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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


