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صحبت

گفت وگوی اختصاصی
با استاد دکتر اصغر  دادبـــــه

استاد دکتر اصغر دادبه )زاده ی ۱۸ اسفند 13٢5، در یزد( 
استاد  ایشان  است.  کشور  برجسته ی  حافظ شناسان  از  یکی 
فلسفه ی اسالمی و ادبیات عرفانی دانشگاه عالمه طباطبایی 

گروه ادبیات دائرةالمعارف بزرگ اسالمی است. و مدیر 
دیپلم،  گرفتن  از  پس   ،1344 خردادماه  در  دادبه،  دکتر 
موفق به ادامه تحصیل در دانشگاه تهران در رشته ی حکمت 
در  کارشناسی،  دوره ی  اتمام  از  پس  و  شد  اسالمی  فلسفه  و 
کارشناسی  مقطع  در  تحصیل  ادامه  به   ،1348 شهریورماه 
ارشد پرداخت و در خردادماه ۱۳5۹ از رساله ی دکتری خود در 

کرد. همان حوزه دفاع 
استادان  بهترین  از  یکی  امروز  به  تا   1353 سال  از  ی  و
حکمت،  فلسفه،  ازجمله  مختلف  حوزه های  در  دانشگاه 
در   ،۱۳۸۱ سال  در  و  است  شده  شناخته  ادبیات  و  کالم 
ماندگار  چهره ی  به عنوان  ماندگار،  چهره های  دومین همایش 

در عرصه ی ادبیات عرفانی و فلسفه ی اسالمی معرفی شد.
در  کتاب  و  مقاله  از  اعم  فراوانی  تألیفی  آثار  ایشان  از 
حافظ  پژوهی  به ویژه  ادبیات،  و  کالم  عرفان،  فلسفه،  زمینه ی  
و  دانشگاهی  مجالت  دائرةالمعارف ها،  کتاب ها،  در 

غیردانشگاهی منتشر شده است.

با سالم. لطفا بفرمایید:

کدامیک از محورهای اندیشه ی حافظ،  حضرتعالی با 
که در زندگیتان همواره  بیشتر مأنوس هستید و یا تالش می کنید 

درنظر داشته باشید؟

جهان بینی  مجموعه ی  با  انس  یعنی  حافظ،  با  انس 
حافظ. حافظ برجسته ترین یا یکی از برجسته ترین سخنگویان 
پیام های  فرهنگ،  این  به  دلبستگان  و  است  ایران  فرهنگ 
از  ممکن  صورت  رساترین  و  شیواترین  به  را  آن  الهی  و  انسانی 
اندیشمند  هر  فلسفه ی  یا  جهان بینی  می شنوند.  حافظ  زبان 
 =( نظری  بخش  دو  به  روش شناختی  قرارداد  یک  طبق  هم 
جهان شناسی  و انسان شناسی( و عملی یا اخالقی )= مجموعه 
دستورالعمل های رفتار نیک فردی و جمعی( تقسیم می شود. 
برای آنان که با سخن حافظ مأنوسند، فی المثل هم این سخن 

که: جهان شناسانه 
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد

عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد
که:  دلپذیر است، هم این پیام اخالقی و انسانی 

به دور الله قدح گیر و بی ریا می با ش
به  بوی گل نفسی همدم صبا می باش

اندیشه ی  کدام  تا  کوشیده اید  می پرسید  شما  وقتی  اما 
ذهنتان  که  پیداست  کار بندید،  به  خود  زندگی  در  را  حافظ 
اخالقی  دستورالعمل های  و  عملی  حکمت  مسائل  متوجه 
است:  چنین  کوتاهی  به  پرسش  این  به  من  پاسخ  است. 

کم آزاری )= بی آزاری(.
مباش درپی آزار و هرچه خواهی  کن

که در شریعت ما غیر از این گناهی  نیست
همچنین:  

دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ
که رستگاری جاوید در کم آزاری ست

گفته ام )در  من پیش تر در این باب با تفصیلی نسبی سخن 
یکی از مجموعه مقاالت یادروزهای سعدی به چاپ رسیده( 
که معتقدند ما در فرهنگ خود  گفته ام به رغم نظر محققانی  و 
یم،  نظریه ای مستقل در حوزه ی حکمت عملی و اخالقی ندار
که در فرهنگ ایران، نظریه  ای جامع در حوزه ی حکمت  برآنم 
یا  شده  توجه  بدان  کمتر  که  است  مطرح  اخالق(   =( عملی 

اساسًا بدان توجه نشده  است.
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1- بارزترین ویژگی حافظ را چه می دانید؟

بارزترین  به عنوان  ویژگی  یک  بر  بخواهیم  گر  ا

ویژگی انگشت بنهیم، به نظر می رسد ویژگی »لفظ« 
است؛  گفتن«  »چگونه  ویژگی  امروز  تعبیر  به  یا 
که بسیاری از نقادان ادبی از روزگاران قدیم  عاملی 

یده اند. کید ورز تا روزگار حاضر بر آن تأ
می گفت:  که  است  معروف  جاحظ  سخن 
معنا پیش پا افتاده است و همگان می دانند. مهم 

که معنا چگونه بیان شود.  آنست 
است.  »چگونه گفتن«  خداوندگار  حافظ، 
چنان  پرداخته اند  پیش تر  دیگران  که  را  مضمونی 
یاد  از  یکسره  گر  ا دیگران  پردازش  که  می پردازد 

اصاًل  گویی  تو  که  بدان سان  می شود،  نهاده  سویی  به  نرود؛ 
نبوده است. به عنوان مثال: نظریه ی »تجلی« در عرفان، ابتکار 
پرداخته  غزل  یک  در  چنان  را  نظریه  این  اما  نیست؛  حافظ 

گویاتر از آن ممکن نیست، در این غزل:  که به از آن و  است 

در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

سعدِی  از  حتی  گر  ا که  است  شده  موجب  خصیصه  این 
)به اصطالح  کند  وام  مصراعی  یا  تعبیری  بی همتا  بزرِگ 
این  مثال  فراموش  شود.  هم  سعدی  مالکیت  کند(،  تضمین 

بیت از سعدی است:
 »دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند

وآدمیزاده نگه دار که مصحف ببرد«

گرفته و این سان پرداخته  است: حافظ مصراع اول را وام 

زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه شد
 دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند

که در این وام کردن  شعرشناسان و حافظ فهمان می دانند 
که سخن حافظ تأثیری  چه اتفاقی افتاده  است! چنین است 

دیگر بر جای می نهد و خود به درستی می گوید:

گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار
صاحبدالن حکایت دل خوش ادا کنند

که هم دیگر شاعران سروده اند،  می توان با طرح مضامینی 
که  هم حافظ بدان پرداخته است و مقایسه ی آن ها نشان داد 

که او را بر صدر نشانده است. گفتن« حافظ است  »چگونه 

به  می بینید و  چگونه  حافظ  اشعار  در  را  انسان   ۲- شما 
نظرتان نسل جدید تا چه اندازه به حافظ نیازمند است؟ 

حافظ از دو منظر به انسان نگریسته است: چگونه است؟ 

و چگونه باید باشد؟
الف( چگونه است؟ 

آدمی در عالم  خاکی نمی آید به  دست
عالمی  دیگر بباید  ساخت وز  نو آدمی

بخشی از دیدگاه حافظ نسبت به انسان، همانا توصیف 
و  می دیده  اطرافش  در  و  خود  روزگار  در  که  است  انسان هایی 
با  حافظ  که  را  آدمیانی  مجموعه  است. می توان  می شناخته 
حکومتی  ۱-نهاد  کرد:  تقسیم  گروه  سه  به  داشته  سروکار  آن ها 
که در عرف حافظ از آن ها به »محتسب«  گروه حکومتگران  یا 
و  فرهیختگان  گروه  یا  روحانی  2-نهاد  می شود؛  تعبیر 
که در اصطالح حافظ از آن ها با عنوان هایی چون  روشنفکران 
»زاهد«، »صوفی«، »واعظ« و همانند آن ها یاد می شود؛ ۳-گروه 
که جز رنج بردن و خون ِ دل  خوردن  مردم، ستم کشاِن ستمدیده 
سبب  بدان  نپویند،  نیکی  راه  گر  ا و  کرد  نمی توانند  کاری 
که به مصداق یک حدیث نبوی )ص( مردم به شیوه ی  است 

رهبرانشان رفتار می کنند: »الناس علی دین ُملوکهم«. 
نهاد  دوم،  و  اول  گروه  از  حافظ  که  توصیفی  و  تصویری 
منفی  یکسره  می دهد،  به  دست  روحانی  نهاد  و  حکومتگر 
این  که  معناست  این  نشان دهنده ی  و  است  تکان دهنده  و 
رأس  در  بدی ها(« و  کلکسیون  گروه »مجمع الرذایل اند )=  دو 
یا قراردارد. در هر بیت  رذیله هایشان، خاستگاه رذایل؛ یعنی ر
که خواجه از این جماعت مرایی »دام گستر حقه باز« و دشمن 
گفته، به ذکر رذیله ای از رذایل آنان پرداخته  است.  مردم سخن 
کنده از نقدهای غالبا طنزآمیز این شاعر متعهد  دیوان حافظ آ
کاران مردم آزار. تا سخن دراز نشود در این  یا دردمند است، از ر

مقام به ذکر دو-سه نمونه بسنده می شود:
صوفی نهاد دام و سر حقه بازکرد

بنیاد مکر با فلک حقه باز  کرد
***

می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب
چون نیک  بنگری همه تزویر می کنند

***
احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان
کردم سؤال صبحدم از پیر می فروش
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گفتا نه گفتنی ست سخن گرچه محرمی
درکش زبان و پرده نگه دار و می بنوش

 و نمونه ای هم از ابیات مندرج در قصیده های غزل گونه ی 
خواجه:

به خاک  پای صبوحی کنان  که  تا  من  مست
ستاده  بر در میخانه ام به دربانی

به هیچ زاهد ظاهرپرست نگذشتم
که زیر خرقه نه زنار داشت پنهانی

موضوع  به  رندانه  انسانی  اخالق  منظر  از  گر  ا کالم  یک  در 
»کم آزاری«  عنوان  زیر  آن  از  باید  گفتیم  که  اخالقی  بنگریم؛ 
گفت. بی گمان این جماعِت دشمِن مردم را باید پیرو  سخن 
مکتب غیرانسانی »مردم آزاری« به  شمار آورد و نقدهای خواجه 

کاراِن مردم آزار متوجه این جماعت دانست: یا را از رفتار ر

من از بازوی خود دارم بسی شکر
که زور مردم  آزاری ندارم

آن  در  حافظ  که  جامعه ای  بر  جماعت  این  چیرگی 
یست و رواج اخالق ناحسنه ی آنان در جامعه ی شاعر، ما  می ز
را از هرگونه دگرگونی و اصالح ناامید ساخت و به امید ساختن 
فریاد  تازه  طرحی  درانداختن  یعنی  دیگر  آدمی  و  دیگر  عالمی 

برآورد:
آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست
عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی

ب( چگونه باید باشد؟

چنان بزی که اگر خاک ره شوی کس را
غبار خاطری از رهگذار ما نرسد

 =( کم آزار  است  انسانی  می پسندد،  حافظ  که  انسانی 
رهگذران  دل  بر  غباری  بشود،  هم  راه  ک  خا گر  ا که  بی آزار( 
شعر  الزمه ی  آنکه  از  گذشته  شاعرانه،  مبالغه ی  این  ننشاند. 
حافظ،  نگاه  در  انسان  که  معنا  این  بر  است  کیدی  تأ است، 
می کند.  پرهیز  مردم آزاری  هر گونه  از  که  اخالقی ست  انسانی 
تعبیر  روحانی«  »طب  به  دانش  این  از  اخالق،  دانش  علمای 
پزشکی  همانند  هم  اخالق  دانش  در  که  برآنند  و  می کنند 
را  آن  سبب  دوم  شناخت،  را  درد  باید  نخست  طب(،   =(
درد  کرد. خواجه  اقدام  آن  درمان  به  سرانجام  و  داد  تشخیص 
را »مردم آزاری« و »تجاوز به حقوق مردم« می داند و سبب آن را 
»منفعت طلبی« برآمده از »خودبینی و خودخواهی« تشخیص 
یا« صورت می گیرد  که تحقق و تأمین آن هم با ابزار »ر می دهد 
کار می گیرند و  و صاحبان قدرت سیاسی و معنوی پیوسته به  

حافظ پیوسته به افشای آن می پردازد:

می  خور که شیخ  و  حافظ  و  مفتی و محتسب
چون نیک بنگری همه تزویر می کنند

یا

ریا حالل  شمارند و جام باده حرام 
زهی   طریقت  و  ملت زهی  شریعت  و  کیش

یا

صوفی  شهر  بین  که  چون  لقمه ی  شبهه  می خورد
پاردمش درازباد این حیوان خوش علف

یا اداره ی آن را به عهده دارند، انساِن  که اهل ر در نظامی 
کرد  اعالم  سبب  همین  به  نمی شود؛  تربیت  کم آزار  اخالقِی 
به  آن،  از  مراد  که  عالم  آن  در  تا  ساخت«  بباید  دیگر  »عالمی 
تعبیر امروز، نظامی دیگر است مبتنی بر عدالت، بتوان »آدمی 
که سرانجام  دیگر« ساخت. آدمی با تربیت انسانی و اخالقی 
شخصیت هایی »کم آزار« به بار آید و جامعه به آرامش و سعادت 
به  فارابی  و  افالطون  چونان  نیز  حافظ  که  است  برسد. چنین 
طراحی آرمان شهر  )= مدینه فاضله( پرداخت. طرح آرمان شهر 
امری  حافظ،  چون  اندیشمند  هنرمندان  و  فیلسوفان  سوی  از 
در  همواره  فیلسوفان  چونان  هم،  هنرمندان  که  طبیعی ست 
طلب وضعی مطلوب و مطلوب ترند و از وضع موجود خرسند 
که  زندگیش  پایانی  سال های  در  حافظ  ناخرسندی  نیستند. 
محبوبش؛  شهر  بی مثال«  »وضع  سیاسی-اجتماعی  حوادث 
نبود  هم  اصالح  به  امید  و  بود  ساخته  دگرگون  یکسره  را  شیراز 
و  می آمد  مولیان  جوی  دیار  از  که  بست  امید   دیکتاتوری  به 
و  شکوه  یادآور  که  را  مولیان«  جوی  که »بوی  پنداشت  خواجه 
آرامش نسبی ایران بود با خود می  آورد، یا می آید و بساط بیداد 
داد  به  امیدی  که  بیدادگرانی  درمی نوردد؛  را  محلی  بیدادگران 

آنان نبود:
خیز  تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم

کز نسیمش »بوی جوی مولیان آید همی«

آب  از  ملحد شکل«  »دجال فعل  سمرقندی،  ترک  باری 
درآمد و خواجه به شاه منصور امید بست تا دجال ملحد را از 
نرسید  جایی  به  هم  شاه منصور  دالوری های  اما  براند،  شیراز 
آرمان  ماجراها  این  از  هیچ یک  ولی  جان  باخت.  نبرد  در  و 
از  طرحی  گفتیم  چنانکه  او  نداد.  تغییر  را  حافظ  ی  آرزو و 
می گردد.  بسامان  کارها  برپاشود  گر  ا که  درانداخت  آرمان شهر 
که در آن »از نو آدمی  این آرمان شهر، همان »عالمی دیگر« است 
صاحب   و  اخالقی  آدمی  می شود؛  ساخته  دیگر(«  آدمی   =(

کالم، آدمی »کم آزار«. فضایل و در یک 
بر  باید  کسی  چه  که  آنست  آرمان شهر  در  مسأله  مهم ترین 
که شاعران را و درواقع شاعران  آرمان شهر حکم براند؟ افالطون 
که یا باید فیلسوف  غیرمتعهد را از آرمان شهر می راند، بر آن بود 
و  زاهدان  که  حافظ  و  گردد  فیلسوف  کم،  حا یا  شود  کم  حا
راه  آرمان شهر  به  و  می دانست  تباهی  عامل  را  یایی  ر صوفیان 
یاستیز،  ر شخصیتی  »پیرمغان«،  تنها  که  کرد  اعالم  نمی داد، 
فضایل  به  آراسته  و  ایران  فرهنگ  در  تربیت شده  ایرانی نژاد، 
آرمان شهر  بر  حکمرانی  شایسته ی  رذایل،  از  منزه  و  اخالقی 
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کارها  است. با حکمرانی این شخصیت آرمانی بر آرمان شهر، 
بسامان می شود، جامعه اصالح می گردد و انسان های شایسته 
مقاله  دو  در  باب  این  در  )من  می شوند  تربیت  اخالقی  و 
آرمان شهر  در  سوزی  »خرقه  یکی:  گفته ام:  سخن  به تفصیل 
فرهنگستان  مجتبایی، چاپ  جشن نامه ی استاد  رندان«، در 
سهی:  سرو  سایه ی  در  پیرمغان،  باب  در  دوم:  و  ادب  و  زبان 
»استاد  عنوان  زیر  مرتضوی،  منوچهر  استاد  زنده یاد  یادنامه ی 
کتاب مستطاب مکتب حافظ«، تبریز، انتشارات  مرتضوی و 

ستوده.
و اما نیاز جوانان )نسل معاصر( به حافظ: 

سه  یا  نکته  سه  به  را  توجهتان  موضوع،  روشن شدن  برای 
اصل مهم جلب می کنم:

سه  دارای  انسان  وجود  انسان:  وجودی  ابعاد  اول(   اصل 
نیز  نیاز  گونه  سه  دارای  درنتیجه  و  است  چهره  سه  یا  بعد 

هست: 
ک تا دارو  ک و پوشا ۱-بعد مادی، با نیازهای مادی از خورا

و درمان. این نیاز را علم ) علم تجربی( تأمین می کند.
مبدأ  باب  در  پرسش  از  عقلی  نیازهای  با  عقلی،  2- بعد 
فرجام  و  هستی  فرجام  تا  واقعی  معرفت  سرنوشت،  هستی، 
که دین را  گسترده ی آن  انسان. این نیازها را فلسفه )در معنای 

هم دربرمی گیرد( تأمین می کند.
گسترده ی عاطفی. این نیازها  ۳-بعد عاطفی، با نیازهای 

را هنر )= شعر و ادب، موسیقي و...( تأمین می کند.
دارد،  نیاز  گونه  سه  جوان  پیر، چه  انسان، چه  هر  بنابراین 
که برآورنده ی آن، هنر است و خواهیم دید  ازجمله نیاز عاطفی 

در میان هنرها شعر و موسیقی نقشی ویژه دارد.
می گوید:  افالطون  تربیت:  و  زیبایی  دوم( تجربه ی  اصل    

»هرآنچه زیباست عشق می انگیزد« و سعدی می سراید:

عشق ور عالم  نبودی  گر  نبودی  روی  زیبا
گر  نه  گل  بودی  نخواندی  بلبلی  بر  شاخساری

است،  مؤثر  تربیت  در  به گونه ای  تجربه   هر  که  آنجا  از 
در  نیز،  می شود  زاده  هنر  آن  از  که  زیبایی  تجربه ی  بی گمان 
تربیت تأثیر خواهد داشت و در این میان، هنر شعر و موسیقی 
در تربیت نقشی ویژه ایفا می کنند. افالطون می گوید: »پرورش 
است«.  تربیت  عمده ی  رکن  موسیقي  و  شعر  به وسیله ی  روح 
سبب این امر هم، چنانکه افالطون خود تصریح می کند، تأثیر 
روح  در  خود  ویژه ی  لطافت  با  آهنگ  و  وزن  که  است  ژرفی 
کسی که از این گونه تربیت، چنانکه باید،  آدمی دارد. بنابراین 
طبع  پرتو  در  و  می گردد  لطیف  طبعی  دارای  شود؛  برخوردار 

لطیف، نیک از بد و زشت را از زیبا بازمی شناسد.
گون،  گونا   اصل سوم( انتخاب بهترین: از میان پدیده های 
معموال انتخاب کنندگان، بهترین ها را برمی گزینند. متون ادب 
فارسی، جمله ارجمند است؛ اما چند متن درجه اول هست 

از  یکی  بی گمان  نباشد،  آن ها  برترین  نگاهی  با  گر  ا حافظ  که 
برترین هاست و انتخاب آن در بسیاری از موارد به عنوان یگانه 

انتخاب، بدیهی و قطعی است.
براساس اصل اول، هنر به طور عام و شعر به طور خاص نیاز 

بشر است و هرکس به گونه ای این نیاز را رفع می کند.
شعر  می گوید  افالطون  چنانکه  دوم،  اصل  براساس 
در  آن ها  از  غفلت  و  دارد  ویژه  نقشی  تربیت  در  موسیقی  و 
جالب  می گردد.  مهم  امر  این  در  کاستی  موجب  تربیت، 
تربیت، زمینه ساز  این گونه  می گوید  بزرگ  متفکر  این  که  است 
خردمندی نیز هست و چون آدمی طبع لطیف به دست آورد و 
نعمت  از  بهره مندی  رسد، آماده ی  زیبا  و  زشت  تشخیص  به 
که  کنیم  توجه  هم  مهم  بسیار  نکته ی  می شود. بدین  عقل 
یخ وظیفه ی  به سبب حرمت موسیقی، شعر فارسی در طول تار
که با  موسیقی را هم به عهده داشته است. معانی بلندی هم 
بیان هنرمندانه و مؤثر در آن بیان می شود، ویژگی مهم دیگری 

که در تربیت حائز اهمیت است.  است 
شعر  یخ،  تار گواهی  به  سوم،  اصل  براساس  سرانجام 
سعدی و شعر حافظ، به تعبیر اهالی فوتبال، در صدر جدول 
دور،  چندان  نه  زمانی  تا  ایران،  مردم  و  بوده  است  انتخاب ها 
که افالطون در تربیت از آن سخن می گوید،  خود به اصل مهمی 
توجه داشته اند و فرزندان خود را با سخن بزرگان ادب، به ویژه 
که  را  و »کم آزاری«  می کرده اند  تربیت  سعدی  و  حافظ  سخن 
اصل مردمی )= انسانیت( است در زندگی جاری می ساخته  و 

کم می گردانیده اند. بر رفتارها حا
گرفته ایم و آثار منفی و  امروز از این شیوه ی تربیت فاصله 
که با شعر  کنیم آنان  ک آن را هم پیوسته می بینیم. باور  خطرنا
آنان  هستی  با  شوند، نیکی  تربیت  ادب  بزرگان  دیگر  و  حافظ 
که »بنی آدم اعضای یک پیکرند...« و  می آمیزد و باور می کنند 
کم آزاری« است و در رفتار  ید در  که »رستگاری جاو می پذیرند 

که خود، دست کم، آرمان حافظ را در نظر می گیرند 

چنان  بزی که  اگر  خاک  ره  شوی  کس  را
غبار خاطری  از  رهگذار ما نرسد

گر همچنان فاصله ی خود و فرزندان خود را در تربیت از  و ا
کنیم؛  که از آن سخن رفت دور  سخن بزرگان و شیوه ی تربیتی 
ارزش های  تمام  با  بیگانه  بود  خواهند  جوانانی  کار،  حاصِل 
مورد  در  )چنانکه  می رسد  جایی  به  کار  و  میهن!  فرهنگی 
گر از این ارزش ها با آنان سخن بگوییم،  که ا بسیاری رسیده( 
این  تکان دهنده؛  سخت  و  باورنکردنی  می شنویم  پاسخی 

گذشته!«. یخ مصرف این حرف ها  که: »آقا! تار پاسخ 

گذشته  3- ارزیابی تحقیقات حافظ پژوهی در یکصدسال 
را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

ممکن  دقیق  تحقیقی  درپی  پرسش  این  به  دقیق  پاسخ 



15
شماره 4 ، زمستان 1398نشــریه »آینــــــه دار َجمال«

به  کلی،  نگاه  یک  در  محدود،  مجال  این  در  اما  می شود، 
تحوالت  دوران  گذشته  یکصدسال  گفت  می توان  کوتاهی 
بزرگ در جهان و همچنین در میهن ما، ایران است. ازجمله ی 
ازجمله  تحقیقات،  در  علمی  روش  به کارگیری  تحوالت،  این 
به ویژه  یکصدسال،  این  در  است.  حافظ پژوهی  حوزه ی  در 
حافظ  اشعار  بر  علمی  یکرد  رو با  اخیر، شرح هایی  نیم قرن  در 
فراهم  پیش تر  آنچه  نداشت.  سابقه  پیش تر  که  شد  نوشته 
به دست دادن  و  یکسونگرانه  بود  شرح  هایی  غالبا  بود،  آمده 
که یکسره عرفانی نبود  شرح های یکسره عرفانی حتی از ابیاتی 
)البته این شرح ها هم ارزش خاص خود را دارند(. بدیهی ست 
یکرد علمی، جمله  در یک سطح  که شرح های نوشته شده با رو
ثانیا،  است.  متفاوت  مسلما  آن ها  علمی  ارزش  و  نیستند 
تذکره نویسان  شیوه ی  به  گونه  انشا و  تکراری  غالبا  گزارش های 
یادی به یک سو نهاده شد و روش علمی به تحقیقات  تا حد ز
در زندگی و اندیشه ی حافظ نیز راه یافت و نوشته هایی پدید 
که می توان آن ها را هم، البته به نسبت های مختلف، به  آمد 
تعیین  و  تحقیقات  این  ساخت. نقد  موصوف  علمی  صفت 
که باید با  کاری است  میزان ارزش  علمی و تحقیقی آن ها نیز 
روشی علمی و در فرصتی مناسب صورت پذیرد. باری هم در 
کارهایی  کرده ایم، هم  علمی  بالنسبه  کارهایی  نیز  حوزه  این 

علمی و جدی تر باید انجام دهیم.

۴- آیا در حال حاضر مشغول به پژوهشی در پیوند با حافظ 
هستید؟ 

حوزه ی  در  که  هستم  کارهایی  بازبینی  مشغول  فعال 
صورت  پریشانی  جمع  شاید  تا  داده ام  انجام  حافظ پژوهی 
حافظ  یادروز  چون  برسد. جلسه هایی  چاپ  به  یکجا  و  گیرد 

هم البته موجب طرح مباحث تازه می گردد.

آن  با  بیش تر  که  را  حافظ  از  غزل  یک  یا  بیت  یک  ۵- لطفا 
مأنوس هستید و یا به آن عالقه ی بیش تری دارید، بنویسید.

که به راستی »شعر  پاسخ دادن بدین پرسش دشوار است 
گفته ی صائب:  حافظ همه بیت الغزل معرفت است« و به 

که هر انتخابی  »... شعر حافظ شیراز انتخاب ندارد«. از آنجا 
گر در پاسخ دادن به این پرسش معیار را  معیار می خواهد، ا
که این  »حس و حال و هوای خود« قرار دهم، زما ن هاست 

 غزل را نقد حال خود می بینم:
غم زمانه که هیچش کران نمی بینم
دواش جز می چون ارغوان نمی بینم

به ترک خدمت پیر مغان نخواهم گفت
چرا که مصلحت خود در آن نمی بینم

و تا آخر... .

یف کتاب معر

به روایت: سمیرا بختیاری نسب
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

سده  دو  گرانسنگ  مجموعه ی  انتشار  از  کوتاهی  مدت 
سخنوری می گذرد. در این مجموعه، یازده اثر پژوهشی در پیوند با 
زندگی سعدی، خواجو و حافظ، فرهنگ مردم و اوضاع سیاسی و 
کرمان در روزگار آنان )سده های هفتم و هشتم  اجتماعی شیراز و 
کوشیده اند با مراجعه  هجری( تألیف شده است. مؤلفان این آثار 
کامل  از یک سونگری، پژوهشی  و استناد به منابع معتبر و پرهیز 
و  کاستی ها  از  برخی  و  دهند  ارائه  واقعیت  به  نزدیک  گزارشی  و 
نادرستی های آثار مشابه پیشین را برطرف کنند. این مجموعه با 
انجام  به  حسن لی  کاووس  دکتر  علمی  نظارت  و  سرویراستاری 

رسیده و به همت نشر خاموش چاپ شده است. 

زندگی  به  سخنوری،  ســـده  دو  مجموعه ی  ششم  کتاب 
صفحه   ۳۸۸ در  کتاب  این  دارد.  اختصاص  شیرازی  حافظ 
و  حافظ پژوه  پایمرد،  منصور  و  آمده  فراهم  فصل  یک  بیست و و 
که  غزل هایی  برمبنای  حافظ شناسی،  مرکز  کالس های  مدرس 
روزگارش  و  حافظ  نامید،  یخی«  تار نشان دار  »اشعاِر  می توان 
تذکره های  و  یخ ها  تار از  بهره گیری  با  او  است.  بازشناسانده  را 
حافظ پژوهان  نوشته های  و  او  روزگار  به  نزدیک  یا  شاعر  زمانه ی 
یخی، اوضاع سیاسی، اجتماعی  معاصر، فضای جغرافیایی و تار


