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معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
انجمن حافظ خوانی
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مقدمه :

شناسایی و معرفی چهره های تاثیر گذار در حوزه های مختلف
علمی  ،فرهنگی و  ...یکی از رسالت های مهم دستگاههای فرهنگی
است که تاثیر درخور توجهی در تعالی افکار و اندیشه های آحاد
جامعه دارد معرفی و تجلیل از شخصیت هایی که با تالش های
پیگیر و مداوم و خستگی ناپذیر خود نور علم و معرفت و دانش
را در جای جای این استان گسترده اند و حرکت به سوی تکامل و
تعالی را تسهیل نموده اند.
در باورهای دینی ما بارها درباره اهمیت علم و دانش و ارزش
صاحبان این فن بیان شده به طوری که هیچ مکتبی به اندازه دین
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اسالم به ارزش علم و عالم نپرداخته است .چرا که علم وسیله ای
است که در سایه آن اطاعت خداوند محقق می شود  .و در این
راستا تجلیل از فرهیختگان و اندیشمندان و خدمات ارزشمند
آنها در زمان حیات آنها از اهمیت زیادی برخوردار است  .اگرچه
تجلیل از مقام مفاخر درگذشته ،در جای خود قابل تقدیر و الزم
است ،اما برگزاری این آئینها در زمان حیات آنها ارزش
صدچندانی دارد  .بی شک بزرگداشت مفاخر و چهره های ماندگار
ادای دین و حق تکلیف درقبال انسانهای شایسته ای است که خدمت
خودرا به بهترین شکل به جامعه ارائه کرده اند .یکی از
ملزومات مهم برگزاری بزرگداشت مفاخر ،معرفی ،شناساندن و
الگوسازی در جامعه به ویژه جوانان است که این چنین برنامه
ها باید در کشور و در استان ها به آن پرداخته شود .
بزرگداشت مفاخر و بزرگان ،تکریم مقام بلند علم ،و دانش و در
مفاخر و بزرگان هر کشور مهمترین و
یک کالم  ،خدمت است.
بزرگترین سرمایه های ملی هر ملت و بهترین و وارسته ترین
الگوها برای فرزندان این سرزمین هستند.
استان همدان هم گنجینه ای از بزرگان ،فرهیختگان و مفاخر
ارزشمندی است که نقش مهمی در توسعه اجتماعی ،علمی و فرهنگی
تاریخ درخشان استان همدان
استان داشته اند .بدون تردید
نشان از حضور بزرگانی می دهد که در راستای حفظ و توسعه
هویت ،تاریخ و فرهنگ این سرزمین کوشیده و افتخارات فراوانی
آفریده اند.
در همین راستا و در جهت معرفی و تجلیل از چهره های ماندگار
فرهنگی و علمی  ،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان
بر آن شد تا با حمایت معاونت فرهنگی وزارت متبوع و همکاری
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و انجمن حافظ خوانی اقدام به
برگزاری مراسم بزرگداشت یکی از این مفاخر فرهنگی کشور
نماید.

گزارش روز برنامه
مراسم بزرگداشت روز حافظ در روز شنبه مورخ  02مهر ماه سال  89با
حضور مسئولین استانی و دکتر ناصر مهدوی استاد عرفان و فلسفه و
میهمانانی از خارج از استان در مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی
برگزار شد  .در این مراسم پس از تالوت آیاتی از کالم هللا مجید و پخش
معاون امور فرهنگی و رسانه ای اداره
سرود جمهوری اسالمی ایران
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان طی سخنانی اظهار داشت  02:مهرماه
هر سال فرصت و بهانه ای است تا به معرفی یکی از مفاخر حوزه ادب
و فرهنگ فارسی بپردازیم .وی گفت  :حافظ از درخشان ترین ستاره
که از قرون گذشته تاکنون،
های آسمان زبان و فرهنگ فارسی است
اندیشه حافظ بر ذهن و دل مردم ما تاثیرگذار بوده است.
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وی از حافظ به عنوان یک شخصت بین المللی یاد کرد و گفت :بسیاری
از اندیشمندان جهان خود را وامدار حافظ می دانند .حافظ به خواندن
قرآن تعلق خاطر جدي داشت و در كاووش محتواي قرآن به دنبال
موجودیت و شناخت خود بود  .حافظ مردي ادیب و عالم به علوم ادبي و
استعداد خارق
شرعي و آگاه از دقایق حكمي وحقایق عرفاني بود .
العاده او در تلفیق مضامین و استفاده از صنایع گوناگون بیان ،در
غزل هایش موجب شده كه وي شاعري سرآمد در زمان خویش و حتي تمام
شاعران فارسي زبان باشد  .حافظ عارفي بلند مرتبه و حكیمي بيمانند
است و در این هیچ تردیدي نیست حافظ محبوبترین شاعر فارسي است و
خودش به این امر اذعان داشته؛
چنانچه بارها از خودش ستایش كرده
است؛ هرچند ستایش شاعر از خود دلیل
بر مقبولیت و محبوبیت او نميتواند
باشد  .وی به ویژگي حافظ اشاره كرد و
گفت :عشق زمیني و آسماني یكي از
شخصیت هاي اصلي حافظ است كه در غزل
هایش پیوند خوبي بین آن دو برقرار
كرده است چرا كه عشق زمیني مقدمه اي
براي رسیدن به عشق آسماني است .
در ادامه این مراسم ،محمد کالفچی
همدان
خوانی
حافظ
انجمن
مسئول
گزارشی از فعالیت های این انجمن
ارائه کرد.
دکتر ناصر مهدوی حافظ
در ادامه
پژوه و استاد دانشگاه تهران طی
از
سخنانی اظهار داشت  :حافظ
ارزنده ترین و شاخص ترین چهره های
ادبیات فارسی است ما تشنه شنیدن اشعار حافظ هستیم و از طرف دیگر
حافظ هم برای ما آغوش باز کرده است
وی افزود :ما تشنه شنیدن حرف های مهمی هستیم تا زندگی را از
نوبسازیم ،از نو ساختن هم به معنی ساختن خویش است مهدوی با تاکید
براینکه جامعه امروز به حکیمان و اندیشمندانی چون ابن سینا و
حافظ نیازمند است ،خاطرنشان کرد :در ادبیات غنی فارسی ،حافظ یکی
از ارزنده ترین و شاخص ترین چهره هاست.وی تصریح کرد :حافظ یک
حکیم فرزانه است که می تواند بسیاری از مشکالت بشر را پاسخگو
باشد.
در پایان مراسم دو تن از شاعران به قرائت اشعاری از حافظ
از دکتر مهدوی
پرداختند و در پایان مراسم با اهدای لوح تقدیر
قدردانی شد.
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