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ایسنا :دومین نشســت علمی   بیستوچهارمین یادروز
حافظ به شکل مجازی و با سخنرانی سه تن از اساتید دانشگاه
و پژوهشــگران حوزه ادبیات با محوریت آسیبشناســی
پژوهشهــای مختلــف در پیونــد با حافظ برگزار شــد.
دومین نشست علمی   بیســت و چهارمین یادروز حافظ،
عصر دوشــنبه  21مهر به شــکل مجازی و با سخنرانی
دکتر غالمرضا کافی ،دکتر سودابه نوذری و دکتر محسن
معینی ،با موضوعات مختلف و با محوریت آسیبشناســی
پژوهشهای انجام شده در ارتباط با حافظ ،برگزار شد.
غالمرضا کافی ،اســتاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه
شیراز نخستین سخنران این نشست بود که پیرامون موضوع
"واکاوی چگونگی پیوند حافظ با موضوع عاشــورا و امام
حسین(ع) و سخن از واقعۀ عاشورا در شعر حافظ" پرداخت.
وی گفــت :این موضوع کمــا بیش مورد توجه و تحقیق
بوده و میتــوان گفت از تحریرهای محــل نزاع در باب
حافظ بوده است ،اینک قصد داریم در این باب یک بررسی
منطقی و مستدل با موازین علمی -ادبی انجام دهیم.
عضو هیأت علمی   دانشــگاه شیراز گفت :حاصل درنگ
ما میگوید ،دو گونه تعشــق و عالقهمندی خاطر ،ســبب
برقراری چنین پیوندهایی با حافظ میشــود؛ اول تعشــق
شــیعی ،خاصه نســبت به حضرت اباعبدا ...الحسین(ع) و
واقعۀ عاشــورا که هیچ منظر دینــی دیگری به این اندازه
مــورد توجه عموم نبوده اســت .دوم تعشــق ملی -ادبی
به ســاحت حافظ؛ هرکس کــه این دو مؤلفه را داشــته
باشــد ،خواهان برقراری یک پیوند از این قبیل با حافظ و
اشعار اوست.
او در ادامه توضیح داد :دالیل گوناگونی ســبب چنین
اقداماتی میشود که بخشی از آن را در این مقال آوردهایم؛
برای نمونه شــاید بتوان گفت این موضوع با اثبات پیوند
حافظ با امام حســین(ع) شروع میشــود که بحث اثبات
مذهب حافظ است.
کافی گفت :اثبات مذهب شــیعه در عصر حافظ نسبت
به قرن پیش و زمان ســعدی کار آسانتری است ،چهبسا
که معاصران و معاشــران حافظ ،ابرازهای متقن شیعی و
شــیعگی دارند .برخی اشارات حافظ نیز در ابیاتش با نوعی
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امام علی (ع)

صاف در بعدازظهر کمی   ابری همراه با وزش باد

در نشســتی با حضور بهــروز مرامی
  جدیدی ،معاون هنری و ســینمایی اداره
کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی   فارس،
اعضای جدید هیأت مدیره انجمن موسیقی
فارس معرفی شدند.
بهروز مرامی   جدیدی در این نشســت
گفت :رســم بر این است که اعضای دوره
قبــل و اعضای جدید هیات مدیره انجمن
در نشســتی تودیع و معارفه شوند و همین
امر هــم اتفاق خواهد افتاد .این نشســت
صرفــا به منظور دیــدار و ابالغ انتخاب و
عضویت آنــان در ترکیب هیــات مدیره
انجمن اســت و در هفته آینده جلسه ای
با حضور اعضای پیشــین انجمن موسیقی
به منظــور قدردانی از زحمات ایشــان و
همچنیــن معارفه اعضــای جدید به  طور
رسمی    و انجام مقدمات سپردن وظایف به
اعضای هیات مدیره جدید با حضور مدیر
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی   فارس انجام
خواهد شد.
در ایــن نشســت ،دکتر مســیح افقه،
مــواردی را در خصــوص وظایف انجمن
موســیقی متذکر شــد و گفت که انجمن
موســیقی باید وظایف خود را براســاس
وظایــف تصریــح شــده در اساســنامه
پیگیری نمایند.
افقه در ادامه افزود :با توجه به وضعیت
شــیوع بیماری به نظر می   رســد رویکرد
برنامه   های انجمن موســیقی به ســمت
برنامه   ها و فعالیت پژوهش محور برود.
در ادامه این نشســت ،ســایر اعضای
علی گزبلند

از گنجهاى بهشت است :نيكى كردن ،پوشيده داشتن عمل،
شكيبايى در برابر گرفتاريها و كتمان مصيبتها .

اعضای هیأت مدیره انجمن موسیقی فارس شناخته شدند

احمد   رضا سهرابی

عرفان کرانی پژوهشــگر جوانی است که سخت کوشی در کار
را بــا دقت علمی   در پژوهش همراه کرده اســت .اشــراف زیادی
به تاریخ معاصر فارس و خصوصا شــهر شیراز دارد و با تالیف سه
کتاب در حــوزه تاریخ کارنامه قابل قبولی دارد .محور گفت وگوی
مــا تاریخ معاصر فارس و شــیراز بود که در همیــن اندک مجال
به نکات مهمی اشاره شد.
لطفا با معرفی کوتاهی از خودتان ،کتاب هایی که تاکنون
در حوزه فرهنگ مردم و نام مکان   های شــیراز تدوین
کرده اید را برای مخاطبان روزنامه عصر معرفی کنید.
عرفان کرانی متولد 1373شهر شــیراز و فارغ التحصیل رشته
مهندسی مکانیک ،پژوهشــگر تاریخ و همچنین نویسنده  3کتاب
تاریخی به نام   های :اســتوا ( تاریخ و فرهنگ ایران زمین از دیرباز
تاکنون ) ،تا نیمروز ( تاریخ و فرهنگ سیســتان از عصر باســتان
تاکنون) و آخرین کتابم مقدمه ای بر جغرافیای تاریخی محله کشن
نام دارد.
شما تحقیقاتی در حوزه نام محالت شیراز داشته اید،
آیا این امکان وجود دارد که شــیراز پیش از تاریخ را
شهری در حوزه تمدنی و سیاسی ایالم معرفی کرد؟
بــا مطالعه تاریخ شــهر شــیراز در می   یابیم که این شــهر در
عصر باستان دارای تمدن شــگفت انگیزی بوده است ،یافته   های
باستان   شناســی حاکی از آن هست که شهر شیراز در ادوار مختلف
تاریخ عصر باســتان حضوری پر رنگ داشته است به   عنوان مثال،
تپه ی تاریخی پوستچی ( واقع در بولوار رحمت  ) نشانگر یک تمدن
چندین هزار   ســاله در شیراز باستان اســت ،همچنین مکان   هایی
مانند :برم دلک ،قلعه بندر ،قصر ابونصر ،محله کشــن ،همه گویای
تاریخ و تمدن باســتانی شهر شیراز می   باشــند .جالب است بدانید
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جلسه هیات مدیره انجمن موسیقی فارس،
آقایان علیرضا مداحان شــیرازی ،مسعود
نامداری و ابراهیم بذرافکن ،مواردی را در
خصوص وظایف آینده انجمن و همچنین
نحوه انتخاب رییــس ،نحوه و روش   های
درآمد زا نمودن انجمن موسیقی با در نظر
گرفتن مقررات مالی عنوان کردند.
یادآور می   شود ،فرایند انتخاب هیات
مدیره انجمن این گونه است که اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،دو برابر اعضای
هیأت مدیره این انجمــن را از بین اهالی
موسیقی استان ،که از دیدگاه تخصصی و
پویایی اعتبار و جایگاه باالتری دارند را بر
پایه ویژگیهای بیان شــده در اساسنامه،
شناســایی میکند و برای انتخاب نهایی
به انجمن موسیقی ایران معرفی می   نماید
تا پس از گزینش در انجمن موســیقی 4
تن در جایگاه اعضــای هیأت مدیره و 2
تن دیگر نیز در جایگاه علیالبدل شناخته
میشــوند .مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد

اسالمی   و یا جانشین ایشان نیز در جایگاه
حقوقی خود ،پنجمین فرد از اعضای هیأت
مدیره خواهد بود .از این رو انجمن جایگاه
نیمهخصوصی خواهد داشت .اعضای هیأت
مدیره میبایست در نخستین نشست خود،
رئیس انجمن را مشــخص نمایند تا پیگیر
روی دادن مصوبات نشســتهای هیأت
مدیره باشد.
رئیــس تنها از اعضــای حقیقی هیأت
مدیره خواهد بود که با داشتن ویژگیهایی
همچون متعهد ،خوشــنام ،مــورد وثوق،
بدون داشتن سوءسابقه مؤثر ،اداری نبودن،
نداشــتن امتیاز آموزشگاه یا مؤسسهای با
کارکرد اختصاصی انجمن ،داشتن توانایی و
وقت الزم برای پیگیری کارها و مصوبات،
بتواند آرای  2+1هیأت را به دســت آورد.
مصوبــات این هیأت بایــد در چارچوب
اساسنامه و آییننامه باشــد .در اساسنامه
و آییننامــه هر گونه کارکردی موازی که
بخــش خصوصی برای آن مجوزی گرفته
باشــد ،ممنوع است .پشــتیبانی و حمایت
از گروههــا موســیقی بومــی   و محلی از
کارکردهای مهم این انجمن خواهد بود.
گفتنی اســت در این نشســت   هادی
ورشــویی رییس گروه ادبــی و هنری و
خانم چالنگی کارشــناس موســیقی اداره
کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی   فارس
حضور داشتند
آیین تودیع و معارفه اعضای پیشــین و
اعضــای نوین با حضور مدیرکل به زودی
برگزار خواهد شد.

گفت وگوی عصر مردم با عرفان کرانی پژوهشگر جوان وتاریخ نگار شیرازی:

آثار تاریخی از بین رفته در محالت دوباره احیاء شوند
محالت قدیمی   شیراز خود تاریخ شیراز هستند

خود واژه ( کشــن ) یک واژه عیالمی   اســت ،بنا بر پژوهش   های
جدید کشــن منطقه ای اســت که از عصر عیالمیان برای ما به
یــادگار مانده اســت ،پژوهش ها نشــان می   دهد منطقه کشــن
یک منطقه نظامی   بوده اســت که با مناطقی مانند زرقان و رامجرد
نیز در ارتباط بوده است.
شــیراز پس از زندیه مشــاهیری فراوانی دارد که
ماهیت شــیراز امروز مرهون تالش  های آنهاست ،اگر
بخواهیم با چند نام تاثیرگذار ،اما کمتر شــناخته شده
آشنا شویم ،چه افرادی را نام می   برید؟
مشاهیر بسیاری در شیراز بوده اند که متاسفانه آن طور که باید
و شاید به آنها پرداخته نشده از جمله :مرحوم محمد نمازی ،مرحوم
دکتر ذبیح ا ...قربان ،مرحوم عبدالحسین خان دهقان ( مالک کشن
و بخشــی از دروازه قرآن و باباکوهی ) که واقعا برای شیراز زحمت
کشــیده اند ،من همیشه گفته  ام که شیراز و شیرازی تا ابد مدیون
 2نفر هســتند _1 :مرحوم نمازی به دلیل لوله کشــی آب شرب.
 _2مرحوم دهقان به دلیل مجهز کردن شیراز به برق و روشنایی،
حیف اســت که زندگی نامه این بزرگان نوشته نشود؛ مرحوم دکتر
ذبیح ا ...قربان نیز موســس دانشــکده پزشــکی دانشگاه شیراز و
همچنین از روســای زحمتکش خود دانشــگاه شیراز می   باشند که

صراحت و شجاعت همراه است که نمیتوان گفت وی در
بیان مذهب ،بیان ســلیس نداشته و یا صراحت کالم را از
دســت داده اســت .اما آنچه که پیداست ،مظاهر شیعگی
و بهطــور خاص نام ائمه(ع) در غزلهــای متقن حافظانه
نیامده اســت مگر در یکی دو مورد که آن هم با کنایه به
امام علی(ع) و حضرت صاحبالزمان(عج) بازمیگردد .اما
این ابرازها در رباعیات ممکن اســت به شیوۀ آشکارتری
نمود داشته باشد.
این اســتاد زبان ادبیات فارســی ،در ادامه گفت :علت
دیگر ،اشــعار شــیعی مربوط به حافظ است ،از جمله غزل
معروف "ای دل غالم شــاه جهان باش و شــاه باش"...
که ســالها نقش ســنگ قبر حافظ بوده اســت .که البته
این غزل خیلی بیاســتناد نبوده و در نسخههای معتبری
از جمله :نسخۀ قدســی ،مجلس ،کتابخانۀ ملک و نسخۀ
فریدونمیــرزا تیمــوری (که در واقع متعلــق به قرن  9و
نزدیک به زمان حافظ است) ثبت شده .یا بیت "تا جمالت
عاشــقان را زد به وصل خود صال /جــان و دل افتادهاند
از زلــف و خالت در بال" که آنچــه از این بیت برمیآید،
باید متعلق به زمان تیموری و ســبک وقوع باشــد .و بیت
" آنچه جان عاشــقان از دســت هجرت میکشد /کس
ندیده در جهان جز کشــتگان کربال" که اشارهای مستقیم
به کربال دارد و این غزل در نسخ معتبر متعددی آمده است.
او ســومین دلیل برقراری پیوند حافظ با موضوع تشــیع
و شــیعهگری را ،اقوال بزرگانی از جمله عالمه طباطبایی
عنوان کرد و تاکیــد کرد :آیتا ...ســعادتپرور در کتاب
جمال آفتاب ،برداشــتهای مذهبی ایشان از ابیات حافظ
را جمعآوری کرده است.
کافی گفت :اشارات حافظ در قصیدۀ "فی نعت النبی"
که در نســخۀ فریدونمیرزا تیموری ثبت شــده اســت،
یکی دیگــر از دالیل اســت .حافظ پــس از حمدوثنای
خداوند ،در نعت پیامبر ابیاتی آورده اســت  ( .البته برحسب
آنچه که از این قصیده در نســخ مکتوب بود ،این قصیده
دارای غلطوزنــی اســت) .قصیدۀ دیگری کــه در منقبت
معصومین(ع) ســروده شــده و در نســخۀ فریدونمیرزا
(ص )  699ثبــت گردیده و مســمط امامرضایــی که در

باید کتاب   ها درباره زندگی نامه این مرد بزرگ نوشته شود.
تاریخ معاصر شــیراز در کدام بخش مغفول مانده و
باید بازنویسی شود؟
این سوال را اینگونه باید پاســخ داد که متاسفانه تاریخ معاصر
شــیراز تا به امروز نوشته نشده چه برسد به اینکه بازنویسی شود و
این خأل در تاریخ و فرهنگ شهر شیراز به طور جد احساس می   شود،
کتاب   های مانند فارس در عصر قاجار تالیف اســتاد حســن امداد
و یا شیراز در عصر ملی شدن صنعت نفت تالیف دکتر خلج ( استاد تاریخ
دانشــگاه شیراز ) نگاشته شده  اند که بسیار با ارزش و عالی هستند
اما کتابی که به طور کامل و جامع از دوره ی روی کارآمدن رضاشاه
تا انقالب ســال  57که به تمام جوانب شــهر شیراز اعم از احداث
بیمارســتان   ها و دانشــگاه   ها و مدارس و زندگــی نامه مالکان و
پزشکان و اساتید و صاحب منصبان باشد نوشته نشده است.
در شیراز قدیم محله محوری به عنوان یک رویکرد مهم،
مورد تاکید بوده ،چگونه می   توان از پتانســیل محالت
قدیمی   برای جذب گردشگر استفاده کرد؟
محالت قدیمی   شیراز خود تاریخ شیراز هستند که هر کدام نیز
دارای آثار تاریخی منحصر به فرد می   باشند که به راحتی می   توانند
جذب توریست و گردشگر کنند ،به    عنوان مثال محله ی قصردشت

محل امامزاده ای جلیل القدر می   باشــد که از لحاظ دینی و مذهبی
بسیار کارآمد است یا باغ بزرگ و تاریخی جنت در محله کشن که
از این ســرمایه   ها می   توان به راحتی در جذب توریست و گردشگر
بهره   ها برد .البته این را باید اضافه کنم که باید سیســتمی   فراهم
شود که آثار تاریخی از بین رفته در محالت دوباره احیاء شوند مثال
همین محله ی کشن دارای قلعه ای بزرگ بوده که در درگیری   های
نیروهای وطن پرســت ایرانی با انگلیســی   ها ( پلیس جنوب ) در
بحران جنگ جهانی اول تخریب می   شود .مکان این قلعه در بولوار
مطهری جنوبی جنب مسجد امام حسن مجتبی فعلی بوده است ،اگر
این قلعه دوباره ساخته شده و تاریخچه و حوادث آن روی یک تابلو
اطالعاتــی نوشــته شــود محله ی کشــن به یک ســایت موزه

در دومین نشست علمی   یادروز حافظ مطرح شد؛

رویکرد انتقادی به پایاننامهها و رسالههای
دکتری با محوریت حافظ

ص 737نسخۀ فریدونمیرزا ثبت شده است.
ایــن حافظپژوه دلیــل دیگر پیوند حافــظ به موضوع
عاشورا و فرانمود حافظ را ،اشارات شرحها دانست و گفت:
در برخی غزلهای مشــکوک ،صراحتهــای گفتاری در
پیونــد با این موضوع وجود دارد کــه گاه ًا همین صراحت
بیان ،ســبب توجه و از طرف دیگر نقد و نقض قرار گرفته
اســت .عالوهبر غزلهای مشکوک ،در برخی از غزلهای
حافظانۀ متقن نیز در شــرحها اشارات عاشورایی به چشم
میخــورد؛ مانند غزل آغازین حافظ بــا مطلع "اال یا ایها
الساقی "...که در شرح سودی اشاره شده است.
کافی اضافه کرد :دلیل دیگر ،تأویلپذیریهای شــعر
حافظ است که از آن میتوان برداشتهای ذوقی -ضمنی
بســیاری داشــت .حداقــل در  30غــزل از حافظ ،چنین
تأویلپذیریهایی را میبینیم.
این استاد دانشگاه گفت :گاهی نیز جورچینهای حساب
ابجد اســت که ذهن خوانندگان را بــه برقراری رابطهای
مذهبی و عاشورایی با بیت حافظ سوق میدهد ،مانند بیت

"بلبلی خون دلی خــورد و گلی حاصل کرد ."...در نهایت
میتوان گفت آن تعشــق درونی است که عالقهمندان را
به چنین انتســاباتی واداشته تا سعی کنند پیوندی را میان
اینها برقرار سازند.
رویکرد انتقادی به پایاننامهها و رسالههای
دکتری با محوریت حافظ
دومین سخنران دعوتشده از سوی مرکز حافظشناسی
و کرسی پژوهشــی حافظ ،ســودابه نوذری ،عضو هیأت
علمی   ســازمان اســناد و کتابخانهی ملی ایــران بود که
بــه موضوع رویکرد انتقادی به پایاننامهها و رســالههای
دکتری با محوریت حافظ پرداخت.
نوذری در ســخنرانی خــود ،ابتدا به بیــان مقدماتی
دربارهی روند انجام این پژوهش پرداخت از جمله اینکه با
بررســی کتابهای حوزهی حافظ دریافته است که مؤلفان
و نویســندگان در آثار خود از پایاننامهها هیچ استفادهای
نمیکنند .او ســپس از راه پایگاههــای اطالعاتی متعدد،
پایاننامههای مربوط به حافــظ را جمعآوری میکند و با

حافظ و سعدی پیشقراوالن آشنایی
آلمانی زبانان با ادبیات ایران
ایرنا :نویسنده کتاب " زبان جاودانگی" معتقد است که آثار سعدی
و حافظ دو سخنور نامی   ایران ،زمینهساز و آغاز آشنایی آلمانی زبانان
با ادبیات فارسی و ایرانی بوده است.
وی در این کتــاب که با عنوان فرعی " درآمدی بر تاثیر شــعر
فارســی بر شاعران آلمانی زبان قرن هفدهم تا نوزدهم" چاپ شده،
به ســفر هیاتی تجاری از آلمان به دربار شــاه صفوی اشاره کرده و
نوشــته اســت :اولئاریوس عضو این هیات در سال  ۱۶۵۴میالدی
گلستان ســعدی را ترجمه کرد که نقطه عطفی در آشنایی آلمانی  ها
با ادبیات ایران بود.
محمد حسین ابراهیمی   نوشته است که بوستان سعدی نیز به همین
قلم ترجمه شــد .هرگاه یادی و نامی   از یوهان ولفگانگ فون گوته،
شــاعرآلمانی قــرن هجدهــم و نوزدهم میالدی به میــان می   آید
ناخودآگاه نام حافظ شیراز نیز به ذهن و زبان جاری می   شود.
گوته با تاثیر از حافظ ،اثر خود را به زبان آلمانی با عنوان «دیوان
غربی – شرقی» سرود و در سال  ۱۸۱۸منتشر شد.
با این حال کمتر گفته می   شــود که این شاعر آلمانی این دیوان
را با الهام از ترجمه غزل   های حافظ به زبان آلمانی سروده و مترجم
این غزل   ها شــخصی به نام جوزف فون   هامر پورگشتال بوده است.
در کتاب زبان جاودانگی به این نکته اشــاره شــده و آمده اســت:
همین اقدام   هامر پورگشتال ،موجب گسترش و شناخت ادبیات ایران
در زبان آلمانی در مقطع قرن هفدهم تا نوزدهم شد.
نویســنده در این کتاب آورده است :بر سنگ مزار   هامر در اتریش
اشعاری از سعدی نیز درج شده است.
یکــی از نکات دیگر کــه در کتاب زبــان جاودانگی جلب توجه
می   کنــد ،راه یافتن واژه غزل به صورت  ghazelبه زبان آلمانی
اســت که به عقیده مولف کتاب ،این موضوع مدیون شخصی به نام
فریدریش روکرت است.
در این کتاب همچنین به اقدامات دیگر شاعران و ادیبان آلمانی
زبان برای شناساندن سروده   های شاعران ایران اشاره شده است.
محمدحسین ابراهیمی   کار تدوین و گردآوری را انجام داده و زیر نظر
علــی عبداللهــی و بــه ســفارش حــوزه هنــری فــارس چاپ
شده است.
منحصر به فرد تبدیل می   شــود که گردشگران بسیاری را به خود
جذب خواهد کرد.
تاریخ مطبوعات شــیراز به عنــوان موتور محرکه
روزنامه نگاری در کشور جایگاه تاریخی متناسبی دارد،
با نگاهی اجمالی به تاریخ مطبوعات فارس ،نقد شما به
جایگاه مطبوعات امروز در فارس چیست؟
نقــد بنده بــه مطبوعات این اســت که امــروزه مطبوعات با
گزارش   های میدانی کمی   بیگانه هستند ،مطبوعات نقش مهمی   در
مستند  ســازی حوادث روز دارند ،چند وقت پیش داشــتم صفحاتی
از روزنامه ی اســتخر چاپ قبل انقالب را می   خواندم متوجه شدم
مطبوعات آن زمان چقدر موشــکافانه و دقیق مســائل روز جامعه
را بررسی می   کردند که متاســفانه در مطبوعات امروزی خبری از
آن نیست.
نقش مطالعه تاریخ در آگاهی مردم در تنظیم روابط
صحیح و گفت  وگوی ملت -دولــت را چگونه ارزیابی
می   کنید ،با توجه به کاندیداتوری شیراز برای پایتخت
جهانی کتاب جایگاه مطالعه و مخصوصا مطالعه تاریخ
در بین مردم را چگونه می   دانید؟
متاسفانه مردم ایران به همه چیز جز تاریخ بهاء می   دهند مردم
با کتاب و مطالعه بیگانه هستند همین االن شما از تعدادی از مردم
شیراز سوال بپرســید قوام الملک چهارم و پنجم نامشان چه بود؟
تعداد خیلی کمی   شاید بتوانند پاسخ دهند ،بسیاری هنوز نصیرالملک
را با مشیرالملک تشخیص نمی  دهند که متاسفانه همین ضعف در
دانش تاریخی باعث شده حال و روز خوبی نداشته باشیم ،ملتی که
تاریــخ خودش را نداند چگونه می   تواند برای آینده خودش تصمیم
بگیرد؟ راه حل برون رفت از این وضعیت فقط و فقط مطالعه بیشتر
و بیشتر و بیشتر تاریخ است.

دیدگاه بازیابی اطالعات و در دسترس قرار دادن آنها برای
افراد عالقهمند به حوزهی حافظ ،به بررسی آنها میپردازد.
او در ادامه دربارهی شــیوهی کار خود سخن گفت که
پایاننامههــا را براســاس نام ،چکیــده و گاه متن آنها به
موضوعهای مختلفی از جمله آرایهها ،معنا در شعر حافظ،
عشق و عرفان ،اخالق در شعر حافظ و ...تقسیم کرده است.
نوذری توضیح داد :در این مرحله متوجه شــده اســت
که پایاننامهها در نگاهی کلی به دو دســتهی اولیه یعنی
پایاننامههایــی دربــارهی خود حافــظ و پایاننامههایی
دربارهی حافظ و دیگران تقسیم میشود که موضوعهایی
نظیر تأثیرپذیری از حافظ و تأثر وی از دیگر شــاعران در
دستهی دوم جای میگیرد.
او تعــداد پایاننامهها را از نظر ســالهای تدوین آنها
مقایســه و اضافه کرد :به ترتیب دهــهی  ۵۰با ۱۴عنوان
در پایینتریــن قســمت نمــودار و دهــهی  ۸۰و  ۹۰با
 ۲۶۵و  ۲۴۵عنــوان در صدر نمــودار قرار دارند .همچنین
افزود :نزدیک به  ۸۰درصد آنا پایاننامهی کارشناسی ارشد
و حدود  ۱۰درصد آنها رسالهی دکتری بودهاست.
نوذری به این موضوع پرداخت که با وجود تالشهای
بسیاری که دانشجویان و اســتادان راهنما و مشاور برای
نوشــته شــدن این پایاننامههای انجــام میدهند؛ چرا
پژوهشگران از آنها در آثار خود استفاده نمیکنند؟
این اســتاد دانشگاه گفت :یکی از موانع این راه ،انتشار
نیافتن این آثار یا ثبتنشــدن آنها در پایگاههای اطالعاتی
اســت و پیشنهاد عملی در این زمینه حداقل برای حوزهی
حافظ ،ایجاد یک پایگاه خاص از سوی مرکز حافظشناسی
برای ثبت تمامی   پایاننامهها و پژوهشهای این حوزه است.
آخرین سخنران این نشست ،محسن معینی ،عضو هیأت
علمی   بنیاد دایرهالمعارف اســامی   بود که دربارهی نقد و
بررســی رویکردها به شخصیت و شــعر حافظ در سدهی
اخیر سخن گفت.
معینــی ارائــهی خود را با ایــن جمله آغــاز کرد که
شمسالدین محمد حافظ شیرازی از مشهورترین و در عین
حال از ناشناختهترین شاعران فارسی زبان است .وی افزود:
برخی با توجه به اخبار زندگی حافظ که البته بسیار ناچیز و

غیرموثق است و بسیاری براساس شعر او که دارای ابهام و
ایهام زیادی است ،به تحلیل شخصیت و فکر او پرداختهاند.
معینی در ادامه رویکردها به شــعر و شخصیت حافظ را
با تقســیمبندی متفاوتی ارائــه داد و گفت :اولین رویکرد،
رویکرد متنشناختی است که در آن تصحیح دیوان حافظ
مالک قرار میگیرد.
او افزود :بعد از آن ،رویکرد ادبی یا معناشــناختی است
و مقصود پژوهشهایی اســت که نویسنده حافظ را صرفا
ادیب توانایی دانسته و از نظر معنایی و شرح واژگان حافظ
را بررسی کرده است.
او همچنیــن گفت :بررســی تأثر حافــظ از دیگران،
بازنگری اشــعار حافظ از سوی خودش ،نظریهی پاشانی و
ترتیب و توالی و تأویلپذیری اشــعار او هم در این رویکرد
قرار میگیرد.
او افزود :رویکرد دیگر ،رویکرد بالغی اســت و منظور
از آن پژوهشهایی اســت که به بررسی زیباشناسی شعر
حافظ پرداختهاند.
معینی گفــت :رویکرد بعدی ،رویکرد تاریخی اســت
که در دو شــاخه آورده میشود ،شــاخهی اول مقالهها و
کتابهایی که به تاریخ زندگی حافظ و شــرایط و اوضاع
سیاســی و اجتماعی زمان وی پرداختهاند و شاخهی دوم
مبحث تاریخگذاری است و منظور پژوهشهایی است که
در پی مشخص کردن تاریخ سرودن اشعار حافظ و مرتبط
دانستن آنها با دورهی خاصی از زندگی او بودهاند.
این استاد ادبیات دانشگاه گفت :رویکرد دیگر ،رویکرد
سیاســی اســت که در این رویکرد نویسندگان یا حافظ را
شاعری مبارز دانســتهاند یا از شعر او اندیشهی سیاسی او
را استخراج کردهاند.
وی با بیان اینکه رویکرد دیگر ،رویکرد عرفانی اســت
که مبحث تأویل عرفانی اشعار او و قلندری دانستن حافظ
و لقب لســانالغیب او در این بخش بررســی میشود ،از
رویکردهــای هنری ،اخالقی ،جغرافیایی ،مذهبی ،فقهی و
حقوقی ،خیامی    و غیره هم سخن گفت و به رویکردهای نو
مانند رویکردهای فلســفی ،هرمنوتیکی ،روانشناســی و
ساختار شکنی و  ...اشاره کرد.

