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  پيام رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي
  ∗در بزرگداشت حافظ

 اين نكته مانَد از قلمت يادگار عمر حافظ سخن بگوي كه در صفحة جهان
پويايي و جاودانگي فرهنگها و تمدنها وامدار ميراث گرانسنگ مرداني است كه 

ر آينده نهاده، و بناهاي استواري فراتر از دايرة تنگ زمان و مكان، گام بر ستيغ اعصا
سازند و  آورند كه نام خود و زبان و فرهنگ و تمدن و ملّت خويش را جاودانه مي برمي

  .انگيزند ستايش برمي تاريخ و تمدنها و فرهنگها را به
الدين محمد حافظ شيرازي از اين نادره مردان است كه جهان فرهنگي  شمس

فظ حافظة ما ايرانيهاست، شما همه با تاريخ عصر حافظ و شناسد، حا خوبي او را مي به
زندگي او در قرن هشتم آشناييد، او در كنار فردوسي دومين شاعر ملّي ماست، 

بالد ما نيز  اقبال مي گوته و پاكستان به شكسپير و آلمان به همچنانكه تمدن انگليسي به
                                                

انتخاب » روز بزرگداشت حافظ«عنوان  از سوي يونسكو به) يازدهم اكتبر( روز بيستم مهرماه -∗
ري از كشورهاي جهان مراسم بزرگداشت حافظ برگزار گرديده است و هر ساله در اين روز در بسيا

گردد با توجه به آنكه انتشار اين شماره از مجلّة قند پارسي مصادف با اين ايام بود لذا پيام رئيس  مي
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي كه به مناسب روز حافظ انتشار يافته بود در اين شماره 

  .گرديد درج

 



  ح 

  

  

شة ايراني است، در ديوان او حافظ عصارة اندي. كنيم حافظ و اقران او مباهات مي به
عشق و عرفان و اشراق ايراني، فلسفه و كالم اسالمي و شادباشي و نشاط ايران باستان 

هاي معنوي فرهنگ ايران و اسالم  پااليش گنجينه در غزلهايش به. درهم آميخته است
نار پرداخته و از اين جهت است كه هنوز هم در هر خانة ايران و ايراني، ديوان وي در ك

  .درخشد قرآن مي
بطوري كه اگر بگوييم حافظ و ديوان او نقطة اوج و قله رفيع و بلند پيوند فرهنگ 
اسالم در ايران و مولود مبارك اين تعامل زيباي فرهنگي و هنري است، سخن گزافي 

توان گفت كه شعر حافظ در شش قرن اخير نيمي از تاريخ ادبيات  جرأت مي نيست؛ به
راستي اين عظمت و اقتدار از كجا مايه  به. ود مشغول داشته استايران را به خ

هاي ناب زيبايي شناسانه و معنوي  گيرد؟ آيا جز به اين دليل كه او جامع همة تجربه مي
صدها شرح ادبي و عرفاني و هزاران تحقيق و مقاله و  نگاهي گذرا به! ايراني است

اند   پژوهندگان در اين باره گفته و نوشتههاي گوناگون و آنچه اديبان و محقّقان و ترجمه
قارة هند تا  در اين شش قرن شعر حافظ از شبه. براي اثبات اين مدعا بسنده است

بالكان، از شرق دور و خاور نزديك تا آسياي ميانه و آناتولي را درنورديده و تكريم و 
ي و سرشار از شعر حافظ باغستاني است از زيباييهاي معنو. احترام بسيار ديده است

اشارات ديني و مذهبي، فلسفي، عرفاني و كالمي، اجتماعي و نكات عميق تاريخي 
  .بسياري كه هنوز بر ما ناگشوده مانده است

ياد او فراهم آييم، انديشه و هنرش  فرض است كه هر سال اين روز خجسته را به
نه آن را زنده نگاهداريم، گراميداشت او تكريم و بزرگداشت خود ماست وگر

همة  مرد، دوامش بر جريدة عالم ثبت است، اينجانب اين روز خجسته را به بزرگ
شناسان و دوستداران حافظ و مشتاقان ادب و فرهنگ ايران در داخل و خارج از  حافظ

نهم و  شناس را  ارج مي گويم و تالشهاي محقّقان و اديبان حافظ كشور تبريك مي
ها، بحث  ي گوناگون، از جمله برگزاري نشستها و همايشها استفاده از شيوه دارم با اميد
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روي انديشه و سبك اين  و گفتگوهاي ادبي و پژوهشي در اين روز افقهاي نويني به
شاعر بزرگ بگشايند و اين اسطورة كالم ناب را به نسلهاي نو بيشتر بشناسانند، شاعر 

اب انساني است و كه كالم جاودانش زالل معرفت و چشمه جوشان معاني و عواطف ن
  .توان برداشت دم باروبري تازه از آن مي هر

ا هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق ام م جريدة عالم دو ر  ب است   ثبت 
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