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یادمان شادروان »استادهاشم جاوید«

گوته در ایران حافظ در آلمان و 

ترجمه ی غزل های حافظ زیر ذره بین پژوهشگر مرکز حافظ شناسی

گفت وگویی حافظانه با »استادمنصور رستگار فسایی«

کتاب »چهره های عشق و شاعران شیراز« معرفی 

حافظ و انسان، موضوع بیست و سومین یادروز حافظ

اعطای نخستیـــــن پژوهــــــــــــانه دکتـــــــر  طاهـــــــــــــــری

کدکنی کیمیـــای هستی« دکتر شفیعی  کتاب »این  بازشناسی 

بازشناسی ترجمه ی پال اسمیت استرالیایی از دیوان حافظ

کاربرد آن در شعر حافظ سبک شناسی پیکره بنیاد و 
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ای پیک راستـــــــــان خبر یــــار ما بگو                        
احوال گل به بلبل دستان سرا بگو

ما محـــــرمان خلوت انسیم غم مخور                              
با یار آشنــــــــــــــا سخن آشنـــــــــــــــــا بگو              

دوازدهم اردیبهشت مـــــاه نـــــودوهشت، 
که درست  زوج جوان و حـــــــافظ دوستی 
کالس  یک سال از تاریخ پیوندشـــــــان در 
رسم  بـــه  می گذشت،  حافظ شنــــــــاسی 
عزیز  حافظ  پیشگاه  در  ادب  و  احترام 
مهر  َعلم  مدرس،  و  درس  جایگاه  و 
برافراشتند و با دو نهال نارنج به حافظیه 
در  را  سبز  یادگار  دو  این  و  گذاشتند  پا
اسکندری  مجید  استاد  نام  به  حافظیه 
زیباترین  از  یکی  این  کاشتند.  بنده  و 
خبرها و خاطره های من شد تا انگیزه ی 
میان  در  را  خبرنامه  انتشار  و  خبررسانی 
حافظ شناسی  مرکز  دوستان  و  من 

کند. چندچندان 
باید  پایه  همین  بر 
پیغام  و  خبر  افزود 
همیشه  دوست 
گرامی  حافظ  برای 
که خبر را  است؛ چرا
گاه از سروش عالم  جان می داند و آن را 
و  صبا  باد  از  گاه  و  است  خواهان  غیب 
جان  سر  از  وصل  مژده ی  دریافت  برای 
برمی خیـــــــزد تا خــــــــــود را از خــــــواجگی 

کون و مکان فراتر بیند.
گاهی این پرسش و اندیشه سراغ  شاید 
که آیا در ادب غنایی نیز می توان  ما بیاید 
خبردار  خبر،  از  تعلیمی  ادب  همچون 

شد؟
که  آنجا  عاطفه  و  احساس  اوج  در  آیا 
یا  وصل  مژده ی  و  کی  طربنا از  سخن 
اصوال  است،  فراق  روزگار  و  کی  غمنا
خبرپردازی  و  یافتن  خبر  برای  جایی 

است؟
نیز  پهنه  این  در  بی گمان  حافظ 
روشنگرانه ما را راهنمون است و با صدها 
و  روی  خبرگرایی  و  پیام سازی  نمونه 
در  و  نمی کند  محدود  را  غنایی  ادب  راه 
که: »نصیحت  گوش اهل خبر می خواند 
که  نکته  این  »بشنو  و  جانا«  کن  گوش 

َمطلع ُسخن

کنی«. خود را ز غم آزاده 
است  دل  اهل  پیغام رسان  حافظ  آری 
صمیمانه  را  معرفت  ارباب  قّصه ی  و 
و  شناخت  با  آنچه  برای  و  دارد  دوست 
است  هم داستان  و  همدست  گاهی  آ

احترامی فراتر را به رسمیت می شناسد.
با چنین زمینه ی مبارک و خجسته ای،  
و  معرفت پرور  انسان های  از  پیروی  به 
گفت  باید  ادْب باور،  حافظ  و  فرهنگ ور 
و  رهایی  پیام آور  همگان  برای  خبر 
درباره ی  خبر  گر  ا بی گمان  و  گاهی ست  آ
باشد،  حافظ  چون  دلنشانی  دوست 

ارزش های زیباتر و پررنگ تری دارد.
حافظ شناسی،  مرکز  نخست  رویکرد 
و  حافظ  اندیشه ی  بر  اساسی  تمرکز 
در  بدین منظور  است؛  حافظ پژوهی 
بیست ســــــــــــال  از  بیش  همگانی  سطح 
کالس هــــــــای حافظ خـــــــــــوانی  که  است 
حافظ دوستانی  شمار  می شود.  برگزار 
بهره مند  حافظ  معرفت  صراحی  از  که 
شده اند، تا تابستان 1398 بیش از 14000 

تن بوده است.
تخصصی  رویکرد  با  حافظ شناسی  مرکز 
گسترده ای دارد و با نام و  نیز مخاطبان 
گزینش  و  حافظ  پژوهشی  کرسی  نشان 
و  پسادکتری  دوره ی  در  بین المللی 

گون،  گونا کتــــــــاب و مجله هــــــای  انتشار 
برای  بسیاری  فرهنگی  دستاوردهای 
با  دارد.  همراه  به  ادب سنج  جامعه ی 
مخاطبان  و  چشمگیر  شمارگان  چنین 
خبرنامه،  انتشار  ضرورت  گسترده ای 

بیش تر جلوه گری می نماید. 
کنون به یاری دلدار گیتی آرا  با  همین  نیت  ا
ناب و حافظانه و با عنایت به فعالیت های 
کرسی  و  حافظ شناسی  مرکز  گسترده ی 
شماره ی  نخستین  حافظ  پژوهشی 
خبرنامه ی این مرکز  با نام آینه دار جمال 
به حافظ دوستـــان و اهالی کوی فرهنگ و 

ادب پیشکش می شود.
مرکز  معرفی  با  تا  است  آن  بر  نشریه  این 
حافظ شناسی و بازتاب اهم رویدادهای 
سلطان  با  پیوند  در  ادبی،  و  فرهنگی 
جهان،  ادب  و  ادب  جهان  غزل سرایان 
گسترش  به  و  بردارد  استوار  گام هایی 
رونق  ک  خا و  آب  این  ادب  و  فرهنگ 
و  همراهی  منتظر  راه  این  بخشد.در 
خواهیم  عزیز  دوستان  حافظ  همگامی 

بود.

سیدهادی حسینی
مدیر روابط عمومی مرکز حافظ شناسی
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