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گفت وگوی اختصـــــاصی با
استاد دکتر حسن انــــــوری

تــکاب  در  اســت. وی ســال ۱۳۱۲،  بنــام معاصــر  ازجملــه حافظ  پژوهــان  و  پژوهشــگر  ادیــب،  انــوری،  دکتــر حســن 
کارشناســی ارشــد همیــن  کارشناســی ادبیــات فارســی را در ســال ۱۳۴۰ از دانشــگاه تبریــز،  )آذربایجــان غربــی( زاده شــد.  

گرفــت. رشــته را ســال ۱۳۴6 از دانشــگاه تهــران و دکتــری ادبیــات فارســی را در ۱۳5۰، از همــان دانشــگاه 
گردان مرحــوم، اســتاد بدیــع الزمــان فروزانفــر اســت، ســال ها در ســلک آمــوزگاری، دبیــری و  کــه از شــا  ایشــان 
تربیــت  فارسی دانشــگاه  ادبیــات  و  کنــون استاد بازنشســته ی زبان  اســتادي دانشــگاه بــه خدمــت پرداختــه و هم ا

ــت. ــران اس ــم ته معل
دکتــر انــوری ســال ۱۳8۲، عضــو پیوسته ی فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی شــد و ســال ۱۳8۷، به عنــوان چهــره ی 

گردید.  کشــور در رشــته ی »ادبیــات« معرفــی  مانــدگار 
کارنامــه ی پژوهشــی ایشــان،  آثــار تألیفــی ارزشــمند بســیاری ماننــد سرپرســتی تألیف فرهنــگ بــزرگ ســخن  در 
حافظ پژوهــی  بــه  نیــز،  ایشــان  گران ســنگ  پژوهش هــای  از  بخشــی  می شــود.  دیــده  ســعدی  تصحیح گلســتان  و 
کتاب هــای یــک قصــه بیــش نیســت )مالحظاتــی دربــاره ی شــعر حافــظ و  کــه از آن جملــه می تــوان بــه  اختصــاص دارد 

کــرد. اندیشــه های او( و صــدای ســخن عشــق اشــاره 
در آســتانه ی هشتادوهفت ســالگی ایــن اســتاد فرزانــه، نشــریه ی آینــه دار جمــال بــا ایشــان گفت وگویــی اختصاصــی 

کــه شــما را بــه خوانــدن آن دعــوت می کنیــم: ترتیــب داده اســت 

کیمیای ُصحبت
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با سالم و سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتید،
اندیشهی محورهای از کدامیک با حضرتعالی .۱
در میکنید تالش یا هستید مأنوس بیشتر، حافظ،

زندگیتان،همواره،درنظرداشتهباشید؟

کالس سوم ابتدایی بودم  کودکی مأنوس بوده ام،  با حافظ از 
کنم. در تمام عمر  که حفظ  کرد  که مادرم غزلی از او را تلقین 
خود  سیطره ی  در  مرا  ذهن  حافظ  هشتادوهفت ساله ام، 
که با آن مأنوس بوده ام و  داشته است. از اندیشه های حافظ 
کرده ام همواره، در نظر داشته باشم، یکی قناعت ورزی  تالش 
دنیوِی  تعلقات  به دست آوردن  برای  آز  و  حرص  نداشتن  و 

بیشتر از نیاز بوده است:
گر سودی ست با درویِش خرسند است در این بازار ا

گردان به درویشی و خرسندی خدایا، منعمم 

سـمـاط دهـر دون پـرور نـدارد شـهـد آسـایـش
مذاق حرص و آز ای دل، بشو از تلخ و از شورش

کردن کام خود  کامرانی چیست؟ ترک  طریق 
کـز این تـرک بردوزی کاله سـروری آن اسـت 

قوای  که  است  آن  گرفته ام،  حافظ  از  که  دیگری  درس 
که طبیعت بخشیده  کار بگیرم و از توانایی  ذهنی خود را به  
کثر استفاده را بکنم. هدف و آرزوی هر شخصی   است، حدا
و  رستگاری  زندگانی،  در  ملتی  هر  مقصد  نیز،  و  زندگی  در 
بهروزی است. رستگاری و بهروزی و نیک بختی به حصول 
نمی پیوندد، مگر در سایه ی اعتماد بر خویشتن و از همه ی 
نیکوترین  به  خود،  اوقات  از  و  بهره جستن  ذهنی  نیروی 

وجهی سودبردن.
کید دارد و قدرت اراده ی  حافظ بر توانایی های انسان تأ

او را مطرح می کند:
گردد چرخ برهم زنم ار غیر مرادم 

کشم از چرخ فلک که زبونی  من نه آنم 
بر  حافظ،  به اندازه ی  نویسنده ای  و  شاعر  هیچ  شاید، 

کید نکرده باشد: توانایی های ذهنی انسان تأ
گذاری نمی کنی کوی عشق  ای دل به 

کاری نمی کنی اسباب جمع داری و 
گویی نمی زنی کف و  چوگان حکم در 
باز ظفر به دست و شکاری نمی زنی

که موج می زند اندر جگر تو را این خون 
کار رنگ و بوی نگاری نمی کنی در 

ج است در آستین جان تو، صد نافه مدر
وان را فـدای طـره ی یاری نمی کنی

که می توانم، برای  کوشیده ام تاآنجا من در همه ی عمر 
دشواری ها،  برابر  در  و  کنم  کار  فارسی  زبان  برای  و  کشورم 
پاسِخ  در  که:  داشته ام  گوش  در  بزرگان  از  یکی  سخن  این 
نمی توانم و نمی دانم و نمی شود، می گفت: »بخواه، یاد بگیر، 

امتحان کن«.

گیحافظراچهمیدانید؟ 2.بارزترینویژ

تسلط  اوست.  ع  بالمناز هنر  حافظ،  ویژگی  بارزترین 
داشتن  گذشتگان،  آثار  بر  و  فارسی  زبان  به  بی چون وچرا 
است  شده   باعث  بشری،  فوق  قریحه ای  و  سیال  طبعی 

که حد طاقت بشری است. شعری بیافریند 
مرگش  بعد  که  حافظ  دوست  گلندام،  محمد  به قول 
که در طرف دکان  گوهر  اشعارش را جمع آوری  کرد: »هر دّر و 
دوشیزگان  زیور  و  زیب  بهر  از  بود،  موجود  طبیعت  جوهری 
که  است  کشیده«  نظم  سلک  در  ضمیرش  خلوت سرای 
هرجا می گفته شعر حافظ حد طاقت بشری است، یعنی نوع 
انسان بهتر از این نمی تواند کالم بیافریند. در عالم هنر تا آنجا 

که نوع انسان می تواند برود او رفته است:
چو سلک دّر خوشاب است شعر نغز تو حافظ

گاه لطف سبق می برد ز نظم نظامی که 

آب حـیوانـش ز منـقار بالغت می چـکد
کلک من بنامیزد چه عالی مشرب است زاغ 

شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است
آفرین بر نفس دلکش و لطف سـخنش

حسد چه می بری ای سست نظم بر حافظ
قبول خاطر و لطف سخن خدادادست

گفت صبحدم از عرش می آمد خروشی، عقل 
که شعر حافظ از بر می کنند گویی  قدسیان 

3.شماانسانرادراشعارحافظچگونهمیبینید؟

انسان مورد  انسان در شعر حافظ وجود دارد: یکی  نوع  دو 
که او را »رند« می نامد و در البه الی اشعارش،  قبول حافظ 
برای او صفاتی برمی شمرد؛ ازجمله اینکه عاشق است )مرا به 
کند...(، مالزم خوشباشی و  رندی و عشق آن فضول عیب 
کی ست )حافظا می خور و رندی کن و خوش باش...(،  طربنا
چه  فهم  نکند  حافظ  رندی  ار  )زاهد  بورزد  زهد  نمی تواند 
زاهدی ست...،  و  رندی  به  نه  عاقبت  حسن  چون  شد...، 
و  رندی  وقت  بگذشت/  گران جان  زهدفروشان  نوبه ی 
رندان  )نه  نیست  کار  ریا پیداست(،  رندان  کردن  طرب  
گدایی،  ریاییم و حریفان نفاق...(، همت عالی دارد؛ در عین 
که در  گری می داند )غالم همت آن رند عافیت سوزم/  کیمیا
است،  کش  بال است،  کار  فدا داند(،  گری  کیمیا گداصفتی، 
نازپرورده نیست، مصلحت بین نیست، در تحصیل فضایل از 
جان می کوشد )تحصیل عشق و رندی، آسان نمود اول/ آخر 

کسب این فضایل( و... . بسوخت جانم در 
بد؛  و  نیک  صفات  همه ی  با  معمولی  انسان  دیگر، 
که حسد می ورزد )حسد چه می بری ای سست نظم  انسانی 
بر حافظ...(، با حافظ دشمنی می کند و قصد جان او را دارد 
ک...(، سخن حافظ  گر دم زند چه با )دشمن به قصد حافظ ا
را فهم نمی کند )مدعی گر نکند فهم سخن...(، بی سروپاست 
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کرد...(، درون پرده،  نتوان  )نسبت دوست به هر بی سروپا 
فتنه انگیزی می کند )حالی درون پرده بسی فتنه می رود...(، 
)با طینت اصلی چه  ممکن است بدجنس و بدذات باشد 
رند دیر  از  انسان واالتر  افتاد...(، در نظر حافظ،  کند بدگهر 
عینیت  گر  ا و  خیالی ست  و  آرمانی  انسانی  که  است  مغان 

داشته باشد البد از میان رندان برمی خیزد.

4.بهنظرشما،پیامحافظبرایانسانهایمعاصر
نیازمند حافظ به اندازه چه تا جدید نسل چیست؟

است؟

اعمال  کوشندگی،  امروزی،  جوان  نسل  برای  حافظ  پیام 
گفتم؛  که در باال  اراده، استفاده ی بهینه از قوای ذهنی است 
اما مهم ترین پیام حافظ به خوانندگان خود، عاشقی است؛ 

چنان که دیوان حافظ را »دیوان عشق« نامیده اند: 
کار جهان سرآید عاشق شو ار نه روزی، 
کارگاه هستی ناخوانده نقش مقصود از 

که این فن شریف عشق می ورزم و امید 
چون هنرهای دگر موجب حرمان نشود

کی یا به چی؟ به نظرم در  باید عاشق شد؛ اما عشق به 
امروزه،  را  حافظ  نظر  معشوق،  در  بگویم  دقیق تر  یا  هدف 
تغییر دهیم؛ امروزه، عشق به ماوراء فهم پذیرفتنی نیست. 
آری باید پیام حافظ را گرفت و عشق ورزید. عشق به بشریت، 
عشق به انسانیت، عشق به مردم، عشق به میهن، عشق به 

کار و سازندگی؛ سازندگی ایران. ایران، عشق در 
همین طور است نظر حافظ درباره ی عقل؛حافظ عقل را 

تخطئه می کند:
عاقالن نقطه ی پرگار وجودند ولی 

که در این دایره سرگردانند عشق داند 

نهادم عقل را ره توشه از می 
کردم روانه ز شهر هستی اش 

کنیم. امروز، ما برای زندگی فردی  نباید عقل را تخطئه 
داریم؛  احتیاج  عقالنیت  به  چیز،  هر  از  بیش  جمعی،  و 

به خصوص در این زمان عرفان زده و خرافات زده. 

حافظ یادروز موضوع میدانید، که همانطور .۵
کارنامهیحافظپژوهی« امسال)۱399(،»بررسیونقد
مطالعات کلی، ارزیابی یک در حضرتعالی است؛
حافظپژوهِییکصدسالاخیرراچطورارزیابیمیکنید؟
نقاطضعفوقّوتپژوهشهاراازدیدگاهخودبیان

ً
لطفا

بفرمایید.

حافظ پژوهی در سال اخیر، نسبتًا، پربار بوده است. در این 
کتاب قابل  که  یک سال اخیر، دانشنامه ی حافظ به بازار آمد 
دارد،  که  عیب هایی  و  نقص ها  تمام  با  است.  مالحظه ای 
از  بسیاری  به  و  ا ست  حافظ پژوهی  زمینه ی  در  سترگی  کار 

پرسش ها در این زمینه پاسخ می دهد.

دیوان با را دانشگاهها و ادبی محافل برخورد .6
حافظچگونهارزیابیمیکنید؟

گروه ادبیات فارسی و مجله دارند  کشور،  اغلب دانشگاه های 
این ها  همه ی  بررسی  می نویسند.  مقاله  حافظ  درباره ی  و 
این  به  نمی توانم  ازاین رو،  است؛  ج  خار تن  یک  عهده ی  از 

گویم. سؤال پاسخ 

در را فراوانی پژوهشهای کنون تا حضرتعالی .7
کتاب،مقالهویادداشتدرپیوندباحافظانجام قالب
دادهاید،آیادرحالحاضر،مشغولپژوهشیدرپیوندبا

حافظهستیدیادرآینده،برنامهایدارید؟

که  هستند  مسائلی  هست؛  تناقض  حافظ  در  مواردی  در 
دوسویه اند؛ هم جنبه ی مثبت دارند و هم جنبه ی منفی؛ 
آیا حافظ در سلوک عرفانی به جایی  که  این موضوع  مثاًل، 
گنج حضور را به دست آورده  رسیده بوده و به قول خودش، 

که نشان می دهد، نرسیده بوده: بوده، ابیاتی هست 
گنج حضور که در جست وجوی  دریغ و درد 

کرام و نشد گدایی َبِر  بسی شدم به 

که رفتم، جز وحشتم نیفزود از هر طرف 
زنهار از این بیابان، وین راه بی نهایت

گشت راه مقصود گم  در این شب سیاهم، 
کوکب هدایت گوشه ای برون  آ، ای  از 

کرامات و مقامات که زدم الف  چندان 
هیچم خبر از هیچ مقامی نفرستاد

و ابیات دیگر... .
گنج  که نشان می دهد حافظ به  در مقابل، ابیاتی هست 

حضور رسیده است:
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند
کردند بی خود از شعشعه ی پرتو ذاتم 

باده از جام تجلی صفاتم دادند
چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی

که این تازه براتم دادند  آن شب قدر 
و ابیات دیگر... .

برمی آید،  وی  اشعار  اغلب  از  چنان که  دیگر:  مورد  یک 
حافظ مسلمانی مؤمن، حافظ قرآن، مأنوس با قرآن و عامل 
به احکام بوده است. در مقابل، ابیاتی هست که از آن ها بوی 
انکار، بلکه الحاد به مشام می رسد و تناقض های دیگر... . 
کرد. در این باره بررسی  این تناقض ها را چگونه باید توجیه 

می کنم، شاید، به پاسخی برسم.
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زمینــــــــــــه های
تاریــــــخی/مدحـــــــی

اشعــــــار حـــــــافظ
:::اثردکترسیدجوادمرتضــــایی:::

بهروایتدکترسیدمحسنحسینیوردنجانی

دانشآموختهیدکتریومدرسدانشگاهفردوسیمشهد

ُمعرفی کتاب
را حافظپژوهان کدام حافظانهی فعالیتهای .۸
نوآورانهتر،مؤثرتریاجامعترمیدانیدکهمطالعهیآنرابه

جوانانتوصیهکنید؟

که  تعداد حافظ پژوهان بسیار است. در دانشنامه ی حافظ 
نام بردم، از ده ها حافظ پژوه نام برده شده، شرح حالشان 
کتاب مراجعه  آمده، آثارشان معرفی شده است؛ باید به این 

کرد.

9.بهنظرجنابعالی،برایآینده،چهمطالعاتیدر
زمینهیحافظپژوهیدراولویتاست؟)کهانجامآنرابه

پژوهشگرانتوصیهمیفرمایید(.

گفتم، یعنی رمز و راز  به نظرم آنچه در پاسخ به پرسش دوم 
قرار  بیشتر مورد مطالعه  تعالی بی چون وچرای شعر حافظ، 

گیرد.

کهبیشتر یکبیتیایکغزلازحافظرا
ً
۱۰.لطفا

دارید، بیشتری آنعالقهی به یا مأنوسهستید آن با
با گفتهای نا سخن گر ا درپایان، و بخوانید برایمان

خوانندگاندارید،بفرمایید.

 غزل های زیادی را پیش خود زمزمه می کنم، مطلع چندتا از 
آن ها را می گویم:

که بگرفت ماه ازو  خط عذار یار 
خوش حلقه ای ست، لیک به در نیست راه از او

سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی
که واثق شو به الطاف خداوندی خطاب آمد 

کوی یار می آید نسیم باد نوروزی ز 
از این باد ار مددخواهی، چراغ دل برافروزی

زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد
از سر پیمان برفت و بر سر پیمانه شد

که خطاست چو بشنوی سخن اهل دل مگو 
سخن شناس نئی دلبرا خطا اینجاست

دلم جز مهر مهرویان طریقی برنمی گیرد
ز هر در می دهم پندش ولیکن در نمی گیرد

ای پادشه خوبان، داد از غم تنهایی
که باز آیی دل بی تو به جان آمد وقت است 

در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی
گرو  باده و دفتر جایی خرقه جایی 

مصاحبهکننده:سعیدهرضازاده

یکی از جدیدترین آثار تولیدشده در پیوند با حافظ، 
که  کتاب زمینه های تاریخی/مدحی اشعار حافظ است 
در سال ۱۳۹8، توسط انتشارات امیرکبیر، با قطع وزیری 
در ۲86صفحه منتشر شده است. این اثر به سرعت و در 
از  این نشان  و  همان سال، به چاپ دوم رسیده است 
اثر  این  به  حافظ پژوهان  به ویژه  و  ادب دوستان  اقبال 

دارد.
در  شده  شناخته  چهره های  از  کتاب،  این  مؤلف 
آثار  این،  از  پیش  و  است  »حافظ شناسی«  حوزه ی 
حافظ،  شعر  معنوی  موسیقی  »از  مانند:  را  دیگری 
۱۳85« و »ز شعر دلکش حافظ، ۱۳88« به عالقه مندان 

کرده است. کهن و اصیل پارسی پیشکش  ادب 
تاریخی/مدحی  زمینه های  کتاِب  اصلی  رویکرد 
پیداست،  نامش  از  که  همان گونه  حافظ،  اشعار 
نوع  این  متأسفانه  است.  تحلیلی  و  تاریخی  رویکردی 
کهن  متوِن  درسِت  دریافِت  و  فهم  در  بسیار  که  نگرش 
کمتر دیده  نقش اساسی دارد، در پژوهش های امروزین 
می شود. بررسی متون براساس بافت تاریخی، سیاسی 
گره های  که در آن تولید شده، بسیاری از  و اجتماعی ای 
می تواند  نیز  و  می گشاید  را  آثار  این  فهم  گشوده ی  نا

کند.  بسیاری از برداشت های نادرست را اصالح 
نویسنده ی محترم با به کارگیری این روش، همراه با 
دیدگاه انتقادی، توانسته نگرش واقع بینانه ای به اشعار 
دیدگاه های  بارها  زمینه  این  در  باشد؛  داشته  حافظ 


