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سومین پژوهانه ی کرسی پژوهشی حافظ

کار سبک بـــــــاران »خوش روانی« نزد حــــــــافظ

)رهیافتی معنا - زیباشناختی(

کتاب »زندگی حــــــــــافظ شیرازی« معـــرفی 

ساخت بنای مرکز حافظ شناسی 

پیدا شدن نسخه ی قدیمی دیوان حافظ

حافظ و مسئله ی ترجمه پذیری غزلیات 

گفت و گوی اختصاصی با استاد دکتر اصغر دادبه  
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بفرمایید فروردین شود اسفندهای ما
نه بر لب، بلکه در دل ُگل کند لبخندهای ما

بفرمایید هرچیزی همان باشد که می خواهد
همان، یعنی نه مانند من و مانندهای ما

بفرمایید تا این بی چراتر کار عالم؛ عشق
رها باشد از این چون وچرا و چندهای ما 

                                                            )قیصر امین پور(

با  خداحافظی  هنگام  و  اسفند  پایانی  روزهای 
سال۱۳۹۸ درمی رسد، خاصه اکنون که صبا مژده ی 
کارها،  همه ی  کنار  در  روزها  این  اما  داد.  فروردین 
به  باید  بازهم  رعایت ها  البته  و  توکل ها  اعتماد ها، 
می شود  که  آموخت  و  رفت  معرفت  و  شعر  پناهگاه 
برای زیبازیستن، برای نگرش ناب به هستی و پرورش 
منش های ارزنده، خوشه چین خرمن بزرگان فرهنگ 

شد.
و  تاریخ  شوکت  و  رشد  زیرساخت  ادب  و  فرهنگ 
تمدن است و شاعران و نویسندگان بی گمان در این 
میان نقشی مانا و برین دارند، بنابراین در این شماره 
زمینه ی  در  ادب پرور  و  حافظ دوست  خوانندگان  با 

فرهنگ سخن باید گفت.
این واژه که از قضا، هم در جهان گفتاری و هم در جهان 
نوشتاری پربسامد است؛ شوربختانه کارکرد یا گونه ی 
رفتاری اش در میان ما کم رنگ است وگرنه همه ی ما 
هم  بی فرهنگی  از  اّما  واقف،  فرهنگ  پایگاه  ارج  به 

شاکی هستیم.

حافظا علم و ادب ورز که در مجلس شاه
هرکه را نیست ادب الیق صحبت نبود

جدا از آنچه در حوزه ی وظایف و مسئولیت ها، یک 
جامعه با آن روبه روست؛ هرچه گستردگی فرهنگ در 
الیه های همگانی شکل گیرد، اهداف فرهنگی زودتر 

و ساده تر در دسترس قرار می گیرد.
گر موزون تر و میزان تر نگاه شود، می توان گفت  کنون ا ا
فرهنگ  با  پیوند  اصلی  زمینه ی  ادب،  با  پیونِد  که 
است و هرکه با شعر شاعران فاخر هم نشینی پیشه 
کند، به تعبیر بزرگ ترین فرهنگ پژوهان، فرهنگی تر 
زندگی می کند؛ چون همه ی عناصر فرهنگی مانند 
دانش، دین، ارزش، هنر، زیبایی و جز این ها در شعر 
گرانسنگی چون حافظ به  و اندیشه ی بزرگان ادب و 

زیبایی و دالرایی حضور و وجود دارند. 
اگر سخن از هنر است:

قلندران حقیقت به نیم جو نخرند
قبای اطلس آن کس که از هنر عاری است

یا اگر سخن از دانستن است:

بر بساط نکته دانان خودفروشی شرط نیست
یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خموش

و اگر به ارزش دوستی باید پایبند بود:

عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید
ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی

و نمونه هایی بی کران از فرهنگ پروری حافظ و دیگر 
بزرگان کوی ادب.

در  است  امید  نو،  سال  پیشاپیش  تبریک  ضمن 
قرنطینه  سختی های  سرشار،  امیدی  با  روزها  این 
گسترده  احتیاط  با  و  شود  سپری  درخانه ماندن  و 
و رعایت بهداشت و بیش از همه توکل به حضرت 
دوست، شاهد فصلی سبز و دلنشان در بهاران 1399 

باشیم.
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