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نویسنده،  تهران(  در   ۱۳۲۴ )زاده ی  حمیدیان  سعید  دکتر 
مترجم، حافظ پژوه ایرانی و استاد بازنشسته ی زبان و ادبیات 
فارسی دانشگاه عالمه طباطبایی است. وی در سال ۱۳۴۳ 
کارشناسی رشته ی  به  دانشگاه تهران راه یافت و در مقطع 
سال ۱۳۵۰  در  پرداخت.  به  تحصیل  فارسی  ادبیات  و  زبان 
کارشناسی  دوره  ی  در  ورودی  امتحانات  اول  نفر  به عنوان 
رتبه ی  با   ۱۳۵۲ سال  در  را  دوره  این  و  شد  پذیرفته  ارشد 
کنکور،  اول  نفر  به عنوان  در همین سال  کرد.  ممتاز سپری 
در دوره ی دکتری زبان و ادبیات دانشگاه تهران پذیرفته شد 
و به  سال ۱۳۵۴، از همان دانشگاه در مقطع دکتری زبان و 

گفت وگوی اختصـــــاصی با
استاد دکتر سعید حمیدیان

کیمیای ُصحبت

پذیرفتید،لطفابفرمایید
۱.باکدامیکازمحورهایاندیشهیحافظ،بیشترمأنوس
هستیدیاتالشمیکنیددرزندگیتانهموارهدرنظرداشته

باشید؟
برند  گمان  شما   مخاطبان  شاید  پرسشی،  چنین  ح  طر با 
شیوه ی  مطابق  و  بوده  نیز  فیلسوف  بزرگ ما  خواجه ی  که 
این  صفات  دیگر  بر  نیز  را  گی  ویژ این  ما  روزگار  حافظ پژوهی 
هنری  با  خواجه  آنکه،  حال  بیفزایند؛  آسمان جاه  هنرور 
چونین جهانگیر در پهنه ی شعر و ادب، نیازی به اندیشه ای از 
گونه ی فیلسوفانه  نداشته است، و آنگاه بیاییم از محورهای 
گر  اندیشه ای دارد، به زبان هنر  کنیم. حافظ ا گویا  »اندیشه« 

غ التحصیل شد.  ادبیات فارسی فار
و  ایران  ادبیات  از  مختلفی  عرصه های  در  حمیدیان  دکتر 
حوزه های  وی،  آثار  است.  تألیف  و  پژوهش   دارای  جهان 
گرفته تا ترجمه  گسترده ای را از تألیف، تصحیح و لغت پژوهی 
و ویرایش دربرمی گیرد. از آثار ایشان، اعم از ترجمه و تألیف، 
)آنتوان  ایوانف  ریچاردز(،  )ای.  ادبی  نقد  به اصول  می توان 
اصول  کسلی(،  ها )آلدوس  نو  قشنگ  دنیای  چخوف(، 
دگردیسی )روند دگرگونی های شعر نیما یوشیج(،  سعدی در 
فردوسی  هنر  و  اندیشه  بر  درآمدی  زیبایی،  آرمانشهر  غزل، 

کرد.  و... اشاره 
کتاب  مهم ترین اثر دکتر حمیدیان در حوزه ی حافظ پژوهی، 
که قریب سی سال از عمر خود را صرف  »شرح شوق« است 
کتاب،  این  است.  کرده  آن  آماده سازی  و  نگارش  پژوهش، 
در پنج مجلد تألیف شده و به شرح و تحلیل اشعار حافظ 
اختصاص دارد. شرح شوق، برنده ی سی ودومین جایزه ی 

کتاب سال جمهوری اسالمی ایران، در بخش ادبیات شد. 
یادروز  دوره ی  بیست ویکمین  در  حافظ شناسی  مرکز 
علمی  یک  درجه ی  »نشان  پنجمین   ،)۱۳۹۶ )سال  حافظ 
حافظ پژوهی،  عرصه ی  در  تالش  به پاس  را  حافظ پژوهی« 
استاد  هفتادوپنج سالگی  آستانه ی  در  کرد.  اعطا  ایشان  به  
گفت وگویی  ایشان  با  جمال  آینه دار  نشریه ی  حمیدیان، 
آن  خواندن  به  را  شما  که  است  داده  صورت  اختصاصی 

دعوت می کنیم:
مصاحبه برای را ما دعوت اینکه از سپاس و سالم با

می گوید و بس. آنچه هم که در اشعار تعبیر به اندیشه می شود، 
کم یا بیش، از سنخ افکار متعارف است  که  اغلب از نوعی ست 
این  جز  چیزی  هنر،  و  فلسفه  صرف  به معنای  اندیشه  نه  و 
که به  کدام فلسفه و اندیشه ی صرف را می شناسیم  نیست. 
زبان شعر یا نظم باشد و به چنین توفیق یا تأثیری نائل شده 

باشد؟

۲.شماانسانرادراشعارحافظچگونهمیبینید؟
درگاه  به  می تواند  ساحت  برترین  در  حافظ،  شعر  در  انسان 
به  است  ممکن  فروتر  ساحتی  در  لیکن  کند؛  عروج  الوهی 
حیث  این  از  که  بلغزد  نفسانی  هواجس  و  گناه  ورطه ی 
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که  انسان در دیدگاه استاِد حافظ )سعدی( دارد  شباهت به 
کنند از بشر  که هرچه نقل  فرمود: »وما ابری نفسی و ال ازکیها/ 

در امکان است«.
بنده شاعرانی »عرفان گرا«  تعبیر  به  که   فرق حافظ و سعدی 
که  موالنا  و  عطار  امثال  با  عرفان اند،  به  گرایش  دارای  یعنی 
و  حول  در  هم  بنده  دید  است.  نگاه  همین  در  »عارف«اند 

حوش سنخ سعدی و حافظ است.

۳.بهنظرشماپیامحافظبرایانسانهایمعاصرچیست؟
ونسلجدیدتاچهاندازهبهحافظنیازمنداست؟

پیام های موجود در شماری از اشعار او برای تمامی انسان ها 
عمومیت دارد و اختصاصی به معاصران ندارد.

 
زیباییشناسی عرفانی، )اجتماعی، حافظ وجه کدام .۴

و...(رامهمترازوجوهدیگرمیبینید؟وچرا؟
و  توجه  شایان  دیگر(  هنرمند  و  شاعر  )وهر  حافظ  وجه  هر 

پژوهش است. برای من هم همین گونه است.

۵.بارزترینویژگیحافظراچهمیدانید؟
زبان  بیان،  لطافت  و  رسایی  قدرت،  در  او  گی  ویژ بارزترین 
از  سرشار  و  مخرب  عوامل  از  عاری  تقریبًا  و  کیزه  پا بسیار 
هنرهای شکلی است. تنوع فراوان مضامین را نیز نباید از نظر 

دور داشت.

دربارهی گوناگونی پژوهشهای اخیر سال یکصد در .۶
ارزیابی دریک یافتهاست؛ انجام اندیشهیحافظ و شعر
مطالعات در آسیبهایی و ضعفها چه شما نظر به کلی

حافظپژوهِیگذشتهوجوددارد؟
سده ی  به  حافظ پژوهی  در  کاستی ها  و  ضعف ها  بیش ترین 
پژوهشگران،  کم اطالعی  و  کم سوادی  به  برمی گردد؛  کنونی 
خواجه،  دیوان  به جز  متونی  از  گاهی  آ قلت  یا  مطالعه  عدم 
مطلق سازی،  در  افراط  فرانمودن،  امروزین  را  وی  بیش  ازحد 
بزرگان  از دیگر  برتر  را چشم بسته و مطلقًا در هر زمینه  حافظ 
شعر پارسی خواندن، قدسی و عرشی پنداشتن او و اشعارش، 
او،  دیوان  با  تفأل  مثل  تحمیق کننده  و  منسوخ  سنن  ترویج 
کتاب  در  )من  این هاست  نظایر  و  او  به  مدرن  امور  انتساب 

کافی در این ابواب نوشته ام(. ح شوق به قدر  ۵جلدی شر

۷.بهنظرحضرتعالیبهترینشرحوتصحیحازدیوانحافظ
و باحافظکداماست پیوند تألیفدر بهترین وهمچنین

چرا؟)یکیاچندموردرانامببرید(.
به تصحیح  یکی دیوان حافظ  ما  بهترین تصحیح ها در عصر 
عالمه محمد قزوینی و دیگر تصحیح دکتر پرویز خانلری )استاد 
فقید این بنده( است، اما بسیاری تصحیحات خوب دیگر نیز 

که ذکر آن ها فهرستی بلندباال می طلبد.  هست 
این  ناقابل  ح  شر از  او،  اشعار  ح  شر بهترین  درباره ی  اما  و 
حقیر )که در حدود سی ویک سال وقت برد( می گذرم، لیکن 

خرمشاهی،  جناب  حافظ نامه ی  از  گر  ا است  بی انصافی 
که شرحی خوب و راهگشاست. دوست فاضلم، یادی نکنم 

حافظ دیوان با را دانشگاهها و ادبی محافل برخورد .۸
چگونهارزیابیمیکنید؟

 برخورد محافل یادشده اغلب در حدود متوسط با رفع تکلیف 
سوی  از  بهتر  بس  کارهایی  شاهد  می توانستیم  وگرنه  بوده 

آن ها باشیم.

زمینهی در مطالعاتی آینده،چه برای بهنظرجنابعالی .۹
برای پیشنهادی چه و است؟ اولویت در حافظپژوهی

پژوهشگراندارید.
کنم، ولی  که در این باب ارائه ی طریق  کمتر از آن است  بنده 
به گفته ی حزین الهیجی: »نیارم چون جرس برداشت از دوش 
زد«.  می توانم  صالیی  را  راهان  گم کرده  همین  باری/  کسی 
کم مایه« را  کارهای »پربرگ ولی  کثر قریب  به  اتفاق  کافی ست ا

که چون باید رفت«. دور بریزید، آنگاه »خود راه بگویدت 

اینسالیان درطول را حافظشناسی مرکز فعالیتهای .۱۰
ادامهی برای پیشنهادی چه و میکنید ارزیابی چگونه

فعالیتهایاینمرکزدارید؟
تحت اشراف  آنچه  به ویژه  حافظ شناسی،  مرکز  فعالیت های 
کمترین  نوجوی این  و   مبتکر  خوش فکر،  فاضل،  دوست  
انجام یافته، بدون هیچ گونه تکلف و تعارفی، بی نیاز از هرگونه 
تعریفی بوده است. از من نخواهید که »سرود یاد مستان دهم«. 
یاریگران ایشان  جمله  و  حسن لی  کاووس  دکتر  جناب  دست 

درد نکناد و نام گرامیشان  همواره زیب دفتر حافظ پژوهی باد.

۱۱.یکبیتیایکغزلازحافظراکهبیشترباآنمأنوس
هستیدویابهآنعالقهیبیشتریداریدلطفابنویسید،

یااگرخاطرهایاگرباشعرحافظداریدبیانکنید.
از من خواستید به پرسش هایی پاسخ دهم، فرمان بردم؛ اما 
داشته  افتخار  که  کسی  از  می خواهم  خود  به نوبه ی  نیز  من 
گزینش یک  آورد،  به سر  و هنر خواجه  با شعر  آزگار  سال های 
و  گردنه  این  به  را  وی  و  نفرمایید  درخواست  را  غزل  یا  بیت 

کام بادا. گراته ی صعب نیفکنید. ایام به 
مصاحبه کننده: سعیده رضازاده


