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موضوع علمی بیست وچهارمین یادروز حافظ
کارنامه ی حافظ پژوهی« »بررسی و نقد 

دکترکاووسحسنلی،مدیرمرکزحافظشناسیوکرسی
مطبوعات، اهالی با مجازی نشستی در حافظ، پژوهشی
و »بررسی حافظرا یادروز بیستوچهارمین علمی موضوع

کرد. کارنامهیحافظپژوهی«اعالم نقد
نقد و بررسی بازبینی، که: مقدمه این بیان با وی
آسیبشناسی و ادبی پژوهشهای وضعیت همیشگی
آنمیتواندراهرابرایرسیدنبهوضعیتمطلوبهموارتر

کند،توضیحداد:
حافظپژوهی مختلف حوزههای در که سالهاست
ازجملهتصحیح،ترجمه،شرح،نقدوتحقیقاتادبیآثار
آثارمختلف کنار گونپدیدمیآیدومنتشرمیشود.در گونا
گونهنرینیزبراساسشعرحافظ گونا علمی،محصوالت
شایستهی و ارزشمند  آثار معموال میشود. عرضه و تولید
نقد و داوری صاحبنظران سوی از  انتشار  از بعد توجه،
وبررسیمیشوند.اماشایستهاستآثارپدیدآمدهدریک
کلیدردورههایمختلفنیزبررسی باهمنگریوبهگونهای

وآسیبشناسیشوند.
گفت: شیراز دانشگاه فارسی ادبیات و زبان استاد
دقیق علمی، بهصورتی حال و گذشته وضعیت چنانچه
وانتقادیبررسیوآسیبشناسیشود؛ممکناستبتوان
که کارهایتکراری،فعالیتهاییراسامانداد باپرهیزاز
وآیندهداشتهباشد. تناسببیشتریباشرایطزمانیامروز
دکترحسنلیتصریحکرد:مرکزحافظشناسیکههرسال
میکند، اعالم و تعیین را حافظ یادروز علمی موضوع
حافظ یادروز بیستوچهارمین برنامههای علمی موضوع
حافظپژوهی« کارنامهی نقد و »بررسی ،۱۳۹۹ سال در را

کردهاست. تعیین
آسیبشناسی موجود، وضعیت بازشناسی ایشان،
ارائهی نیز و پدیدآمده آثار نقد پژوهشهایصورتگرفته،
را مطلوب شرایط به رسیدن برای عملی پیشنهادهای

کرد. ازجملهاهدافاینبرنامههامعرفی
کرد: اعالم حافظ یادروز بیستوچهارمین علمی دبیر
امسال، یادروز علمی موضوع در که گرامی حافظپژوهان

برای را تازهای وسخن باشند داده انجام تازهای پژوهش
طرحدرمراسمعلمیداشتهباشند،میتوانندمطالبخود
کثرپایانمردادماه۱۳۹۹،درقالبمقالهبهنشانی راتاحدا

الکترونیکی1مرکزحافظشناسیارسالفرمایند.
در حافظشناسی مرکز فعالیتهای به پایان  در ایشان
اواخرسالگذشته،با گفت:از کردو گذشتهاشاره ماههای
هجومویروسکرونا،شرایطاجتماعیایرانوجهاندگرگون
متون با ارتباطگیری درشیوههای بازنگری وضرورت شد

ادبینیزبیشترازپیشاحساسشد.
برای کرونا گیری فرا اوج دورهی در حافظشناسی مرکز
تاقطعاتی کرد روانیجامعه،تالش  کاهشفشار به کمک
کهآمیزهایاز کند.اینقطعاتهنری هنریتولیدوعرضه
هنرموسیقی،خوشنویسیوشعرحافظبود،درحدظرفیت
واکنشهای داشت. جامعه در را مناسبی تأثیرات خود
کرد یادآوری دیگر یکبار مخاطبان، گستردهی و مثبت
کهبایدمتناسبباشرایطمخاطبامروز،روشهایپیوند
یادروز کرد.بههمیندلیلدر باسطحجامعهرابازتعریف
در باشد، عادی جامعه شرایط چنانچه امسال، حافظ
تولیدیدرحوزههای برنامههایعلمی،بهبررسیآثار کنار

گونهنرینیزپرداختهخواهدشد. گونا

1-hafezstudies@gmail.com

َاخبـار َمرݡکز
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انتشار مجموعه ی »درخت دوستی بنشان«
کنون، تا دور گذشتههای از شیراز، حافظ شعر جادوی
هموارهیکیازپناهگاههایمطمئنروانیمردممابودهاست.
خواجهیاهلراز،درعیندرکعمیقرنجهایمردم،همیشه
آنانرابهبردباری،رواداری،شادمانگیوامیدبهآیندهفراخوانده
است.افسونشعربلندحافظ،هنوزهمدرجهانپرآشوب

امروزمیتواندکارکردشایستهیخودراداشتهباشد.
سال1٣٩٩قدریمتفاوتبادیگرسالهاآغازشدوجای
تفرجنوروزودیدوبازدیدهایحضوریراپیامهاوپیوندهای

مجازیگرفتکهپیشامدیکمسابقهوناآشنابود.
مرکزحافظشناسی_کرسیپژوهشیحافظ،درایندوران
خاص،باتوجهبهشرایطویژهیجامعه،ازسرهمدلیوبنا
بهوظیفهیاجتماعی،بابهرهگیریازشعرخواجهیاهلراز
و...مجموعهای موسیقی،خوشنویسی هنر با آن آمیزش و

تا کرد بانام»درختدوستیبنشان«تهیه کوتاه ازقطعات
بهسهماندکخودبرایکاهشفشارروانیجامعهتالشکرده
به و آماده مجموعه این از شماره ۱۰ بهار، فصل در باشد.
مخاطبانتقدیمشد.ایننماهنگهادرسایتوصفحهی

گراممرکزحافظشناسیموجوداست. رسمیاینستا

انتشار ݣݣݣبیست وسومین ݣݣݣشمارٔه ݣݣݣمجله ی ݣݣݣتخصصی ݣݣݣݣحافظ پژوهی

علمیتخصصی مجلهی از شماره بیستوسومین
حافظپژوهی،)دومینشمارهازدورهیجدید(،دربهار1٣٩٩

منتشرشد.
این، از پیش که مقاالتیاست دربردارندهی اینمجله
درنشستعلمیهمایشبینالمللییادروزحافظ)1٣٩8(
حافظشناسی مرکز تخصصی نشستهای از تعدادی و

کنون(ارائهشدهاست. )زمستان1٣٩۷تا
ازمجله،٣موضوع اینشماره نویسندگانمقاالت،در

کالنراواکاویدهاندکهعبارتاستاز:
و »حافظ در نکوروح دکترحسن ترجمه: و حافظ .۱
مسئلهیترجمهپذیری«بهبررسیترجمههایآلمانیحافظ
ودکترعلیرجاییدر»خلقت،مفهومانسانوانسانبودن
نزدحافظوگوته«بهتأثیرپذیریحافظازگوتهپرداختهاست.

کارنامهیحافظپژوهی:دکترنصراهللامامیدر ۲.بررسی
کیمیای این کتاب هستی« کیمیای براین نظری و »نقد
است؛ کرده بررسی و نقد را شفیعیکدکنی دکتر از هستی
ودکتر نیساری« در»سهگانهیسلیم قاسمیان دکترخسرو
کرمیدر»نقشسلیمنیساریدرآموزشزبانفارسی مدینه
ومعرفیدفتردگرسانیهادرغزلهایحافظ»آثارحافظپژوه
فرزانه ودکتر کردهاند بررسی را نیساری فقید،مرحومسلیم
معینیدر»معرفیوبررسیدانشنامهیحافظوحافظپژوهی«

کردهاست. ایناثررانقد
در افقه مسیح دکتر حافظ: غزلهای نقد و بررسی .۳
»تحلیلمؤلفههایموسیقاییدرغزلیاتحافظ«ازرهگذر
موسیقیپذیریبهیکیازرازهایماندگاریحافظپرداخته
روانشناسی و »حافظ در ماحوزی امیرحسن دکتر است؛
واکاویده روانشناختی منظری از را حافظ غزلهای ترس«
استوپروفسورسیدعینالحسندر»مقاومتحافظدربرابر
خشونتواستبداد«بهوجهاجتماعیوسیاسیغزلهای

حافظتوجهنشاندادهاست.
طبقبرنامهیشورایپژوهشیمرکزحافظشناسی،هرسال
دوشمارهازمجله)بهصورتدوفصلنامه(منتشرخواهدشد.
پژوهشگرانمیتوانند،مقالههایخودرادرپیوندباحافظبه

آدرسالکترونیکیمرکزحافظشناسیارسالنمایند.
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اسطوره آفرینی های ݣݣݣحافظ
دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق

اسطوره شناس و استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

دربارهیترکیباتبدیعیچونپیرمغان،جامجهانبین،
نظرات کنون تا و... مغان دیر جمشید، و کیخسرو جام یا
ارزشمندیازسویحافظپژوهانعرضهشدهاست،امابه
نظرمناینترکیباتراازمنظرنقدجدیداسطورهشناختینیز
کردوآنهاراجزءاسطورهآفرینیهایحافظ میتوانبررسی

بهشمارآورد.
و اسطورهپردازی از منظور که کنم روشن باید ابتدا

اسطورهآفرینیچیستوایندوچهتفاوتیباهمدارند.
دوباره را باستانی اسطورهی یک صرفا شاعری اگر 
عرصهی در این و است کرده اسطورهپردازی کند، وصف
اسطورهآفرینیخالقیتبهشمارنمیرود،بلکهنوعیاقتباس
کهن، وروایتمجدداست؛امااگرشاعریازیکاسطورهی
از نو باابعادتازهومعنایامعانی اسطورهیجدیدیبسازد،
درشمار او نوساختهی و اسطورهای تعبیر یا کند، افاده آن
کرده اسطورهآفرینی شاعر آن باشد، جدید نمادسازیهای

است،پسشاعریخالقواسطورهآفریناست.
که است ادبی هنری ژانری میتوپوئیا یا اسطورهآفرینی
نخستینبار،تالکینوشاعرانحلقهیاودردههی۱۹۳۰در
انگلستانمطرحکردندوبعدهانورتروپفرای،منتقدپرآوازهی
کهننمونهایخود کاناداییآنرادرنقداسطورهشناختیو
کهبهطورخاصوارداین رواجداد.دراینجابرآننیستیم
مبحثمهمنقدادبیشویم،امامیتوانگفتکهامروزحتی
غزلیاتحافظراهممیتوانبااینرویکردنگریستوازنو

سنجید.
گرکهتعبیر»پیرمغان«یا»جامجهانبین«هنوزمشخص ا
نشدهکهمنظورخواجهیشیرازازآنهادقیقاچهبودهوازاین
کرده گوناگون گزیربهتعاریفوتفاسیر رو،حافظپژوهانرانا
کردن»پیر« کهشاعرازترکیب است،یکیبهخاطرآناست
کردهاست.مفسران و»مغان«یکتعبیراسطورهاینوخلق
بهجایاینکهبگوینداینتعبیر،اسطورهیبرساختهیشاعر
تعبیری به یا اوست مراد و پیر مغان، پیر میگویند است،
دیگر،اشارهبهپیامبراکرماستیاحتیبنابهتعبیریجذاب
باستان ایرانیان پیامبر زرتشت اشو نامحمتل، تقریبا اما
تعبیری و حافظشده یار خود ظّن از مفسری هر یا است؛

عرفانی،اخالقی،دینییافلسفیازآنبهدستدادهاست.
درحالیکهازمنظراسطورهآفرینی،پیرمغانفردیاشخصیت
خاصینیست،بلکهفقطیکترکیباسطورهاینوپردازانه
شاعراست،البتهنسبتبهعصراو.هرچندنمادهاوتعابیر
به بهنوعی و نمیشناسد مکان و زمان شاعر، اسطورهاِی

جاودانگیزمانومکاناشارهدارد.
اسطورهآفرینی طالیهداراِن از کالمی، هنر عرصهی در
یا اسطورهای ترکیبات ابداع و تازه معنابخشِی و شعر در
بیستم قرن در کهن، اساطیر براساس جدید اسطورهگوِن
میتوانبهعزراپاوند،تی.اس.الیوتودردهههایپایانی
کهنتر اعصار در و مکزیکی، شاعر پاز کتاویو ُا به قرن این

میتوانبهدانتهومیلتوناشارهکرد.
به را جهانبین« »جام که است خالقی شاعر حافظ
یا»جام کیخسرو« کهدیگرهمان»جام برده کار به گونهای
جمشید«نیست،بلکهمعناییتازهونمادینبهآنبخشیده
است؛یاپیرمغانکهدرواقعبیانگرکلیانسانکاملدربعدی
جهانیاستوازاعماقفرهنگباستانیایرانبرمیخیزدو

َمقـــــــــــــاله
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لزومامنظورسرایندهمغووخشورزرتشتیومزدایینیست،
انداخته اشتباه به را وشارحان ازمفسران بعضی چنانکه

است.
اسطورهآفرینیهایحافظرادرنوعخاصهستیشناسی
و ناب تعابیر و غزلیات ژرفساختی درالیههای فقط و او
گاهوذهنخالقشاعربایدجستوجوکرد. آفریدهیناخودآ
پیرحافظنهمعناییعرفیوخانقاهییاحتیعرفانی
دارد، اشاره زرتشتی مغ به نه و فلسفی راهبری به نه دارد،
بهطور کهسراینده تعبیراسطورهاِینوساختهایاست بلکه
گاهازآنچندمعناییرادرنظرداشتهاست.پس،در ناخودآ
تحلیلترکیباتمشابهیچوندیِرمغان،ُمغبچه،مِیمغانه،
حلقهیپیرمغانو...بایدتجدیدنظرکردوازنوبهتفسیرآنها
پرداخت.پیرمغان،انسانیا»مِن«شاعربهشکلینمادین
کهدرعینآسمانیبودن،بازتابزمینی واساطیریاست

همدارد.
کهبسامدباالیی یکیازاسطورهآفرینیهایدیگرحافظ
همدارد،میوترکیباتمتنوعآناستچونمیخانه،آب

یا و...؛ خام مِی باقی، مِی تلخوش، مغانه، می طربناک،
همه و... آتشکده و آتشگه مغان، خرابات چون ترکیباتی
و است حافظانه خاص نوع از اسطورهسازانه ترکیباتی
ازاینهادرعین کدام نوبهآنهاانداخت.هر بایدنگاهی
که میشود تبدیل پیچیدهای نماد یا استعاره به سادگی،
بایدُجست رادرهنرخالقهیاسطورهآفرینی خاستگاهش
کهبهتعبیری»خداداد«استوهرشاعریهرچندمعروف
با کهشاعر است هنرخاصی این و نیست برخوردار آن از
نام به کرده خلق شاهکاری هنریاش، جوهر از بهرهگیری
دیوانحافظکههمچندوهمترازشاهکارهایجهان،مانند
کمدیالهیدانته،بهشتگمشدهوبهشتبازیافتهیجان
که گوتهاست؛جوهریهنری میلتونودیوانشرقیوغربی
کاربسِت کهنبودنیامدرنبودناثرنداردو اساساربطیبه
من، گمان به است. بوده آفرینشگر اعصار، تمامی در آن
کهدرهرعصریباید اسطورهآفرینیهایحافظباعثشده

تفسیرینوازغزلیاتاوبهدستداد.

رنــــــدان عافیت سوز
)مدخلی بر تشابهات و تمايزات فكری ابوالعالء معّری و حافظ شیرازی(

دکتر محمدرضا خالصی

عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی

ابوالعالءمعّری،فیلسوِفروشندلوخشمگینوقهرآلود
تأثر  از زبانش نازکطبع، و کهسختحساساست تازی
تلخکامیهاومالمتهاودلتنگیها،نژدوملولوطغیانگر
استوشایددرنگاهنخست،هیچوجهتشابهوتجانسی
باحافظخوشلهجهوخوشباشوخوشزبانمانداشته

باشد.
گوشهنشین َبندی؛ و است اسیر زندان، سه در یکی
و مانده شریر، انزوایجسم  در و ازکفداده وچشم است

گواردل،خویشراابونزولمیخواند: تلخکامونا
الصحیَحابوالّنزوِل دعیُتاباالعالِءوذاَكمیٌن/ولکّنَ

)اللزومیات،ج۲48:۲(
ترجمه:»بوالعالیمخواندهاندواینیاوهایبیشنیست؛

ابوالنزولراشایستهترم«.
آنچهاوراچنینفسردهوُدژممیسازد،ضعفجسمی
نکرده رها را گریبانش چهارسالگی از که است مفرطی

است.
کلماتمیکارد در آتش که دگر،شاعریست آن و اما
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کلکشسخنرابهترنموترقصوامیداردتاسیهچشمان و
گل کشمیریوترکاِنسمرقندیبهشعرشرقصندونازند۱،
برمیافشاندومیدرساغرمیریزدوُمطربانراصالیسرور

وسرخوشیسرمیدهد۲.
باشادکامیهای را بوالعالء تلخکامی نگاهنخست، در
تجاسر و نیست همرنگی و همگونی هیچگونه حافظ،
و تأمل اما ندارد؛ تجانسی هیچ حافظ تسامح با بوالعالء
تدقیقوتحقیق،دریدگربهرویمامیگشایدوخردرابه
آثارهردو،مارابرآنمیداردکه راهیدگرمیکشاند؛تأملدر
گدازهایدیرینهی و زبانشانترجماندردها،رنجهاوسوز
گویاهردوبرآنسرندتاحنجرهایباشندبه بشریاست.
کهزبانبوالعالءازقرن وسعتآالمآدمهاوآیاجزایناست
وتاهمیشه،زبان چهارموزبانخواجهازقرنهشتمتاامروز

مردمانبخردوفرجاداست؟
رادردانشاندوزیوعلمآموزیبهسرآوردند هردو،روزگار
کهبزرگانی ایناست تاسرآمدروزگارانشدند.قفطیراباور
گسترهیدانشلغویبر چونصفدی،بوالعالءراازلحاظ
آن از کی حا نیز، خواجه اشعار میدهند۳. برتری همگان
و ژرف گنجینهایست است، ُپردان  بسیار او که است
هشتم. قرن اسالمی ایران فرهنگ همهی وسعت به غنی
هردوراجوالنگهبارگیایاندیشه،مرتعدرونومزرعجان

است.
در دارند. تفاوتهایی و شباهتها حافظ و ابوالعالء
اینمقالاندک،بهچندشباهتوتفاوتمهمآنهااشاره

میکنیم:
الف.شباهتها

و راهبانه نه است؛ مردم از بریدن میل را دو هر .۱
و جهانگریزند گاهانه، آ و خردمندانه َبل گاهانه، ناآ

جمعستیز:
منعاشَرالناسلمُیعَدمِنفاُقُهم

فمایفوهوَنِمنحٍقبتصریحٍ
)اللزومیات،ج۲۹۹:۱(
و نفاق با است، معاشرت مردم با را »هرکه ترجمه:
بیآزرمیشانمؤانستاست؛چونزبانبهحقنمیگشایند«.

کاربگیر بُبرزخلقوچوعنقاقیاس
گوشهنشینانزقافتاقافاست کهصیت

)دیوانحافظ:۱۲۳(  
عرصهی و است مشَوش و مغشوش دو هر عصِر .۲
سکون و آرامش تشنجات. و بات

ّ
تقل محیِط زیستشان

به اخالق، ندارد. وجود زمان اندیشهی و فکر در ثبات و
مردماِن است. رسیده آشفتگی و انحطاط منتهادرجهی
زمانه،درفکرفایدتستانیازخوانیگستردهاندکههرکس
آنبهرهجستهوتمتعمیگیرد.فضایلدرزمان بهتوانخوداز

یاوبیآزرمی، ر کمرونقوبیارزشاستوبازاِر آنان،سخت
در را خودرأیی و استبداد کمان، حا شایع. و رایج سخت
گسترشمیدهند،آزادگانراسر حدیرسواومشمئزکننده
میُبرندتابوییازعشقازآننخوشدوسینههارامیپویند

تاشعلهایازآنهانجوشد:
بغیرعقل/وینفذامرهمفیقالساسه لیوسوناالمور
یاستهخساسه فأفمنالحیاةواّفمنی/ومنزمنر

)اللزومیات،ج۳5:۲(  
راادارهمیکنندوفرامینشاناجرا ترجمه:»ابلهان،امور
کهسیاستمدارشانخوانند.ازچنینروزگاری میگردد.آه

گرفتارم«. کهدرچنگدونان بیزارم
یادبُبرد محتسبشیخشدوفسقخوداز

کهدرهرسربازاربماند قصهیماست
)دیوانحافظ:۲5۲(  
دست در گاه، مذاهب، است، معتقد بوالعالء .۳
مطامع به دستیابی برای است وسیلهای سودجویان
دنیوی،ایجاددشمنیهایموهومودوستیهاومّودتهای
خیالی.بهرهجویانوانتفاعطلبان،آنمتاِعآسمانیوزالل
ِگلآلود ولطیفرادردستهایزبروخشنخود،زمینیو

وخفیفمیسازند:
بالدنیاالیالرؤساء

َ
انماهذهالمذاهباسباب/الجذ

)اللزومیات،ج۳۳۷:۱(  
ترجمه:»مذاهب،وسیلهایبرایجلبدنیایپیشوایان

شدند«.
گمراه سخت گیرودار، این  در مذاهب پیروان پس،
گاممیگذارند: میشوندوازآنوادیپاكبهعرصهیخاك

بنه جنگهفتادودوملتهمهراعذر
چونندیدندحقیقت،رهافسانهزدند

)دیوانحافظ:4۷(  
خودبهایننکته 4.بارهاوبارها،معّریدرمیاناشعاِر
اشارهمیکندکهعبادتبهتسبیحوسجادهودلقنیست.
باطن شریعتراظاهریاستوباطنیوبیشترمردماناز

گرفتارظاهرآناند: آنغافالندو
انكدیُن/علییمیناهللمالكدین توهمتیامغرور

و بائٌس  یشکوكجاٌر و َتَنّسکا/ الحرام البیت الی تسیر
َخدیٌن

)اللزومیات،۱5۰:۱(  
هستی؟ متدین که میکنی گمان »گمراه، ترجمه:
ازسرزهدبهخانهی رادینینیست. تو سوگندبهخداوند

کیاست«. خدامیروی،حالآنکههمسایهاتفقیروشا
َرهممیفکنایشیخبهدانههایتسبیح ز
کهچومرغزیرکافتد،نفتدبههیچدامی

)دیوانحافظ:4۲5(  
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ودیانت کهشریعت یایی ر ازدستعالمان 5.هردو
آن و ارتزاق دین، راه  از قربانی، دنائت، و ثروت پای  در را
از برزخی آسمانی، لطیف متاع آن از و میکنند دکان را
و مطامعدوزخیسفیهانوشیفتگانومزورانوزرمداران

زورمندانمیسازند،فغانبرآسمانمیکشند:
لعلاناسًافیالمحاریبخوفوا

کناسفیالمشارب بأی
)اللزومیات:ج۱۰5:۱(  
ترجمه:»واعظانمحرابنشینکهمردمانراوعظکنند،

گاه،بهطرببنشینند«. بهمیخانههانیز،
کینجلوهدرمحرابومنبرمیکنند واعظان
کاردیگرمیکنند چونبهخلوتمیروندآن

مشکلیدارمزدانشمندمجلسبازپرس
کمترمیکنند توبهفرمایانچراخودتوبه

گوئیاباورنمیدارندروزداوری
کارداورمیکنند کاینهمهقلبودغلدر

)دیوانحافظ:44۳(  
دلبرخداوند ۶.هردوراایمانوایقانبرآناستکهباوِر
به رهیافتن اساس پلیدیها، و زشتیها از دوریگزیدن و

سرمنزلمقصوداست:
ٍب َتَجّنُ ثادیٌنبَرٍبواحٍدو

مودأئُن
َ
َقبیَحالَمساعیحیَنُیظل

)اللزومیات،ج4۹۳:۲(
ایماندارموبهدوریگزیدن ترجمه:»بهپروردگاریگانه

ازهرپلیدیایقان«.
مانگوییمبدومیلبهناحقنکنیم

جامهیکسسیهودلقخودازرقنکنیم
کموبیشبداست عیبدرویشوتوانگربه
کهمطلقنکنیم کاربدمصلحتآناست

)دیوانحافظ:۳۷8(
ودلتنگ؛ کیاند کیشا ازجهانمادیوخا ۷.هردو
بهصادقان آشکارا، و آنشرارهمیکشد از آتش که کی خا
گذرگاه وعاشقان،چنگودنداننشانمیدهد.هردودر
خودشان خر با را نودولتان میروند، جریده عافیت،
وانهادهاندوخاطربهدستتفرقهنمیسپرند؛امابربریتو
رامیشکند. وطاقتشان رامیشکرد سبعیت،جانشان
روحبلندشانطاقتاینهمهآلودگیوبیآزرمیرانمیآرد
وسینهشاندرمقابلاینهمهنامردمی،بهوسعتآسمان
بهقول که بگشایند؛ پری تا نمییابند ارتفاعی میبارد.

گرسنهگرگاناست.  بوالعالء،روزگاِر
شعلهزاری خاکش است، آفت ز پر اطرافشان جهان
فتنه مقرنسش سقف از و است بدنامیها و کامیها نا  از
میخیزدودردمیریزد؛پس،دلبستگیووابستگیرانشاید

ونباید:
َجیُبالزماِنعلیاالفاِتمزروُر

جّدمضرُور
َ
ال شقّیُ مافیهااّل

)اللزومیات،ج55۷:۱(
از مملو و است آفت مشحون روزگار »گریبان ترجمه:

کامیوفریبخوردگیومخافت«. نا
اینسقفمقرنس،برخیز فتنهمیبارداز

تابهمیخانهپناهازهمهآفاتبریم
)دیوانحافظ:۱۱5(
کهَزلت کریموسّتار برخداوندیاست 8.هردوراباور
کرامتشویدوعیبمردمانبهسّتاریت بندگانبهچشم
و نیارد بهحساب بیند،ظاهر وحال ننگرد قال به پوشد.

باطندرنظردارد:


ُ
َاأخشیَعذاَباهلِلواهلُلعاِدل

ِب
َّ

وقدعشُتعیَشالمستضامالمعذ
)اللزومیات،ج۱۰۷:۱(  
ترجمه:»آیابیمعذاِبخدایراداشتهباشمدرحالیکه

خداونددادگراست.مناززندگیجفادیدهام«.
نصیبماستبهشت،ایخداشناسبرو

گناهکارانند کرامت کهمستحق
)دیوانحافظ:5۰۷(
این مؤمنانه، و معترفند ذاتحق رّزاقیت به دو هر .۹

موضوعراباوردارند:
الاطلباالرزاقوالمولیفیضعلّیرزقی

اناعطبعضالقوتأعلماّنذلكضعُفحقی
)اللزومیات،ج۱8۷:۲(
ترجمه:»روزیازکسنمیطلبمکهپروردگارمروزیرسان
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کرده،بیشازاستحقاقمناست«. است.آنچهمراعطا
کرد کار گدائینکتهایدر شاهم بردِر

کهبنشستم،خدارزاقبود گفتبرهرخوان
)دیوانحافظ:206(
۱۰.سرزمینمألوفمعّری،شكاست.درهرسرزمینکه

فرودآید،بازبدانوطنمأنوسبازمیگردد:
بفیحناِدِسهابُسرج

َ
/فُیطل أفیالّدنیالحاهااهلُلحّقٌ

)اللزومیات،ج۲۶4:۱(
ایندنیاینفرینشده،حقیقتیهستتا ترجمه:»آیادر

کرد؟«. باچراغیدرمیانتاریکیهاآنراجستوجو
کهبوالعالءخود علتاصلیاینموضوعنیز،ایناست
یایروزگار کهدر گردابهایبیکرانهایمیبیند راغرقدر

گشادهاست: براو
جٍج

ُ
الحمدهللقداصَبحُتفیل

ُمکابدًامنهموِمالدهِر،قاموسًا
)اللزومیات،ج۳۷:۲( 
با و فتادم امواجی  در که را خدای »سپاس ترجمه:

اقیانوساندوههایروزگاردستوپنجهنرممیکنم«.
یابهقولخواجه:

گردابیچنینهایل شبتاریكوبیمموجو
کجادانندحالماسبکبارانساحلها

)دیوانحافظ:۱(  
اماوطنمألوفومأنوسخواجه،عشقاستوحافظ
گاه،درجنبشوسلوکفکری کبوترهادیآنبام.حافظ،
خودبهدامشکمیافتد؛امادرآن،ُمقامنمیگیرد؛شک
کهاورابهمقصدمیرساند؛معمای برایخواجهُپلیاست
هستیبرایاونیزالینحلاست؛اماحافظچونبوالعالءبه

هستینمینگرد:
چیستاینسقفبلندسادهیبسیارنقش

گاهنیست زینمعماهیچدانادرجهانآ

)دیوانحافظ:۷۱( 
خواجهحلاینمعمارابهدستعشقمیسپارد:

بهچشمعشقتواندیدرویشاهدغیب
کهنوردیدهیعاشقزقافتاقافاست

)دیوانحافظ:44(
دلچوازپیرخردنقلمعانیمیکرد

عشقمیگفتبهشرحآنچهبراومشکلبود
)دیوانحافظ:۲۰۷(

امابوالعالءراسرِعاشقینیست.

ب.تفاوتها
1.نگاهایشانبهدنیا

َشّر ندارد؛ اعتدال میکند تصور ابوالعالء که جهانی
صرفاستواینَشّردارویینداردودرمانینمیشناسد،
این درهمشکستن برای او شکند. هم در آنکه مگر
شکستنایافتی،بهمبارزهایمنفیرومیآورد؛لذتهای

خویشرابهشدت،محدودمیکند:
س

َ
ُیقِنُعنیُبلُسٌنُیماَرُسلی/فإنأَتْتنیَحالوٌةفبل

س
َ
قاروَنِعّفٌةوَفل ماختَرت،إّناَرَوحِمن/َیساِر ّسَ

ُ
َفل

)اللزومیات،ج۶۶:2(  
کفایت مرا که میگردد مهیا برایم »عدسی ترجمه:
کشد،انجیرخواهدبود؛پس گرمیلمبهشیرینی میکندوا
کهازچشممنعّفتواخالص،فراتراز هرچهخواهیخور

گنجقاروناست«.
بر دیده که ندارد وجود عالمچیزی در است معتقد او

ندیدنشمتأسفشود:
واهللمافیالوجودشیئی/تأسیعلیفقدهالعیون

)اللزومیات،ج548:۲(
حافظهرچنددنیاراشیریننمیبیند:

کهباهمهکسنردفتنهباختفلك فغان
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کهدستیازینَدغاببرد کسینبود
)دیوانحافظ:۱۲۹(
بیشهد را  دونپرور دهر سماط بوالعالء چون هم او و

آسایشمیداند:
سماطدهردونپرورنداردشهدآسایش

تلخوازشورش مذاقحرصوآزایدلبشویاز
)دیوانحافظ:۲۷8(
آن بر تفضلی که میداند عیب هزار دارای را جهان و
اوباجهان،ستیزبوالعالئینیست؛ مترتبنیست؛امارفتار
وشرها، زیباییها،خیرها و حافظمعتقداستزشتیها
هم با را دو هر معقول فکر و باهماند خوبیها، و بدیها

میبیند:
بادخزاندرچمندهرمرنج حافظاز

کجاست؟ گلبیخار فکرمعقولبفرما،
)دیوانحافظ:۲۰(

امیددرزندگیاونقشدارد:
کاربستهمکن دالچوغنچهشکایتز

گرهگشاآورد کهباِدصبح،نسیم
)دیوانحافظ:۱۱8(

وبدانمستظهرومتکیاست:
کردهبود کهخاطرماخسته بارغمی
عیسیدمیخدابفرستادوبرگرفت

)دیوانحافظ:8۶(
ازمواقعبههیچ رادربسیاری اماآن رامیشناسد؛ غم

میگیرد:
یاد وپندمنمبراز غمجهانمخور

کهاینلطیفهیعشقمزرهروییاداست
)دیوانحافظ:۳۷(
وهرفرصتیرابرایبهعشرتنشستن،مغتنممیشمارد:

کوش گوشهوشنیوشازمنوبهعشرت به
گوشآمد کهاینسخنسحرازهاتفمبه

)دیوانحافظ:۱۷5(
وشیوهیرندیوخوشباشیعیارانراسرلوحهیخود

قرارمیدهد:
زآنکههست بازارعالمخوشدلیور نیستدر
شیوهیرندیوخوشباشیعیارانخوشاست

)دیوانحافظ:4۳(
آن با غزلخوان، و دستافشان خوشباِشِ بینش این
از هرکدام است؛ متفاوت طغیانگر و ملول و نژند بینش
منظریجهانرامینگرند.عرفان،منظرخواجهراتلطیف

کردهاست.
2.نگاهایشانبهعقل

ازدیگرتمایزاتفکریخواجهوبوالعالء،دیدگاهایندو

دربارهیعقلاست؛نیکلسونوهوراتبوالعالءرافیلسوف
و میپویند عقل راه علیالقاعده فیلسوفان و میدانند
عقل، به نسبت را معّری میجویند. عقل با را حقیقت

کاملاست: ایمانی
،االإمامسوی َبالظّنُ

َ
َکذ

العقلمشیرًافیصبحهوالمساء
فاذامااطعتُهجلَب

الرحَمةعندالمسیرواالرساء
)اللزومیات،ج۶۶:۱(  
که گمان،دروغاست.پیشواییجزعقل ترجمه:»ظنو
گرازعقلپیروی هرصبحوشامراهنماستوجودندارد.ا

نمایی،درحرکتوسکونبرایتخوشبختیمیآفریند«.
ابوالعالءعقلرابهترینمشاورمیداند:

العقَلواُتركغیَرُهَهَدرًا َفشاِور
ُهالنادی فالعقُلخیُرمشیٍرصّمَ

)اللزومیات،ج۳۷۹:۱(  
عقل که بگذار را باقی و کن مشورت عقل »با ترجمه:

بهترینمشاوراست«.
اومعیارومحكهرراستیونادرستیراعقلمیداند.

در اسالمی، عرفان تعالیم براساس حافظ اصواًل، اما
مقابلعشقودرمقابلهباعشق،بهعقلاعتقادیندارد؛در
َمدَرسعرفان،عشقشارحغوامضومشکالتعقلاست
و فارسی عاشقانه و عارفانه ادبیات  در دو این تعارض و
تازی،ازدیرباز،مطرحبودهاست.ازدیدگاهخواجه،عقل،
سستمایه سخت هستی، بغرنج رازهای فروگشودن  در

است:
کرشمهیتوشرابیبهعاشقانپیمود

کهعلمبیخبرافتادوعقلبیحسشد
)دیوانحافظ:۲۰۰(  

تقابلباعشققراردارد: ودر
کهازدفترعقلآیتعشقآموزی ای

ترسمایننکتهبهتحقیقندانیدانست
)دیوانحافظ:5۳۲(  

3.نگاهایشانبهزن
زنستیزی حافظ، با ابوالعالء تمایز وجوه دیگر از
بیحدومرزمّعریاست.اوزنانرابیوفاوبیانصافودام
آنها به نباید که است معتقد بنابراین میداند؛ گمراهی

نزدیكشد:
ومنِصفاِتالنساِء،ِقدمًا/أنلسَنفیالُوّدُمنصفات

ومایبیُنالوفاُءاال/فیَزَمِنالَفقدوالوفاِة
)اللزومیات،ج۲۳۱:۱(
کهموّدت ترجمه:»ازقدیماینصفاتزنانبودهاست
یامرده گفته راترک وانصافووفاندارند،مگرآنکهآنها
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باشی«.
بهشکل اندیشهیخواجهچنیننیست؛زنچه  امادر
حقیقت آن از نمادین بهصورت چه و زمینی معشوقهی

قدسی،بسیارموردتوجهحافظاست:
کنید واقعهتابوتمازسرو بهروز

کهمردهایمزداغبلندباالیی
)دیوانحافظ:4۶۱(  

زلفبربادمدهتاندهیبربادم
بنیادمکنتانکنیبنیادم ناز

کوه شهرهیشهرمشوتاننهمسردر
شورشیرینمنماتانکنیفرهادم

)دیوانحافظ:۳۱۶(  
4.نگاهایشانبهشراب

کینهایدیرینهاستوازمصاحبتو معّریراباشراب
معاشرتبااوپرهیزمیکند:

کانتالخمرخاًلماسمحُتبها لوال
لنفسیالدهرالسّرًاوالعلنا

)اللزومیات،ج5۱۱:۲(  
تمامت در باشد، یاری و دوست شراب، گر »ا ترجمه:
من با آشکارا، و پنهان که داد نخواهم اجازت را او عمر،

کند«. معاشرت
دراشعارخواجه،میانگوریوعرفانیجایگاهیبسیار
کهخواجهبامی،میخانه، واالدارد؛حیطهیوسیعواژگانی
مغانه، می حریف، صراحی، پیمانه، باده، خم، ساقی،
شراب، خرابات، ساغر، قدح، جام، خمار، مغان، پیر
از میسازد، و... قدح صهبا، بادهفروش، مینایی، ساغر
تازی و پارسی زبان واژگانی گسترههای اعجابآورترین
از نیمی به نزدیك بدان، متعلق رشتههای و می است.

دیوانخواجهراانباشتهاست:
صراحیایوحریفیخوشمزدنیابس

کهغیرازینهمهاسبابتفرقهاستوصداع
)دیوانحافظ:۲۹۲(  

حافظخلوتنشیندوشبهمیخانهشد
گذشت،برسرپیمانهشد ازسرپیمان

)دیوانحافظ:۱۶۹(  
زیندایرهیمیناخونینجگرممیده

کنماینمشکلدرساغرمینایی تاحل
)دیوانحافظ:4۲۹(  

5.نگاهایشانبهمدح
کهبوالعالءرا ازوجوهدیگرتمایزایندوبزرگ،آناست
نبودهاست. وزیران و امیران درهمهیعمر،سرمدیحت
درمقدمهیسقطالزندمیگوید:»باشعرخودسمعرئیسان
بهقصد برایپاداش،مدیحتینسرودمواینکار از نکوفتمو

کردم«. ریاضتوتهذیبنفس
َكواحٌد/والترغبنفیِعشَرِةالّرؤساِء توّحدفإّناهلَلرّبَ

)اللزومیات،ج4۷:۱(  
به و یکتاست آفریدگارت که باش »تنها ترجمه:

مصاحبتومعاشرتبارؤسارغبتمکن«.
از معدود و محدود چندجای در هرچند را خواجه
که اندرز این و دنیاست بیمروت ارباب  از گله دیوانش،

دامنازصحبتومعاشرتسالطینبایدبرچید:
ماآبرویفقروقناعتنمیبریم

کهروزیمقّدرست باپادشهبگوی
)دیوانحافظ:۲۷۹(  

کزاستغنایمستی خوشاآندم
فراغتباشدازشاهووزیرم

)دیوانحافظ:۱۲5(  
کمیاباست؛حافظ اوبسیار ابیاتدردیوان این اما
بیشازپنجاهغزلوقصیدهدرمدیحتشاهانووزیران
او دیوان از معتنابهی حجم که دارد مظفر آل و اینجو آل
این  در خواجه غریب اغراقهای است. کرده اشغال را
نامیمون عادت و زمانه  بیمار رسم که ستایشنامهها

گاه،تلخمیکند: کامارادتمندانشرا اجتماعبودهاست،
کشتیهالل یایاخضرفلكو در
هستندغرقنعمتحاجیقوامما

)دیوانحافظ:۲۰۹(  
کهسحرخسروخاورمیگفت خوشمآمد

باهمهپادشهی،بندهیدولتشاهم
)دیوانحافظ:4۷۳(  

یادداشتها:
۱.بهشعرحافظشیرازمیرقصندومینازند
کشمیریوترکانسمرقندی سیهچشمان

)دیوانحافظ:5۰۹(  
یم گلبرافشانیمومیدرساغرانداز ۲.بیاتا

اندازیم فلكراسقفبشکافیموطرحینودر
چودردستاسترودیخوش،بزنمطربسرودیخوش

کوبانسراندازیم کهدستافشانغزلخوانیموپا
)دیوانحافظ:444(

۳.نک:الفنومذاهبفیالشعرالعربی:۳۲۰

منابع:
الیلزم ما لزوم .)1٣81( ابوالعالء. المعری، .1

بیروت.بیروت. ودار )اللزومیات(.دارصادر
سایه، سعی به حافظ .)1٣88( هوشنگ. ابتهاج، .2

کارنامه. تهران:
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گفت وگوی اختصـــــاصی با
استاد دکتر محمد استعالمی

کشور است. ک(،  ادیب، پژوهشگر  و از حافظ شناسان نامدار  دکتر محمد استعالمی )زاده ی 1315، در ارا
او تا ١٨سالگی در زادگاه خود به مدرسه رفت و سال آخر دبیرستان را در تهران گذرانید. سال 1334 رشته ی زبان و ادبیات 
کنار آن، رشته ی علوم تربیتی را نیز در دانشسرای  کرد و در  فارسی را به عنوان رشته ی تحصیلی خود در دانشگاه انتخاب 
کارشناسی خود را به پایان رسانید و در سال 1345 موفق به دانش آموختگی از مقطع  عالی آموخت. در سال ١٣٣٧ مقطع 

دکتری زبان و ادبیات فارسی، در دانشگاه تهران شد.
دانشگاه  در  دکتری،  درجه ی  دریافت  از  پیش  دوسال   ،1343 سال  از  را  دانشگاه  سطح  در  تدریس  استعالمی،  دکتر 
کرد و از مهر 134۶ تا خرداد 135۷، در دانشسرای عالی و دانشگاه تربیت معلم، به تدریس مشغول بود و مراتب  تهران آغاز 
و  علوم  وزارت  تأسیس  با  پایان تحصیل، هم زمان  از  او پس  کرد.  احراز  را در همان جا  استادی  و  دانشیاری  استادیاری، 

که در آن عهده دار مسئولیت شد.  کسانی بود  آموزش عالی، در سال 134۶ از نخستین 
دکتر استعالمی در دهه ی4٠، در پربارترین سال های تدریس استاد بدیع الّزمان فروزانفر در دانشگاه تهران، از نزدیک ترین 

کار(، دستیار استاد بود.   کبیر شمس )از جلد هفتم تا پایان  کار نقد و تصحیح دیوان  گردان او و در  شا
مطالعاتی  دوره های  استعالمی  است؛دکتر  گذشته  دیگر  سرزمین های  از  دانشجویانی  با  نیز  ایشان  پربار  عمر  از  بخشی 

کانادا اقامت دارد. کنون در  گذرانده و هم ا کانادا و آمریکا  گونی را در دانشگاه های هند،  گونا
کتاب و حدود ١٠٠مقاله و مصاحبه می رسد. در  که درمجموع، به 2۷جلد  از ایشان آثار  ارزشمند بسیاری منتشر شده است 
گرانبهای درس حافظ و حافظ به گفته ی حافظ؛ یک شناخت منطقی هماره مورد  کتاب  این میان، در پیوند با حافظ، دو 

گرفته است. اقبال حافظ پژوهان بسیاری قرار 

کیمیای ُصحبت
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درآستانهیهشتادوچهارسالگیاستاد،نشریهیآینهدار
جمالگفتوگوییاختصاصیصورتدادهاستکهشمارا

بهخواندنآندعوتمیکنیم:

اندیشه ی  محورهای  از  کدامیک  با  حضرت عالی   .1
که در  حافظ، بیشتر مأنوس هستید و یا تالش می کنید 

زندگیتان همواره درنظر داشته باشید؟

سه دیگر، بیان به و موضوعی زمینهی سه حافظ شعر
و عارفانه شعر عاشقانه، شعر دارد: متفاوت حالوهوای
همهی با او مقابلهی که حافظ کالم عمدهی قسمت
گفت. کارانزمانهاستوآنرابایدشعررندانهیحافظ یا ر
رابرایاینتقسیمبندیمناسبنمیبینم منکلمهیمحور
گرشماازآنمعناییجزاینسهحالوهوادرذهندارید، وا
من و برگردیم  محور معنای آن به دیگری فرصت در باید

جوابمناسبآنرابدهم.
پاسخ کنیم، درک بهتر را اینسهحالوهوا اینکه برای
کمتراز بهاینسؤالرابایدبیشتربشکافیم:دیوانموجود،
پانصدغزلداردوآنچهدرپیاینپانصدغزلآمده،بیشتِر
را آنقسمت گردرشناختحافظ ا و ازحافظنیست آن
نمیزند. آسیبی حافظ از منطقی درک به یم، بگذار کنار
کتابدرسحافظ/نقدوشرحغزلهایحافظ)هفت در
متفاوت حالوهوای این بر من سخن(، انتشارات چاپ
تمامابیاتآن کهدر کمترغزلیهست کردهام،اماباز تکیه
اینسهحالوهواثابتماندهباشد.دلیلآنهماین یکیاز
کهحافظپایبندمناسبتالفاظدریکبیتبودهو است
شعرهایخودرامکررمیخواندهوحّکواصالحمیکرده
کهنسخهیدیوانیاززماناووبهخّطاو است.میدانید
اوبهدستناسخانرسیده،اوراقی یموآنچهپساز همندار
آننبوده کههیچتدوینوتنظیمیازخوداودر بودهاست
کتابیرابرای کتاببودهو است.ناسخانهموّراقانبازار
کهدرحّدفهمخودشانتصّرفیهم فروشتحریروچهبسا
محمد »مقدمهی به  مشهور مقدمهی میکردهاند. آن در
و افزودهشده او بردیوان ازحافظ گلندام«هم،دیریپس
سند یک بهعنوان هم گلندام محمد خود و آن محتوای
گلندام محمد نمیدانیم درست درواقع و ندارد اعتباری

کنیم. کیست؟تابهاوتکیه

گی حافظ را چه می دانید؟ 2. بارزترین ویژ

کناراهل حافظدیریدرمدرسههایعلومدینیودر
مدرسهبودهوباهشیاری،همانزمینههارابهترازعلمای
عالم معرفت به راهی آنها کار در و آموخته مدرسه اهل
و بهخانقاههایصوفیانزده معناندیدهاست.بعدسری

دیریهمباآنهاهمنشینبودهودردکانآنها،خاصهدر
یاییونگاهبهعیبدیگرانو شیرازقرنهشتم،جززهدر

دروغوفریبمتاعینیافتهاست:
کههیچازخانقهنگشود میخانهامبگشا دِر
گفتیم نه،سخناینبودوما بودور گرتباور

از نومیدی و مدرسه ترک از پس ویژگیحافظ بارزترین
خانقاهآغازمیشودکهاودرذهنخودیکاسطورهمیسازد
کارمیبردواینپیراورادر وتعبیر»پیرمغان«رابرایاوبه
کتابیودرهیچیکازمحلههای شیرازقرنهشتمدرهیچ
شیرازپیدانمیکنید.پیرمغانوپیرمیخانهوپیرمیفروش
وخضرراهوطایرخجستهوادیبعشق،تعبیرهاییست
کهحافظمثلدیوژنDiogenes،روزروشن کسی برایآن

براییافتناوچراغبرگرفتهواورانیافتهاست:
کزطرفی ُعّشاق،بود شهرخالیستز

کاریبکند؟ مردیازخویشبرونآیدو
کارگزاران کههمهیعلمایمدرسهوپیرانخانقاهو نه!
کالنترهایمحلههادرپیسود شهروفرمانروایانوالیتو
کهازخویشبرونآید!« یانخویشاندو»مردینیست وز
رسوایی کوس که است همین حافظ ویژگی بارزترین و
که است کوفته تاریخ  بازار سر بر چنان را آنها همهی
مشابه شرایط در و میرسد ما گوش به آن بازتاب  هنوز
میزند. حرف ما زبان  از حافظ که انگار هم، روزگار آن

رهنمودهای  کدام  کاربست  حضرت عالی  نظر  ۳. به 
بیش تر  معاصر  انسان های  زندگی  در  حافظ  اشعار 

اهمیت دارد؟

گفته یم.اوکی یمسربهسرحافظمیگذار مثلاینکهدار
کهبرایمردمقرنبیستویکمرهنمودزندگینوشته است
یافتیاست گرمااوراسرمشقآزادگیمیدانیم،در است؟ا
گاهمیکند آ را ما فقط او یم. دار تربیتدرستخود  از که
یم.آنوقتهمانچشم گوشخودرابازنگهدار کهچشمو
ظاهر اهل فریب از که میدهد رهنمود ما به باز، گوش و
گرراِهرفتهرادرستنیافتیم،برگردیم.سرای بمانیموا دور
از بسیاری در میکده و میخانه و کویمیفروشان و مغان
کهحافظباخودداردو کاربردهایحافظآنخلوتیاست
که پیرمغان یعنی رامیبیند. نایافتنیخود آن،همان در
کتابیپیدا گفتمسراغاورادرشیرازقرنهشتمودرهیچ
نمیکنید،درسینهیحافظاستوبهزبانسادهتر،همان
که حافظبریدهازمدرسهوخانقاهاست.اینحافظاست

باطنزیدلیرانهمیتواندبگوید:
کهروزحشر،عنانبرعنانروند ترسم
تسبیحشیخوخرقهیرندشرابخوار!
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دیوان  با  را  دانشگاه ها  و  ادبی  محافل  ۴.برخورد 
حافظ چگونه ارزیابی می کنید؟ 

گرکارماشناختدرستازحافظاست،اینبهمحفل ا
است امرشخصی یک نمییابد. ربط دانشگاهخاّصی یا
دانشگاهها، استادان و ادبی محافل صدرنشینان از که
کدامیکدرپیآنشناختدرسترفتهاند؟داوریروی
در نمیکنم گمان است. مشکل روزگار این ادبی محافل
ایران،آندیدارهایخانهیمعدلشیرازیهرگزتکرارشده
بیرون بیشتر که است چهلسال از بیش هم من باشد!
یا تهران  در که نمیدانم درست و میکنم زندگی وطن از
هم دور حالوهوایی چه در و کسانی چه شما  شیراِز در
دانشگاههای در میزنند؟ حرف حافظ از و مینشینند
ایرانهمتجربهیمنباهمانسالهایدورربطمییابد.
که زمینهای هر در فروزانفر، الّزمان بدیع روزگار نادرهی  از
زندگی آخر هشتسال در دارم. حرف دنیا یک بپرسید،
کاردیوانشمس اوبهدستیاریاودرآخرینقسمتهای
گذراندهبودمودرخالل مفتخربودموبااورسالهیدکتری
مناسبت یک در که میآمد پیش مکرر سالها، همان
خاصدرکعمیقاوراازحافظ،درهمانپایهایمیدیدم
کهاورادرشناختموالناجاللالّدینبیمانندیافتهبودم.
کرد،منوچهر گرازحافظشناسمعتبریبایدیاد او،ا پساز
در آنچه اما است؛ آذرآبادگان دانشگاه افتخار مرتضوی،
یمازدانشگاهنبود،مرتضویراباید اودار شناختحافظاز
ستود.بهتقریبازهماننسل،راهگشاییاستادزّرینکوب
روزهایی  در من کرد. یاد ستایش و حرمت با باید هم را
را منطقی شناخت یک حافظ، گفتهی به حافظ که
کهآیاباازکوچهی مینوشتم،صادقانهازخودممیپرسیدم
بیایدیانه؟ کارمنبایدبهبازار کتابدیگریمانند رندان،
در که ید دار آزاد زبان روزنامهی  از سراغی شما نمیدانم
تهرانمنتشر از1٣00خورشیدیدر آخرینسالهایپیش
بیراهه  ودر راپوچ گذشته وفرهنگ وتمامادب میشده
جامعه در آنقدر روزنامه آن خوشبختانه است؟ میدیده
ماندگاریداشته آنخاطرهی از کتاب اهل که نیفتاد جا
رابهیاد ازحافظ،آن باشندوتنهاعلیدشتی،درنقشی
اوایلهمینقرنحاضر،محققیپرمایهمثل ماآورد.امادر
کردهوبهاوتاخته برابرحافظقدعلم کسرویهمدر احمد
گرحافظرادرست بود.کسرویموّرخسختکوشیبود؛اماا
این با است. اوهمدرد با کهحافظ میشناخت،میدید
فرزانگانرا کسروییکیدیگراز گویدِ حال،حافظچهمی
کتابدیگریباهمانعنوانحافظچه که بهمیدانآورد
نوشتههایدیگر  از اوشایدبیش  کار و بنویسد گوید؟ می
محمود دکتر از سخن دارد. علمی اعتبار دانشگاهیان

یک بهعنوان حافظ از  اولینبار برای هومن است. هومن
کهحافظ متفکرونهفقطیکشاعرحرفزدواعتالییرا
او کار کرد. بهواژهیرندومعنایرندیدادهاست،مطرح
اسماعیلخوییسپاسگزار رفیقمان  از باید و بود متفاوت
راباردیگرباعنوانحافظمحمودهومنبه کار کهآن باشیم

دستدوستدارانحافظرساندهاست.

حافظ پژوهِی  مطالعات  کلی،  ارزیابی  یک  ۵.در 
یکصدسال اخیر را چطور ارزیابی می نمایید؟ 

سؤال به پاسخ در بیشتر پنجم سؤال این به پاسخ

کارهای که گفتههمنبایدگذاشت چهارمآمدهاست.امانا
کمبودهاییهمداشتهاست. بسیاریشدهوهریک

بایکدنیااحتراموستایشازعالمهیقزوینیمیتوان
یک اعتبار  هنوز که او دیوانحافظ درهمان اما کرد؛ یاد
کارهای کمچهلمورددرمقایسهبا بزرگرادارد،دستِ کار
در که هست هم مواردی میپذیرد. تجدیدنظر دیگران
بیت دو در زّرینخط، بهدستحسن کتاب اول تحریر
پیاپی،مصراعدومبیتهاباالوپایینرفتهاست.بیشاز
یموهیچیکبیعیِبمطلق دهتصحیحخوبحافظدار
حافظ عنوان با شرحی و تصحیح اما اما، اما، نیست.
ازسال1٣57 بعد که فرخ، رکنالّدینهمایون از خراباتی
کردوحافظعارفشد،نمیتوانم راعوض شناسنامهاش
بیراههبودودرآنسالهانفوذسیاسی کهبسیاردر نگویم
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صاحباثر،یکبرنامهیتبلیغهمبرایآنراهانداختهبود
کهرسواییرامیافزودوتنهاجرأتسعیدیسیرجانیبود
را گفتنیها نا و گذاشت آن ضعف نقاط روی دست که

گفت.

۶. شما به عنوان یک مولوی پژوه، میان این دو شاعر 
بزرگ )حافظ و مولوی(، چه تناسب و تضادی می بینید؟

روزگارند. آن فرزند روزگاری، هر برجستهی آدمهای
ازدهسال نوجوانیبهغربتافتادهودربهدربیش از موالنا
قونیهماندگارشدهاست.پدرموالناهم  تادر بوده درسفر
یکواعظسرشناسبلخوخراسانبزرگبودهوتاپایانعمر
کناراهلمدرسهودوسالآخرعمرُمدّرسمدارس همدر
اوبهصوفیانو قونیهبودهاست.هرچهدربارهیوابستگی
کسانی تخیالت نوشتهاند، کبروی صوفیان مسندنشینی
کوششیبرایآنکهسابقهی کیوجامیاستو چونافال
گسترش او تصّوفرادرخاندانموالنابهنسلهایپیشاز
ُمدّرس یک سالگی تاسیوهشت هم موالنا خود بدهند.
ضربهی با و بوده قونیه مدرسهی چند در شرعی علوم
هیچ اینها است. کرده آغاز تازهای زندگی تبریز، شمس
که بالقبخواجه شباهتیبهزندگیحافظندارد.حافظ
داشته، بسامانی زندگی ظاهرًا رفته،  کار به نامش همراه
خمیرزننانواییهمنبوده،مدرسهوخانقاهرادیدهوازخیر
گذشتهوبهاقتضاینابسامانیجامعهیقرنهشتم هردو
شیراز،بهیکروشنفکرمتعهدومعترضبدلشدهوهیچ

اونبودهاست. گردومریدهمدور جمعثابتیازشا
دو روزها آن  شیراز خاص، زمان آن بهاقتضای اما 
و دانش مراتب با یکی دارد: معترض و متعهد روشنفکر
کاران یا کوسرسواییهمهیر گفتم که قدرتبیانحافظ
کوچهوبازار تاریخمیکوبدودیگریمیانمردم رابرسربازار
به بازارهم و کوچه ومحیط آنهاحرفمیزند زبان به و
فریاد عبید هزلّیات همان و دارد نیاز کانی زا عبید همان
نباید را عبید است. هشتم قرن شیراز  بازاِر و کوچه مردم
گویا که گرفت،اوتنهاهمدردواقعیحافظاست دستکم
هیچآشناییودیداریهمباحافظنداشتهاست.بااین
نیست؛ بیش جمله یک شما سؤال این جواب توضیح،

میانموالناوحافظنهتناسبیهستونهتضاّدی.
ایرانبهمعنایخراسانو شعرموالناراهمتاقرننهمدر
کسینمیشناختهاستوحدسمنطقی وفارس، عراق
ایناستکهحافظهمشعرموالنارانخواندهونمیشناخته
از هم موالنا با  دیدار و قونیه به سفرسعدی روایت است.
مقدمهی در را بیشترش شرح است. راویان تخیالت

مبسوطمثنوینوشتهام.

آینده، چه مطالعاتی در  ۷. به  نظر جناب عالی برای 
زمینه ی حافظ پژوهی در اولویت است؟

تشخیص باید  روزگار آن اهل را روزگاری هر اولویت
چه که نمیکنم توصیه نوههایم به و پسرم به من بدهند.
در آنها با را خودم تجربههای بخوانند؟ چه و بیاموزند
هم من تجربههای به که میبینم گاه و میگذارم میان
یافت زمانهیخودشاندر کهخودشاناز نیازیندارند؛چرا
زندگی در میگیرم. یاد آنها از من و دارند روشنتری
بیست از بیش از ایران، عزیزان جز من هم، دانشگاهی
ازحرفهایمن یکی و دانشجوداشتهام ملیتمختلف
»استاد که است این مانده، آنها از بعضی خاطر در که
خوببایددانشجوبماند«.درکارهایمنتشرشدهیمنهم
استنادمیکنم کسانی مطالعات و پژوهشها به میبینید
کالسمنبودهاندوبعدمنازآنهاآموختهام. کهروزیسر

در  فراوانی  پژوهش های  کنون  تا ۸.حضرت عالی 
حافظ  با  پیوند  در  کتاب  و  مقاله  یادداشت،  قالب، 
آیا در حال حاضر مشغول به پژوهشی  ارائه نموده اید، 
در  برنامه ای  آینده  در  یا  و  هستید؟  حافظ  با  پیوند  در 

این باره دارید؟

سعیده خانم با گفتوشنودی درگیر حاضر، حال در
گفتوشنود،ایناست رضازادهام.اماپاسخبهسؤالاین
نیاز همیشه دیگران، و حافظ و موالنا روی ما کارهای که
شرح و نقد حافظ/ درس کار در من دارد. تجدیدنظر به
جمع یک مقابل در را خودم صمیمانه حافظ غزلهای
اما میدیدم، دانشجویان متعارف معلومات با دانشجو
گفتن بر کید تأ باوجود که کتاب،دیدم اول ازچاپ بعد
هم را دیگری حرفهای باید  باز ضروری، حرفهای
کنموروشنترپیشچشم کمیزیرورو بگویم،یاحرفهارا

عزیزانبگذارم.
شناخت یک حافظ، بهگفتهی حافظ من، دوم کار 
حافظشناسان آنچه بر تکیه و است فریاد یک منطقی
دیگربهآنتوجهنکردهاندومهمتراینکهزنوفرزندحافظ
ایندیوانمختصرندیدهاند. وعالقهیاورابهخانوادهدر
حرف نیست، من حرف گفتهام، کتاب این  در هرچه
شیراز بهاری شب یک در که انگار و است حافظ خود
پایصحبتحافظنشستهوپاسخپرسشهاراازخوداو
به را تازهیآن کهنشر بااینحال،همینروزها شنیدهام.
کتاب پیشین باچاپ اینچاپ دادهام، معاصر فرهنگ
گربمانموآنرابهنشرسومیبرسانم،باز خیلیفرقداردوا

متفاوتخواهدبود.
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را  حافظ پژوهان  کدام  حافظانه ی  ۹.فعالیت های 
یا  یا جامع تر می دانید؟ )که مطالعه  و  نوآورانه تر، مؤثرتر 

استفاده از آن را بیش تر به جوانان توصیه می کنید(.

راتوصیهمیکند کارهایخودش ازهمه، هرکسیقبل
مراهم گریبان فریادحافظ آن نگویم، را این گر ا ومنهم
اینسؤالشما به پاسخجّدی اما کردهام، یا ر که میگیرد
آثارهمهی  از کتابخودم، ازدو کهمن،پیش ایناست
کار دو این کردهام. بسیار استفادهی دیگر حافظپژوهان
گزارش کهدرواقع کتابنامهیاصورتمنابعیدارد منهم،
هماناستفادهاست.برایآنکهعزیزاندسترسینزدیکتری
کارهای کهبچههااز کنند،میگویم بهمنابعآموزندهترپیدا
برادرعزیزمبهاءالّدینخرمشاهیبسیارمیتواننداستفاده
کنند،پاسخبیشترسؤالهایخودرادرحافظنامهیاوو
متفاوت کار بیابند.سه کتابدیگرشمیتوانند درچند
کاخابداعوخاقانیشاعری علیدشتی،نقشیازحافظ،
باشد، داشته استادی ادعای دشتی بیآنکه دیرآشنا،
کتابدوجلدی راهگشایشناختمنطقیحافظاست.
رحیم ازدسترفتهام، رفیق  از حافظ، جستوجوی در
ذوالّنور،ذخیرهیبزرگیازمعلوماتجنبیبرایمطالعهی
گلگشتدرشعرواندیشهیحافظازاستاد حافظاست.

بهکوشش هومن، محمود حافظ و ریاحی محمدامین
هومن و ریاحی که میکنم توصیه هم را خویی اسماعیل
برایخوانندهیخود،خردمندانهقلمزدهاند.ازچاپهای
ترتیب به قزوینی، عالمهی تصحیح از بعد هم، دیوان
کار شیرازی، انجوی  کار خانلری، ناتل پرویز استاد کار
را سایه( ا. )هـ. ابتهاج هوشنگ امیر  کار و عیوضی رشید

چاپهایمعتبردیوانحافظمیدانم.

که  را  حافظ  از  غزل  یک  یا  بیت  یک  پایان  ۱۰.در 
بیش تر با آن مأنوس هستید و یا به آن عالقه ی بیش تری 

دارید لطفا بنویسید.

با یا کامل بهصورت را حافظ غزلهای از قسمتی من
فراموشیبعضیازبیتهادرحافظهدارم؛اماباتماموجود
حافظبیشترمأنوسامتابهیکغزلخاص.اینانسبایکی
ازغزلها،کارسالهاینوجوانیاستکهدلآدمیزاد،احوال
ناگفتنیاشرابایکغزلخاصهمانندمیبیندوآنرامکرر
حواسش طرف که میدانند هم اطرافیان و میآورد زبان بر
یک بنابراین، میاندازند. دست را او و دیگریست جای
پیرمردهشتادوچهارسالهبرایاینسؤالدهمجوابیندارد.
مصاحبهکننده:سعیدهرضازاده

فرهنگ ݣݣمردم ݣݣݣشیراز ݣݣݣدر ݣݣݣدوره ی ݣݣݣسعدی ݣݣݣو ݣݣݣحافظ
کبری، ݣݣدکتر ݣݣمدینه ݣݣکرمی، ݣݣدکتر ݣݣفرزانه ݣݣمعینی ݣݣو ݣݣدکتر ݣݣانسیه ݣݣݣهاشمی قالتی  دکتر ݣݣابراهیم ݣݣا

به روایت: امیـــر مهـــــرابی

دانشجوی دکتری ادبیات غنايی دانشگاه شیراز

مجموعهی11جلدیدوسدهسخنوریباسرویراستاری
مرکز مدیر حسنلی، کاووس دکتر علمی نظارت و
کرسیپژوهشیحافظ،درپاییزسال1٣٩8 حافظشناسیو

بههمتنشرخاموشمنتشرشد.
کاربردی، اینمجموعهدر11جلدهمچوندانشنامهای
بزرگ شاعران از تن سه زندگی دربارهی جامع پژوهشی
کرمانی(ومرجعی ادبفارسی)سعدی،حافظوخواجوی
ارزشمنددربارهیحیاتفکریوفرهنگیوتطورسیاسیدو

شهرمهمشیرازوکرماندرسدههایهفتموهشتماست.
فرهنگمردمشیرازدر اینمجموعه،  از کتاب دهمین
ابراهیم دکتر بههمت که دارد نام وحافظ دورهیسعدی

ُمعرفی کتاب
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کرمی،دکترفرزانهمعینیودکترانسیه کبری،دکترمدینه ا
هاشمیقالتی،در620صفحهنگاشتهشدهاست.

کهنام»فرهنگمردم«برخوددارند،تنها بیشترآثاری
اثر، این نویسندگان اما گرفتهاند. بر  در را عامه باورهای
و آیینها افزونبر کاویدهاند؛ رادرمعناییوسیعتر فرهنگ
باورهایمردمشیراز،بخشهاییدیگرماننداسبابولوازم
زندگی،خوردنیهاونوشیدنیها،پارچهوپوشاک،سازها
اصطالحات پیرایش، و آرایش موسیقی، اصطالحات و
نظامیودیوانی،شغلها،بیماریهاوباورهایپزشکیرا
نیزبراینمایشگوشهایازفرهنگمردمشیرازدرسدههای
از را آنچه این آوردهاند؛عالوهبر گرد وهشتمهجری هفتم
رفته، عناصرفرهنگمردمدرسخنسعدیوحافظبهکار

بازنمودهاند.
دورهیسعدی در مردمشیراز فرهنگ کتاب محتوای

است: شده دستهبندی کلی موضوع پنج در حافظ و
و خوردنیها آشپزی، لوازم و زندگی اسباب معرفی .1
پاپوش، سرپوش، تنپوش، انواع معرفی .2 نوشیدنیها؛
رویپوشواصطالحاتپارچهوپوشاک؛٣.اصطالحات
باورهای و اصطالحات از فهرستی .4 نظامی؛ و دیوانی
سازهای و اصطالحات داروها، و بیماریها پزشکی،

موسیقی؛5.آیینهاوباورهایعامهوشغلها.
آثارسعدیودیوانحافظدر از اثر این پژوهشگراندر
دیوان همچنین بردهاند. بهره منابع اصلیترین جایگاه
فارسنامهی ابنبطوطه، سفرنامهی اطعمه، بسحاق
نیز کانی زا عبید کلیات و  مزار هزار شیرازنامه، ابنبلخی،
گستردگیوتنوع اینپژوهشبودهاست. ازدیگرمنابعدر
از مستند، و کامل توضیحات تازه، مدخلهای موضوع،

ویژگیهایمهماینپژوهشاست.

کشور اعطا شده است. کرسی پژوهشی حافظ، از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 

نشـــــریٔه  »آینـــــه دار جمـــــــال«
وابستـــــــه به مرکز حافظ شنـــــــاسی و ُکــــــــرسی پژوهشی حــــــــــافظ
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