مختلف هفته ،با همکاری استادان برگزیدة حافظپژوه و با
رویکردهای متنوع تفسیری برگزار میشود و این ایجاد
تنوع ،در پاسخ به نیاز و سلیقة عموم علاقهمندان به شعر
و هنر حافظ بوده است.
 .۶نشان درجه یک علمی حافظشناسی
از دیگر فعالیتهای مرکز حافظشناسی که به منظور
قدردانیازپژوهشگران برجسته و پژوهشهای برتر صورت
میگیرد ،اعطای «نشان درجه یکعلمی حافظپژوهی» به
دانشمندان ممتاز است که تاکنون به پنج حافظپژوه
ایرانی و غیرایرانی تخصیص یافته است .این نشان،
نخست درسال  1831هـ.ش به دو حافظپژوه خارجی،
شارل هانری دو فوشهکور (از کشور فرانسه) و جیوانی
ماریا درمه (از کشور ایتالیا) و پس از آن در سال  1835به
سلیم نیساری ،در سال  1833به بهاءالدین خرمشاهی و
در سال  1831به سعید حمیدیان اعطا شده است.
بجز اعطای نشان علمی ،مرکز حافظشناسی از حافظ
پژوهان برتر در قالبهایدیگر (همچون :انتخاب کتاب
سالحافظ ،معرفی پژوهشهای برتر و تقدیر از حافظ
پژوهان و )...نیز قدردانی میکند .تا کنون فعالیتهای
تعدادی از حافظپژوهان گرامی در قالبهای یادشده در

Introducing Hafez Studies
Hafez Studies Center is a cultural
institution situated in Hafezieh Shiraz,
Iran that was established in 1375/1996
to promote, organize and develop
specialized studies on life, thoughts and
poetry of Hafez. The center has a valuable
collection of manuscripts, printed
editions, translations and commentaries
on the poetry of Hafez as well as articles,
script of recordings of lectures, reports
and soft wares in order to facilitate
research process. Some of the major
goals of the center are:reviewing
research proposals, arranging seminars
and conferences, funding research
projects on Hafez and publishing them.
The director and founder of the center is
Shiraz University Professor Kavoos
Hassanli, Chair of Hafez Studies.

برنامههای مختلف ارج نهاده شده است؛ از آن جمله
هستند :آقایان :دکتر منصور رستگار فسایی ،دکتر رشید

Hafezieh, Shiraz, Iran

عیوضی ،دکتر بهادر باقری ،پرویز خایفی ،هوشنگ فتی،
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هب انم خدا
حافظ از معتقدا ن است گرامی دارش

زان هک بخشایش بس روح مکرم با اوست

شیراز ،حافظیه ،مرکز حافظشناسی
صندوقپستی51477-414 :

Tel & Fax: +9871 32288614

تلفن45182233114 :

www.hafezstudies.com

www.hafezstudies.com

دیگر شهرهای مهم ایران و جهان برپا میگردد .درکنار

مرکز حافظشناسی ،برای ارائةمشاوره و اجرای طرحهای

 .۱معرفی مرکز حافظشناسی

برنامههای عمومیِ و رسمی مراسم مانند سخنرانیهای

پژوهشی مشترک با موضوع حافظ و نیز جذب و تبادل

مرکز حافظشناسی ،نهادی فرهنگی و علمیست که به

و

پژوهشگر پسادکتری با مراکز معتبر علمی و دانشگاهی

منظور تقویت و گسترش فعالیتهای مربوط به حافظ و

نمایشگاههای جنبی« ،نشست علمی» یادروز حافظ دارای

سراسر دنیا آمادة همکاری است .متقاضیان میتوانند

توسعة پژوهشهای تخصصی در پیوند با زندگی ،اندیشه و

اهمیتی ویژه است و حافظپژوهان و استادان حافظشناس

طرحهای پیشنهادی خود را بهمنظور بررسی و ارزیابی به

شعر حافظ ،در سال  1857هـ.ش در شیراز تاسیس شد و

از سراسر ایران و جهان برای ایراد سخنرانی به شیراز

نشانی ایمیل مرکز حافظشناسی

با استقرار در محل حافظیه آغاز بهکار کرد .در این مرکز،

دعوت میشوند تا تازهترین دستاوردهای پژوهشی خود را

 hafezstudies@gmail.comارسال کنند .همچنین

با نظر به اهداف و برنامههای پژوهشی ،مجموعهای

در یک گردهمایی علمی و زیر عنوان موضوع محوری

دانشآموختگان دورة دکتری در گرایشهای مرتبط با

ارزشمند از اسناد ،نسخههای چاپی دیوان ،ترجمهها و

فراخوان به دوستداران حافظ عرضه کنند.

رشتة زبان و ادبیات فارسی از دانشگاههای معتبر جهان،

شروح معتبر شعر حافظ ،کتابهای تحقیقی ،مقالهها،

 .4سالنامة تخصصی مرکز حافظشناسی

برای آگاهی از شرایط استفاده از فلوشیپ پسادکتری در

سخنرانیها ،گزارشها و نرمافزارهای رایانهای فراهم آمده

متن کامل سخنرانیهای ارائه شده در نشستهای علمی

مرکز حافظشناسی و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به

است .ارزیابی طرحهای علمی ،برگزاری نشستهای

«یادروز حافظ» ،بهانضمام مقالههای برگزیدة فراخوان

«دستورالعمل حمایت از دورههای پسادکتری» به نشانی

تخصصی ،حمایت از مطالعات حافظپژوهی و چاپ و انتشار

عمومی ،در سالنامة تخصصی مرکز حافظشناسی به نام

زیر:
http://en.insf.org/page/post+doctoral+f
 ellowshipمراجعه نمایند .پژوهشگران واجد شرایط

دستاوردهای تحقیقی از اهم اهداف این مرکز است.

افتتاحیه،

اجرای

موسیقی،

شعرخوانی،

تئاتر

«دفتر حافظپژوهی» چاپ میشود .تا سال  1831هـ.ش
 24شمارة پیاپی از این سالنامه چاپ و منتشر شده است.
یادآوری میشود نسخة الکترونیکی این مقالات ،در
«پرتال جامع علوم انسانی» به نشانی www.ensani.ir
قابل بازیابی است .همچنین این مقالات در پایگاه استنادی
علوم جهان اسلام ( )I SCنیز نمایه شده است.
 .5کلاسهای آزاد حافظخوانی
یکی دیگر از برنامههای آموزشی مرکز حافظشناسی،
برگزاری منظم «کلاسهای آزاد حافظخوانی» در محل
مرکز حافظشناسی و در جوار آرامگاه خواجه است .از
زمستان سال  1857تا تابستان سال  1831بیش از سیزده
هزار نفر در دورههای حافظخوانی شرکت کرده و از محضر
استادان بهرهمند شدهاند .این کلاسها که به تبیین لغوی
و تحلیل محتوایی اشعار حافظ اختصاص دارد ،در روزهای

باید درخواست مکتوب و رزومة آموزشیپژوهشی خود را
بهمرکز حافظشناسی ارسال کنند تا درصورت موافقت
استاد کرسی و تصویب در شورای پژوهشی ،بهمصاحبه
دعوت شوند.
 .3همایش بینالمللی یادروز حافظ
از دیگر فعالیتهای مرکز حافظشناسی ،برنامهریزی و
برگزاری «نشست علمیِ» همایش سالانه یادروز حافظ
است .بهدنبال تأسیس مرکز حافظشناسی و نامگذاری 24
مهرماه در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران بهنام
«حافظ» ،نخستین دورة همایش «یادروز حافظ» سال
 1851هـ.ش در شیراز برگزار شد و پس از آن ،روز بیستم
مهرماه هرسال ،آیین یادروز حافظ همزمان در شیراز و

 .2کرسی پژوهشی حافظ
مرکز حافظشناسی ،از سال  1831بهاستناد بند 1و 2مادة
 11اساسنامة صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران
نهاد ریاستجمهوری (مصوّب شورای عالی انقلاب
فرهنگی) و بهموجب تفاهمنامة رسمی ،صاحب «کرسی
پژوهشی حافظ» شده است .شایان ذکر است «کرسی»،
اعتباری پژوهشی است که به محققان عضو هیأت علمی
دانشگاهها با مرتبة استادی ،دارای مرجعیّت علمی و
سوابق پژوهشیمعتبر ،با هدف نظریهپردازی در حوزههای
بنیادیاعطا میشود.وکرسیحافظپژوهی (با عنوان «حافظ
و ارتقای فرهنگی جامعه») با عنایت همین شرایط،به دکتر
کاووس حسنلی مدیر مرکز حافظشناسی اعطا شده است.
اجرای طرحهای پژوهشی کلان و جذب پژوهشگران
پسادکتری ،بخشی از تعهدات این تفاهمنامه است.

