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کیمیای 
صحبت

فسایی  رستگار  منصور  استاد 
شاعر،   ،)131۷ بهمن   ۶ )زاده ی 
ماندگار  چهره ی  و  پژوهشگر  نویسنده، 
عرصه ی زبان و ادبیات فارسی و استاد 
بازنشسته ی دانشگاه شیراز است. دکتر 
گون  گونا حوزه های  در  فسایی  رستگار 
و   درخشان  کارنامه  ای  و  زده اند  قلم 
گذاشته اند.  به جا  خود  از  پربرگ وبار 
حافظ،  با  پیوند  در  ایشان  آثار  از 
کنگره ی  مقاالت  مجموعه  به  می توان 
و  حافظ  کتاب  و  حافظ  بین المللی 
ح  شر همچنین  و  زندگی  پنهان  و  پیدا 
گسترده ترین  که  تحقیقی دیوان حافظ 
و جامع ترین اثر  دکتر رستگار فسایی در 

کرد.  پیوند با حافظ است، اشاره 

محــــــــــورهای  از  کدامیــــــــک  با   -۱
مأنوس  بیشتـــــر  حافظ،  اندیشـــــــــه ی 
در  که  می کنید  تالش  یا  و  هستید 
زندگیتان همواره درنظر داشته باشید؟ 

من حافظ را شاعری پروردۀ فرهنگ 
ایرانی  روش های  و  منش ها  با  ایرانی 
که در محیطی اسالمی تربیت  می دانم  
عرفان  از  تأثیرپذیری  با  و  می شود 
و  مستقل  تفکر  و  خود  عصر  ایرانی 
شعری  ارائه ی  به  دارد،  که  سازنده ای 
کیفیت  که  می پردازد  غزلیاتی  و  رندانه 
نیازها  جامعه،  با  را  وی  مواجهه ی 
اجتماعی  و  شخصی  ضرورت های  و 
سازگار  و  می کند  منعکس  خود  دورانی 
ایرانی  جامعه ی  آرزومندی های  با 
عصر او نیز هست. باتوجه به اینکه هم 
معنا  قلمرو  در  هم  و  لفظ  حوزه ی  در 
شعر  تاریخ  همه ی  بر  بی مانند  تسلطی 
آن  معانی  تحوالت  و  فارسی  ادب  و 
از  گسترده تر  وی  شعر  محورهای  دارد، 
هر شاعر دیگری است؛ بنابراین طبیعی 
دیگر  بسیاری  چون  هم  من  که  است 
خاص  الفتی  و  انس  دوستان  حافظ  از 
مخصوصا  باشم،  داشته  حافظ  شعر  با 
از مضامین  شعر  که حافظ در بسیاری 
پیش  شاعران  از  بسیاری  وامدار  خود، 
کورکورانه  اینکه  از خویش است، بدون 
هر  حافظ  باشد.  کرده  پیروی  آن ها  از 
که در سخن شاعران  زیبایی و حسنی را 

می کند  کشف  دیگر  نویسندگان  وحتی 
خالق  ذوق  گنجینه ی  از  حسنی  آن  بر 
را در سخن خود به  خود می افزاید و آن 
آن میان،  از  و  و طراوت می رساند  تازگی 
فارسی  ادب  بزرگ  استاد  دو  گرد  شا
من  که  است  سعدی  و  فردوسی  یعنی 
دارم  دوست  حافظ  چون  نیز  را  دو  آن 
از  هرگز  آن ها  کتاب های  و  می ستایم  و 
به  حافظ  توجه  عمق  نمی افتد.  دستم 
آن دو قطب معتبر شعر فارسی طبعا در 
می گذارد.  تأثیر  بی نظیرش  شعر  ساختار 
فردوسی  از  حافظ  دستاوردهای 
خالصه  جمله  یک  در  می توان  را 
عمیقا  فردوسی  همچون  کرد:»حافظ 
من  دارد«،  دلبستگی  ایرانی  فرهنگ  به 
»حافظ  عنوان  با  مفصل  مقاله هایی  در 
حافظ  »دلبستگی های  و  فردوسی«  و 
اما  کرده ام،  صحبت  ایرانی«  فرهنگ  به 
از  حافظ  تأثیرپذیری  از  اینکه  از  بیش 
پیش  شاعرشیراز  نامورترین  که  سعدی 
می دانم  الزم  بپردازم،  است،  حافظ  از 
که سعدی نیز خود شدیدا  کنم  که اشاره 
من  و  اوست  وشعر  فردوسی  تأثیر  تحت 
این موضوع را هم در دو مقاله ی مفصل 
ایرانی  »اساطیر  و  فردوسی«   و  »سعدی 
ح داده ام و در جایی  در شعر سعدی« شر
که«  کرده ام  ح  مطر را  فرض  ین  ا  هم 
می توانست  سعدی  نبود  فردوسی  گر  ا
کار او را انجام دهد«. با توجه به  بخشی از 
که حافظ تمام آثار سعدی را خوانده  این 
گنجینه ی خاطر داشته است، من  و در 
به  حافظ  دلبستگی  محورهای  این  با 
در  و  دارم  الفت  بیشتر  ایرانی  فرهنگ 
نکته ی  دو  و  می دانم  مؤثر  خود  زندگی 
اساسی آن را دستمایه ی تحقیقات خود 

درباره ی وی میدانم: 
که  حافظ  شغل  و  اصلی  حرفه ی   .1
اعتبار وی شده است،  و  نام آوری  باعث 
شاعری ست  حافظ  است.  »شاعری« 
سرشار  شعرش  که  پارسی گوی  و  ایرانی 
و  ایرانی  فرهنگ  واالی  اندیشه های  از 

اسالمی است.
زبان  به  است  شاهکاری  او  شعر   .۲
تراوش  ایرانی،  یک  قلم  از  که  فارسی 
کرده است و طبعا مخاطبان اصلی شعر 

وی نیز، ایرانیان و همه ی فارسی زبانانی 
دامن  در  تاریخ  درازنای  در  که  هستند 
فرهنگی  ایران زمین  فرهنگی  مادربوم 
پرورده شده اند و شعرهای عربی حافظ 
و آنچه به لهجه ی محلی شیرازی سروده 
جهت  از  نه  و  کمی  به لحاظ  نه  است، 
را  وی  فارسی  اشعار  واعتبار  وزن  کیفی، 
را  حافظ  باید  جهت  همین  به  و  ندارد 
مسلمان،  پارسی گوی،  ایرانی،  شاعری 
شعرش  که  دانست  عارف پیشه  و  رند 
اوست.  فرهنگ  و  جهان بینی  آیینه ی 
فرهنگ  و  تمدن  مهد  شیراز،  در  حافظ 
کهن ایراني زندگي کرده است و با سنت ها 
ایراني آشنا شده است و رشد  و فرهنگ 
شخصیت فرهنگي وي در دارالعلم شیراز 
سبب  که  است  بوده  اسالمی  دوره ی 
نیز  اسالمي  فرهنگ  با  عمیقا  وی  شده، 
حفظ  از  را  مجید  قران  و  باشد  مأنوس 
و  عارفانه  منشی  طبعا   و  باشد  داشته 
عجیب  بنابراین  کند،  پیدا  هم  اسالمي 
باشد  ترکیبي  حافظ،  دیوان  که  نیست 
فرهنگ  به  حافظ  دلبستگی های  از 
اسالمی  عرفانی  آموزه های  و  ایران زمین 
به طور  وی،  اشعار  بیت بیت  در  که 
طبیعی دوشادوش هم در جریانند و من 
همیشه و در همه جا از آن بخش، سخن 
می کنم  آوري  یاد  را  نکته  این  و  می گویم 
که همچنان که برخي به غلط می پندارند 
که شاهنامه ی فردوسي فقط از ایرانیان 
یاد  از  و  است  گفته  سخن  مجوس 
که شاهنامه در جوار زنده کردن  مي برند 
زبان وهویت  و  تاریخ  و  فرهنگ و تمدن 
را  اسالمی  مفاهیم  عمیق ترین  ایرانیان، 
است،  کرده  ارائه  خود،  بیت بیت  در  نیز 

آن  حافظ،  که  می پندارند  نیز  بعضي 
فقط  سدره نشین،  شاهباز  بلندنظر 
و  است  قرآن  مفسر  و  وحافط  عارف 
درحالی که  غافل.  ایراني  فرهنگ  از 
درباره ی  اندیشه ها  این  دوی  هر 
و  است  نادرست  حافظ،  و  فردوسی 
مسلمانی  فردوسی،  که  همان طور 
برابر  در  که  است  ک اعتقاد  پا و  شیعه 
اعتقادات  از  دالورانه  محمود،  سلطان 
آن  درستی  بر  و  می گوید  سخن  خود 
پای می فشارد، در  پهنه ی اندیشه های 
مواریث  زنده کردن  نیز  ایرانی اش 
قرار  خود  همت  وجهه ی  را  ایرانی 
ایرانی اصیلی ست  نیز  می دهد، حافظ 
سخن  در  را  اسالمی  میراث های  که 
خویش شاداب و زنده می سازد ولی در 
سطرسطر سخنش، دلبستگی هایش را 
و  می سازد  منعکس  ایراني  فرهنگ  به 

بروز می دهد. 
شاعر  دو  این  دیگر  عبارت  به 
فرهنگی  سکه ی  روی  و  پشت  که 
هستند،  فارسی  شعر  در  ایران زمین 
شاعری  هردو  که  مشترکند  امر  این  در 
ایرانی و مسلمانند و شیفته ی فرهنگ 
شعر  در  را  فرهنگی  و  هستند  ایرانی 
از  که  می کشند  تصویر  به  خویش 
است.  رسیده  آن ها  به  پدرانشان  
اولویت  فردوسی،  که  تفاوت  این  با 
ایرانی  فرهنگ  به  را  خود  شاعری 
فرهنگ  آن  حماسه های  و  می دهد 
می دهد  ارائه  و  می کشد  تصویر  به  را 
کنار عشق  وحافظ عرفان اسالمی را در 
می سازد  ح  مطر غنایی  رندی های  و 
ک ناپذیری  انفکا و  یکپارچگی  هردو  و 

گفت وگويی حافظانه
با استاد منصور رستگارفسايی
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نشان  را  اسالمی  و  ایرانی  فرهنگ 
را  حماسه اش  فردوسی  می دهند. 
می کند  همراه  اسالمی  منش های  با 
حوزه ی  به  را  عارفانه هایش  حافظ  و 

فرهنگ ایرانی تسّری می دهد.

می دانید،  که  همان طور   .2
 )۱۳۹۸( امسال  یادروزحافظ  موضوع 
انسان  شما  است؛  وانسان«  »حافظ 

را در اشعارحافظ چگونه می بینید؟

که  در ذهن و طبعا شعر حافظ، آنچه 
امروز  ما »انسانی« می خوانیم و مفهومی 
  humanitism تلقی  در  آن  از  وسیع 
جهانی  معنی  در   ] ِا  إنسانی:  ]إنسان: 
چند  به  می کنیم،  درک  آن  امروزی  و 
به  منسوب  می کند:  ظهور  صورت 
که چندان  انسان، قوه یا نفس انسانی 
معنای خاصی را جز در ارتباط با انس و 

جان تداعی نمی کند:
توراکهصورِتجسمتوراهیوالییست

چوجوهرِمَلکی،درلباسانسانی
جوهری  با  حافظ،  انسانی  لباس  و 
گرچه  ا حافظ  اما  است،  همراه  َمَلکی 
آدم،  الفاظی  از  بیش تر  معنی  این  در 
ولی  می کند،  استفاده  آدمیت  و  آدمی 
خاص  لفظی  کردن  پیدا بند  در  هرگز 
برای آن نیست، بلکه در سخنش زالل 
زندگی  در  را  انسان بودن  و  انسانیت 
که در پی  فردی و اجتماعی مخاطبانی 
تصویر  به  هستند،  مطلوب  انسانیت 
می کشد، من هرگاه این ابیات مولوی را 

که: می خوانم 
دیشیخباچراغهمیگشتگردشهر
کزدیووددملولموانسانمآرزوست

گفتندیافتمینشودجستهایمما
گفتآنکهیافتمینشودآنمآرزوست

به یاد این بیت حافظ می افتم:
آدمیدرعالمخاکینمیآیدبهدست
عالمیدیگرببایدساختوازنو،آدمی

حافظ،  جهان بینی  که  می بینم 
و  می نشود«  »یافت  از  فراتر  بسیار 
موالناست،  می نشود«  یافت  »آنچه 
انسانیت  جست وجوی  به  حافظ 
ناامید  و  می گردد  گمشده  انسان  و 
به  که  امیدوارست  موالنا  ولی  است؛ 
به  حافظ  یابد.  دست  یافت نشدنی  آن 
کون  صدف  از  که  گوهری ست  دنبال 
شاهباز  او  انسان  است،  بیرون  مکان  و 
آنچه  اما  است،  سدره نشین  بلندنظر 
حافظ  شعر  در  را  انسانیت  مفهوم 
به  مربوط  الفاظ  می بخشد،  تشخص 
یا انسان نیست؛ بلکه مفهوم  انسانیت 
که خود حافظ و رفتار و  انسانیت است 
انسانیت  مظهر  همه جا  کنش هایش  وا
آن است  کهن  و  امروزی  تمام معانی  با 
جلوه های  حافظ  شعر  کلمه کلمۀ  در  و 
پیشنهاد  این  با  اما  دارد،  درخشانی 
بباید  دیگر  »عالمی  که:  است  همراه 

ساخت و از نو آدمی«. 

برای  حافظ  پیام  شما  به نظر   -۳

نسل  و  چیست  معاصر  انسان های 
نیازمند  حافظ  به  اندازه  چه  تا  جدید 

است؟

دوم  بخش  به  ابتدا  من  است  بهتر 
سؤال شما پاسخ دهم و بعد به قسمت 

اول بپردازم. 
دارد  نیازهایی  ایراني  معاصر  نسل 
نیازهاي  با  مشترك  آن  از  بخشی  که 
هست.  نیز  گذشته  نسل های  همه ی 
مثل  ارزش هایي  از  هم  گذشتگان 
خداشناسي،  راستگویی،  کدامني،  پا
به  احترام  و  دروغ  و  ریا  از  پرهیز  تقوي، 
جامعه،  اخالقی  ارزش های  و  خانواده 
مثل نسل معاصر باور داشتند، اما آنچه 
متمایز  گذشتگان  از  را  معاصر  نسل 
انسان  که خاص  نیازهایی ست  مي کند، 
تعریف های  خود  برای  که  ماست  عصر 
همه ی  حقوق  تساوی  آزادی،  از  خاص 
واجتماعی  فردي  حقوق  و  انسان ها 
که انسان معاصر از حقوق  دارد. توقعاتی 
طبیعی خود ارائه می دهد، همان است 
آمریکایی  آفریقایي،  اروپایی،  انسان  که 
توسعه ی  آن شریکند.  در  امروز هم  و... 
تحوالت  و  باسوادي  رشد  و  دانشگاهي 
که  اقتصادی و صنعتی سبب شده است 
نسل های  نسبت به  وسیع تری  امکانات 
گذشته در اختیار بشر امروز باشد و طبعا 
جامعه  و  فرد  از  انسان  انتظارات  باید 
بگیرد.  با  شرایط جدید شکل  متناسب 

حاال برگردیم به مواجهه با شعر حافظ.
 امروز مخاطبان شعر حافظ به مراتب 
بیش تر  تاریخ  در  دیگري  دوره ی  هر  از 
و  دانشگاه ها  و  مدارس  در  زیرا  است؛ 
کشورهایی  کودکستان های ایران و  حتي 
متون  و  حافظ  فارسی،  فرهنگ  با 
دائمي  به صورت  فارسی،  دیگر  ادبي 
مي شود.  تدریس  شده  برنامه ریزی  و 
همه  به  را  او  دیوان  متن  چاپ،  صنعت 
سفید  و  سیاه  چاپ های  با  زبان ها،  ی 
و  نقاشی ها  و  خاص  آرایش های  با  و 
مردم  اختیار  در  مختلف  نگارگری های 
جمعي  ارتباط  وسایط  است.  گذاشته 
روزنامه ها،  تلویزیون ها،  رادیو،  مثل 
اینترنت،  جهاني  شبکه هاي  و  مجالت 
و  همه  برای  را  حافظ  شعر  به  دسترسي 
همه وقت و هرکجا ، با آسان ترین روش ها 
مختلف  ترجمه های  با  و  کرده اند  عملی 
شعر  دریافت  و  فهم  و  خواندن  آن 
شاعرانی چون حافظ جهانی شده است. 
در  غیرفارسی زبانان  همه ی  برای  طبعا 
امکان پذیرشده  همه وقت  و  همه جا 
از  که  نیست  تعجب آور  بنابراین  است. 
قرن هفدهم به بعد، شعرحافظ به اغلب 
شده  ترجمه  جهان  زنده ی  زبان های 
صورتی  مسأله  این  ایران  در  اما  باشد، 
به  عمومی  عالقه ی  با  و  دارد  متفاوت 
در  او  شعر  چاپ  همه گونه  حافظ،  شعر 
گسترش است. هر روز فالنامه های  حال 
را دارد،  که مشتریان خاص خود  حافظ 
در تیراژهای باال منتشر می شود و دیوان 
آن،  خوشنویسی  آن،  شروح  حافظ، 

 برگزیده های شعر او، واژه نامه های دیوان 
هزاران  و  کتاب  صدها  اضافه ی  به  و... 
نشریات  در  مرتبا  او،  درباره ی  مقاله 
و  می شود  چاپ  اختصاصی  و  عمومی 
کنگره ها و سمینارهای ملی و بین المللی 
حافظ  روز  می گردد.  برگزار  وی  درباره ی 
نیز، مکمل همۀ این موارد است وحافظ 
کالم  را در مرکز توجه جامعه و تحت تأثیر 
این ها  همه ی  و  می دهد  قرار  حافظ 
به  جامعه  نیازمندی  بر  گویایی  شاهد 

شعر حافظ است.

چه  را  حافظ  گی  ویژ بارزترین   .4
می دانید؟ 

در  را  حافظ  گی  ویژ بارزترین  من 
که  معتقدم  و  می دانم  وی  »شاعری« 
باید  فارسی،   شعر  بزرگان  میان  در 
یعنی  دانست،  الَشعرا«  »اشعر  را  حافظ 
حافظ  گی  ویژ مهم ترین  »شاعرانگی« 
که در هیچ شاعر دیگری، این همه  است 
نمود ندارد؛ زیرا حافظ در مواجهه با هر 
او  زندگی  دارد.  دیدی شاعرانه  واقعه ای 
شاعرانه است. انتخاب لفظ و معنا برای 
حافظ  است.  شاعرانه  وظیفه ای  وی، 
کالمش هرگز  کمتر »نظم سرایی« می کند. 
به »نثر« و وظایف آن نزدیک نمی شود. 
برتر  شاعرانه ی  کالم  »غزل«  گرچه  ا
چون  مثنوی هایی  که  آنجا  ولی  اوست، 
مغنی نامه و ساقی نامه و حتی قصیده و 
کالمش  مواقع  کثر  ا در  می سازد،  قطعه 
دارد، چه  و خصوصیتی شاعرانه  خلقت 
بگوید  سخن  عشق  و  توحید  و  عرفان  از 
با  مبارزه  به  و  کند  پیشه  رندی  چه  و 
یا  و  بپردازد  اجتماعی  نابه سامانی های 
است  شاعر  همیشه  بدهد،  اندرز  و  پند 
وسپس رند و عارف و مصلح اجتماعی و 
معلم و عاشق و...! هرگز هیچکدام از این 
تحت الشعاع  را  وی  شاعرانگی  مسائل، 
قرارنمی دهد؛ زیرا شعر و شاعری َمَلکه ی 
توانایی  این  او  به  و  است  شده  او  ذهن 
جامه ی  معنایی  هر  به  که  بخشیده  را 
شاعرانه بپوشاند و آن را از سطح »نظم« 
و »نثر« و هر سخن غیرشاعرانه ی دیگری 
در  برساند.  »شعر«  سطح  به  و  ببرد  باال 
ابزارهای شاعرانه، مثل  این هنر همه ی 
تخیل قوی، ایجاز، تشبیهات، استعارات 
دیگر  و  باستان گرایانه  اسطوره های  و 
شعر  خدمت  به  هنرمندانه  را  صورخیال 
شاعرانه  خصوصیت  همین  و  درمی آورد 
ظریف  کامال  صورتی  به  اغلب  که  است 
و لطیف در ذهن خواننده ی سخن وی 
اثر می گذارد و شعر حافظ را برای خاص و 

عام، مقبول و محبوب می سازد. 

و  ادبی  محافل  برخورد   -5
چگونه  حافظ  دیوان  با  را  دانشگاه ها 

ارزیابی می کنید؟

از  که  داشته ام  را  سعادت  این  من 
شیراز  دانشگاه   در   138۵ تا   1349 سال 
مطالعاتی  فرصت های  و  کنم  تدریس 
دانشگاه  در  انگلستان،  در  را  خود 
دانشگاه های  در  آمریکا  در  و  کمبریج 

مدتی  و  بگذرانم  پنسیلوانیا  و  هاروارد 
و  بدهم  درس  مسکو  دانشگاه  در 
 ۲013 سال  تا  بازنشستگی،  از  پس 
اریزونا  دانشگاه  در  ۷سال  مدت  به 
نیم،   و  دوسال  و  بپردازم  تدریس  به 
و  برازیلیا  دانشگاه  در  برزیل  کشور  در 
کرسی های  برزیلیا   کاتولبک  دانشگاه 
کرده و در آنجا به  را ایجاد  زبان فارسی 
تدریس بپردازم. همچنین در دوره های 
و  ایران  در  فارسی  زبان  بازآموزی 
چین  ژاپن،  هندوستان،  کشورهای 
سمینارها  در  و  کنم  شرکت  روسیه  و 
کشورهای  وکنفرانس های متعددی در 
آلمان، شیلی و... حضور  دیگری چون 
جریان  در  نزدیک  از  و  باشم  داشته 
این  استادان  و  دانشجویان  مواجهه ی 
شعرای  به ویژه  و  فارسی  زبان  با  کز  مرا
اطالعات  و  باشم  قرار داشته  آن  نامدار 

کنم. کسب  دست اولی از آن ها 
برمی گردم  عقب  به  وقتی  بنابراین 
گذشته  در  حافظ شناسی  جریان  به  و 
امیدوار  و  شاد  بسیار  می کنم،  نگاه 
کنگره ی جهانی  می شوم. من در اولین 
که سال 13۵0، توسط  سعدی و حافظ  
شرکت  شد،  برگزار  شیراز  دانشگاه 
آن  انتشارات  شورای  عضو  و  داشتم 
دربارۀ  مقاالتی  کتاب  دوجلد  و  بودم 
که  را  حافظ  و  سعدی  زندگی  و  شعر 
کنگره  این  در  ارائه شده  سخنرانی های 
نیز  خود  و  کردم  چاپ  و  تدوین  بود، 
شعر  در  »طبیعت  عنوان  با  مقاله ای 
حافظ« عرضه داشتم. تا آن زمان، هیچ 
که  کتاب   کادمیک و علمی جز چند  کار آ
اغلب به عنوان رساله ی  دکتری ادبیات 
بود، درباره ی حافظ منتشر نشده بود و 
ازشادروان  که  بود  شیراز  دانشگاه  تنها 
مقیم  انگلستان  در  که  فرزاد  مسعود 
و  بیاید  شیراز  به  تا  کرد  دعوت  بود، 
این  در  وی  به  الزم  امکانات  دادن  با 
مجموعه ی  تا  داد  یاری  را  او  دانشگاه، 
حافظ  باره ی  در  را  تحقیقاتش 
دانشگاه،  این  انتشارات  به وسیله ی 
درس  هیچ  هنوز  اما  سازد.  منتشر 
مستقلی از حافظ یا هیچ شاعر دیگری، 
مثال  نمی شد.  تدریس  دانشگاه ها  در 
زمان  آن  تا  که  فرزاد  شادروان  خود 
شناخته شده ی  حافظ شناس  تنها 
فقط  شیراز  دانشگاه  در  بود،  ایران 
عروض فارسی و دروس عمومی تدریس 
می کرد و هرگز حافظ را در این دانشگاه 
ج از ایران نیز بیش تر  تدریس نکرد. خار
توجه به خیام و مولوی و فردوسی بود 
جهان  و  ایران  در  فراوانی  کارهای  و 
بود.  شده  انجام  بزرگان  این  درباره ی 
دانشگاه  در   ،13۵4 سال  در  خود  من 
می کردم،  تدریس  را  شاهنامه  کمبریج 
سعدی شناسی  و  حافظ پژوهی  از  ولی 
خبری نبود. اما به تدریج فضای ملی و 
به تبع آن تحقیقات بین المللی، به نفع 
تغییر  سعدی پژوهی  و  حافظ شناسی 
کرد. در ایران با وقوع انقالب اسالمی و 
دانشگاهی،   برنامه های  در  تجدیدنظر 
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بسیاری  و  حافظ  سعدی،  فردوسی، 
خود  مستقل  دروس  دیگر  شاعران  از 
طبعا  و  شدند  تدریس  و  کردند  پیدا  را 
رساله های  و  متعدد  کتب  و  مقاالت 
درباره ی  فراوانی  دکتری  و  کارشناسی 
آن ها تدوین و چاپ شد و به دنبال آن، 
در فضای بیرون دانشگاهی، به حافظ 
که  بود  اینجا  در  شد.  بیش تری  توجه 
فارس، بار دیگر نقش آفرینی خاص خود 
را نشان داد. در سال 13۷۶ به پیشنهاد 
کمالی، یادروز حافظ، در  کوروش  دکتر 
بیستم مهرماه و یادروز سعدی در اول 
اردیبهشت ماه جاللی در تقویم رسمی 
مرکز  سپس  یافت.  رسمیت  کشور 
سعدی شناسی  مرکز  و  حافظ  شناسی 
دانشگاه  همچنین  و  گرفت  شکل 
جلسات  شد.  تأسیس  شیراز  حافظ 
شروع  حافظ   درآرامگاه  حافظ خوانی 
حسن لی  کاووس  دکتر  کردند.  کار  به 
دانشگاهی  درحوزه های  همکارانش  و 
ادبیات  دانشکده ی  فارسی  بخش  و 
تفحص  و  تحقیق  به  مجدانه  شیراز، 
پرداختند.  حافظ  و  سعدی  درباره ی 
»راهنمای  کتاب  حسن لی  دکتر 
تدوین  را  حافظ شناسی«  موضوعی 
کردند و در سال 1389 جایزه ی »کتاب 
سال حافظ« به او رسید و خوشبختانه 
حافظ پژوهی  کرسی  که  شدم  خبردار 
مرکز  در  حسن لی  دکتر  جناب  به  نیز 
که  است  شده  اعطا  حافظ شناسی 

شایان تقدیر فراوان است.
این کوشش ها، محدود به این افراد 
نماند و بسیاری از دانشگاهیان و فضال 
و نویسندگان ایرانی و بیگانه به حافظ 
این  به  پرداختند.  پژوهی  سعدی  و 
که سعدی پژوهی  گفت  ترتیب می توان 
سرعت،  ما،  دوران  در  حافظ پژوهی  و 
پیدا  گسترده ای  دامنه ی  و  دقت 
شاهد  هرگز  گذشته،  در  که  است  کرده 
این  و  نبوده ایم  کوشش هایی  چنین 
که  است  آن  مبّین  خوشبختانه  امر، 
مورد  سعدی پژوهی  و  حافظ پژوهی 
فرهیختگان  وسیع  عالقه ی  و  توجه 

معاصر است.

کلی، مطالعات  6- در یک ارزیابی 
را  اخیر  یکصدسال  حافظ  پژوهِی 
چطور ارزیابی می نمایید؟ لطفا نقاط 
از دیدگاه  را  قّوت پژوهش ها  و  ضعف 

خود بیان فرمایید.

کتاب شناسی حافظ از  گر نظری به  ا
دکتر مهرداد نیکنام بیندازید، می بینید 
مطالعات  در  که  مهمی  اتفاق  هر  که 
صدسال  در  داده،  خ  ر حافظ شناسی 
و  چاپ  به مدد  که  است  بوده  اخیر 
دانشگاهی،  و  علمی  پژوهش های 
بی مانندی  گسترش  حافظ شناسی 
قیاسی  تصحیح  از  پس  است.  یافته 
مرحوم  به وسیله ی  حافظ  دیوان 
دوران  همکارانش،  و  شیرازی  قدسی 
آغاز می شود  جدیدی در حافظ پژوهی 

و  حافظ شناس  و  محقق  صدها  که 
یافته های  همه ی  حافظ،  دوستدار 
خوانندگانشان  دید  به معرض  را  خود 
دیوان  دقیق  تصحیح  و  می گذارند 
کتب  لغت نامه ها،  تدوین  حافظ، 
و  حافظ  زندگی  و  شعر  درباره ی  ارزنده 
کارنامه ی  ح های دیوان وی،  انتشار شر
و  می سازد  پربار  را  حافظ پژوهی 
می کنند  ظهور  ناموری  حافظ پژوهان 
و  حافظ  درباره ی  ماندگار  آثاری  که 
می سازند  منتشر  وی  زندگی  و  شعر 
قزوینی،  عبدالوهاب  شادروان  چون: 
معین،  محمد  دکتر  غنی،  قاسم  دکتر 
مسعودفرزاد،  خانلری،  دکتر  شادروان 
علی دشتی، بهاءالدین خرمشاهی، دکتر 
نیساری،  سلیم  دکتر  منوچهرمرتضوی، 
انجوی  ابوالقاسم  عیوضی،  دکتر 
نورانی  دکتر  جاوید،  هاشم  شیرازی، 
زرین کوب،  دکتر  نایینی،  جاللی  وصال، 
دکتر  مّصفا،  ابوالفضل  دکتر  هروی،  دکتر 
امین  ریاحی،  محمد  دکتر  خویی،  زریاب 
آشوری،  داریوش  دستغیب،  عبدالعلی 
قیصری  دکتر  اهور،  دکتر  سایه،  ه.الف 

و... .
این  کارهای  از  هیچکدام  به  من 
بزرگان به عنوان نقطه ی ضعف نمی نگرم 
در  پیش  به  گامی  را  آن ها  همه ی  و 
کمال  به  رسیدن  و  حافظ شناسی 
و  است  اندیشه مند  جامعه  می شناسم. 
درباره ی هر اثری به مرور ایام به قضاوتی 
معتقدم  هنوز  من  ولی  می رسد،  درست 
دیوان  نهایی  تصحیح  به  رسیدن  که 
را در  راه حافظ پژوهان  بتواند  که  حافظ 
اولویت  تحقیقات خود  هموار سازد، در 

است.

7-به نظر جنابعالی برای آینده، چه 
مطالعاتی در زمینه ی حافظ پژوهی در 

اولویت است؟

حافظ  دیوان  انتقادی  تصحیح  من   
کسی  معتقدم،  و  می دانم  اولویت  در  را 
خالقی  دکتر  که  را  همان کاری  باید  
دادند،  انجام  شاهنامه  درباره ی  مطلق 

درباره ی حافظ نیز انجام دهد.

ح شش جلدی دیوان  ۸-غیر از شر
گی  به تاز که  عالی  جناب  از  حافظ 
که  شده ایم  باخبر  است،  شده  منتشر 
»کلمات  به نام  دیگری  مبسوط  کتاب 
و  ویرایش  مرحله ی  در  آتش انگیز« 
درباره ی  است  ممکن  آیا  دارید.  چاپ 
توضیحی  انتشارش  زمان  و  کتاب  این 

بفرمایید؟

کتاب با هدف پاسخ به ابهاماِت  این 
کنایات،  اصطالحات،  ترکیبات،  لغات، 
شعر  معنی پذیری های  و  استعارات 
شده  تنظیم  جامع،  به طور  حافظ، 
بتوانند  از هر سطحی،  تا همگان،  است 
با  لغت نامه  این  کنند.  استفاده  آن  از 
زبان  در  موجود  تخصصی  واژه نامه های 
فارسی تفاوت هایی دارد. در تدوین آن، 

لغت نامه نویسی،  اصول  از  برخی  در  جز 
پیروی  لغت  کتاب های  از  هیچ یک  از 
واژه نامه ای  جامع ترین  و  است  نشده 
حافظ  واژه نمای  براساس  که  است 
و  شده  تنظیم  صدیقیان  دکتر  خانم 
کامل ترین لغتنامه ی اختصاصی در زبان 
گان موجود در  فارسی است و همه ی واژ
از  نه فقط در غزلیات(   ( را  دیوان حافظ 
استثنا  بدون  و...  فعل  و  اسم  حرف، 
و  وسواس  به خاطر  من  و  دربرمی گیرد 
کتاب دارم، هنوز  که درباره ی این  دقتی 
این فرهنگ  ناشری نسپرده ام.  به  را  آن 

دو مدخل اصلی و فرعی دارد:
 الف. این لغت نامه به ترتیب الفبایِی 
سرواژه/  و  است  شده  تدوین  سرواژه ها 
است  عبارت  اصلی،  یا  نخست  مدخل 
اشتقاق ها  اساس  که  کلمه  اصل  از 
تحوالت  و  ریشه  ترکیب هاست.  یا 
شده  بیان  مستقاًل  سرواژه  هر  تاریخی 
حافظ  شعر  در  آن  معنی پذیری های  و 
هر  کردن  پیدا  برای  است.  شده  تحلیل 
آن  اصلی  و  ساده  به صورت  باید  واژه، 

کرد.    مراجعه 
ب. مدخل های فرعی این لغت نامه، 
در  به کاررفته  مرّکِب  یا  مشتق  کلمات 
مدخل  از  که  هستند  حافظ  دیوان 
مدخل ها،  این  شده اند.  ساخته  اصلی 
الفبایی  ترتیب  به  نوع،  تفکیک  بدون 
قرار می گیرند.  در ذیل مدخل های دوم 
مستقل  اشتقاق های  واژه،  ترکیبات 
مدخل  ذیل  در  هم  آن  به  وابسته  و 
بیان  ضمن  و  می شود  ذکر  فرعی  یا  دوم 
نحوی  و  صرفی  اشتقاق  یا  ترکیب  نوع 
آن  در  که  متناسبی  معانی  لغت  ادبی  و 
گرفته اند، بیان  ترکیب یا اشتقاق به خود 
اضافه ها  یا  مرکب  کلمات  این  می شود. 
وصفی،  فعلی،  اسمی،  معانی  همه ی 
اما  هستند،  شامل  را  حرفی  و  قیدی 
به لحاظ ساختاری، به سه صورت از هم 

جدایند:
در  که  کلماتی  یا  اضافی  ترکیبات 
صفت  یا  مضافٌ الیه  و  مضاف  حالت 
مهم ترین  گرفته اند.   قرار  موصوف  و 
شعر  در  حافظ  هنری  آفرینش های 
که واقعًا  کلمات،  به وسیله ی این نوع از 
می شود.  انجام  هستند،  آتش انگیز 
وسیع  بسیار  ترکیبات  این  دامنه ی 
تصویرها،  استعارات،  از  بسیاری  و  است 
کنایات، مجازها، اصطالحات، تمثیالت، 
حافظ  شعر  خالقیت های  و  اقتباس ها، 
از  بخش  این  دارد.  قرار  حوزه   این  در 
پردامنه ترین بخش  آتش انگیز«  »کلمات 

این لغت نامه را تشکیل می دهد. 
ترکیبات  از  بسیاری  حافظ  شعر  در 
که  کار  می رود  اسمی و وصفی و فعلی به 
گسترده  گان شعر او را بسیار  دامنه ی واژ
هنری  ظرفیت های  می کند.  پرمعنی  و 
خالقیت های  در  حافظ  که  را  خاصی 
خود بدان نیازمند است، قابل دسترس 
می سازد و ظرفیت های ویژه ای به سخن 
که از عوامل مهم تأثیر  حافظ می بخشد 
شعر و ایهامات و چندمعنایی شدن شعر 

واژه ای  از  ترکیبات  این  هرچه  اوست. 
بیش تر می شود، ضریب خلق مضامین 
و ابهامات تازه افزایش می یابد. در این 
و  ایهام  یا  ابهام  موارد  به  اغلب  بخش، 
تصویری  حاالت  و  ضبط ها  اختالف 
و  شارحان  اختالفات  و  واژه  بالغی  و 
لغت  کردن  معنا و  قرائت  در  مفسران 

 اشاره می شود. 
ً
مستندا

میان  در  و  آمریکا  در  ۹-حافظ 
مردم مغرب زمین چه جایگاهی دارد؟ 
آیا دشواری ترجمه ی اشعار حافظ در 
تأثیر داشته  به جهانیان  او  شناسایی 

است؟ 

ترجمه پذیری  مسأله ی  اصوال 
از  حافظ،  شعر  به ویژه  فارسی،  شعر 
است  ادبی  منتقدان  عمده ی  مباحث 
کار  و درجه ی موفقیت هر مترجمی در 
صورت  کامل  انتقال  شعر،  ترجمه ی 
زبانی  به  اصلی  زبان  از  شعر  معنای  و 
که عالوه برتسلط بر دو زبان،  دیگر است 
وحتی  ادبی  توانایی  و  ذوق  نیازمند 
کار برای اغلب   تاریخی شعر است و این 
مشکالت  غیرفارسی زبان  مترجمان 
کسانی مثل  کرده است و  فراوانی ایجاد 
کریمی  دکتر  فرزاد،  مسعود  شادروان 
بهروز  دکتر  و  آریان پور  آقای  ک،  حکا
از  بخش هایی  ایوری  پیتر  و  همایون فر 
که من  کرده اند  غزلیات حافظ را ترجمه 
ماهیت  درباره ی  قضاوت  برای  را  خود 
صالحیت  صاحب  آن ها  ترجمه ی 

نمی دانم.

۱0-یک بیت یا یک غزل از حافظ 
که بیش تر با آن مأنوس هستید و یا  را 
لطفا  دارید  بیش تری  عالقه ی  آن  به 
گفته ای  گر سخن نا بنویسید و در پایان ا

با خوانندگان دارید، بفرمایید.

و  هستم  حافظ  شعر  عاشق  من  
بسیاری از اشعار او را شاهکار می دانم و 
طبعا انتخاب یک شعر یا یک غزل برتر 

برایم مشکل است، اما غزل:

ســـــالهادلطلبجامجمازمامیکرد
وآنچهخودداشتزبیگانهتمنــامیکرد

بیت  این  و  می پسندم  بیش تر  را 
حافظ را هم بسیار دوست دارم:

کهایبلندنظرشــــــاهبازســـــدرهنشین
نشیمنتونهاینکنجمحنتآباداست

دوستداران  همه ی  به  پایان  در 
هرچه  که  می کنم  توصیه  حافظ 
مقاالتی  و  کتب  مطالعه ی  به  بیش تر 
نوشته  وی  شعر  و  حافظ  در باره ی  که 
و  پربارتر  ذهنیتی  تا  بپردازند  می شود، 
راهگشاتر در درک شعر و هنر حافظ پیدا 
زیبایی های  و  عمق  از  بیش تر  و  کنند 

کالم لسان الغیب لذت ببرند.




