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صحبت

استاد  و  مترجم  نویسنده،   ،)13٢8 )زاده ی  امامی  نصراهلل  دکتر 
بازنشسته ی دانشگاه شهید چمران اهواز است.

1. با کدامیک از محورهای اندیشه ی حافظ، بیشتر مأنوس هستید 
که در زندگیتان همواره درنظر داشته باشید؟ و یا تالش می کنید 

زندگی  معنادارترکردن  برای  آموزه هایی  سراسر  حافظ،  اندیشه های 
از  که من  و نگاه به واقعیت های حیات انسانی است. مهم ترین درسی 
گرفته ام، اعتباری بودن ارزش ها و ناپایداری زندگی و ضرورت  شعر حافظ 

اغتنام از مجال چندروزه ی زندگی است.

که می دانید، موضوع یادروز حافظ امسال )13۹8(،  2. همان طور 
چگونه  حافظ  اشعار  در  را  انسان  شما  است؛  انسان«  و  »حافظ 

می بینید؟ 

   دریافت حافظ از انسان را می توان در خالل سروده های او دریافت. 
رفتاری  و  باورداشتی  ویژگی های  دارای  انسان  حافظ،  توصیف های  در 
که شاید بتوان همه را در قلمرو آزادگی و عدم تعلق خالصه  خاصی است 
کسوتی باشد؛ نهایت  کرد. این آزادگی می تواند خصلت هر انسانی در هر 

کاذب نشود. که انسان رنگ تعلق نپذیرد و بنده ی معیارهای  آن است 

و  چیست؟  معاصر  انسان های  برای  حافظ  پیام  شما  به نظر   .3
نسل جدید تا چه اندازه به حافظ نیازمند است؟

به تصور من، مهم ترین پیام حافظ برای انسان معاصر و نسل های 

که  کاذب است. چیزی  کشیدن ارزش های  گریز از ریا و به چالش  آینده، 
کوشیده تا آن را در غالب سروده هایش به هنرمندانه ترین شکل  حافظ 

بازتاب دهد.

گی حافظ را چه می دانید؟ 4. بارزترین ویژ

آزادگی، پرهیز از ریا و ظلم ستیزی به شیوه ی خاص خود او، بارزترین 
ویژگی حافظ است. 

با دیوان حافظ چگونه  را  و دانشگاه ها  ادبی  برخورد محافل   .5
ارزیابی می کنید؟

حافظ در دانشگاه های ما غریب افتاده است. ظاهرا حافظ برای مردِم 
درس خوانده و حتی کم خوانده ی بیرون از دانشگاه ها آشناتر است. مردم 
و  تعبیر  هزار  به  نزدیک  روزانه  پژوهش علمی  براساس یک  بازار  و  کوچه 
کار می برند و  ضرب المثل از شعر حافظ را در محاورات روزمره ی خود به 
که دیوانی از  کمتر خانه ای از طبقات متوسط یا درس خوانده است  در 
که بسیاری از درس خوانده های دانشگاهی  حافظ یافت نشود؛ ولی دریغا 
که بخوانند. ما عادت به  را در خاطر ندارند  از حافظ  ما حتی یک غزل 
تحسین از بزرگان ادب و فرهنگ داریم، ولی با میراث و یادگارهای آنان 
که بعضی از محافل ادبی در  الفت قابل قبولی نداریم. شاید بتوانم بگویم 

حافظ خوانی و حافظ شناسی از دانشگاه های ما موفق تر هستند.

و  شعر  درباره ی  گونی  گونا پژوهش های  اخیر  سال  یکصد  در   .6
اندیشه ی حافظ انجام یافته است؛ این پژوهش ها را چطور ارزیابی 
انجام شده  کارهای  یا  بوده  کار  در  تفریط  و  افراط  آیا  می فرمایید؟ 

بایسته و ضروری بوده است؟

که در صدساله اخیر در باب حافظ شناسی صورت     پژوهش هایی 
گرفته، بعضا عمیق و قابل ستایش است. در این پژوهش ها تصحیحات 
علمی قابل اعتماد و شرح های ارزشمندی تالیف شده، تحقیقات تاریخی 
که همگی مغتنم است؛ ولی مانند  گردیده  و مفهوم شناسی ژرفی انجام 
این پژوهش ها  تفریط هایی هم در حاشیه ی  و  افراط  هر مورد دیگری، 
غزل های  بر  که  شرح هایی  نیست.  آن ها  از  گریزی  که  می شود  دیده 
کنده از تفصیل های بی  وجهی است  گاهی آ حافظ نوشته شده است، 
که با حوصله ی خوانندگان و مشتاقان حافظ در روزگار ما سازگار نیست. 
بعضی از تألیفات و مقاالت، بازتاب تحمیل های برخی از مؤلفان بر شعر 
کنار همه ی این ها شاید آنچه روح حافظ را  و اندیشه ی حافظ است. در 
می آزارد، ستایش ها و انکار های جاهالنه ای است که برخی نویسندگان در 
سخنان اغراق آمیز خود به صورت مثبت یا منفی درباره ی حافظ مطرح 

می کنند، درحالی که با ژرفای فکر و مشرب حافظ بیگانه اند.  

زمینه ی  در  مطالعاتی  چه  آینده،  برای  جناب عالی  به نظر   .7
حافظ پژوهی در اولویت است؟

گوشه ای از ابهام های تاریخی، متن شناختی ،  که بتواند  هر پژوهشی 
ولی  باشد؛  مغتنم  می تواند  کند،  روشن تر  را  حافظ  باورداشتی  و  فکری 

گفت وگویی حافظانه
با استاد دکتر نصراهلل امامی
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مهم تر از همه شناساندن جایگاه هنری و ادبی حافظ و حقیت افکار و 
اندیشه های او به نسل حاضر و آینده است.

کلی چه ضعف ها و آسیب هایی در مطالعات  8. در یک ارزیابی 
حافظ پژوهِی گذشته وجود دارد؟

که در حوزه ی حافظ پژوهی می تواند مطرح  مهم ترین ضعف و آسیبی 
کارهای تکراری و دورشدن از خالقیت ها و  باشد، اسیرشدن در چنبره ی 
نگاه های تازه در حافظ پژوهی است. اینکه ما از حافظ پژوهی یک جریان 
که به نوعی در قلمرو  کاذب بسازیم و هرکسی اعتبار خود را در آن ببیند 
کند ، درحالی که خشتی به این بنا نیفزاید، نه  حافظ پژوهی سری بلند 

افتخار است و نه ارزشی دارد. 

حافظ  با  پیوند  در  پژوهشی  به  مشغول  حاضر  حال  در  آیا   .۹
حافظ  به  عالقمند  پژوهشگران  برای  خاصی  پیشنهاد  یا  هستید؟ 

دارید؟

حافظ پژوهی یک شاخه ی مستمر و همیشگی در پژوهش های این 
که سال هاست در دست تألیف دارم و بخش اعظم آن  بنده است. اثری 
مهیا شده است، فرهنگنامه ی مفاهیم و تعبیرات دیوان حافظ است. 
البته تألیفی از لون دیگر و با نگاهی متفاوت که شاید بتواند به عنوان گامی 

مفید در قلمرو حافظ پژوهی پذیرفته شود.  

10. یک بیت یا یک غزل از حافظ را که بیش تر با آن مأنوس هستید 
گر سخن  و یا به آن عالقه ی بیش تری دارید لطفا بنویسید و در پایان ا

گفته ای با خوانندگان دارید، بفرمایید. نا

که بیش تر در  من غالبا با شعر حافظ در تماس و محاوره ام؛ ولی غزلی 
ذهن دارم و ترنم می کنم را برایتان می نویسم:

یف کتاب معر

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند
چنان نماند، چنین نیز هم نخواهد ماند

من ارچه در نظر یار خاکسار شدم
 رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند

چو پرده دار به شمشیر می زند همه را
  کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند

چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است
 که بر صحیفه ی هستی رقم نخواهد ماند

ود مجلس جمشید گفته اند این بود سر
 که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند

ویش خود به دست آور  توانگرا دل در
ر و گنج گهر نخواهد ماند  که مخزن ز

وانه غنیمتی شمر ای شمع وصل پر
 که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند

ر  واق زبرجد نوشته اند به ز بر این ر
که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند

ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ
که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند

و  پایدار  پارسی  شعر  و  ادبی  میراث  با  ما  جوان  نسل  الفت  امیدوارم 
پیوسته باشد.

Hafiz and His Contemporaries: Poetry, 
Performance and Patronage in Fourteenth 
Century Iran, Dominic Parviz Brookshaw

حافظ و معاصرانش: شعر، اجرا و ممدوح در قرن 14 )میالدی( در ایران )2019(
اثر دامینیک پرویز بروکشاو. ناشر آی بی توریس، 3۹2 صفحه

و  کتاب دارای یک مقدمه و شش فصل 
همراه  ایران  از  نقشه ای  و  است  مؤخره  یک 
راهنمای آوانگاری کلمات و توضیح واژه هایی 
قطعه،  ممدوح،  مدح،  ع،  مصر بیت،  چون 

قصیده و... نیز  در آن آورده شده است.
در  فارسی  ادبیات  دانشیار  که   نویسنده 
اشاره  مقدمه  در  است،  کسفورد  آ دانشگاه 
کرده  کار تطبیقی را انتخاب  که روش  می کند 
تا از پشت زندگینامه هایی که با اغراق حافظ را 
مبهم و نامشخص می کنند،  شاعر را بشناسد.

در  را  حافظ  باید  که  است  معتقد  وی   

                                دکتر فریده پورگیو

مدیر روابط بین الملل مرکز حافظ شناسی


