتروگلوسیا« از منظومه ی فکری باختین 
از  حافظ،  دیوان  از  نمونه هایی  آوردن  و 
»دیگری« و »دگرپذیری« در این اثر سخن 
خواندن  رهگذر  »از  او:  گفته ی  به  گفت. 
می توان  حافظ،  ابیـــــــــــات  موشکافانه ی 
خــــــــودمداری  به  را  او  جدی  ایـــــرادهای 
کرد. رهـــــــایی از خودمداری، راه  دریافت 
باز  غیر،  پذیرش  و  دیگری  حضور  برای  را 
می کند و یکی از اساسی ترین ارکان فکری 
گفتمان های  دگرپذیرکردن  حافظ،  شعر 
هم آمیزی  و  کنارهم نشاندن  و  متعارض 

آن هاست«.
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::: نمایشگاه بیست وݤݤسه گامݤݤ حافظانه :::
یادمان بیست وسه  سال مراسم یادروز حافظ

)از 1376- ١٣۹٨( در چهره ی پوسترها
همزمان با برگزاری بیست وسومین یادروز حافظ، نمایشگاه »بیست وسه گام حافظانه«، به مدت سه روز از 1٨ تا ٢٠ مهرماه 1٣۹٨، در 

کتابخانه ی ملی، برای عموم برپا شد. مرکز اسناد و 

::: انتشار نخستین شماره از مجله ی تخصصی حافظ پژوهی :::
بیست وسومین  برگزاری  با  همزمان 
از  نخستین  شماره  حافظ،  یادروز 
»حافظ پژوهی«  تخصصی  دوفصلنامه ی 
منتشر شد. مرکز حافظ شناسی، همه ساله 
ارائه شده  سخنرانی های  کامل  متن 
حافظ«  یادروز  علمی  »نشست های  در 
فراخوان  برگزیده ی  مقاله های  به انضمام 
مرکز  تخصصی  سالنامه ی  در  را  عمومی 
حافظ  شناسی به نام »دفتر حافظ پژوهی« 
دسترس  در  آن  مجلد   ٢1 و  کرده  منتشر 
 ۱۳۹۸ مهرماه  از  است.  حافظ پژوهان 
قالب  در  یادشده،  مقاالت  مجموعه ى 
»مجله ی حافظ پژوهی« )دوره ی جدید، 
شماره ی ۱، پیاپی ٢٢( منتشر شده است 
و طبق برنامه ى شوراى پژوهشی، هر سال 
دو شماره از مجله )به صورت دوفصلنامه( 

منتشر خواهد شد.
دربردارنـــــــــده ی  نام بــــــــــرده،  مجله ی 
پـــــــــورنامداریان،  تقی  از  مقالـــــــــــه هایی 
محمدرضا خالصی، حمیدرضا شعیری و 

ابرهیم قیصری، مهدی  فهیمه حیدری، 
مرادی،  مریم  و  نوروزی  مهناز  محبتی، 
رضازاده  سعیــــده  و  یاحقی  محمدجعفر 

است.
الکترونیکی  یادآوری می شود نسخه ی 
تا  حافظ پژوهی،  دفترهای  مقاالت 

پایان سال 1٣۹٧، در »پرتال جامع علوم 
انسانی« به نشانی www.ensani.ir  قابل 
بازیابی است. همچنین مقاالت یادشده، 
اسالم  جهان  علوم  استنادی  پایگاه  در 

)ISC( نیز نمایه شده است.
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سده  دو  ۱۱جلدی  مجموعه ی 
ارزشمند،  بسیار  اثری  سخنوری 
کاربردی  دانشنامه ای  همچون 
آن در مراسم  از  رونمایی  که  است 
گرفته  درنظر  امسال  حافظ  یادروز 

شد.
حافظ  پژوهشی  کرسی   – شناسی  حافظ  مرکز  در  اثر  این 
پژوهشگران  و  استادان  از  تعدادی  همت  به  و  شده  طراحی 

صاحب نظر تألیف و به همت نشر خاموش منتشر شده است.
نخست  بار  برای  که  است  پیشنهادی  محصول  ح،  طر این 
مهدی  )آقای  هاشمی نژاد  صدر  فرهنگی  خیریه  بنیاد  سوی  از 
و  سریال   برای  پژوهش  علمی  منابع  عنوان  به  حسینی( 
حتی  گر  ا کنون  ا شد.  ارائه  سه گانه«  »خورشیدهای  فیلم 
یادشده  بنیاد  یعنی  سریال  آن  سازندگان  و  سفارش دهندگان 
مکتوب  مجموعه ی  همین  نباشند،  پایدار  خود  تصمیم  بر 
عالقه مندان،  همه ی  اختیار  در  که  هستند  ارزنده ای  آثار 
قرار  مختلف  دانشجویان  و  استادان  پژوهشگران،  فیلمسازان، 

دارد.
بر  پذیرفتم  را  پژوهش  این  علمی  مسئولیت  که  زمانی  از 
گسترده و همه جانبه  ضرورت پژوهشی مستقل، دقیق، علمی، 
متخصصان  از  بسیاری  با  داشتم.   کید  تأ آثار  این گونه  برای 
راه(  )نقشه ی  کلی  ح  طر تا  کردم  گفت وگو  صاحب نظران  و 
خودم  پیشین  پژوهش های  از  می توانستم  کنم.  تدوین  را 
نکردم.  را  کار  این  اما  کنم؛  بازتولید  را  تازه  متنی  و  استفاده 
صورت  متفاوت  کاری  که  است  آن  شایسته تر  رسید  نظرم  به 
که  پژوهش هایی  به سرنوشت  پژوهش  این  تا دستاورد  پذیرد 
که  نشود  دچار  گرفته،  انجام  دیگر  فیلم های  و  سریال ها  برای 
خاص،  مقصود  همان  برای  تنها  »یک بارمصرف«،  به گونه ی 
گرفتم با بهره گیری از  قابل بهره برداری ست. از همین رو تصمیم 
توان همکاران دیگر و با سفارش تألیف به آن ها زمینه ی تولید 
متن هایی  هم  آثار  این  تا  آورم؛  فراهم  را  تازه  و  مستقل  آثاری 
و  باشند  سریال  این  ساخت  و  فیلم نامه   تدوین  برای  مناسب 
که  بهره برداری دیگر  و  برای هرگونه تحقیق  هم مرجعی جامع 
صورت  این  در  می شوند.  مربوط  آینده  در  موضوعات  این  به 
گر تهیه کنندگان و سازندگان فیلم به هر دلیل از تصمیم  حتی ا
نرسد،  نتیجه  به  فیلم  و  سریال  این  ساخت  و  بازگردند  خود 
تولید و به مردم فرهنگ ور  ارزشمند  کتاب های  از  مجموعه ای 

کشور پیش کش می شود.
سازندگان  و  کارگردان  فیلم نامه نویس،   به  کمک  برای 

نیاز  باید اطالعات مورد  یادشده بی گمان  نمایشی  مجموعه ی 
آن ها از جمله موارد زیر، بر اساس منابع معتبر )قدیم و جدید( 

گردآوری، بازخوانی و تدوین می شد:
اجتماعی در سده های هفتم  و  بررسی تحوالت سیاسی   *
بازنمایی  و  حافظ(  و  خواجو  سعدی،  زندگی  )دوران  هشتم  و 
با  قرن  دو  این  در  جامعه  از  واقعیت  به  نزدیک  تصویری 
ارتباط  شناسایی و معرفی طبقات مختلف جامعه و چگونگی 
آن ها با یکدیگر؛ تا از این راه ، چگونگی ارتباط شاعران سه گانه 
و  دستگاه ها  به ویژه  جامعه،  مختلف  گروه های  و  طبقات  با 

خاندان های حکومتی، روشن تر شود.
نامی  سه سخنور  این  از  کدام  هر  زندگی  سیر  بازشناسی   *
با دوره بندی آن و معرفی شخصیت های ادبی، علمی، دینی، 

که با این شاعران هم دوره بوده اند. فلسفی، عرفانی و... 
در  کرمان  و  شیراز  شهرهای  تاریخی  جغرافیای  بررسی   *
مساجد،  مدارس،  محله ها،   )بازارها،  هشتم  و  هفتم  سده ی 
گون فرهنگ مردم  گونا بیمارستان ها، زیارتگاه ها و...( و عناصر 
انواع  )شناسایی  هشتم  و  هفتم  سده ی  در  کرمان  و  شیراز 
آیین ها، باورها، پوشش ها، داروها، غذاها، ظروف، ابزار جنگی، 

لوازم و شیوه آرایش و...(.
کتاب  تا یک مجموعه  آن شدم  بر  گفته شد  آنچه  پایه ی  بر 
گر سفارش دهندگان  ا بگذارم، حتی  یادگار  به  و  کنم  را طراحی 
گفت وگوهای تخصصی  با چنین اقدامی موافق نباشند، پس از 
تعیین  پژوهش   اصلی  موضوعات  همدل،  دوستان  از  برخی  با 
که حاصل آن )به ترتیب الفبا(،  گردید و سفارش تألیف داده شد 

آثار زیر است:
1. تاریخ اجتماعی شیراز در سده های هفتم و هشتم. )مؤلف: 

دکتر هادی پیروزان، دانش آموخته ی تاریخ دانشگاه شیراز(.
کرمان در عصر خواجو.  2. تاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی 
تاریخ  گروه  علمی  هیأت  عضو  روستا،  جمشید  دکتر  )مؤلف: 

کرمان(. دانشگاه شهید باهنر 
کانون مهم سیاسی و نظامی در  3. تدبیر و شمشیر؛ شیراز 

معرفی مجموعه ی یازده جلدی »دو سده سخنوری«  
کاووس حسن لی کاووس حسن لیبه روایت دکتر  به روایت دکتر 
ح حسرویراستار و ناظر علمی طر سرویراستار و ناظر علمی طر
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سیدابوالقاسم  دکتر  )مؤلف:  هجری  هشتم  و  هفتم  سده های 
گروه تاریخ دانشگاه شیراز(. فروزانی، استاد 

عصر  میانه:  دوران  در  کرمان  شهر  تاریخی  جغرافیای   .4
گروه  خواجو. )مؤلف: دکتر جمشید روستا، عضو هیأت علمی 

کرمان(. تاریخ دانشگاه شهید باهنر 
5. جغرافیای تاریخی شیراز در سده های هفتم و هشتم. 
تاریخ  گروه  علمی  هیأت  عضو  ندیم،  مصطفی  دکتر  )مؤلف: 

دانشگاه شیراز(.
6. زندگی حافظ شیرازی؛ بر پایه ی اشعار نشانه دار تاریخی 
مدرس  و  حافظ پژوه  پایمرد،  منصور  آقای  )مؤلف:  دیوان. 

کالس های مرکز حافظ شناسی(.
7. زندگی خواجوی کرمانی )مؤلفان: آقای دکتر محمدصادق 
کرمان  گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه باهنر  بصیری، استاد 

و خانم دکتر نازنین غفاری(.
8. زندگی سعدی شیرازی. )مؤلف: دکتر جواد بشری، عضو 

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران(. هیأت علمی 
دکتر  )مؤلف:  کرمانی.  خواجوی  آثار  در  عامه  فرهنگ   .9
دانشگاه  فارسی  ادبیات  و  زبان  گروه  استاد  صرفی،  محمدرضا 

کرمان(. شهید باهنر 
10. فرهنگ مردم شیراز در دوره ی سعدی و حافظ. )مؤلفان: 
هاشمی  انسیه  دکتر  و  کرمی  مدینه  دکتر  معینی،  فرزانه  دکتر 
شیراز  دانشگاه  فارسی  ادبیات  و  زبان  دانش آموختگان  قالتی، 
ادبیات  و  زبان  گروه  علمی  هیأت  عضو  کبری،  ا ابراهیم  دکتر  و 

فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت(.
بزرگان  مختصر  شناخت نامه ی  شکسته؛  کتیبه ی   .11
هجری.  هشتم  و  هفتم  سده های  در  فارس  و  شیراز  نامدار 
و  زبان  گروه  علمی  هیأت  عضو  فاموری،  مهدی  دکتر  )مؤلف: 

ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی یاسوج(.

با  من  ارتباط  آن،  نگارش  و  موضوعات  طراحی  مراحل  در 
سفارش دهندگاِن اولیه، بارها دچار نوسان و وقفه های طوالنی 
در  و  حافظ شناسی   مرکز  در  را  برنامه ها  همین رو  از  می شد، 
با  تألیف  قرارداد های  و  کردیم  پژوهشی حافظ پی گیری  کرسی 
مؤلفان محترم را در برگه های رسمی با سربرگ آن مرکز  تنظیم 
به  خوشبختانه  و  باشم  پذیرفته  خودم  را  آن ها  تعهد  تا  کردیم 
زمان  از  زودتر  )معمواًل  بزرگواران  این  برابر  در  تعهداتم  همه ی 

کردم. مقرر( عمل 
ح ساخت سریال،  که متوجه شدم طر کار بود  در میانه های 
و سیمای  آقای سیدتقی سهرابی، مدیر صدا  از پیشنهادهای 
مرکز فارس به بنیاد یادشده بوده است؛ از همین رو در پیوند با 
گفت وگو نیز  ح و آینده ی آن چندین نشست  چگونگی این طر

با ایشان برگزار شد.
که  گزارش همه ی پژوهش ها  پایان یافتن تحقیقات،  از  پس 
و  کار  تکمیل  برای  و   بررسی  بود،  شده  تهیه  کتاب  قالب  در 
ارزیابی به داوران متخصص سپرده شد؛ سپس مؤلفان محترم، 
و  بازخوانی  داوران  اصالحی  پیشنهادهای  پایه ی  بر  را  متن ها 
گروه  به  برای ویرایش و هم سان سازی  کتاب ها  کردند.  اصالح 
خواست خدایی(  الهام  خانم  نظر  )زیر  گنجینه  ویراستاری 

سپرده شد تا برای انتشار آماده شود.
همه ی  با  و  یافته  سامان  ارزنده  پژوهش  این  که  امروز 
که بهتر است بدان نپردازم!، به  دشواری ها و فراز و فرودهایش، 
با تالشی  که  پایان رسیده است، بسیار خوشبخت و خرسندم 
دانشنامه ای  همچون  ارزشمند،  آثار  از  مجموعه ای  دوساله 
خواهندگان  و  خوانندگان  اختیار  در  و  آمده  فراهم  کاربردی، 
کنون با نام  که ا گرفته است. این مجموعه ی ارزشمند  آن قرار 
که بر  »دو سده سخنوری« انتشار یافته، برگ زرین دیگری ست 
کرمان افزوده می شود.  کارنامه ی فرهنگی و علمی مردم شیراز و 
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اعطای دومین پژوهانه
کرسی پژوهشی حافظ از سوی 

مرکز حافظ شناسی-کرسی پژوهشی حافظ، پس از فراخوان 
گرنت  اعطای  برای  پیشنهادی  گزاره های  بررسی  و  عمومی 
تحقیقی  ح  طر با  سرانجام  بزرگ«،  بهرام  »مهندس  پژوهشی 
زبان  ارشد  کارشناسی  دانش آموخته ی  آذرنیا«،  مریم  »خانم 
تحلیل  و  »بررسی  عنوان  با  شیراز،  دانشگاه  فارسی  ادبیات  و 
ح  و طر نمود  انسان« موافقت  و  به حافظ  پژوهش های مربوط 
مرکز  علمی  شورای  سوی  از  داوری  و  بررسی  از  پس  یادشده 

حافظ شناسی به تصویب رسید. 

که روز  ۱۹ آذرماه ۱۳۹۸، با حضور دکتر نصراهلل  در جلسه ای 
کاووس حسن لی )استاد  امامی )عضو شورای علمی مرکز(، دکتر 
کرسی حافظ پژوهی و مدیر مرکز( و دکتر رضا رستگاری )جانشین 
مدیر مرکز( در محل دفتر مرکز حافظ شناسی برگزار شد، قرارداد 
اعطای پژوهانه به  امضا رسید و پژوهشگر برگزیده متعّهد شد در 
بازه ی زمانی یک ساله، دستاورد پژوهشی خود را آماده و ارائه 

نماید.
گرنت پژوهشی مرکز حافظ شناسی با      یادآور می شود دومین 
حمایت »مهندس بهرام بزرگ« در شهریورماه ۱۳۹۸ به تصویب 
رسیده است. اولین پژوهانه ی مرکز حافظ شناسی پیش از آن و 
با حمایت »دکتر زهرا طاهری« در فروردین ماه ۱۳۹۸ به تصویب 
ح مصوب  در حال اجراست. هنرمندان،  کنون با طر رسید و هم ا
و  ارشد  کارشناسی  دوره های  دانش آموختگان  و  پژوهشگران 
ح پژوهشی  دکتری رشته ی زبان و ادبیات فارسی با ارائه ی طر
از  می توانند  حافظ شناسی،  مرکز  علمی  شورای  در  تصویب  و 
بهره مند  پژوهانه ها  این  یکساله ی  یا  شش ماهه  دوره های 

شوند.

دیدار میخائیل آنیسمف
)مدیر کانون گسترش فرهنگ پارسی »حافظ« در روسیه(

با  مدیر مرکز حافظ شناسی
کرسی  مدیر  حسن لی،  کاووس  دکتر   ،1٣۹٨ آذرماه   1۹ در 
کانون  مدیر  آنیسمف،  میخائیل  آقای  و  حافظ  پژوهشی 
گسترش فرهنگ پارسی حافظ در استان چلیابینسک روسیه، 

کردند.  گفت وگو  در مرکز حافظ شناسی با یکدیگر دیدار و 
حافظ  کانون  معرفی  به  آنیسمف،  آقای  دیدار،  این  در 
کانون را »توسعه ی روابط بین  پرداخت و دو هدف اصلی این 
زمینه های  در  ایران  و  چلیابینسک(  استان  )به ویژه  روسیه 

گردشگری« و »حفظ و حمایت  فرهنگی و هنری، علمی، دینی و 
این استان«  پارسی زبانان در  زبان اصلی جمعیت  و  از فرهنگ 
روسیه،  در  ایرانی  اتباع  از  حقوقی  حمایت  ایشان،  برشمرد. 
به  روسی  زبان  و  روسی  شهروندان  به  فارسی  زبان  تدریس 
کرد و  کانون معرفی  شهروندان ایرانی را از فعالیت های دیگر این 
گفت: »مردم روسیه ایران را نمی شناسند، نگاه مسکو به ایران 
و  فرهنگ  با  روسیه  مردم  آشنایی  و  است  اقتصادی  و  تجاری 
کانون حافظ، آشنایی با حافظ  ادب ایران ضرورت دارد«. مدیر 
کانون به طور رسمی ثبت  را بهترین آغاز دانست و افزود: »این 
شده و به زودی برای آموختن زبان فارسی دانشجو می پذیرد«.

از این  مدیر مرکز حافظ شناسی نیز، ضمن اظهار خشنودی 
و  آموزشی  فعالیت های  و  پیشینه  بیان  به  آشنایی،  و  دیدار 
کانون حافظ در  پژوهشی این مرکز پرداخت و برای همکاری با 
مرکز  فعالیت های  حوزه ی  در  تفاهم نامه هایی  انعقاد  و  روسیه 

کرد.  حافظ شناسی ، اعالم آمادگی 

ݨٰار َمرکـــز ݧ ݧ اخبݧ
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نشست های 
فرهنݡگی

سیصدوبیست ونهمین نشست حافظانه ی مرکز حافظ شناسی 
کرسی پژوهشی حافظ، با عنوان »تحلیل خویشاوندی حافظ  و 
با موسیقی«، روز دوشنبه ٢٥آذر ماه   ۱۳۹۸، در مجموعه ی غزل 

تاالر حافظ برگزار شد.
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره ی  همکاری  با  که  مراسم  این  در 
اسالمی فارس و مرکز پژوهش  های زبان و ادب فارسی دانشگاه 
ادب  و  فرهنگ  اهالی  و  دانشگاهیان  از  جمعی  حضور  و  شیراز 
گردید، دکتر مسیح افقه، استاد دانشگاه آزاد اسالمی  کشور برگزار 
از ظرفیت موسیقایی شعر حافظ برای ساختن تصنیف  شیراز، 
گفت و از رهگذر این مطلب، یکی از دلیل های جاودانگی  سخن 

کاوید.  شعر حافظ را 
گرایش  به  از حافظ پژوهان نسبت  رویکرد بسیاری  به  ایشان 
حافظ به موسیقی اشاره کرد و گفت: بسیاری از مطالعات گذشته 
اوزان  بررسی  براساس  موسیقی،  با  حافظ  ارتباط  زمینه ی  در 
که  گانی است  عروضی، شناسایی تناوب هجاها و استفاده از واژ
حافظ  هم عصر  موسیقی دانان  یا  و  نوارندگان  میان  در  احتماال 

مرسوم بوده است.  
کرد: نمی توان به طور قطع و به یقین اظهار  دکتر افقه تصریح 
گان مرتبط با موسیقی در شعر حافظ، بنیان  گذاری واژ که جا کرد 
که امروز، مختصات موسیقی  فنی از دیدگاه موسیقایی دارد؛ چرا

کامل مشخص نیست.  عصر او، از نظر دیدگاه فنی، به طور 
مؤلفه های  موسیقی،  یک  علمی  توصیف  برای  افزود:  وی 
وجود  اثبات  برای  کافی  دالیل  اما  کرد.  تعریف  باید  را  متعددی 
موسیقی آوازی )مانند آنچه در ردیف دستگاهی کنونی ایران وجود 
دارد( در دست نیست. در حقیقت نمی توان استیالی موسیقی 

آوازی را، همانند آنچه امروز استفاده می شود، قطعی دانست. 
دیدگاه  شاید  گفت:  شیراز  اسالمی  آزاد  دانشگاه  مدرس 
ذوق  معرف  توجهی،  شایان  حد  تا  بتواند  گانی،  واژ کنسونانس 
که بررسی این مؤلفه، مستقیما به  موسیقایی حافظ باشد؛ چرا
گان به کار رفته در شعر حافظ  شناسایی فونتیک )آواشناسی( واژ
و در ادامه به بررسی استفاده از واژه های یک سیالبی و دو سیالبی 
با  تلفیق  در  توجهی  قابل   انطباق  که  واژه هایی  می پردازد. 

موسیقی دارند. 
کنونی ایران،  که در نظام موسیقی  ایشان ادامه داد: از آنجایی 
موسیقی  بخش های  شاخص ترین  از  یکی  به عنوان  ایرانی،  آواز 
غزلیات  ابیات مختلف  تطبیقی  بررسی  کشور ماست،  کالسیک 
توجه  شایان  ظرفیت  بیانگر  ایران،  امروز  موسیقی  و  حافظ 
با  شده  به کارگرفته  فونتیکی  بافت  نظر  از  حافظ،  شعر  واژه های 

موسیقی است. 
»می«،  مانند  واژه هایی  از  استفاده  کرد:  تشریح  افقه  دکتر 
گان یک سیالبی و واژه هایی  »یار«، »که« به عنوان مثال هایی از واژ
گان دو سیالبی هستند، در  که واژ مانند »جهان«، »نسیم«، »بیا« 
غزلیات حافظ زیاد شنیده می شود. این مثال ها نشان دهنده ی 
که واژه های اشاره شده و مانند آن )که در دیوان حافظ  آن است 
از عناصر زمانی موسیقایی،  بسیار به چشم می خورد( با هرنوع 

قابلیت تلفیق دارند. 
حافظ  زمان  از  ایران  موسیقی  اینکه  به  باتوجه  افزود:  وی 
کنون در حال تغییرات و دگردیسی های بسیاری  )قرن هشتم( تا 
این زمان، شعر حافظ،  که در طی  این فرض  بیان  بوده است، 
استفاده می شده  ایران  تاریخی  در موسیقی دروه های مختلف 

است، چندان دور از ذهن نیست. 
یک  همانند  ایران،  موسیقی  حقیقت،  در  داد:  ادامه  ایشان 

کرده است.  کامال سیال گونه رفتار  مقوله با خصلت 
از  حافظ،  استفاده ی  گفت:  اسالمی  آزاد  دانشگاه  مدرس 
واژه های یک سیالبی و دوسیالبی، امکان تلفیق شعر و موسیقی 
تغییر  هرگونه  با  که  است  داده  افزایش  چشمگیری  به میزان  را 

ساختاری در موسیقی کالسیک ایران، قابلیت تلفیق دارد.
که  داشت  کید  تأ نکته  این  بر  باید  کرد:  تصریح  افقه  دکتر 
ذوق  به  مطلقا  آن،  مانند  و  یادشده  واژه های  به کارگیری  این 
موسیقایی سراینده بازگشت می کند؛ تاحدی که این تفکر به ذهن 
می خوانده  را  خود  غزلیات  خود  حافظ  احتماال  که  می یابد  راه 
تلفیق،  از  پس  و  می سپرده  خود  زمان  خوانندگان  به  یا  و 
احتماال تصحیح نیز انجام می داده است و این رویکرد برخی از 

موسیقی دانان ایران است. 
کرد:  کید  مدرس دانشگاه آزاد اسالمی، در پایان، باری دیگر تأ
ابیات  می توان  حافظ،  شعر  گانی  واژ کنسونانس  شناسایی  با 
موسیقی پذیر غزلیات حافظ را شناخت و ظرفیت موسیقایی شعر 
حافظ برای ساختن تصنیف و از رهگذر این مطلب، راز جاودانگی 

کرد. کاوی  غزل های حافظ را وا

تحلیل خویشاوندی حافظ با موسیقی
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که به تازگی در پیوند با حافظ، منتشر  ازجمله پژوهش هایی 
خوانشی  یا  حافظ  شعر  در  فلسفی  اندیشه های  کتاب  شده، 
حاجیان  خدیجه  دکتر  اثر  حافظ،  شعر  از  اشراقی  و  مشائی 
)استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس( است. 
که نخستین بار در سال ۱۳۹۷، توسط  کتاب ۱۱۴صفحه ای  این 
مؤلف  نیت  از  نظر  صرف  شده،  چاپ  علم،  دولت  انتشارات 
یعنی  است؛  حافظ«  شعر  از  فلسفی  خوانشی  برای  »تالش 
دیدگاهی  با  آن  در  که  روبه روست  متنی  با  بیش تر  خواننده 
لت های متن«، به  فلسفی، به معنای اعم آن و »در حدود دال

شعر حافظ پرداخته شده است.
و  صفحه ای  پنج  مقدمه ی  یک  نظری،  مبانی  شامل  کتاب 
دو بخش است. عناوین بخش نخست عبارت اند از: ادبیات و 
فلسفه؛ فلسفه ی ادبیات و نظریه ی ادبی؛ فلسفه ی ادبیات و 
فلسفه و ادبیات؛ مهم ترین مسائل درباره ی فلسفه ی ادبیات؛ 
شعر و فلسفه؛ آمیختگی عرفان و فلسفه؛ مبنای نظری امکان 
شعر  تأویل پذیری  ظرفیت های  و  حافظ  شعر  فلسفی  خوانش 

حافظ.
شعر  از  اشراقی  و  مشائی  »خوانشی  عنوان  با  دوم  بخش 

حافظ« دارای عناوین زیر است:
الف. حافظ و فلسفه؛

ب. فلسفه ی اسالمی و حکمت و جایگاه آن در عصر حافظ؛
کات فلسفی در ابن سینا، سهروردی و حافظ؛ برخی از  اشترا
و  سهروردی  ابن سینا،  اندیشه ی  در  مشترک  عناصر  مهم ترین 

حافظ؛ 
چون:  عناوینی  زیر  دوم،  بخش  از  چهارم  قسمت  در  و 
آن،  به  رسیدن  راه  و  سعادت  اختیار،  و  جبر  وجودشناسی، 
و  معرفت  آن،  حاصل  و  ریاضت  عشق،  لذت،  نور،  فرزانه،  پیر 
هدایت، آشنا و ناآشنا، زهد و عبادت و عرفان، و اعمال خارق 
عادت، نگاهی تطبیقی به آراء ابن سینا، سهروردی و شعر حافظ 
معرفی  است.  شده  پرداخته  تفاوت ها  گاه  و  کات  اشترا بیان  و 
انگلیسی  منبع   ۲ و  مقاله(   ۲۸ و  کتاب   ۶۵  ( فارسی  منبع   ۹۳

کتاب است. پایان بخش 
چهار  به  پاسخ  و  بیان  در  حقیقت  در  نویسنده  اثر،  این  در 

برآمده  زیر  مهم  پرسش 
است: 

پـــــرسش اول، چیستــی 
رابطــــــه ی میان فلسفــــــــه 
و ادبیــــــات؛ زمان وضـــــــــع 
اصطــــــالح »فلسفـــــــــــــه ی 
ادبیـــــــــــــــات« و اینــــــــــــــکه 
پیشینـــــــــه ی طوالنــــی آن 
به آثار افالطــــون و ارسطـــو 
کتاب  می رسد. ارسطـــو در 
پوئتیـــــک )فن شعـــــــــر( در 
بحث از تراژدی، مبــــاحث 

کرده است )اسکیالس، به نقــــــل از  ح  فلسفه ی ادبیـــــــات را مطر
حاجیان، ۱۳۹۷: ۱۴(. 

به طور  آن  پاسخ  که  شعر  با  فلسفه  نسبت  دوم  پرسش 
مشخص برای خوانندگان تبیین می شود: »بحث جدی در باب 
که  رابطه ی میان شعر و فلسفه از جدال مشهوری آغاز می شود 

کرده است« )حاجیان، ۱۳۹۷: ۲۲(.  افالطون آن را برپا 
با  حافظ(  شعر  )قرائت  خوانش  نسبت  پرسش،  سومین 
عناصر  می توان  چگونه  اینکه  و  است  هرمنوتیکی  نظریه ی 
فلسفی  هرمنوتیک  نظریه ی  اساس  بر  را  حافظ  شعر  فلسفی 
که در حقیقت مبنای نظری این پژوهش است، تبیین  گادامر، 
کرد و چهارمین، پرسش از میزان ظرفیت های شعر حافظ برای 
نویسنده  است.  آن  پاسخ  یافتن  در  جست وجویی  و  تأویل 
یا  »متناقض نمایی  بیان  و  »ایهام«  »ابهام«،  می کند  کید  تأ
پارادوکس« موجود در شعر حافظ از برجسته ترین دالیلی است 
گسترده و امکان خوانش های  را  که ظرفیت های تأویل پذیری 

متعدد و متنوع را ممکن می کند.
آمده  چنین  »وجودشناسی«  زیرعنوان  کتاب  از  بخشی  در 

است:
بکنند  هم  دیگران   / فرماید  مدد  باز  ار  روح القدس  »فیض 

آنچه مسیحا می کرد )حافظ/ غ ۱۴۳(
که  دانست  واهب الصور  همان  را  روح القدس  نمی توان  آیا  
که  است  صورت  با  زیرا  نمی شود؟  محقق  امری  وی  بی مدد 
امور تحقق و عینّیت می یابند. نزد ابن سینا »عقل دهم نه تنها 
ابزار آفرینش، بلکه وسیلۀ اشراق و...وسیله ی رسیدن وحی به 
پیامبران و به شکل محدودتری به اولیا و عارفان است« )نصر، 

 .)۳۱ :۱۳۸۸
در  خدا  و  است  حقیقی  هستی  اشراق،  حکمت  پایه ی  بر 
و  است  »نوراالنوار«  یا  روشنایی  ذات  هستی،  بنیاد  جایگاه 
تعریف  یک  هستند...  آن  پرتوهای  هستی  مراتب  همه ی 
نور است. ظلمت یعنی  براساس اصالت  از »وجود«  سهروردی 
»نبود/ عدم نور« و واقعیت های متفاوت چیزی جز نور نیستند 
همه چیز  دارند.  تفاوت  یکدیگر  با  ضعف  و  شدت  نظر  از  که 

به وسیله ی نور آشکار می شود و با آن باید تعریف شود.
گفتمت پیدا و پنهان نیز  هر دو عالم یک فروغ روی اوست / 

هم )حافظ/ ۳۶۳(« )حاجیان، ۱۳۹۷: ۸۱- ۸۲(.

یف کتاب معر

اندیشه های فلسفی در شعر حافظ
خوانشی مشائی و اشراقی از شعر حافظ

::: اثر  دکتر خدیجه حاجیـــــــان :::
سمیـــــــرا  امینــــــــی 

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تربیت مدرس دانش آموخته ی 
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صحبــــٮݩݑکیمیـــــای 

قزوین(  در   1324 )زاده ی  خّرمشاهی  بهاءالدین  استاد 
پیوسته ی  عضو  و  ایرانی  حافظ پژوه  و  مترجم  محّقق،  شاعر، 
رشته ی  در  ابتدا  وی  است.  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان 
داد  رشته  تغییر  تحصیل  نیمه راه  در  اما  شد،  پذیرفته  پزشکی 
گرفت.  فارسی  ادبیات  و  زبان  لیسانس  تهران،  دانشگاه  از  و 
به دریافت  و  داد  تحصیل  ادامه  کتابداری  رشته ی  در  سپس 
قرآنی  مطالعات  او در حوزه ی  آمد.  نایل  لیسانس  مدرک فوق 
است.  نموده  ترجمه  و  تألیف  ارزشمندی  آثار  فلسفی،  و 
همچنین دایرةالمعارف تشّیع و دانشنامه ی قرآن و قرآن پژوهی 
آثار ایشان  از  به همکاری و ویراستاری وی منتشر شده است. 
در حوزه ی حافظ پژوهی می توان به حافظ نامه، حافظ، ذهن و 
زبان حافظ، حافظ حافظه ی ماست، تصحیح دیوان حافظ،  شرح 
عرفانی غزلهای حافظ و دانشنامه ی حافظ و حافظ پژوهی اشاره 
کرد. مرکز حافظ شناسی در بیست وسومین یادروز حافظ، کتاب 
برنده ی  به عنوان  را  ایشان  حافظ پژوهی  و  حافظ  دانشنامه ی 
 ،1388 سال  در  آن  از  پیش  کرد.  معرفی  حافظ  سال  کتاب 
به پاس  را  حافظ پژوهی«  علمی  یک  درجه ی  »نشان  چهارمین 
عمری تالش در عرصه ی حافظ پژوهی، به  ایشان اهدا نموده 

است. به همین مناسبت در این شماره از نشریه، گفت وگویی 
ادامه می خوانید،  آنچه در  منتشر می شود.  ایشان  از  حافظانه 
سردبیر  پرسش های  به  خرمشاهی  استاد  مکتوب  پاسخ های 
در  نیز  ایشان  دست نوشته های  عکس  و  است  نشریه   این 

آرشیو مرکز حافظ شناسی ضبط شده است.
با سالم. لطفا بفرمایید:

بیشتر  حافظ،  اندیشه ی  محورهای  از  کدامیک  با   .1
همواره  زندگیتان  در  که  می کنید  تالش  یا  و  هستید  مأنوس 

درنظر داشته باشید؟

به نام خدا. پیش از آغاز بحث و پس از تشکر از شما )دختر 
سردبیر  رضازاده:  سعیده  خانم  سرکار  فرهنگی ام  فرزانه ی 
مصاحبه  این  در  که  می کنم  عرض  جمال(  آینه دار  نشریه ی 
شما  خوانندگان  با  تا  می کنم  بیان  روشن  و  ساده  را  سخنانم 
و  بردم  به کار  را  اصطالحی  گر  ا باشم.  کرده  همدلی  و  همزبانی 
به  که  دارم  از خوانندگان درخواست  آن غافل شدم  توضیح  از 
آثار  این گونه  کنند.  مراجعه  حافظ  ح های  شر و  دانشنامه ها 
کتابخانه ی مرکز حافظ شناسی -به مدیریت عالی  را در  مرجع 
آن  از  و  پیدا  می توانید  حسن لی-  کاووس  دکتر  استاد  علمی  و 

کنید. استفاده 
محورهای  اغلب  با  بنده  نشود،  خودستایی  بر  حمل  گر  ا

اندیشه و هنر و حتی زبان و بیان حافظ آشنا و مأنوسم.
سالگی   ۷۵ آغاز  آستانه ی  در  که  ایام  این  تا  ۱۵سالگی  از 
و  آن ها  به  اندیشیدن  و  اشعار  خواندن  ال  شصت  آیا  هستم. 
چه  شعر  چه  حافظ،  درباره ی  که  برجسته ای  آثار  خواندن  نیز 

کافی نیست؟ شخصیت او نوشته اند، 
در  است  پرسیده  را  محور  یک  شما  سؤال  چون  اینجا  در 
که مدام نفی و  پاسخ می گویم جنبه ی اخالقی شعر حافظ است 
کاران است و دعوت به اغتنام فرصت سبز حیات.  طرد ریا و ریا
یکی از نکات برجسته ی شعر حافظ، زهدستیزی  و زهدگریزی 
گریز از زهد و زاهد است(. ممکن است این سؤال برای  )منظورم 
حتی  یا  دین دار  حافظ  مگر  آیا  که  آید  پیش  جوان تر  دوستان 
که آری هم مسلمان نیک اعتقاد  پارسا نیست؟ پاسخ این است 
است و هم اهل عباداتی چون نماز، روزه و هم پارسا ست. یعنی 
طهارت قلبی دارد و بسیار خدادوست است. اما مبارزه با ریا و 
کباز عرفان آموخته  طرد آن را چه بسا از قرآن و مشایخ بزرگ و پا
باشد. اما زهد ظاهری و زهد خشن را در سراسر دیوانش نفی 
که شب و روز با ذکر و دعا و  کسی نیست  کرده است. زاهد فقط 

»گفت وگویی حافظانه با استاد بهاءالدین خرمشاهی«
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نماز و قرائت قرآن به سر می برد. طبق یک حدیث، تفکر به وجود 
و وحدانیت خداوند همراه با صلح و صفای درون، از هفتادسال 
و  خون ریز  کم  حا وگرنه  است.  برتر  و  بهتر  ریا،  به  آلوده  عبادت 
کم/  که نخستین امیر/حا مردم ستیزی مانند امیر مبارزالدین 
گاه مشغول قرائت قرآن بود و  که  شاه از سلسله ی مظفریان بود 
داروغه ها با محتسبان متهم یا حتی مجرمی را نزد او می آوردند 
و  تهمت  از  ژرف کاوی  بدون  و  می کرد  قطع  را  قرآن  قرائت  او  و 
جرم متهان، با دست خود، آنان را می کشت. بدون آنکه بررسی 
او  خود  یا  کرده اند  کمه  محا را  محکومان  یا  محکوم  آیا  که  کند 
ظاهرگرایان  نظر  از  چه بسا  باشد.  داشته  را  عدالت  سودای 
کی  پا پارسایی  بیاید.  کدل  پا پارسایان  از  زاهدتر  خشونت پیشه 
این  به  این  از  بیش  است.  کردار  و  گفتار  و  رفتار  نیکی  و  درون 
زیرا  نمی پردازم؛  ریا  زهد  و  ریا  با  حافظ  ستیزهنری  یعنی  نکته 
دست کم ۱۰تا۱۲ صفحه به همین یک سؤال باید پراخت. برای 
ریا،  ریا،  زهد  زهد،  مقاله ی  به  می توان  بیش تر  بسط  و  ح  شر
و  حافظ  دانشنامه ی  جمله  از  مرجع  آثار  در  مبارزالدین  امیر 

کرد.  حافظ  پژوهی )در جلد ۴( مراجعه 

که می دانید، موضوع یادروز حافظ امسال  2. همان طور 
اشعار  در  را  انسان  شما  بود؛  انسان«  و  »حافظ   ،)1398(

حافظ چگونه می بینید؟
خوشخو،  و  دیندار  اعتدالی،  است  انسانی  حافظ  انسان 
انسان  ولی  انسان ها.  به  خدمت  دوستدار  و  انسان دوست 
چندسطری  رند  درباره ی  که  است  رند  او  مطلوب  و  محبوب 
که  را  خود  جمالت  از  یکی  آن،  از  پیش  می دهم.  توضیح 
کامل  انسان  حافظ  می کنم:  بازگویی  گفته ام،  حافظ  درباره ی 
صغیره  )البته  گناه،  چه بسا  یعنی  است.  انسان  کاماًل  نیست، 
اما  سربزند،  او  از  است  ممکن  هم  بی اختیار(  و  ناخواسته  و 
گناه،  توبه کار هم هست. البته ممکن است بگویید چرا تن به 
که ایده آل ها  کند؟ پاسخ این است  ولو صغیره، می دهد تا توبه 
و آرمان ها در فرهنگ و جوامع متعدد بشری بسیار هست، اما 

رسیدن به آن ها دشوار است. حافظ با طنزی ظریف می گوید: 
من ارچه عاشقم و رند و مست و نامه سیاه

هزار شکر که یاران شهر بی گنهند
یا همچنین: 

نصیب ماست بهشت ای خداشناس برو
که مستحق کرامت گناهکارانند

کلمه یعنی آدم بی سر و  رند حافظ، نه به معنای اولیه ی این 
پا و بی اخالق و فاسد است، نه به معنای جدید آن یعنی آدمی 
و  است  پنهان کاری  عین  در  ناپسند  کارهای  همه گونه  اهل  که 
منفعت طلب و عافیت طلب است. درباره ی رند هم می توان به 
کرد.  کتاب مرجع پیش گفته و آثار حافظ پژوهانه ی دیگر مراجعه 
که حافظ هم رند حقیق جو و مالمتی  گفته اند  گفته اند و درست 
مالمت/مالمتی مسلک  معنای  ح  شر در  است.  بوده  مسلک 
که  است  کسی  مالمتی مسلک،  عارف  یا  سالک  که  گفته اند 
برای  کوششی  چندان  اما  می دارد،  پنهان  را  خود  نیکی های 
مالحظه ی  برای  ندارد.  خود  معایب  و  بدی ها  پنهان سازی 

و  مالمت  ح  شر و  است  رند  حافظ  موردپسند  انسان  اینکه 
ح غزل: مالمتی گری به شر

منم که شهره ی شهرم به عشق ورزیدن
منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن

وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم
که در طریقت ما کافریست رنجیدن

حمیدیان  سعید  دکتر  استاد  تألیف  شوق،  ح  شر در  هم 
ح ۵جلدی بر دیوان حافظ( و نیز )صاحب شر

دوجلد  در  سطور  این  نگارنده ی  نوشته ی  که  حافظ نامه 
یعنی  تعریف  در  که  را  مقاله ای  نیز  و  غزل  این  ح  شر است، 
اصواًل  کنید.  مطالعه  است،  شده  نوشته  رندی  و  رند  معرفی 
برای  حافظ  دانشنامه های  در  نیز  و  مرجع  کتاب های  این 

روشن سازی این معانی و اصطالحات دشوار است.
انسان  ارزش در دیوان حافظ  اینکه بزرگ ترین  کالم  حاصل 
از  اعم  نابسامانی ها  که  اوست  انسان دوستی  کمال  از  و  است 

اخالقی، اجتماعی، سیاسی را برنمی تابد. می گوید:
آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست
عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی

ادب  و  شعر  در  رهنمود  بهترین  شاید  که  رهنمود  یک  و 
فارسی و نیز عرفان و اخالق اسالمی-ایرانی است، چنین عرضه 

می دارد:
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

با دوستان مروت با دشمنان مدارا

معاصر  انسان های  برای  حافظ  پیام  شما  به  نظر   .3
چیست؟ و نسل جدید تا چه اندازه به حافظ نیازمند است؟

کتاب مرجع و غیرمرجع  سؤال خوب و جامعی است و ده ها 
برای روشن سازی همین سؤال نوشته شده است. پیام حافظ، 
برجسته  و  نقل  بخواهیم  را  یکی  فقط  گر  ا نیست،  یکی  فقط 

کنیم، این است:
وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی

 حاصل از حیات ای جان این دم است تا دانی
پیام دیگر:

دسترنج تو همان به که شود صرف به کام
ور نه دانی که به ناکام چه خواهد بودن

پیام دیگر:
ای نور چشم من سخنی هست گوش کن

تا ساغرت پر است بنوشان و نوش کن
پیام دیگر:

نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر
هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر

ز وصل روی جوانان تمتعی بردار 
که در کمینگه عمر است مکر عالم پیر

پیام دیگر:
چو قسمت ازلی بی حضور ما کردند

گر اندکی نه به وفق رضاست خرده مگیر
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همچنین:
عاقبت منزل ما وادی خاموشانست

حالیا غلغله در گنبد افالک انداز
یک بار  که  دارم  پیشنهاد  دیگر.  پیام  و  پند  صدها  به واقع  و 

دیوان حافظ، از این منظر یعنی مالحظه ی
پیام هایش را بازخوانی نمایید.

گی حافظ را چه می دانید؟ 4. بارزترین ویژ

شاعر  هیچ  خیام،  از  غیر  لطیف.  معنای  و  ظریف  لفظ 
چند  است.  نکرده  ظرافت پردازی  همه  این  دیگر  فارسی زبان 

دوبیت از چند غزل او را برای نمونه نقل می کنم:

ساقیا جام می ام ده که نگارنده ی غیب
نیست معلوم که در پرده ی اسرار چه کرد

آنکه پر نقش زد این دایره ی مینایی
 کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد

***
دوش با من گفت پنهان، کاردانی تیزهوش

وز شما پنهان نشاید کرد سّر می فروش
گفت آسان گیر بر خود کارها کز روی طبع

سخت می گردد/می گیرد جهان بر مردمان سختکوش
***

به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم
بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم

اال ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد
مرا روزی مباد آن دم که بی  یاد تو بنشینم

***
فاش می گویم از گفته ی خود دلشادم

بنده  ی عشقم و از هر دو جهان آزدم
طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق
که در این دامگه حادثه چون افتادم

من ملک بودم و فردوس برین جایم بود 
آدم آورد در این دیر خراب آبادم

***
سال ها پیروی مذهب رندان کردم

تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم

من به سر منزل عنقا نه به خود بردم راه
قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم

و شاید دویست »دوبیت« از آغاز غزل های حافظ بتوان پیدا 
که حسن مطلع های غزل حافظ  گی هویدا شود  کرد تا این ویژ

بی نظیر است.

حافظ  دیوان  با  را  دانشگاه ها  و  ادبی  محافل  برخورد   .5
چگونه ارزیابی می کنید؟

حاق  و  بطن  به  متن  از  اما  است،  قبول  قابل  و  است  خوب 
ظاهر  بند  در  یعنی  برده اند.  پی  کمتر  حافظ  شعر  حقیقت 
کمتر  یا  نرسیده،  معنا  به  مضمون  از  و  مانده اند  حافظ  شعر 
رسیده اند. البته حق دارند؛ زیرا رسیدن به ژرفنای شعر حافظ 
مجموعًا  و  بینش  به  همچنین  دارد،  نیاز  زیاد  دانش های  به 
ادب/ادبیات  با  تمام  و  تام  انس  به  نیز  پیشرفته.  جهان نگری 
پیش از حافظ و تاریخ ایران، به ویژه تاریخ عصر مغول و تیمور 
قرآن و  که در مرکز آن  انواع علوم و معارف  ایلخانان و مهم تر  و 

علوم قرآنی است. 
و  ادبی  محافل  از  نمی توان  را  همه  این  که  است  گفتنی 
با  دوواحدی  درس  اخیر  چندسال  در  گرفت.  فرا دانشکده ها 
همه  این  که  خوردم  جا  ابتدا  حافظ«من  »روخوانی  عنوان 
سطحی گرایی در نهایت سر از درک و درایت بطن و بطون شعر 
و  یکتا  شخصیت  و  او  زمانه ی  و  زمینه  شناخت  نیز  و  حافظ 
گفت وگوی بیش تر با فرزندم عارف  یگانه اش در نمی آورد، اما با 
که  رسیدم  نتیجه  این  به  بود،  ادبیات  رشته ی  دانشجوی  که 
گر  ا واجب.  است  مقدمه ای  حافظ،  روخوانی  یعنی  درس  این 
الفاظ و اصطالحات و زبان حافظ انس نگیرد، چگونه  با  کسی 
یک هزار  از  بیش  چنانکه  رسید.  خواهد  او  معانی  و  بیان  به 
قرآن  تفسیر  و  معنا  به  می توانند  نوآموزان  این  که  است  سال 
بپردازند. حتی پس از تفسیر یک پایه باالتر به نام تأویل وجود 
به  و  است  علم«  در  »راسخان  خاص  معروف  به قول  که  دارد، 
عصری  هر  در  و  دارد  نیاز  پیشرفته  حکمت  و  علوم  و  معارف 
از دانشوران به آن مرحله می رسند. در مورد  عده ی معدودی 
از سال ها قرآن خوانی،  حافظ هم همین طور است. یعنی پس 
از  آنان،  از  کمتر  عده ای  و  می رسند  قرآن پژوهی  به  عده ای 
کمی هم  حافظ پژوهی به حافظ شناسی نایل می گردند. عده ی 
با سخت کوشی از قرآن پژوهی به قرآن شناسی می رسند و تعداد 
ده/ از  نسلی  و  عصری  هر  در  حافظ شناسان  یا  قرآن شناسان 

دوازده نفر بیش تر نیست.

حافظ پژوهِی  مطالعات  کلی،  ارزیابی  یک  در   .6
نقاط  لطفا  می نمایید؟  ارزیابی  چطور  را  اخیر  یکصدسال 

ضعف و قّوت پژوهش ها را از دیدگاه خود بیان فرمایید.

که مطالعات حافظ پژوهانه  اخیر است  یکصد سال  در  اصاًل 
این  به  )۱۳۴۰-۱۳۵۰ش(  چهل  دهه ی  از  و  است  آمده  پدید 
از  عده ای  و  می شود  پایدار  و  دارد  ریشه  حافظ پژوهی  سو، 
که عمری در قرآن و حدیث و ادب  حافظ پژوهان سخت کوش 
صاحب  و  می روند  فرا  سطح  از  برده اند،  سر  به  فارسی  و  عربی 
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رأی و نظر می شوند و اجتهاد در حافظ شناسی پیدا می کنند.  
کنم. مهم ترین  گفته اید نقاط ضعف و قوت پژوهش ها را بیان 

نقطه ی ضعف لفظ گرایی و خودپسندی است.
به قول حافظ: »خودپسندی جان من برهان نادانی بود«. 
دانش ها  وجود  با  کسی  که  است  این  خودپسندی  از  مراد 
آثار  و  باشد.  خود  نظر  و  رأی  شیفته ی  قبول،  قابل  معارف  و 
چشم  با  یا  نخواند  را  حافظ شناسان  و  حافظ پژوهان  دیگر 
تحقیر در آن ها بنگرد یا اهل رقابت های بی حاصل باشد. یک 
نقطه ی ضعف دیگر، لفظ گرایی یا لفاظی یا به  قول خودمانی  تر 
»انشانویسی« درباره ی حافظ است. سخن آخرم در این زمینه 
 ۴۰-۳۰ و  ساله ها   ۷۰-۶۰ نسل  یعنی  ما  دوره ی  که  است  این 
ساله ها از بهترین دوره های حافظ پژوهی و حتی حافظ شناسی 
کار  در  نظر  و  صاحب  رأی  اتفاقًا  که  دوستانم  از  یکی  به  است. 
گفتم ما )دو نسل( حافظ را از معاصران  حافظ است، با قطعیت 
که  چرا کرد.  تصدیق  و  خندید  او  می شناسیم.  بهتر  حافظ 
مقاله  یک  حتی  و  رساله  یک  حافظ،  از  پس  ششصدسال  در 
شخصیت  یا  شعر  درباره ی  است(  کوچک  رساله ی  )منظورم 
کتاب و صد  حافظ نداریم؛ اما در ۶۰-۷۰ سال اخیر بیش از ده 
که  ببخشید  و  داریم  او  درباره ی  ماندنی  و  خواندنی  مقاله ی 
کتاب  شناسی به دست بدهم.  نمی توانم نام ببرم یا فهرست و 

چون در ایران مصاحبه بنا بر مختصر گویی است. 

در  مطالعاتی  چه  آینده،  برای  جناب عالی  نظر  به    .7
زمینه ی حافظ پژوهی در اولویت است؟

اول یک زندگی نامه ی معیارین )استاندارد( و مستند و معتبر 
و  و همه فهم و همه پسند درباره ی حافظ، دوم یک فیلم نامه 
به مبنای آن یک فیلم و یک مستند ۱۰- ۱۵ قسمتی درباره ی 
از  سینماتیک  رویدادهای  بعضی  و  او  زندگی  در  حافظ  روزگار 

عصر او و زندگی او. این ها اولویت دارد.

قالب،  در  فراوانی  پژوهش های  کنون  تا حضرتعالی   .8
کتاب در پیوند با حافظ ارائه نموده اید،  یادداشت، مقاله و 
حافظ  با  پیوند  در  پژوهشی  به  مشغول  حاضر  حال  در  آیا 

هستید؟ و یا در آینده برنامه ای در این  باره دارید؟

و  دارم  حافظ  درباره ی  مقاله  صد  و  کتاب  ده  از  بیش  بنده 
با  حق  هم  شاید  زد!  توان  پر  که  بود  خشت  آن  بگویند  شاید 
سال  در  باشد.  سواد،  با  ولو  بی حوصله،  آدم های  و  رقیبان 
جلد  چهار  در  حافظ پژوهی  و  حافظ  دانشنامه ی  گذشته 
مرکز  سوی  از  بحمداهلل  که  شد  منتشر  بر۲۴۰۰صفحه  بالغ 
کاووس  دکتر  استاد  مدیریت  به  شیراز،  در  حافظ شناسی 
برگزیده ی  کتاب  به عنوان  داوران  از  جمعی  برای  و  حسن لی 
نویسنده  صدوپنجاه  شد.  اتخاب   ۱۳۹۷ سال  حافظ پژوهی 
غالبًا  و  شیراز  اهل  آنان  نفر   ۲۸ که  داشتند  همکاری  من  با 
هیئت  اما  زمینه اند.  این  در  آثاری  یا  اثر  صاحب  و  حافظ پژوه 

کادر علمی و اداری آن عبارتند از:  تحریریه و 
اجرایی(،  )مدیر  گرمارودی  موسوی  سیدعلی  دکتر  استاد 
حقیقی  حاتمیان  فرشته  خانم  )دبیر(،  خرمشاهی  عارف 
عسکری  رسول  مقاالت(،  بعضی  نویسنده ی  و  )حروف نگار 

سید  عباس  سید  مقاالت(،  بعضی  ویراستار  و  )نمونه خوان 
محمد  مقاالت(،  بعضی  ویراستار  و  )نمونه خوان  محمدی 

ورشویی )مدیر تولید(.
استاد دکتر عبداهلل جاسبی )سرپرست(، دکتر پژمان جعفری 
)نماینده و همکار سرپرست( و بنده سرویراستار و نویسنده ی 

بعضی مقاالت.

کتاب  امسال،  حافظ  یادروز  در  اینکه  به  باتوجه   .9
که به کوشش حضرتعالی  دانشنامه ی حافظ و حافظ پژوهی 
سوی  از  حافظ«  سال  »کتاب  به عنوان  است،  شده  تدوین 
مرکز حافظ شناسی انتخاب شد. ضمن عرض تبریک مجدد، 
یا  تکمیل  مجدد،  چاپ  برای  برنامه ای  آیا  بفرمایید  لطفا 

ویرایش آن در آینده در نظر دارید؟

که  دارد  را  اخالقی  و  علمی  مسئولیت  این  مؤلفی  هر  آری. 
تیراژ  باشد.  کوشا  کرده  منتشر  که  اثری  به سازی  به  نسبت 
گمانم بعد از یک سالی  دانشنامه بیش از ۵۰۰۰ هزار است و به 
که  تا سه سال هم طول می کشد  انتشار آن می گذرد، دو  از  که 
به  کاًل  جلدی اش  چهار  نسخه های  یعنی  دوره هایش  همه ی 
کار در میان حدود ۱۷۰۰ مقاله، بیش از ۴-۳  فروش برسد. این 
و  نماینده  و  گرامی  سرپرست  ندارد.  بیش تر  نانوشته  مقاله ی 
شود.  ترجمه  انگلیسی  به  اثر  این  که  دارند  نظر  ایشان  همکار 
بنده موافق مشروط هستم، یعنی معتقدم بسیار خوب است 
کثر یک چهارم آن برای مخاطب غربی  که ترجمه شود؛ اما حدا
کتاب در جهان  و جهانی، مطلوب است. از سوی دیگر موفقیت 

و ایران رو به ضعف است.
خ نماید بیرقی خواهیم راند...! به قول حافظ: تا چه بازی ر

نشریـــــه ی خبری »آینـــــه دار جمـــــــال«
ُکرسی پژوهشی حافظ وابسته به مرکز حافظ شناسی و 
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