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کرسی  )گرنت(  پژوهانه  سومین 
پژوهشی حافظ، در مرکز حافظ شناسی با 
حمایت »دکتر زهرا رنجبری« در بهمن ماه 

1398 به تصویب رسید. 
مرکز  بلندمّدِت  اهداف  اساس  بر 
توسعه ی  مبنی بر  حافظ شناسی 
حافظ  با  پیوند  در  علمی  پژوهش های 
پژوهشگران  از  حمایت  و  جذب  و 
مرکز  بین  تفاهم نامه ای  توانا،  و  مستعد 
رنجبری،  زهرا  دکتر  و  حافظ شناسی 
رنجبری«  زهرا  دکتر  »پژوهانه ی  قالب  در 

تنظیم شد.
خانم  تفاهم نامه  این  موجب  به 

مبنی بر  خبری  دی ماه،  پایانی  روزهای  در 
کشف یک نسخه ی قدیمی دیوان حافظ 
در آمستردام هلند، در رسانه ها و شبکه های 

اجتماعی منتشر شد. 
در این خبر که با فیلم کوتاهی همراه است، 
حافظ  دیوان  از  کشف شده ای  نسخه ی 
یعنی  قمری؛  سال ۸67  به  مربوط  خطی، 
75 سال بعد از وفات حافظ معرفی می شود 

که در بغداد کتابت شده است.
براساس این خبر، دیوان یادشده متعلق به 
کن مونیخ آلمان بوده  آقای جعفر قاضی، سا
که بعد از درگذشت او در سال 2007 ناپدید 
و از همان زمان جست وجوی پلیس آلمان 
برای یافتنش آغاز شده است. در این خبر 
اعالم شده که ارزش این نسخه یک میلیون 
از  بعضی  و  می شود  زده  تخمین  یورو 
کانال های خبری آن را قدیمی ترین نسخه ی 

دیوان حافظ معرفی کرده اند.
مرکز  مدیر  حسن لی،  کاووس  دکتر 
حافظ  پژوهشی  کرسی  و  حافظ شناسی 
چنین  آن  اصالت  و  نسخه  این  درباره ی 

پاسخ  می گوید:
از  بسیاری  پایه ی  خطی  نسخه های 

ریال  میلیون   ۱20 ساالنه  رنجبری،  زهرا 
اختیار  در  پژوهانه )گرنت(،  به عنوان 
مرکز  و  می دهد  قرار  حافظ شناسی  مرکز 
حافظ شناسی ساالنه یک نفر را در قالب 
قالب  در  را  نفر  دو  یا  یک ساله  قرارداد 
قرارداد شش ماهه، به شرط داشتن طرح 

پژوهشی مورد پذیرش، به کار گیرد. 
حافظ شناسی،  مرکز  فراخوان  طبق 
کارشناسی  دوره های  دانش آموختگان 
و  پژوهشگران  یا  دکتری  و  ارشد 
طرح  ارائه ی  با  شرایط،  واجد  هنرمندان 
علمی  شورای  در  تصویب  و  پژوهشی 
دوره ی  از  می توانند  حافظ شناسی  مرکز 

شش ماهه یا یک ساله ی »پژوهانه ی دکتر 
زهرا رنجبری« بهره مند شوند. متقاضیان 
را  خود  پیشنهادی  طرح های  می توانند 
به منظور بررسی و ارزیابی به نشانی ایمیل 

مرکز حافظ شناسی ارسال کنند.
hafezstudies@gmail.com 

هستند،  ادبی  متون  درباره ی  داوری ها 
موضوع  این  حساسیت  و  اهمیت  اما 
مورد  همواره  تاریخ  طول  در  شده  باعث 
بگیرد.  قرار  نیز  سودجویان  سوء استفاده ی 
اول که قبل از هرگونه داوری علمی درباره ی 
نسخه  اصل  به  باید  نسخه،  این  اصالت 
این گونه  از  بسیاری  داشت.  دسترسی 

خبرها برآمده از تبلیغات رسانه ای ست.
منتشرشده  اخبار  چنانچه  اینکه  دوم 
کتابت نسخه ۱462  درست باشد و تاریخ 
میالدی یعنی ۸66 هجری باشد، می تواند 
نسخه ای قابل اعتنا باشد. اما معلوم نیست 
را در  از اشعار حافظ  این نسخه چه میزان 
برمی گیرد و مهم تر از آن اینکه از نسخه های 
االن  نسخه  سی  دست کم  حافظ  دیوان 
کتابت  از این تاریخ  که قبل  موجود است 
شادروان  نسخه ی  مثاًل  است.  شده 
و  است   ۸27 سال  به  مربوط  خلخالی 
که امروزه از حافظ در دسترس  دیوان هایی 
شادروان  تصحیح  ازجمله  است،  مردم 
نسخه  این  از  خانلری  زنده یاد  و  قزوینی 
کرده اند. شادروان سلیم نیساری،  استفاده 
به  مربوط  حافظ  دیوان  خطی  نسخه های 

معرفی  نام  همین  با  کتابی  در  را  نهم  قرن 
که مرکز حافظ شناسی سال ۱۳۸0  کرده اند 

آن را منتشر کرده است. 
با  پیوند  در  که  قدیمی  اثر  هر  بی گمان 
شود،  پیدا  ایران  گذشته ی  سخنوران 
مفید  می تواند  و  است  توجه  شایسته ی 
از  که  هم  حافظ  شعر  درخصوص  باشد. 
افتخارات بین المللی مردم ایران است، این 
موضوع مهم و حساسیت برانگیز است. اما 
معتبر  کامال  هم  اگر  نسخه  این  درمجموع 
که در  و اصیل باشد، به اندازه ی تبلیغاتی 
رسانه های رسمی و غیررسمی از آن شده، 
حافظ شناسی  روند  در  تأثیری  نمی تواند 
میان  در  است  بعید  زیرا  باشد؛  داشته 
نسخه های موجود سده ی نهم حرف تازه ای 

داشته باشد.
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