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مطلع سخن

استاد شفیعی کدکنی غزلی پرمغز در ستایش حافظ دارد با مطلع: 
مستی و هوشیاری و راهی و رهزنی

ابری و آفتابی و تاریک روشنی
که  حافظی ست  اندیشه ی  و  شعر  از  ناب  حقایقی  دربردارنده ی  که 
پیش  را  ایرانی  زندگی  و  ایران  تاریخ  در  او  حضور  از  نمایی  بی گمان 

چشم می آورد:

که قرن هاست کس تو را و شگفتا  نشناخت 
کوی و برزنی  حاضر میان انجمن و 

که در سرود تو خون و طراوت است این سان 
 صد بیشه  ارغوانی و صد باغ، سوسنی
ای هرگز و همیشه و نزدیک و دیر و دور

 در هرکجا و هیچ کجا، در چه مأمنی؟
گوشه ی میخانه ات پناه در مسجدی و 

کیزه دامنی  آلوده ی شرابی و پا
هر مصرعت عصاره ی اعصار و ای شگفت

کآینده را به آینگی صبح روشنی

سراپرده ای  حافظ،  شعر  استادانه،  دریافت  و  نگاه  این  پایه ی  بر 
خویش  در  اعصار  عصاره ی  به  که  چندبعدی ست  اندیشه های  از 
آفاق  در  روشن  صدایی  با  حافظ  شعر  که  قرن هاست  و  می پرورد 
ضمیر  و  ذهن  طراوت بخش  اندیشه اش  و  است  شده  طنین انداز 
که ادب دوستان با هرنوع سلیقه ای حافظ  انسان می شود؛ به گونه ای 
را دوست دارند و در سایه سار بوستان غزلش می آرامند. آری با همین 
ایرانیان  زندگی  گون  گونا پهنه های  در  حافظ  که  است  نشان  و  نام 
کالس ها  کتاب ها و  حاضر است و نامه و برنامه های ادبی را می نگارد، 

از او می گویند و رساله ها و پایان نامه ها از او می نویسند.
افزون براین دور و نزدیک از ادب ورزی حافظ بهره می برد؛ به گونه ای 
اجتماع،  و  خانواده ها  در  فرهنگی  دادوستدهای  از  فراتر  امروزه   که 
ارتباط در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی  کمترین  با  هرکسی 
گاه می شود و عظمت جایگاه ادبی وی  گستره ی آفاق شعر حافظ آ از 

را درمی یابد. 
روزانه  مجازی،  فضای  در  گسترده  گروه های  و  افراد  از  بسیاری 
و  سیر  و  ادبی  آیین  در  فریضه  یک  به عنوان  را  حافظ  غزل  شبانه،  و 
سلوک فردی و جمعی خویش نشر می دهند و چه بسیار از وضعیت ها 
که دست کم با یک بیت حافظ،  و عنوان بندی های شبکه اجتماعی 
حافظ اندیشی  از  بسیار  نازش  و  بالش  با  و  می سایند  عرش  به  سر 
خویش به عنوان راهبردی ادبی و رونق فزا بهره مند می شوند و راستی 
خواجه،  خود  گفته ی  به  همگانی  پذیرش  و  گستری  معنا همه  این 
سخن  لطف  و  خاطر  »قبول  که:  نیست  خداداد  لطف  جز  چیزی 

خداداد است«.
روز  و  حال  کرونا  ویروس  همه گیرشدن  با  گرچه  دیگر،  نگاهی  در 
با مهر،  پاییز  که  آنجا  از  اما  نیست؛  و مناسب  و جهان مساعد  ایران 

ادب  و  فرهنگ  گستره ی  در  دیگرگون  بهاری  همیشه  آذرش  و  آبان 
ایران زمین است و یادروز حافظ در بیستم مهرماه هرسال بزرگ ترین 
گفت یادروز امسال  رخداد فرهنگی درسپهر حافظ شناسی است؛ باید 
گشود.  همگان  روی  پیش  حافظ پژوهی  کارنامه ی  از  نو  دفتری 
کاسته  پژوهش هایش  فزونی  از  هیچ سالی  که  پربرگ وبار  کارنامه ای 
نمی شود و همچنان ثابت می کند شعر حافظ پیوسته »دفتر نسرین 

گل را زینت اوراق« است.  و 
و  برگرفته  در  را  همه  که  کرونایی  وضعیت  به  باتوجه  بدیهی ست 
حافظ،  یادروز  حافظ پژوهان  ساخته  است،  محدود  را  همه جا 
نخستین باردر فضای مجازی با مخاطبان حافظ دوست خود همراه 
و هم داستان شدند و صراحی به دست، دیگران را از سبوی اندیشه و 

کردند. گاهی خویش بهره ور  آ
داشت  خود  با  نیز  پردریغی  اشک ریزان  و  برگ ریزان  اما  امسال  پاییز 
شکوهمندترین  از  یکی  پرواز  شاهد  مهرماه،  بیست  آستانه ی  در  و 
و  سوگمندانه  آوازهای  میان  در  که  بود  حافظ دوست  هنرمندان 
گفت و آه و افسوس را از نهاد مشتاقان  کدان فنا را بدرود  اندوه زا  خا
که در جهان  کسی نیست جز »استاد محمدرضا شجریان«  برآورد و او 
هنر و موسیقی بیش ترین انس را با شعر حافظ داشت و در زندگانی 
غزل های  از  بسیاری  بی مانندی  توانمندی  با  خویش  هنرورانه ی 
و  آواز  تصنیف،  و  دلربا  نغمه های  فاخرترین  و  زیباترین  با  را  حافظ 

کرد.   ترانه های جان فزا ارائه 
گرامیداشت نام و یاد خسرو آواز ایران، در درنگ واپسین گفتنی ست  با 
حافظ پژوهی  زمینه ی  در  قرن  ربع  به  نزدیک  حافظ شناسی  مرکز 
کوشش های  گستره ی معنایی شعر حافظ، در میان عام و خاص  و 
صاحب نظران،  با  همیشه  راه  این  در  و  داده  انجام  پرشماری 
حافظ دوستان  همه ی  و  جهان  و  ایران  نام آور  حافظ شناسان 
از  فراتر  فعالیت های مرکز حافظ شناسی  بوده است. مجموع  همگام 
به  رسیدن  آستانه ی  در  که  رواست  اما  است؛  نوشتار  و  نوشته  این 
حافظ شناسی  مرکز  آنچه  شود  یادآور  خورشیدی  هجری   ۱۴۰۰ سال 
کمیت  و  کیفیت  زمینه ی  در  و غیردولتی  نهادی مردمی  به عنوان  را 
که به تعبیر حافظ:  کرده است؛ نخست عنایت دلداری  است  نامبردار 
»دل سراپرده ی محبت اوست«. پس از آن، محوریت عشق و طراوت 
جهان،  بلندپایه ی  و  گرامی  استادان  حضور  با  که  است  حافظانه 
کوشش های همراهان مرکز  ایران و شیراز، همراه شده و همچنین با 

حافظ شناسی، مدرسان و حافظ آموزان درآمیخته است. 
گوهر پرفروغ و همگرای این  امید است این عشق و طراوت همچنان 
فرهنگی  و  ادبی  عرصه ی  این  در  شایسته  تالش های  تا  باشد  مرکز 

تابان و درفشان ادامه یابد. ایدون باد.   

سیدمحمدهادی حسینی
مدیر روابط عمومی مرکز حافظ شناسی


