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گفت وگوی اختصـــــاصی با
کزازی استاد دکتر میرجالل الدین 

کیمیای ُصحبت

کرمانشاه(،  استاد دانشگاه، شاعر، نویسنده، مترجم، شاهنامه پژوه و ادیِب  کزازی )زاده ی ۲۸دی ماه ۱۳۲۷ در   دکتر میرجالل الدین 
برجسته ی ایرانی است.

گفتار خود مشهور است؛ در پنجمین  که عضو هیئت امنای بنیاد فردوسی است و به بهره گیری از واژه های پارسی سره در نوشته ها و  او 
همایش چهره های ماندگار سال ۱۳۸۴، به عنوان چهره  ی ماندگار فرهنگ و ادب ایران معرفی شد.

گذراند و در سال ۱۳۴۶ به دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی  کرمانشاه  کزازی، آموزش خود را تا دریافت دیپلم طبیعی )تجربی( در  دکتر 
کارشناسی ارشد را در رشته ی زبان و ادب فارسی این دانشکده سپری و به سال ۱۳۷۱، از  کارشناسی و  دانشگاه تهران راه یافت. مقطع 

کرد. رساله ی دکتری خود با عنوان »نمادشناسی در شاهنامه« دفاع 
کنون در شمار دبیران فرهنگ و ادب این مرزوبوم بوده و هم اینک استاد بازنشسته ی دانشکده ی ادبیات و  کزازی از سال ۱۳۵۴تا دکتر 

زبان های خارجه دانشگاه عالمه طباطبایی تهران است.
او افزون بر زبان فرانسوی که از سالیان خردسالی با آن آشنایی یافته  است، با زبان های اسپانیایی، آلمانی و انگلیسی نیز آشناست و 
کشورهای مختلف داشته و به تدریس ادب پارسی و ایران شناسی پرداخته است.  گسترش فرهنگ ایران زمین سفرهایی چند به  برای 

گسترده ای را  کزازی در عرصه های مختلفی از ادبیات ایران و جهان دارای پژوهش  و تألیف است. آثار ارزشمند وی، حوزه های  دکتر 
از تألیف، ترجمه، تحقیق و تصحیح دربرمی گیرد و در حوزه های مختلف ادبیات فارسی چون شاهنامه شناسی، تاریخ شعر فارسی، 

گزارش سفر قلم زده است. خاقانی شناسی، عطارشناسی، حافظ شناسی، هنر ترجمه، بیان، معانی، بدیع، دفتر شعر، زیست نامه و 
کرد.  کتاب های دیر مغان )۱۳۷۵(، پند و پیوند )۱۳۷۸( و چراغی در باد )۱۳۹۸( می توان اشاره  کزازی در پیوند با حافظ به  از آثار دکتر 

که شما را به  گفت وگویی اختصاصی صورت داده است  کزازی، با ایشان  نشریه ی آینه دار جمال در آستانه ی هفتادودوسالگی استاد 
خواندن آن دعوت می کنیم:
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گفت وگو  این  برای  را  ما  دعوت  اینکه  از  سپاس  و  سالم  با 
پذیرفتید، لطفا بفرمایید:

حافظ، اندیشهی محورهای از کدامیک با حضرتعالی .۱
بیشترمأنوسهستیدویاتالشمیکنیدکهدرزندگیتان

هموارهدرنظرداشتهباشید؟
بنیادهای  زیرا  است؛  دشوار  پرسش  این  به  دادن  پاسخ 
می کوشم  و  می دارم  گرامی  را  آن ها  من  که  حافظ  اندیشه ی 
نمی توانم  و  است  گونه گون  بیاورمشان،  کار  در  زندگانی  در  که 
و  برترین  چونان  را  آن ها  از  یکی  دل،  استواری  و  آسودگی  به 
کنون و برپایه ی هال  گر بخواهم هم ا گرامی ترین، برگزینم؛ لیک ا
بدهم، آن  پرسش  بدین  آنم، پاسخی  در  اینک  که  هنجاری  و 
که  پاسخ چنین می تواند بود: فراخ اندیشی و آزادمنشی حافظ 
گوهرین و برین، در  کالن و فراخ بنگریم، یکی از ویژگی های  گر  ا
فرهنگ و منش ایرانی ست و در سروده های خواجه ی رندان، 

گستردگی، بازتاب یافته است و به نمود آمده است. به 

۲.بارزترینویژگیحافظراچهمیدانید؟
ستوده ترین  گفت:  می توانم  نیز  حافظ،  ویژگی  آشکارترین 
ویژگی در دیوان او، رندی است. در چشم آن رندان رند، زینه 
و  خوی  مراتب(  سلسله   =( زنجیرپایه ی  در  فرجامین  رده ی  و 
کنش واال، رندی است. رند آزادان آزاد  خیم خجسته و منش و 
پیش  از  را،  بازدارنده ای  و  بند  هیچ  او  رسته.  رستگان  و  است 
نهاده، هرچند بنیادین و ترادادین )= سنتی( باشد و در چشم 
و  نمی نهد  گردن  بدان  یا  نمی پذیرد،  بی چندوچون  همگان 
را  آن  و  باشد  اندیشیده  آن  در  خود  آنکه  نمی دهد، مگر  در  تن 
آزموده و در پی آن، پسندیده. رندی در چشم حافظ، فرازنای 
فرخنده ی فراخ اندیشی و ستوده ترین ستیغ آزادمنشی است. 
که َبَونده مرد  گفت: رند، در دیدگاه حافظ، هم اوست  می توانم 

کامل( می نامیش. )= انسان 

۳.شمابهعنوانیکشاهنامهپژوهمیانایندوابرچهرهی
زبانوادبیاتفارسی)فردوسیوحافظ(چهوجهشباهتیا

تمایزیمیبینید؟
خواجه ی  و  توس  فرمند  فرزانه ی  میان  در  همانندی  و  پیوند 
است  پیوندی  و  همانندی  شیراز،  خجسته روی  و  خرم خوی 
در  نه  جست،  ژرفاها  در  می باید  را  آن  که  بنیادین  و  نهادین 
گفت:  می توانم  سخن،  کوتاه ترین  و  فشرده ترین  در  ُرویه ها. 
گاهِی  ناخودآ نمایندگان  برترین  هردو،  حافظ،  و  فردوسی 
تبارِی ایرانی اند؛ یا نیز، فراتر و فزون تر از آن: شالوده ریزاِن این 
و  فرهنگ  چکیده ی  اسالمند.  از  پس  ایران  در  گاهی،  ناخودآ
َبَوندگی  و  بسندگی  به  را،  آن  گوهره ی  و  افشره  و  ایرانی  منش 
آنچه  یافت.  می توان  برترین،  چهره ی  دو  این  در  کمال(،   =(
و  می دارد  جدا  یکدیگر  از  نمایندگی،  از  گونه  این  در  را  دو  این 
گاهی تباری ایرانی،  که ناخودآ بازمی شناساند، تنها این است 
هم در چونی هم در چندی، در شاهنامه، نمود و بازتابی ژرف تر 

گسترده تر یافته است تا در دیوان حافظ. می توانم بر آن بود  و 
ایرانی،  منشی  و  فرهنگی  ویژگی های  از  پاره ای  دیوان،  در  که 
و  شکوهمند  و  شگرف  شیوه ای  به  که  است  یافته  را  آن  بخت 

شکرین، به نمود بیاید.

۴.شماانسانرادراشعارحافظچگونهمیبینید؟
 =( ناسازوارانه  شیوه ای  به  پرسش،  بدین  بخواهم  گر  ا
که هست،  پارادکسیکال(: هم فراخ پاسخ بدهم هم بدان سان 
بود. حافظ، در  می باید  که  بدان سان  هم  است  آمده  نمود  به 
زشتی ها  گزاینده،  و  گران  و  گزنده  زبانی  با  هم  چکمه هایش، 
ستیزآمیز،  و  تیز  و  است  نهاده  فراپیش  را  آدمی  پلشتی های  و 
نکوهیده است؛ هم زیبایی ها و دالرایی ها و واالیی های او را، با 
که به شیوه ای جاودانه، شورانگیزو دالویز و شکربیز است،  زبانی 
جهان شناسی  از بنیادهای  یکی  که  این روست  از  ستوده. هم 
زیباشناختی  و  پندارینه  ساختار  است،  دوگانگی  که  ایرانی 
سخن،  سرابستان  در  و  است  ریخته  شالوده  را  او  سروده های 
هنگامه ای هنگفت، برانگیخته است: در بسیاری از بیت های 
حافظ، دو سامانه ی ناساز و پادینه ی پندارینه روباروی یکدیگر 
گونه.  جای می گیرند: چهره ها، جای ها، زمان ها، ابزارها و از این 
ضدیت(،   =( پادینگی  و  روبارویی  این  در  که  پیداست  گفته  نا
و  نیک  و  زیبا  آنچه  دوگانه گرای،  جهان شناسی  این  پایه ی  بر 
زیانکار،  و  بد  و  است  زشت  آنچه  بر  سرانجام،  است،  سودمند 

چیرگی و برتری می یابد.

۵.بهنظرشماپیامحافظبرایانسانهایمعاصرچیست؟و
نسلجدیدتاچهاندازهبهحافظنیازمنداست؟

 =( آهنگ  به  دو  ایرانی، هر  جوانان  به ویژه  و  روزگار  این  انسان 
که می باید  قصد و نیت( آنکه با انسان آرمانی یا انسان بدان گونه 
گاهی  بود، آشنا بشوند: انسانی که بیشترین نمود او را، در ناخودآ
تباری ایرانی، می توان دید، می باید با شاهنامه آشنایی بجویند 
کارآمدتر در این روزگار، با  و در دامنه ای تنگ تر و از همین روی، 
دیوان حافظ. ما، در این روزگار، بیش از هر زمانی دیگر، بدین 
دشواری ها  با  آن،  در  آدمی  که  روزگاری  داریم: در  نیاز  آشنایی 
و تنگناها و پرسمان هایی بزرگ مانند دشمنی و ستیز و آویز و 
او  آینده ی  و  هستی  که  گون  گونا کژروی های  و  نابهنجاری ها 
بس  روزگار  این  در  ما  روبه روست.  گرفته اند،  آماج  جهان  در  را 
که نخست  پیچیده و دشوار، بیش از هر زمان، بدان نیاز داریم 
سرانجام، با  و  دیگران  با  سپس  و  برسیم  آشتی  به  خویشتن  با 
که در آن، می زاییم و می بالیم  گردان  گرامی  گوی  جهان: با این 

و می میریم: با زمین.

حافظپژوهِی مطالعات کلی ارزیابی یک در حضرتعالی .۶
یکصدسالاخیرراچطورارزیابیمینمایید؟لطفانقاطضعف

وقّوتپژوهشهاراازدیدگاهخودبیانفرمایید.
سده،  این  در  حافظ شناختی،  پژوهش های  فراخ،  نگاهی  از 
گر سنجه  گسترده و فزون مایه بوده است، دست کم در چندی. ا
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فردوسی  که  می انگارم  بدانیم،  جستارها  و  کتاب ها  شمار  را 
همین  بر  گرفت.  خواهند  جای  نخستین  رده ی  در  حافظ  و 
که بیش به چونی  که زمان آن فرارسیده است  پایه، می انگارم 
کمتر پژوهیده و  که  بپردازیم و در زمینه هایی بکاویم و بپژوهیم 

کاویده مانده است. کاویده شده است یا یکسره ناپژوهیده و نا

حافظ دیوان با را دانشگاهها و ادبی محافل برخورد .۷
چگونهارزیابیمیکنید؟ 

همان  دانشگاه ها، دچار  در  حافظ شناختی  پژوهش  و  آموزش 
دیده  نیز  دیگر  دفترهای  و  دیوان ها  در  که  است  پرسمانی 
گفت وشنود  که در این  می آید. به انگیزه ها و بهانه هایی پرشمار 
در  پارسی،  ادب  و  زبان  رشته ی  پرداخت،  نمی توانم  بدان ها 
ج و  دانشگاه ها و از آن پیش، در دبیرستان ها و دبستان ها، آن ار
که می باید داشت، دارا نیست. آن شور و شرار و تب وتاب  ارزی را 
کامگاری در این رشته و دانش  که بایسته ی  آموزشی و پژوهشی 
گون دانش و رشته ای است بسیار  گونا استک ه از دیدگاه های 
کارکرد بی همانند، در  گفت: در ارزش و  ارجمند و حتی می توانم 
که این پرسمان  گفته آشکار است  دانشگاه ها دیده نمی شود. نا
تنها به دانشگاه و دانشگاهیان باز نمی گردد و پرسمانی است 

که در دانشگاه، نمودی بیشتر می یابد. گیر  بنیادین و فرا

قالب، در را مختلفی پژوهشهای تاکنون حضرتعالی .۸
کتاب،مقالهویادداشتدرپیوندباحافظانجامدادهاید،
حافظ با پیوند در پژوهشی به مشغول حاضر حال در آیا

هستید؟ویادرآیندهبرنامهایدارید؟
زمینه ی  در  کتاب  هایی  نوشتن  گرم  کنون  هم ا من  آری! 
حافظ شناسی هستم. چندین سال پیش، نوشتن زنجیره ای 
از  پوشینه  نخستین   ،۱۳۷۲ سال  در  نهادم.  آغاز  را  کتاب  از 
دو  آن،  از  پس  و  رسید  چاپ  به  مغان  دیر  نام  با  زنجیره،  این 
باد.  در  چراغی  و  پیوند  و  پند  نام های  با  دیگر،  پوشینه ی 
کار افتاد. انگیزه و خاستگاه این درنگ  چندسال، درنگی در این 
که  که به زنجیره ای دیگر روی آوردم: نامه ی باستان  هم، آن بود 
در ده پوشینه به چاپ رسیده است. درسال ۱۳۸۹، از آن سه 
پوشینه، چاپ تازه ای در نشرگویا به دست داده شده است و 
که نوشتن آن ها  همین نشر پوشینه های چهارم تا هفتم را نیز 
باز، در  نام های  برده  است، با  چاپ  زیر  آورده ام، به  پایان  به  را 
 – یار  تارستان  از  تاری   – گرثمان  در  گلگشتی  راز-   بیشه های 

گامی در دامگاه راز.
روح القدس،  فیض  از  برخورداری  با  و  دادار  یزدان  یاری  به 
خواهد  چاپ  به  و  آمد  خواهد  نوشته  نیز،  دیگر  پوشینه های 

رسید. ایدون باد!

۹.فعالیتهایحافظانهیکدامحافظپژوهانرانوآورانهتر،
رابهجوانان مؤثرتریاجامعترمیدانید؟)کهمطالعهیآن

توصیهمیکنید(.
که بدین پرسش، پاسخ ندهم؛ زیرا با همه ی  خوش تر می دارم 

است،  شده  نوشته  حافظ شناسی  زمینه ی  در  که  کتاب هایی 
آشنایی ندارم و پاسخی سنجیده و بداد و بآیین، بدین پرسش 
که در این  کارهای ارزشمند  نمی توانم داد. با این همه، یکی از 
پوشینه ای  چهار  است  کردی  گرد  است،  گرفته  انجام  زمینه 
با  و  نوشته اند  پژوهندگان  و  حافظ شناسان  که  جستارهایی  از 
تالش ستودنی آقای خرمشاهی، به چاپ رسیده  است، با نام 

دانشنامه ی حافظ و حافظ پژوهی.

زمینهی در مطالعاتی آینده،چه برای بهنظرجنابعالی .۱۰
به را آن انجام )که است؟ اولویت در حافظپژوهی

پژوهشگرانتوصیهمیفرمایید(.
پژوهش هایی  است.  شده  داده  پاسخ  پرسش  بدین  پیشتر، 
در  و  باشد  داشته  کیفی(   =( چونانی  سودمندی  بیش تر  که 
کمتر بدان ها پرداخته شده است.  که  زمینه هایی انجام بگیرد 
کندوکاو در خاستگاه ها  گونه ی جست وجوی و  پژوهش هایی از 
به  پاسخ  در  که  حافظ  دیوان  در  پندارشناختی،  بنیاد های  و 
پرسش های پیشین، یادی از یکی از آن ها رفت؛ دوگانه گرایی در 
دیوان حافظ. با پژوهش هایی از این دست، رازها و نهفته هایی 
از فسون فسانه گون حافظ را در چکامه سرایی، شاید بتوان از 

پرده به در انداخت.

ازفعالیتهایمرکزحافظشناسیچیستو ارزیابیشما .۱۱
چهپیشنهادیبرایادامهیفعالیتهایآنمرکزدارید؟

که  را  ستوه آور  گاه  و  بازدارنده  دشواری هایی  و  تنگناها  گر  ا
نهادهایی فرهنگی و پژوهشی در این روز ها با آن ها روبه رویند 
مرکز  کارکرد  از  من  ارزیابی  بداریم،  چشم  پیش  دچار  بدان ها  و 
کامگار  خویش،  کار  در  مرکز،  این  که  است  آن  حافظ شناسی 
بوده است. از همین روی، من تالش های آقای دکتر حسن لی و 
ج می نهم. پیشنهاد من نیز در آنچه در پی گرفت  همکاران او را ار
پاسخ  در  که  است  همان  کرد،  می باید  آینده  در  تالش ها  این 

گفته آمد. پرسش پیشین 

۱۲.لطفایکبیتیایکغزلازحافظراکهبیشترباآنمأنوس
هستیدویابهآنعالقهیبیشتریداریدبنویسیدودر

پایاناگرسخنناگفتهایباخوانندگاندارید،بفرمایید.
این  از  درخواست هایی  یا  پرسش ها  به  بی چندوچون  پاسخی 
گرو و  گزیر، در  گونه، نمی توان داد؛ هر پاسخی داده بشود، به نا
بازبسته به زمان پاسخ گویی است و به هال و هنجار پاسخ گوی، 
گفتن بدین درخواستم،  گرم پاسخ  که  در آن زمان؛ در این دم 

این بیت در یاد من برجوشید:

گریان و دادخواه؛ خواهم شدن به میکده، 
کز دست غم، خالص من آنجا مگر شود!

مصاحبه کننده: سعیده رضازاده


