
نقدکتاب نقشآذربایجاندرتکوینوپیشبردحوزههایحافظپژوهی 

کارکــــــــردهایمردمیشعـــــــــــرحافظ

کتاب»زمینـــــــههایتاریخ/مدحیاشعــــارحافظ« معرفی

کنونواینجــــــــــا حافظوفلسفــــــــــهیلذتا

گفتوگویاختصاصیبااستاددکترحسنانوری
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::: َمطلع ُسخن :::
کردمباز کهدیدهبهدیداردوست منم
کارسازبندهنواز چهشکرگویمتای

گورخازغبارمشوی نیازمندبال
کوینیاز ک کیمیایمراداستخا که

درود بر یاران حافظی،  همان ها که در باورشان روشنای فرهنگ، 
جست و جو  مقالی  و  مجال  هر  در  را  خروش  و  پرجوش  راه 
خواه  مجازی،  دنیای  تارنماهای  و  باشد  کتاب  خواه  می کنند؛ 
اندیشه ی  و  دیده  عنایت  با  که  جمال«  »آینه دار  نشریه ی 
می یابد. دست  پایدار  اجری  و  ج  ار به  خود  حافظی   دوستان 
غزل های  خوانش  مانند  حافظ،  از  سخن  که  نیست  پوشیده 
مصباحی ست  و  مفتاح  هم  و  است  دلنشین  هم  بی مانندش، 
گسترده تر. افق های  دیدن  و  دریچه ها  گشودن   برای 
این  و  ماست  نهاد  همراه  و  همدم  همیشه  حافظ 
و  گرد  تاریخ  رهگذار  در  که  اوست  کالم  جادوی  و  هنر 
نمی نشیند. او  مالحت  رخسار  بر  ماللت  و  تکرار   غبار 
است؛  بی نظیر  میان  این  در  حافظ  مخاطب پروری  راه  راستی 
نثرها سروده  و  برای همه ی عصرها  به عبارتی دیگر شعر حافظ 

شده و هیچگاه مرز مکانی و زمانی نمی شناسد:
فکندزمزمهیعشقدرحجازوعراق
نوایبانگغزلهایحافظازشیراز

یوسف  و  نمی سنجد  دنیا  با  را  یار  که  حافظی   بنابراین 
شنیدن،  برای  را  گوش هایی  نمی فروشد،  ناسره  زر  به  را 
و  حیرت  برای  را  خردهایی  و  دیدن  برای  را  چشم هایی 
نام آور  آدم  ربایی  حافظ  معنی،  بدین  می رباید؛  فروماندن 
است. سرودن  عاشقانه   و  معرفت  ادب،  پهنه ی  و  عرصه   در 

که رفته رفته، انس با اندیشه ی حافظ به او  گونه است  آری این 
که سختی شناس باشد و شکیبا و ایستا دست از پویش  می آموزد 

برندارد:
زمشکالتطریقتعنانمتابایدل

کهمردراهنیندیشدازنشیبوفراز
عالم  در  آن ها  با  و  می شناسد  را  عشق  نکته دانان  حافظ 
در  است  ارزشمند  چه  و  دارد  درخوری  گفتنی های  مشارطه 
کرونا تهدیدی برای جان و تن  که ویروس  این روزها و شب ها 
گسترده تر شده  انسان هاست و طبعا رویکردهای فضای مجازی 
است، پیوندهای حافظانه نیز پرپیمانه تر شود و حافظ دوستان 
گسترش  در  گروه ها،  و  سامانه ها  به  ورود  با  حافظ آموزان  و 

آموزه های ادبی، نقش معرفتی خویش را پدیدار سازند.

سیدمحمدهادیحسینی
مدیرروابطعمومیمرکزحافظشناسی


