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شامگاه  در  نیز،  امسال  حافظ  یادروز  افتتاحیه ی  مراسم 
کرونا،  شیوع  به علت  برنامه ها،  دیگر  مانند  ۱۹مهر، 
ک و  ابر درا از بستر شرکت دانش بنیان  به صورت مجازی 

شبکه ی استانی صداوسیمای مرکز فارس پخش شد.
در این برنامه، آیت اهلل دژکام نماینده ولی فقیه در فارس 
کل فرهنگ  و امام جمعه شیراز؛ آقای صابر سهرابی مدیر 
و ارشاد اسالمی فارس؛ دکتر عنایت اهلل رحیمی، استاندار  
فارس و مهندس حیدر اسکندرپور، شهردار شیراز به ایراد 
سخنان خود به مناسبت بیست وچهارمین یادروز حافظ 

پرداختند.

کام، امام جمعه شیراز: آیت اهلل لطف اهلل دژ
»محبت به خدا در انسان شناسی حافظ نمایان است«

این مراسم، نماینده ی ولی  ابتدای  در 

جمعه  امام  و  فارس  استان  در  فقیه 
و  کرد: عصر  شیراز طی سخنانی عنوان 
روزگار ما به حافظ به عنوان هنرمندی 
که عمق نگاهش تفسیر پویایی  می نگرد 

از جهان ارائه می کند.
حافظ  نیازمند  را  معاصر  جهان  دژکام،  لطف اهلل  آیت اهلل 
گرد مکتب قرآن از حفظ  کرد: او باعنوان شا دانست و ابراز 
و  از جهان  او  برداشت  و  یاد می کند  افتخار  به مثابه  قرآن 

انسان مبتنی بر انگاره های قرآنی ست.
وی با اشاره به غزل حافظ با مطلع »در ازل پرتو حسنت 
آفرینش است و  کرد: عشق، مبدا  ز تجلی دم زد« عنوان 

همه عالم آیینه وجود خداست. 
امام جمعه ی شیراز افزود: آیینه کاری حرم های اهل بیت 
در  عشق  که  است  آن  بیانگر  و  دارد  عمیقی  مفهوم  )ع( 
رو  از همین  گرفت؛  باال  و  آینه های وجود اشیا ظاهر شد 

که حرکت عالم برمبنای عشق است. گفت  باید 
عالم  همه  در  عمومی  عشق  کرد:  بیان  دژکام  آیت اهلل 
فدای  را  خود  و  نیست  اوج  و  قله  در  اما  دارد؛  سریان 
جلوه  دیگر  جای  در  باید  این  بنابراین  نمی کند؛  دوست 
نمایان  حافظ  انسان شناسی  در  خدا  به  محبت  می کرد. 

است.
که  کرد  او با بیان این تفاسیر، از شعر حافظ نتیجه گیری 
که آدم در اوج قله خالیق نسبت به خدا  صفای محبتی را 
دارد، می توان در انسان شناسی شاعر شیراز جلوه گر دید. 

گشایش بیست وچهارمین یادروز حافظ آیین 

دکتر عنایت اهلل رحیمی، استاندار فارس:
»راه برون رفت از تنگنای زندگی عاشقانه زیستن است«

را  حافظ  یادروز  نیز  فارس  استاندار 

به  نگریستن  برای  فرصت  بهترین 
آیینه ی ارزش های ماندگار دانست.

گفت: میراث معنوی  عنایت اهلل رحیمی 
کالم حافظ است. او شراب  بشر در سحر 
اثر  و  کام جان می ریزد   به  را در جام شعر  عشق و عرفان 
ادبی خود را ابدی می سازد؛ همچنین در شعر او عشق به 

گوهری ترین سرمایه انسان ورد زبان است.  عنوان 
زندگی  تنگنای  از  برون رفت  راه  حافظ  اینکه  بیان  با  وی 
کالم حافظ از ژرفنای  را عاشقانه زیستن می داند، افزود: 
وجود، انسان را به مروت و مدارا و مهرورزی فرا می خواند. 
دنیای امروز بیش از هر زمان دیگر به این مفاهیم محتاج 
و  اخالق  عرفان،  امید،  عشق،  حافظ  شعر  در  است. 
انسانیت همراه با خوشبینی و زیبااندیشی دیده می شود.
رحیمی با اشاره به اینکه ایهام و ابهام ساختار شعر حافظ 
گفت: حافظ پناهگاهی امن است  کرده است،  را چندالیه 
اضطراب  گرفتار  را  خود  که  آنگاه  بی روزن  تنهایی  در  که 
او  شعر  از  و  می بریم  پناه  رازآمیزش  دیوان  به  می بینیم 

گوش جان می شنویم. ندای امید عشق را به 
او شعر حافظ را آینه ی مسائل سیاسی و اجتماعی خواند 
و ادامه داد:حافظ بسیار عریان بر جریانات سیاسی زمان 
کمان و واعظان و  گروه حا خود تاخته و تازیانه ی نقدش 
گرفته؛ از این منظر در نظر او جامعه  کار را هدف  زاهدان ریا

آرمانی جامعه ای اخالق مدار است.

صابر سهرابی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس:
»گذر از مصائب در پرتو ادبیات میسر می شود«

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس 

را  حافظ  یادروز  امسال  داشت:  ابراز  نیز 
در شیوع بیماری برگزار می کنیم و ناچار 

کردیم. آن را دیگرگونه برگزار 
با  برنامه  این  کرد:  بیان  سهرابی  صابر 
همکاری دستگاه های هنری و فرهنگی به صورت مجازی 
ادبی  و  علمی  نشست های  با  ادامه  در  و  می شود  برگزار 

پذیرای عالقه مندان به حافظ هستیم. 
که عنصر دانایی و خیال انگیزی  وی حافظ را ادیبی خواند 
که می تواند حس شادکامی  ادبی را چنان به اوج رسانده 
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گفته مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس، این  کند. به  را القا 
آن  نشان  و  شده  ثابت  ما  همه  برای  امروز  تا  گاهی  آ نوع 

کنار قرآن قرار دارد. که در  کتاب حافظی است 
از  مردم  امروز  نگرانی  دل  گیرودار  در  کرد:  کید  تأ سهرابی 
به  روزها  این  طاقت فرسای  و  سخت  شرایط  و  بیماری 
گذر از مشکالت برای مردم  یقین نشاط اجتماعی در مسیر 
حرف اول را می زند و در این وضعیت، بهترین نسخه برای 
گذر از مصائب در پرتو  آرامش یافتن ادبیات است؛ درواقع 

ادبیات میسر می شود.
حافظ  ایران  ادیبان  خاستگاه  در  داد:  ادامه  وی 
که در  کلماتی دارد  تأثیرگذارترین است و برای همه ی دنیا 

زمان و مکان نمی گنجد.
فخر  سختی ها  در  را  خوش بودن  حافظ  اینکه  بیان  با  او 
خاطر  رنجش  او،  دید  از  مقابل،  در  کرد:  اظهار  می داند، 
کفر است و رازداری مهم ترین راه نجات؛ بر همین اساس 
زیباترین و مهم ترین پیام حافظ به مردم همه ی زمان ها 
کردن در وجودشان  که از سر صبوری  شادی و نشاط است 

متواتر خواهد شد.

مهندس حیدر اسکندرپور، شهردار شیراز:
»در جهان جنگ طلب به مهربانی حافظ نیاز داریم«

کرد:  عنوان  پیامی  در  نیز  شیراز  شهردار 

بیستم مهرماه یادآور فرزانگی شعر و هنر 
و مهربانی است و یادروز شاعری بزرگ و 

حکیمی فرزانه است. 
ما  حافظه  را  حافظ  اسکندرپور  حیدر 
بیانگر  او  شعر  داشت:  بیان  و  دانست  تاریخ  آینه دار  و 

دغدغه ها، آرزوها و رازهای این ملت است.
حافظ  مردم  این  فرهنگی  پیشینه  در  اینکه  بیان  با  او 
پیشتاز فرزانگی است، ادامه داد: غزل های حافظ بازتابی 
از زندگی این مردم، آمال و آرزوهای آنان بوده و هست؛ به 
غزل های  در  را  خود  آرزوهای  عامی  و  عارف  دلیل  همین 

حافظ می جویند.
کرد: در دنیای پیچیده و جنگ طلب  کید  شهردار شیراز تأ
فرزانگی حافظ  و  به مهربانی  زمان دیگر  از هر  بیش  امروز 
دردها  راهگشای  می تواند  حافظ  غزل های  داریم.  نیاز 
باشد و او همچون همشهری دیگرمان سعدی نماد صلح 

و مدارا و مهربانی است.

کاووس حسن لی، مدیر مرکز حافظ شناسی: دکتر 
»شعر حافظ سخنی همه زمانی و همه مکانی ست«

مدیر  حسن لی  کاووس  دکتر 

علمی  دبیر  و  حافظ شناسی  مرکز 
نیز،  حافظ  یادروز  بیست وچهارمین 
را  خود  سخنان  تصویری،  پیامی  در 

کرد. به مناسبت بیستم مهرماه ایراد 
استاد  ایران،  آواز  استاد  درگذشت  سخن،  آغاز  در  ایشان 

کرد:  کید  گفت و تا شجریان را تسلیت 
استاد  شایستگی  به  کنون  تا  هنرمندی  هیچ  »بی گمان 
استاد محمدرضا شجریان،  زنده یاد  ایران  آواز  بی همتای 
است.  نگسترده  ما  مردم  ضمیر  و  ذهن  در  را  حافظ  شعر 
و  زده  گره  حافظ  جاودانگی  به  را  خود  نام  شجریان 

ماندگارکرده است«.
وی در ادامه با فروتنی و ارادت بسیار، درود برآمده از جان 
نازنین  پرستاران  گرانمایه،  پزشکان  پیشگاه  به  را  خود 
تلخ،  روزگار  این  در  که  کرد  تقدیم  مهربانشان  یاراِن  و 
بیماران  بر زخم  تا  گرفته اند  کف  بر  را  ارزنده ی خود  جان 

دل شکسته  مرهم بنهند. 
و  ملی  سرمایه های  ارزنده ترین  از  یکی  حافظ  گفت:  او 
لحظه های  در  ما  مردم  که  قرن هاست  ماست.  جهانی 
بحرانی به شعر او پناه برده اند و وقت خود را شیرین و حال 

کرده اند. خود را خوش 
شعر حافظ سخنی همه زمانی و همه مکانی ست. بسیاری 
زبان حال مردم ماست.  امروز هم  او همین  گفته های  از 
زندگی  کرونایی  تلِخ  دوران  همین  در  ما  با  حافظ  انگار 

گفته است: که  می کند، 

مزاج دهر تبه شد در این بال حافظ

 کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی

برای  که  کسانی  همه ی  از  خود  سخنان  پایان  در  ایشان 
کوشیده اند،  حافظ  بزرگداشت  مراسم های  برگزاری 
کلیه ی برنامه های یادروز حافظ  که  کرد  قدردانی و اعالم 

امسال در بستر های مجازی پخش می شود.
از  حافظ،  یادروز  بیست وچهارمین  علمی  نشست های 
تاریخ ۲۰تا ۲۳ مهرماه ۱۳۹۹، در قالب چهار نشست برگزار 
مخاطبان  استقبال  و  توجه  مورد  که  برنامه ها  این  شد. 
گرفت، هرشب ساعت۱۹،  ج قرار  گسترده ای از داخل و خار

به صورت برخط، از بسترهای مجازی پخش شد.


