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پرویز  بر خوان حافظ

انسان خوشحال در غزلیات حافظ

گفت وگویی حافظانه با »دکتر  نصراهلل امامی«

کتاب »حافظ و معاصرانش« معرفی 

فرهنگ مدارا  در ادب فارسی 

تصویب پژوهانه  مهندس بهرام بزرگ

مقایسه  موسیقایی شعر حافظ و ترجمه های آن 

زیبایی شناسی غزل های حافظ 
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َمطلع ُسخن

ای آفتاب آینه دار جمال تو
مشک سیاه مجمره گردان خال تو

صحن سرای دیده بشستم ولی چه سود
کاین گوشه نیست درخور خیل خیال تو

آینه دار جمال چه زود به دومین شماره ی خود 
کوی فرهنگ  رسید و این مژده ای برای اهالی 
و ادب و پیامی برای یاران خبرساز و خبرپرداز 
است تا آن اهالی از تازه های مرکز حافظ شناسی 
بهره مند و این دوستان در ژرف اندیشی خویش، 

توانمندتر شوند.
حافظ در یکی از سروده های خویش دوست را 

این گونه می نوازد و غزل را بدین شیوه می آغازد:
آن پیک نامور که رسید از دیار دوست

آورد حرز جان ز خط مشکبار دوست
در این بیت آشنا، با چند عنصر اصلی و آموزه ی 
ساختاری روبه رو هستیم که هرکدام در پیکره ی 
مفهومی غزل و اندیشه ی حافظ نقشی سازنده 

و ارزنده بر دوش دارد.
که در »آن پیک  نخست، بار خبررسانی است 
شنونده  برای  کالم  بدین سان  است.  نامور« 
دوست  دیار  از  خبری  که  چرا می شود؛  پررنگ 
با پیک است؛ اما این خبر آنچنان پرارج است 
کرده  را طلب  نام آوری  و  ارجمند  که خبررسان 
گر نامور، »نامه بر« هم تعبیر شود، باز از  است. ا
کم نمی کند؛ زیرا در دیار یار و سرزمین  ارزش او 
محبوبی دلنشین بارش داده اند و محرم یارش 

دانسته اند.
که  است  خبری  بخش  سخن،  دیگر  رویکرد 
خبر  است.  آن  راه  به  چشم  عاشق  همیشه، 
»حرز جان« و آرامش روان است و هرکس باید 

کند و  گاهی ها شناور  خویش را در جهان خبر و آ
بر دانسته های بایسته راغب باشد.

دانستن  از  نمی تواند  کسی  امروزه  نگاه  این  با 
مغناطیس  و  ملکوت  در  و  بگیرد  فاصله 
کارمایه ی هستی ساِز  به  جان ربای »آموختن« 

گیری دست پیدا نکند. فرا
نامه ی  و  نام  به  باید  دیگر  چشم اندازی  در 
اّما  گین دوست رسید. خبر، مهم است؛  عطرآ
زمانی این خبر اعتال می یابد و بلندپایه می شود 
دوست  معّطر  و  مشکین  نگاشته های  از  که 

باشد. به تعبیر مولوی:
هرچه جز نام خدای احسن است

گر شکرخواری است آن جان کندن است
نام دوست هماره آرامش بخش است و تفسیر 
و تصویر خوش بینانه ای نسبت به زندگی به ما 

می دهد.
گر در ادب جهانی به ویژه ادب فارسی بر عشق  ا
که  است  این  برای  پافشرده اند،  مهرورزی  و 
ساختار وجودی انسان از دوست و دوستی دور 

نیست. به گفته ی نظامی:
گر اندیشه کنی از راه بینش

به عشق است ایستاده آفرینش
کالم خویش از حرز جان می گوید تا  و حافظ در 
کژی  با سستی ها و  انسان  بنیادین  سرمایه ی 
واقعیت  این  نشود.  هم داستان  و  همدست 
جلوه نمایی  آشکارتر  و  روشن تر  زمانی  راستین 
و  رسته  تن  دامگه  از  آدمی  جان  که  می کند 
رشته های هوس را گسسته باشد و بتواند صفیر 
پایه ی  بر  بشنود.  عرش  کنگره ی  از  را  دوست 
آنچه آمد هر خبر باید در نهاد خودش با آرامش، 
تا  شود  همگام  شادمانی  و  احساس  گاهی،  آ
ارزش ناب خویش را نگاهبان باشد. امید است 
گاهی  این خبرنامه در دومین گام زندگی اش به آ
ارزنده ای  ره توشه های  و  رونق بخشد  جانمان 
برای دوستان حافظ و یاران ادب داشته باشد. 

پاینده و بهروز باشید.
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مدیر روابط عمومی مرکز حافظ شناسی


