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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
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مقایسه و تطبیق با شاعران دیگر هم عصرش 
شناخت. شیراز زمان حافظ، شهری با غنای 
فرهنگی بسیار است و حافظ و شاعران دیگر 
اشعار  داشتند،  نشست وبرخاست  هم  با 
هم  به  شعر  با  و  می کردند  تقلید  را  همدیگر 
کسب  برای  رقابت  در  و  می دادند  پاسخ 
حمایت ممدوح بودند. مقایسه ی حافظ با 
دیگران  باعث می شود که دیگر نتوان وی را بر 

»سکوی غیرقابل قیاس« نشاند.
استعاره های  بر  تکیه  »با  می نویسد:  وی 
از  شبکه ای  غزلیات  در  مشترک  کلیدی 
 ۳۳۹۰-۱۳۳۰ سال های  در  که  شاعران 
کرمان، یزد، بغداد و تبریز  میالدی  در شیراز، 
پس زمینه ی  در  را  حافظ  داشتند،  فعالیت 
باشکوه  انزوای  در  نه  و  خویش  عصر  ادبی 
ارزیابی مجدد می کنم«  و  بازخوانی  معمول، 
از  دیویس،  دیک  همانند  نیز  وی   .)۲ )ص 
کانی و جهان ملک خاتون در مقایسه  عبید زا
ماری  آن  که  فصلی  و  می نویسد  حافظ  با 
نشر  ایران  تاریخ  در  حافظ  در باره ی  شیمل 
کمبریج نوشته را مؤثر در دیدگاه خود می داند. 
در این مقدمه بروکشاو شرح زندگی حافظ، 
عبید و جهان ملک خاتون را آورده است و نیز 
غزل،  بودن  زمینی   یا  عرفانی  غزل،  در باره ی 
ابهام، چشم انداز  سیاسی پسامغول در ایران 
و عراق و ممدوحان اینجو، مظفری و جالیری 
مقدمه  این  از  دیگر  قسمتی  می کند.  بحث 
که توضیحاتی  به بینامتنیت اختصاص دارد 
درباره ی استقبال، تتبع، اقتفا، جواب گویی و 

نظیره گویی آورده شده است.

هر  که  شده  تقسیم  قسمت  دو  به  کتاب 
قسمت  در  است.  فصل  سه  شامل  قسمت 
اول، زمینه های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی 
و فضای تولید و اجرای شعر را بررسی می کند. 
فصل اول به برتری ادبی شیراز و روابط نزدیک 
اشاره  مظفری  و  اینجو  ممدوحان  با  شاعران 
آن گونه  شیراز  سحرانگیز  زیبایی  به  و  می کند 
»بافت  می پردازد:  آمده  شاعران  اشعار  در  که 
شهر، قصرها، پارک ها و چشم اندازهای دیگر را 
می توان مجموعا صحنه ای برای نشان دادن 
بروکشاو    .)۲۲ )ص  دید«  پادشاهی  قدرت 
این فصل عنوان »شیرازیات:  از  برای قسمتی 
و  است  آورده  مکان«  یک  محلی  بوطیقای 
را سه تصویر اصلی  رکن آباد، مصال و جعفر آباد 
این  از  اشعاری  و  می داند  شهر  هویت  برای 
شاعران و شاعران قبل و بعد مانند سعدی نقل 

می کند.
که  چرا اجراست؛  از  تمجید  در  دوم  فصل 
اجرا  »مجلسی«  در  که  بود  درباری  فعلی  شعر 
نواختن  و  نرد  و  شطرنج  و  شراب  می شد. 
اجرا )قصر، خیمه، چادر  نیز محل  و  موسیقی 
سلطنتی، باغ، وصحرا( و زمان مناسب مطرح 
شده در اشعار در این فصل نقد و بررسی شده 

است.
دارد  اختصاص  معشوق  به  سوم  فصل 
شراب  درباره ی  انسانی  معشوق  از  غیر  به  که 
شده  بحث  نیز  الله  و  رز  درخت  و  سرخ  گل  و 
نیز  و  معشوق  جنسیت  ابهام  درباره ی  است. 
معشوق غیرمسلمان )مغبچه(، ساقی و ترک نیز 

مثال هایی آورده شده است. 

بررسی  درباره ی  کتاب،  دوم  قسمت 
گسترده ی تلمیح است. 

فصل چهارم با عنوان تلمیح به پادشاهان 
و قهرمانان، به بررسی چگونگی ارائه ی تلمیح 
شاعران در محوکردن مرز بین تاریخ و اسطوره 
است  معتقد  بروکشاو  است.  شده  مطرح 
تضاد  در  اسطوره  و  تاریخ  حافظ  دید  در  که 
نیستند، بلکه یک حلقه ی متحد را تشکیل 

می دهند.
است،  عشاق  به  تلمیح  پنجم  فصل 
ازجمله لیلی و مجنون، وامق و عذرا، خسرو، 
سلطان  و  شاعر(  نقش  )در  فرهاد  و  شیرین 
که با مثال و تفسیر از این سه  محمود و ایاز 
شده  بررسی  و  بحث  دیگر  شاعران  و  شاعر 

است.
فصل ششم درباره ی تلمیح به پیامبران 
است. در این فصل با زیرمجموعه های آدم و 
حوا، نوح، ابراهیم، یوسف و یعقوب، یوسف و 
زلیخا و... اشعار مختلفی بحث و بررسی شده 

است.
شروعی  را  کتاب  بروکشاو  مؤخره  در 
وی  حافظ.  از  دیگر  خوانشی  برای  می داند 
بر »تعامل متنی  را بیش تر  تمرکز اصلی خود 
یاد  به  و  احترام  نه  می داند  هم عصران  بین 

سپاری استادان گذشته...« )ص ۲6۹(.
هم  دیویس  دیک  که  گفت  باید  البته 
سعی در تطابق و تعامل این سه شاعر داشت. 
کتاب برای مخاطب غیرایرانی یا خارج از  این 
کاربری بیش تری خواهد  محیط ادبی ایران 

داشت. 
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