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آزادهفر مطرح کرد؛

موسیقی اقوام قرار نیست از زادگاه خود جدا شود
مهر :عضو هیات علمی   دانشگاه هنر
ضمن تبیین شرایط موجود در برگزاری
برخی رویدادهای موسیقایی معتقد است
که «جشنواره موســیقی نواحی» بستر
و فضای مناســبی برای مالقات ساالنه
هنرمندان فراهم میکند.
محمدرضــا آزادهفــر در گفتگــو با
خبرنــگار مهر ضمن اشــاره به اهمیت
برگزاری جشــنواره «موسیقی نواحی»
گفت :موســیقی نواحی در بطن زندگی
مردم ایران اســت و قرار هم نیست که
جایگاه آن از شــهرها و روستاهایی که
زادگاه این موســیقی به حساب میآید،
جدا شــود و روی صحنهها و سالنهای
اجرا کشــیده شــود .بــه اعتقــاد من
جشنواره موسیقی نواحی ایران به نوعی
فراهمکننده فضای مالقات ساالنه برای
نوازندگان مناطق مختلف کشــور است
و بر این اســاس قرار نیســت جایگزین
زندگی و پویایی موسیقی محلی در نقاط
مختلف کشور شود.
وی در ارزیابــی خــود در     باره میزان
حمایتها از هنرمندان موسیقی اقوام نیز
بیان کرد :بنده معتقدم باید زیرساختها
و امکانات ســفر به نواحی مختلف ایران
برای بهرهمندی عموم مردم از شــنیدن
موسیقی و حرکات آیینی فراهم شود.

صبح ديروز همزمان با گرامی   داشت ياد روز حافظ در تقويم
ملى بيســت و سومين نشست علمی   ياد روز حافظ شيرازى در
محل تاالر مركز استاد و كتابخانه ملّى فارس برگزار شد.
كاووس حســنلى مدير مركز حافظ شناســى در آغاز اين
نشست اظهار داشت :بر اساس گزارش مستند در سال گذشته
تعداد صد هزار عنوان كتاب در كشــور منتشــر شده است كه
 ١٢هزار عنوان آن مربوط به ادبيات است که تعداد  ٢٢٥عنوان
كتاب در حوزه حافظ پژوهى بوده اســت كه با شمارگان بيش
از  ١٩٢هزار می   باشد.
وى افزود :آهنگ رشــد كتابهاى تأليفــى در حوزه حافظ
شناســى روبه افزايش اســت و اين می   تواند نقطه عطفى در
اين حوزه باشد.
وی در ادامــه گفت« :نکتهی جالب توجه این اســت که
با همین آمارهای موجود هم ،متوســط شــمارگان هر عنوان
کتاب ،حدود  ۸۵۴نســخه اســت .این در حالیســت که ما
میدانیم بسیاری از ناشران ،به دالیل گوناگون ،عدد شمارگان
را بیشــتر از تعداد واقعی میزنند؛ یعنی مث ً
ال ،پانصد نســخه
چاپ میکنند؛ ولی در شناســنامه ،هزار نســخه مینویسند.
با آنکه ،معمو ًال ،به دلیل همین رفتار ناشران در سالهای اخیر،
عدد تیراژ نوشتهشــده در شناسنامهی کتابها ،بیشتر از تعداد
واقعی آنهاست ،باز هم ،آمار شــمارگان کتابها تأملبرانگیز
و البته تأسفبرانگیز اســت؛ یعنی ،بهطور متوسط ،هر عنوان
کتــاب ،حدود  ۸۵۰نســخه؛ البته میتوانیم برای دلخوشــی
خودمــان ،دلیل کاهش این آمار را انتشــار اینترنتی و صوتی
کتابها بدانیم؛ اما به نظر میرســد آسیب کار در جایی دیگر
باشــد ».دکترحســنلی با بیان اینکه در ایــن میان ،نکتهای
شایستهی توجه که خوشــایند میتواند باشد هم ،وجود دارد،
گفــت« :میزان کتابهای تألیفی و تحقیقی ،نســبت به انواع
دیگر ،رشــد بیشتری داشته است؛ یعنی اگر از نظر موضوعی،
به کتابهای منتشرشده نگاه کنیم ،در دههی گذشته ،آهنگ
رشــد کتابهای تحقیقی و تألیفی ،نســبت بــه کتابهای
دیگــر ،از جملــه فالنامههــا ،آهنگ بهتری بوده اســت».
مدیر مرکز حافظشناســی ،سپس ،به موضوع امسال یادروز
حافــظ پرداخــت و گفــت« :همانطور کــه میدانید ،مرکز
حافظشناســی ،موضوع علمی   یادروز حافظ در سال  ۱۳۹۸را
ʼحافظ و انســان امروز و دیروز ʻاعالم کرد و ما حافظپژوهان
عزیز را در ایران و هر جای دیگر جهان ،دعوت کردیم تا این
موضوع را در کانون توجه قرار دهند .موضو ِع ʼحافظ و انســان
 ʻرا از زاویههای گوناگون میتوان نگاه کرد؛ اما شــاید بتوان
همهی این زاویهها را در دو دســتهی کلــی جای داد :یکی،
بررسی مفهوم انسان در اندیشهی حافظ ،در مقایسه با دیگران
و دیگری ،نگاه انسان معاصر به شعر حافظ و کارکرد این شعر
برای انسان امروز».
مدیر کرســیپژوهی حافظ در ادامه افزود« :همانطور که
پیشتر در جمع خبرنگاران گفته بودم ،پرسشهای گوناگونی
در اینجا میتواند مطرح باشــد؛ مث ً
ال :حافظ در سدهی هشتم
به انسان چگونه مینگرد؟ رفتارهای شایستهی انسان معتدل
و متعادل چیســت؟ انســان متعالی از نظر او کیســت؟ وقتی
میگویدʼ :مکن به فســق مباهات و زهد هم مفروش ʻدنبال
چگونه انســانی است؟ آیا انسانی را که حافظ به دنبال اوست،
باید در آســمان جســت یا روی زمین است؟ از دیدگاه حافظ،
رابطهی انســان با اجتماع و رابطهی انسان با خداوند ،چگونه
بازتعریف شده است؟ انسان آرمانی حافظ کیست و چه تفاوتی
با انسان آرمانی اندیشــمندان دیگر دارد؟ و در سطحی دیگر،
انسان امروز ،با شعر حافظ چه رابطهای میتواند داشته باشد؟
به ســخنی دیگر ،شــعر حافظ چه نیازی از انســان معاصر را
پاسخ میدهد؟ و دهها پرسش دیگر که میتوانند پرسشهای
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عضــو هیــأت علمی   دانشــگاه هنر
همچنین در     باره چگونگی انتقال هنر و
دانش نوازندگان موسیقی اقوام به نسل
جدید نیز اظهار کرد :موسیقی با شنونده
زنده اســت و اگر مردم به جای شرکت
در اجراهای موسیقی ،سرگرم شبکههای
مجازی شوند ،مطمئن ًا موسیقی زنده که
اساس موسیقی نواحی است رو به افول
خواهد گذاشت.
آزادهفر در     باره دلیل اســتقبال کمتر
دانشــجویان موســیقی از جشــنواره
موســیقی نواحی ایران نیــز اظهار کرد:
توجه کمتر دانشــجویان موســیقی به

کاووس حسن لی مطرح کرد:

انتشار  225عنوان کتاب پیرامون حافظ در سال 97
تحقیق ،برای بسیاری از پژوهشها باشند .امروز ،خوشبختانه،
نشست پیش رو ،استادان حافظپژوه ما ،پاسخ برخی از این
در دو
ِ
پرسشها را به بحث میگذارند و ما را در یافتههایشان شریک
میکنند ».دکترحسنلی ،با بیان اینکه امسال ،دویستمین سال
انتشــار دیوان غربیشرقی گوته اســت ،از اختصاص یکی از
ســخنرانیهای این یادروز ،به مقایسهی برخی از ویژگیهای
آثار گوته با دیوان حافظ ،ابراز خوشحالی کرد.
پس از این ســخنرانی ،بخش نخست نشست علمی   یادروز
حافظ آغاز شد .نخستین سخنران این بخش ،دکترمحمدعلی
نعمتالهی ،اســتاد دانشــگاه علوم و معارف قرآن کریم بود.
موضوع ســخن او ،به «انســان در نگاه حافــظ و مالصدرا»
اختصاص داشت .دکترنعمتالهی ،خداشناسی ،انسانشناسی،
هستیشناسی ،معرفتشناســی و ارزششناسی را اصلیترین
مؤلفههای مشــترک در اندیشهی حافظ و مالصدرا دانست و
مفاهیم کلیدی انسانشناســی آنها را ،در دو قلمرو واقعگرایی
و کمالگرایــی ،چنین برشــمرد« :امور وجــودی ،طبیعت و
فطرت انســان ،ابعاد اصلی هویت
انســان ،ارتباطات انسان ،نیازهای
انســان ،ارزشها و ضدارزشها و
عوامل ســعادت و شقاوت انسان».
بــه گفتــهی او« :شــاخصهای
اصلــی نگاه حافــظ و مالصدرا در
انسانشناســی (هستها و بایدها)،
عبارتاند از :واقعبینی ،جامعنگری،
خوشبینی ،امید و مثبتاندیشــی،
آسیبشناســی و آفتزدایــی،
کمالطلبی و آرمانگرایی (نجات و
رستگاری) .در انسانشناسی صدرا،
نفس و عقل (اسفار اربعهی عقلیه) و
در نگاه حافظ ،وجود و عشق ،هویت
اصلی انسان و خود واقعی اوست».
ســپس ،دکترعلی رجایی ،استاد
بخش زبانهــای خارجی دانشــگاه اراک ،از «تاریخ خلقت،
مفهوم انســان و انسانبودن ،نزد حافظ و گوته» سخن گفت.
دکتر رجایی با اشــاره به تاریخ خلقت انســان در ادیان الهی
و بازتــاب آن در آثــار ادبا و شــعرا ،دیدگاه این دو شــاعر را
در     بارهی مفاهیم و موضوعات یادشــده ،با هم مقایســه کرد.
به گفتهی او« :حافظ و گوته ،با مهارت ،هنرمندی و خالقيت
تمــام ،به توصيف ادبی و شــاعرانهی موضــوع خلقت آدم و
سرنوشــت او در زمين پرداختهاند و دیدگاهی ،نسبت ًا مشابه در
این باره دارند .نزدیکی و مشــابهت دیدگاه این شــاعران ،در
موضوعات و مفاهيمی   ماننــد خالقيت ،همت ،آزادی ،حيرت،
عدالت ،عشــق ،سرنوشــت ،مقام خلیفةاللهی انسان ،تفاوت
انسان و فرشــته ،خير و شر و بهویژه ،خصوصيات انسان برتر
و فطرت کمالگرايي او ،دیده میشــود .این شباهتها افزون
بــر آنکه بیانگر اثرپذیری گوته از حافــظ و پيوند روحي نوابغ
انســانی و شــيفتگان انسانيت است ،بر مشــابهتهای ذاتی
و ريشــهی مشترک انســانها ،بهواســطهی آدم(ع) و حوا،
تأکيــد و اهميت تحقيقات و گفتوگوهــای ميانفرهنگی را
یادآوری میکند».
ســومین و آخرین ســخنرانی بخش نخســت نشستها،
در     بارهی «حافظ و روانشناســی ترس» بود .دکترامیرحسین
ماحوزی ،استاد دانشــگاه پیام نور (مرکز دماوند) ،با درنگ بر
ترسها و شــیوههای مقابله با آن (از فرار تا مبارزه) در دیوان

حافظ ،این موضــوع را از منظری روانکاوانه و با تکیه بر نگاه
«یونگ» و «دوران» بررسی کرده بود .به گفتهی دکترماحوزی:
«از نخستین غزل حافظ ،آنچه درخور توجه است ،احساس بیم
اســت؛ ترس از شــب تاریک ،بیم موج و وحشت از گردابی
هولناک و فروکشنده .با نگاهی پدیدارشناسانه ،این ترسها را
میتوان به ســه دستهی ʼترس از جهانʻ، ʼترس از دیگری ʻو
ʼترس از من ʻتقســیم کرد .ترس از جهان ،ترس از ناپایداری،
فریــب و بیوفایی آن و بهویژه ،ترس از ناشــناختگی جهان،
یعنی ناتوانی در فهم راز آن ،اســت .این ترس در شعر حافظ،
بیشــتر ،با تاریکی توصیف میشود (شــب تاریک)ʼ .دیگریʻ
در شعر این شــاعر ،میتواند دیگری عام ،معشوق یا ممدوح
باشــد .در همهی این موارد ،ترس از خشم ،حسد یا غیرت و
بیاعتنایی ،ترس از مالمت و بدنامی   و ترس از ناشناختهبودن
دیگری ،بهویژه در جامعهی ریاکار ،از ترسهای اصلی دیوان
حافظ اســت .این ترس با احساس رهاشدگی ،طرد و هبوط یا
ســقوط همراه اســت (گرداب هایل) .ترس از ʼمن ʻنیز ،ترس

از قلمروهای ناشــناختهی درون را در بر میگیرد .اصلیترین
ترسهای دیوان حافظ در ایــن عرصه ،عبارتاند از :ترس از
گناه و وسوســهها؛ ترس از ناتوانی و ضعف ،بهویژه در پیکار
عشــق؛ ترس از فقر و مرگ؛ بیم روبهروشدن با تناقضهای
درونی ʼمنʻ
درونــی و از همه مهمتر ،ترس از راهنبردن به راز
ِ
(بیم موج) ».دکترماحوزی با بیان اینکه واکنش شخصیتهای
اصلی دیــوان حافظ ،رنــد و زاهد ،به ایــن ترسها متفاوت
اســت ،گفت« :رند ،این جهان و سختیهای آن را میپذیرد
و رها از نام و ننگ ،با دمغنیمتشــمردن ،مستی ،موسیقی و
عشــقورزی ،اکنون را جاودانه میسازد؛ اما زاهد ،اسیر نام و
ننگ است و گریزان از اکنون و ناشناختگی و ناپایداری جهان،
چشم به پاداش اخروی و جهان دیگر دارد».
در آغــاز بخش دوم نشســت علمی   یــادروز حافظ ،یاد و
خاطرهی برخی از فرهیختگانی که در سال جاری و سالهای
اخیر ،به دیدار دوست شتافتند ،در قالب نماهنگی ،گرامی   داشته
شــد؛ فرهیختگانی از جمله پرویز خائفی ،جمال زیانی ،سلیم
نیساری ،غالمحسین امامی ،عباس کشتکاران و ناصر امامی.
نشست دوم ،با ســخنرانی دکتراصغر دادبه ،استاد دانشگاه
انســان امروز» شــروع
عالمهطباطبایی ،در     بارهی «حافظ و
ِ
شــد .دکتر دادبه در پاســخ به این پرســش که «حافظ برای
انســان امروز چه حرفی دارد؟» گفت« :حضــور این تعداد از
حافظپژوهان و حافظدوســتان در این جلســه شهرت حافظ

جشــنواره موســیقی اقوام واقعیت دارد
امــا با تدابیری که در این دوره توســط
دبیر جشــنواره جناب آقای صدری و با
همکاری دانشــگاه هنر اتفــاق افتاده،
قرار اســت شــرایط خوبی برای حضور
دانشــجویان رشته موسیقی در جشنواره
موســیقی نواحی ایران اتفاق بیفتد که
امیدوارم به طــور کامل تحقق پیدا کند
و تداوم داشته باشد.
دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی
ایــران از تاریخ  ١٦تــا  ١٩آبان ماه در
شهر کرمان در گستره ملی و به صورت
غیر رقابتی برگزار خواهد شد.

در طول تاریخ ،نشــان میدهد که حافظ ،حتم ًا ،سخنی برای
انســان همهی اعصار داشته که همواره ،در کانون توجه بوده
است .انسان امروز ،به بازگشــت به جهان معانی و شهود که
مرحلهی عالی تعقل است ،نیاز دارد .روح انسان امروز ،آزردهی
آزمندی و کینهجوییست و حافظ ،با طرح گستردهی رذایل و
فضایل اخالقی در شــعرش و تأکید بر پرهیز از آزار دیگران و
عشــقورزی ،درمان این درد را در اختیار انسان دردمند امروز،
قرار میدهد .یکی از مفاهیم کلیدی دیوان حافظ ،آزادگیست.
انسان امروز نیز ،در پی دستیابی به آزادیست؛ ازاینرو ،حافظ
برای انسان روزگار ما ،حرفهای بسیاری دارد».
دکترنصرا ...امامی ،اســتاد دانشگاه اهواز ،دومین سخنران
این بخش بود .او در ســخنان خود کــه به موضو ِع «حافظ و
جامعهی انسانی پیرامونش» اختصاص داشت ،گفت« :یکی از
محورهای اصلی جهانبینی حافظ را نگاه ژرف و واقعنگرانهی
او به انسان و دنیای انسانی پیرامونش شکل داده است .حافظ
بهمدد تجربهمندی تاریخی و اجتماعی و سرشت چالشگرانهاش،
در مقابل طبقات و الیههای اجتماعی و جریانهای ارزشی و
ضدارزشی روزگار خود ســاکت نمانده و آنها را در بوتهی نقد
خود نشانده است .روح نقادانهی حافظ و پیامهای شاعرانهاش،
با گریــز از جزئینگری و پرداختن به مســائل و دغدغههای
کالن انسانی ،ســخن و پیام او را از
ظرفیــت زمانی و مکانــیاش خارج
کرده و به نســلهای بعد ،تعمیم داده
اســت؛ بهگونهای که شــعر و سخن
حافظ ،در هر عصــر و زمانی ،قابلیت
بازتولید پیدا میکند و با دریافتهای
مردم هر روزگاری ،بر    اســاس شرایط
و مســائل روزگارشــان ،نو میشود.
علت پذیرش پایــا و ماندگاری حافظ
در کنار جادوی کالم و هنر شــاعری
او نیــز ،همین اســت .حافظ با وجود
گرایــش عرفانی و معنوی ،پیوند خود
را با زندگی دنیایی انسان نگسسته و
بر آن چشم نبســته است .انسانی که
در جغرافیای ذهنــی حافظ جاگرفته،
انسانی اســت با همهی ویژگیهایی
(فضیلتها و کاســتیها) که انســان ،ماهیت ًا ،میتواند داشته
باشــد و مخاطب پیامهای حافظ هم ،چنین انســانی است».
دکتر علیرضا نیکویی ،اســتاد دانشگاه گیالن ،سخنران دیگر
این نشست بود« .نقد رهیافت فلسفی به شعر حافظ (معطوف
به پرســشهای انســان)» ،موضوعی بود که او در سخنانش
به آن پرداخت .به گفتهی دکتر نیکویی« :رابطهی فلســفه و
ادبیات ،بهطور عام و فلســفه و شــعر ،بهطور خاص ،عیمقتر
و پیچیدهتر از آن اســت که در آغاز به چشــم میآید .بازتاب
اندیشــههای فلســفی در شعر شــاعران چنان بوده است که
حتی برخی از شــاعران بزرگ را «فیلسوفشــاعر» مینامند.
یکی از شــاعرانی که اهل فلســفه ،توجهی ویژه به شــعر او
داشــتهاند و دارند ،حافظ است .این توجه ،گاه ،به اعتبار وجوه
فلســفی شعر حافظ اســت و گاه ،به اعتبار نحوهی مواجههی
مفســران و نــوع رهیافت آنها به این شــعر؛ اما بســیاری از
نوشــتههایی که داعیهی شرح و نقد فلســفی را دارند ،عم ً
ال،
وجه و اعتبار فلسفی ندارند یا در حد استخدام واژگان فلسفی،
متوقف شدهاند».
پایانبخش ســخنرانیهای علمی   بیستوســومین یادروز
حافظ ،ســخنان کاوه بهبهانی ،مترجم ،مدرس و پژوهشــگر
فلسفه ،با موضو ِع «حافظ ،دیگری و دگرپذیری»بود .بهبهانی،
بــا بهرهگیری از مفهوم «هتروگلوســیا» از منظومهی فکری
باختین و آوردن نمونههایــی از دیوان حافظ ،از «دیگری» و
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در روز حافظ هم ...؟!

از  ٢٠مهر ســال  ١٣٧٦كه نخستين ياد روز حافظ برگزار
شــده توفيق رفيق راه شــده تا در همه نشست هاى علمی   و
فرهنگى اين روز مبارك حضور داشته باشم.
يادم هســت كه در سال نخســت در محوطه ى حافظيه
برنامه هاى جانبى متعددى چون هديه كردن ديوان حافظ به
مراجعه كنندگان به حافظيه و ...برقرار بود.
از آغاز نامگذارى روزهاى حافظ و ســعدى بازديد رايگان
از مقبره هاى حافظ و ســعدى در روزهاى بزرگداشت اين دو
شاعر ،از برنامه هاى پابرجاى ياد روز دو شاعر بزرگ شيرازى
بوده اســت ،اما در كمال ناباورى ظهر ديــروز پس از پايان
نشســت علمی   ياد روز حافظ با مراجعه حافظيه ديدم كه اين
رســم با پيشينه هم امسال از دستور كار وزارت نوپاى ميراث
فرهنگى خارج شده است؟!
جاى سئواالت متعددى براى مردم است كه برداشتن رسم
 ٢٢ساله ،يعنى بازديد رايگان مقبره حافظ آن هم در ياد روز
شاعر در تقويم ملّى ،چرا و با چه توجيهى انجام شده است؟
حافظ و سعدى دو شاعر ملى و فرا ملّى براى ما محسوب
می   شوند و احترام دوستداران اين دو شاعر براى يك روز بايد
عيان باشــد و آن هم همين طرح بازديد رايگان از مقبره آنها
بود كه فقط در طول يكسال يك روز بيشتر نيست.
كاش ميراث فرهنگى اســتان در اين تصميم با هر توجيه
تعريف شده بازنگرى جدى داشته باشد كه در شأن روزهاى
حافظ و سعدى نيست!

تقدیر مدیر مرکز حافظ شناسی از استاد
بهاالدین خرمشاهی

در مراســمی   که همزمان با ياد روز حافظ شيرازى ،در جوار
آرامگاه حافظ برگزار شــد ،دانشــنامهی حافظ و حافظپژوهی،
بهعنوان «کتاب ســال حافظ» معرفی و از اســتاد بهاءالدین
خرمشاهی ،سرویراستار این کتاب ،تقدیر شد .متن تقدیرنامهی
ایشان به این شرح است:
به نام خدا
حافظشناس فرزانه
جناب استاد بهاءالدین خرمشاهی
تدوین و انتشــار کتاب گرانســنگ دانشــنامهی حافظ و
حافظپژوهی ،بــرگ زرین دیگری بر کارنامــهی پربرگوبار
و نورانی حضرتِ عالی افزوده اســت .مرکز حافظشناســی که
همواره خود را وامدار آن اســتاد نازنیــن میداند ،افتخار دارد
در یــادروز حافظ  ،۱۳۹۸این اثر ارزشــمند را بــا رأی داوران
صاحبنظر ،به عنوان «کتاب سال» اعالم نماید.
این ســپاسنامه ،نشــانهای کوچک از قدرشناســی اهالی
فرهنگ و ادب اســت که فروتنانه ،به محضر شریفتان تقدیم
میشــود .از خداوند مهربان ،برای آن وجود شریف ،تندستی،
دیرزیستی و شادمانگی خواهانیم.
کاووس حسنلی
مدیر مرکز حافظشناسی

از دیگــر رویدادهــای مراســم یــادروز حافــظ ،رونمایی
مجموعــهی یازدهجلــدی دو دهــه ســخنوری بــود .ایــن
مجموعه ،دربردارنــدهی تاریخ اجتماعی ،فرهنگی ،سیاســی
و جغرافیایی شــهرهای شــیراز و کرمان در ســدههای هفتم
و هشــتم؛ زندگــی ســعدی ،خواجــو و حافــظ و همچنین،
شــناختنامهی مختصر بزرگان نامدار شــیراز و فارس در این
دو قرن اســت .نویســندگی این مجموعه ،بر عهدهی گروهی
از اســتادان و پژوهشگران رشــتههای ادبیات فارسی و تاریخ
بوده است.

«دگرپذیری» در این اثر سخن گفت .به گفتهی او« :از رهگذر
خواندن موشکافانهی ابیات حافظ ،میتوان ایرادهای جدی او
را به خودمداری دریافت کرد .رهایی از خودمداری ،راه را برای
حضور دیگری و پذیرش غیر ،باز میکند و یکی از اساسیترین
ارکان فکری شعر حافظ ،دگرپذیرکردن گفتمانهای متعارض
و کنارهمنشاندن و همآمیزی آنهاست».
دكتر منصور رســتگار فســايى هم كه در نشست دوم به
عنوان عصو هيأت رئيســه نشست علمی   ياد روز حافظ حضور
داشــت با ياد و خاطره حافظ پژوهان فقيد شــيرازى و استان
فــارس از جمله زنده يــادان صادق همايونى ،حســن امداد،
جمشــيد صداقت كيش ،جهانشاه سى ســختى اظهار داشت:
پرويز خائفى كه به تازگى از بين ما رفته استخوان شعر شيراز
بود و در حوزه حافظ شناسى هم اقدامات مؤثرى كرد.
وى با اشــاره به جايگاه رفيع خواجه شــمس الدين حافظ
شــيرازى ،افزود :حافظ همه ماســت بى آنكه ما همه حافظ
باشــيم ،حافظ روح زنده ماســت در زمانى كه سياهى حمله
مغول همه افق فارس و مملكت ما را فراگير كرده بود.
اين محقق برجســته ادبى ادامه داد :در اين شرايط حافظ
همانند ستاره اى درخشيد و همه مجالس و آسمان ها را تحت
نفوذ و انديشه خود قرار داد.
رستگار فســايى اضافه كرد :نياكان ما با حافظ رشد كردند
و اين ميراث را به نسل هاى بعد سپردند ،بنابراين حافظ هرگز
سيال
توقف نكرد و هرگز متوقف نخواهد شــد چرا كه او روح ّ
صميميت و انسانيت انسان ايرانى است.
وى با بيان اينكه حافظ شيرازى است و روح شيراز بيش از
هر شاعر ديگر در حافظ نفوذ كرده است از اين رو حافظ زبان
اين فرهنگ می   باشد.
وى افزود :حافظ از ركن آباد و مصلى و خاك شيراز حرف
می   زند و كالم حافظ زبان همه آنها محسوب می   شود.
رستگار فسايى گفت :حافظ گاهى از پير ميكده می   گويد و
زمانى از درد همه آنهايى كه درد دارند سخن می   راند ،بنابراين
حافظ زبان همه نسل هاى اعصار تاريخ شده است.

