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گفت وگوی اختصـــــاصی با
استاد دکتر محمد استعالمی

کشور است. ک(،  ادیب، پژوهشگر  و از حافظ شناسان نامدار  دکتر محمد استعالمی )زاده ی 1315، در ارا
او تا ١٨سالگی در زادگاه خود به مدرسه رفت و سال آخر دبیرستان را در تهران گذرانید. سال 1334 رشته ی زبان و ادبیات 
کنار آن، رشته ی علوم تربیتی را نیز در دانشسرای  کرد و در  فارسی را به عنوان رشته ی تحصیلی خود در دانشگاه انتخاب 
کارشناسی خود را به پایان رسانید و در سال 1345 موفق به دانش آموختگی از مقطع  عالی آموخت. در سال ١٣٣٧ مقطع 

دکتری زبان و ادبیات فارسی، در دانشگاه تهران شد.
دانشگاه  در  دکتری،  درجه ی  دریافت  از  پیش  دوسال   ،1343 سال  از  را  دانشگاه  سطح  در  تدریس  استعالمی،  دکتر 
کرد و از مهر 134۶ تا خرداد 135۷، در دانشسرای عالی و دانشگاه تربیت معلم، به تدریس مشغول بود و مراتب  تهران آغاز 
و  علوم  وزارت  تأسیس  با  پایان تحصیل، هم زمان  از  او پس  کرد.  احراز  را در همان جا  استادی  و  دانشیاری  استادیاری، 

که در آن عهده دار مسئولیت شد.  کسانی بود  آموزش عالی، در سال 134۶ از نخستین 
دکتر استعالمی در دهه ی4٠، در پربارترین سال های تدریس استاد بدیع الّزمان فروزانفر در دانشگاه تهران، از نزدیک ترین 

کار(، دستیار استاد بود.   کبیر شمس )از جلد هفتم تا پایان  کار نقد و تصحیح دیوان  گردان او و در  شا
مطالعاتی  دوره های  استعالمی  است؛دکتر  گذشته  دیگر  سرزمین های  از  دانشجویانی  با  نیز  ایشان  پربار  عمر  از  بخشی 

کانادا اقامت دارد. کنون در  گذرانده و هم ا کانادا و آمریکا  گونی را در دانشگاه های هند،  گونا
کتاب و حدود ١٠٠مقاله و مصاحبه می رسد. در  که درمجموع، به 2۷جلد  از ایشان آثار  ارزشمند بسیاری منتشر شده است 
گرانبهای درس حافظ و حافظ به گفته ی حافظ؛ یک شناخت منطقی هماره مورد  کتاب  این میان، در پیوند با حافظ، دو 

گرفته است. اقبال حافظ پژوهان بسیاری قرار 

کیمیای ُصحبت
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درآستانهیهشتادوچهارسالگیاستاد،نشریهیآینهدار
جمالگفتوگوییاختصاصیصورتدادهاستکهشمارا

بهخواندنآندعوتمیکنیم:

اندیشه ی  محورهای  از  کدامیک  با  حضرت عالی   .1
که در  حافظ، بیشتر مأنوس هستید و یا تالش می کنید 

زندگیتان همواره درنظر داشته باشید؟

سه دیگر، بیان به و موضوعی زمینهی سه حافظ شعر
و عارفانه شعر عاشقانه، شعر دارد: متفاوت حالوهوای
همهی با او مقابلهی که حافظ کالم عمدهی قسمت
گفت. کارانزمانهاستوآنرابایدشعررندانهیحافظ یا ر
رابرایاینتقسیمبندیمناسبنمیبینم منکلمهیمحور
گرشماازآنمعناییجزاینسهحالوهوادرذهندارید، وا
من و برگردیم  محور معنای آن به دیگری فرصت در باید

جوابمناسبآنرابدهم.
پاسخ کنیم، درک بهتر را اینسهحالوهوا اینکه برای
کمتراز بهاینسؤالرابایدبیشتربشکافیم:دیوانموجود،
پانصدغزلداردوآنچهدرپیاینپانصدغزلآمده،بیشتِر
را آنقسمت گردرشناختحافظ ا و ازحافظنیست آن
نمیزند. آسیبی حافظ از منطقی درک به یم، بگذار کنار
کتابدرسحافظ/نقدوشرحغزلهایحافظ)هفت در
متفاوت حالوهوای این بر من سخن(، انتشارات چاپ
تمامابیاتآن کهدر کمترغزلیهست کردهام،اماباز تکیه
اینسهحالوهواثابتماندهباشد.دلیلآنهماین یکیاز
کهحافظپایبندمناسبتالفاظدریکبیتبودهو است
شعرهایخودرامکررمیخواندهوحّکواصالحمیکرده
کهنسخهیدیوانیاززماناووبهخّطاو است.میدانید
اوبهدستناسخانرسیده،اوراقی یموآنچهپساز همندار
آننبوده کههیچتدوینوتنظیمیازخوداودر بودهاست
کتابیرابرای کتاببودهو است.ناسخانهموّراقانبازار
کهدرحّدفهمخودشانتصّرفیهم فروشتحریروچهبسا
محمد »مقدمهی به  مشهور مقدمهی میکردهاند. آن در
و افزودهشده او بردیوان ازحافظ گلندام«هم،دیریپس
سند یک بهعنوان هم گلندام محمد خود و آن محتوای
گلندام محمد نمیدانیم درست درواقع و ندارد اعتباری

کنیم. کیست؟تابهاوتکیه

گی حافظ را چه می دانید؟ 2. بارزترین ویژ

کناراهل حافظدیریدرمدرسههایعلومدینیودر
مدرسهبودهوباهشیاری،همانزمینههارابهترازعلمای
عالم معرفت به راهی آنها کار در و آموخته مدرسه اهل
و بهخانقاههایصوفیانزده معناندیدهاست.بعدسری

دیریهمباآنهاهمنشینبودهودردکانآنها،خاصهدر
یاییونگاهبهعیبدیگرانو شیرازقرنهشتم،جززهدر

دروغوفریبمتاعینیافتهاست:
کههیچازخانقهنگشود میخانهامبگشا دِر
گفتیم نه،سخناینبودوما بودور گرتباور

از نومیدی و مدرسه ترک از پس ویژگیحافظ بارزترین
خانقاهآغازمیشودکهاودرذهنخودیکاسطورهمیسازد
کارمیبردواینپیراورادر وتعبیر»پیرمغان«رابرایاوبه
کتابیودرهیچیکازمحلههای شیرازقرنهشتمدرهیچ
شیرازپیدانمیکنید.پیرمغانوپیرمیخانهوپیرمیفروش
وخضرراهوطایرخجستهوادیبعشق،تعبیرهاییست
کهحافظمثلدیوژنDiogenes،روزروشن کسی برایآن

براییافتناوچراغبرگرفتهواورانیافتهاست:
کزطرفی ُعّشاق،بود شهرخالیستز

کاریبکند؟ مردیازخویشبرونآیدو
کارگزاران کههمهیعلمایمدرسهوپیرانخانقاهو نه!
کالنترهایمحلههادرپیسود شهروفرمانروایانوالیتو
کهازخویشبرونآید!« یانخویشاندو»مردینیست وز
رسوایی کوس که است همین حافظ ویژگی بارزترین و
که است کوفته تاریخ  بازار سر بر چنان را آنها همهی
مشابه شرایط در و میرسد ما گوش به آن بازتاب  هنوز
میزند. حرف ما زبان  از حافظ که انگار هم، روزگار آن

رهنمودهای  کدام  کاربست  حضرت عالی  نظر  ۳. به 
بیش تر  معاصر  انسان های  زندگی  در  حافظ  اشعار 

اهمیت دارد؟

گفته یم.اوکی یمسربهسرحافظمیگذار مثلاینکهدار
کهبرایمردمقرنبیستویکمرهنمودزندگینوشته است
یافتیاست گرمااوراسرمشقآزادگیمیدانیم،در است؟ا
گاهمیکند آ را ما فقط او یم. دار تربیتدرستخود  از که
یم.آنوقتهمانچشم گوشخودرابازنگهدار کهچشمو
ظاهر اهل فریب از که میدهد رهنمود ما به باز، گوش و
گرراِهرفتهرادرستنیافتیم،برگردیم.سرای بمانیموا دور
از بسیاری در میکده و میخانه و کویمیفروشان و مغان
کهحافظباخودداردو کاربردهایحافظآنخلوتیاست
که پیرمغان یعنی رامیبیند. نایافتنیخود آن،همان در
کتابیپیدا گفتمسراغاورادرشیرازقرنهشتمودرهیچ
نمیکنید،درسینهیحافظاستوبهزبانسادهتر،همان
که حافظبریدهازمدرسهوخانقاهاست.اینحافظاست

باطنزیدلیرانهمیتواندبگوید:
کهروزحشر،عنانبرعنانروند ترسم
تسبیحشیخوخرقهیرندشرابخوار!
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دیوان  با  را  دانشگاه ها  و  ادبی  محافل  ۴.برخورد 
حافظ چگونه ارزیابی می کنید؟ 

گرکارماشناختدرستازحافظاست،اینبهمحفل ا
است امرشخصی یک نمییابد. ربط دانشگاهخاّصی یا
دانشگاهها، استادان و ادبی محافل صدرنشینان از که
کدامیکدرپیآنشناختدرسترفتهاند؟داوریروی
در نمیکنم گمان است. مشکل روزگار این ادبی محافل
ایران،آندیدارهایخانهیمعدلشیرازیهرگزتکرارشده
بیرون بیشتر که است چهلسال از بیش هم من باشد!
یا تهران  در که نمیدانم درست و میکنم زندگی وطن از
هم دور حالوهوایی چه در و کسانی چه شما  شیراِز در
دانشگاههای در میزنند؟ حرف حافظ از و مینشینند
ایرانهمتجربهیمنباهمانسالهایدورربطمییابد.
که زمینهای هر در فروزانفر، الّزمان بدیع روزگار نادرهی  از
زندگی آخر هشتسال در دارم. حرف دنیا یک بپرسید،
کاردیوانشمس اوبهدستیاریاودرآخرینقسمتهای
گذراندهبودمودرخالل مفتخربودموبااورسالهیدکتری
مناسبت یک در که میآمد پیش مکرر سالها، همان
خاصدرکعمیقاوراازحافظ،درهمانپایهایمیدیدم
کهاورادرشناختموالناجاللالّدینبیمانندیافتهبودم.
کرد،منوچهر گرازحافظشناسمعتبریبایدیاد او،ا پساز
در آنچه اما است؛ آذرآبادگان دانشگاه افتخار مرتضوی،
یمازدانشگاهنبود،مرتضویراباید اودار شناختحافظاز
ستود.بهتقریبازهماننسل،راهگشاییاستادزّرینکوب
روزهایی  در من کرد. یاد ستایش و حرمت با باید هم را
را منطقی شناخت یک حافظ، گفتهی به حافظ که
کهآیاباازکوچهی مینوشتم،صادقانهازخودممیپرسیدم
بیایدیانه؟ کارمنبایدبهبازار کتابدیگریمانند رندان،
در که ید دار آزاد زبان روزنامهی  از سراغی شما نمیدانم
تهرانمنتشر از1٣00خورشیدیدر آخرینسالهایپیش
بیراهه  ودر راپوچ گذشته وفرهنگ وتمامادب میشده
جامعه در آنقدر روزنامه آن خوشبختانه است؟ میدیده
ماندگاریداشته آنخاطرهی از کتاب اهل که نیفتاد جا
رابهیاد ازحافظ،آن باشندوتنهاعلیدشتی،درنقشی
اوایلهمینقرنحاضر،محققیپرمایهمثل ماآورد.امادر
کردهوبهاوتاخته برابرحافظقدعلم کسرویهمدر احمد
گرحافظرادرست بود.کسرویموّرخسختکوشیبود؛اماا
این با است. اوهمدرد با کهحافظ میشناخت،میدید
فرزانگانرا کسروییکیدیگراز گویدِ حال،حافظچهمی
کتابدیگریباهمانعنوانحافظچه که بهمیدانآورد
نوشتههایدیگر  از اوشایدبیش  کار و بنویسد گوید؟ می
محمود دکتر از سخن دارد. علمی اعتبار دانشگاهیان

یک بهعنوان حافظ از  اولینبار برای هومن است. هومن
کهحافظ متفکرونهفقطیکشاعرحرفزدواعتالییرا
او کار کرد. بهواژهیرندومعنایرندیدادهاست،مطرح
اسماعیلخوییسپاسگزار رفیقمان  از باید و بود متفاوت
راباردیگرباعنوانحافظمحمودهومنبه کار کهآن باشیم

دستدوستدارانحافظرساندهاست.

حافظ پژوهِی  مطالعات  کلی،  ارزیابی  یک  ۵.در 
یکصدسال اخیر را چطور ارزیابی می نمایید؟ 

سؤال به پاسخ در بیشتر پنجم سؤال این به پاسخ

کارهای که گفتههمنبایدگذاشت چهارمآمدهاست.امانا
کمبودهاییهمداشتهاست. بسیاریشدهوهریک

بایکدنیااحتراموستایشازعالمهیقزوینیمیتوان
یک اعتبار  هنوز که او دیوانحافظ درهمان اما کرد؛ یاد
کارهای کمچهلمورددرمقایسهبا بزرگرادارد،دستِ کار
در که هست هم مواردی میپذیرد. تجدیدنظر دیگران
بیت دو در زّرینخط، بهدستحسن کتاب اول تحریر
پیاپی،مصراعدومبیتهاباالوپایینرفتهاست.بیشاز
یموهیچیکبیعیِبمطلق دهتصحیحخوبحافظدار
حافظ عنوان با شرحی و تصحیح اما اما، اما، نیست.
ازسال1٣57 بعد که فرخ، رکنالّدینهمایون از خراباتی
کردوحافظعارفشد،نمیتوانم راعوض شناسنامهاش
بیراههبودودرآنسالهانفوذسیاسی کهبسیاردر نگویم
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صاحباثر،یکبرنامهیتبلیغهمبرایآنراهانداختهبود
کهرسواییرامیافزودوتنهاجرأتسعیدیسیرجانیبود
را گفتنیها نا و گذاشت آن ضعف نقاط روی دست که

گفت.

۶. شما به عنوان یک مولوی پژوه، میان این دو شاعر 
بزرگ )حافظ و مولوی(، چه تناسب و تضادی می بینید؟

روزگارند. آن فرزند روزگاری، هر برجستهی آدمهای
ازدهسال نوجوانیبهغربتافتادهودربهدربیش از موالنا
قونیهماندگارشدهاست.پدرموالناهم  تادر بوده درسفر
یکواعظسرشناسبلخوخراسانبزرگبودهوتاپایانعمر
کناراهلمدرسهودوسالآخرعمرُمدّرسمدارس همدر
اوبهصوفیانو قونیهبودهاست.هرچهدربارهیوابستگی
کسانی تخیالت نوشتهاند، کبروی صوفیان مسندنشینی
کوششیبرایآنکهسابقهی کیوجامیاستو چونافال
گسترش او تصّوفرادرخاندانموالنابهنسلهایپیشاز
ُمدّرس یک سالگی تاسیوهشت هم موالنا خود بدهند.
ضربهی با و بوده قونیه مدرسهی چند در شرعی علوم
هیچ اینها است. کرده آغاز تازهای زندگی تبریز، شمس
که بالقبخواجه شباهتیبهزندگیحافظندارد.حافظ
داشته، بسامانی زندگی ظاهرًا رفته،  کار به نامش همراه
خمیرزننانواییهمنبوده،مدرسهوخانقاهرادیدهوازخیر
گذشتهوبهاقتضاینابسامانیجامعهیقرنهشتم هردو
شیراز،بهیکروشنفکرمتعهدومعترضبدلشدهوهیچ

اونبودهاست. گردومریدهمدور جمعثابتیازشا
دو روزها آن  شیراز خاص، زمان آن بهاقتضای اما 
و دانش مراتب با یکی دارد: معترض و متعهد روشنفکر
کاران یا کوسرسواییهمهیر گفتم که قدرتبیانحافظ
کوچهوبازار تاریخمیکوبدودیگریمیانمردم رابرسربازار
به بازارهم و کوچه ومحیط آنهاحرفمیزند زبان به و
فریاد عبید هزلّیات همان و دارد نیاز کانی زا عبید همان
نباید را عبید است. هشتم قرن شیراز  بازاِر و کوچه مردم
گویا که گرفت،اوتنهاهمدردواقعیحافظاست دستکم
هیچآشناییودیداریهمباحافظنداشتهاست.بااین
نیست؛ بیش جمله یک شما سؤال این جواب توضیح،

میانموالناوحافظنهتناسبیهستونهتضاّدی.
ایرانبهمعنایخراسانو شعرموالناراهمتاقرننهمدر
کسینمیشناختهاستوحدسمنطقی وفارس، عراق
ایناستکهحافظهمشعرموالنارانخواندهونمیشناخته
از هم موالنا با  دیدار و قونیه به سفرسعدی روایت است.
مقدمهی در را بیشترش شرح است. راویان تخیالت

مبسوطمثنوینوشتهام.

آینده، چه مطالعاتی در  ۷. به  نظر جناب عالی برای 
زمینه ی حافظ پژوهی در اولویت است؟

تشخیص باید  روزگار آن اهل را روزگاری هر اولویت
چه که نمیکنم توصیه نوههایم به و پسرم به من بدهند.
در آنها با را خودم تجربههای بخوانند؟ چه و بیاموزند
هم من تجربههای به که میبینم گاه و میگذارم میان
یافت زمانهیخودشاندر کهخودشاناز نیازیندارند؛چرا
زندگی در میگیرم. یاد آنها از من و دارند روشنتری
بیست از بیش از ایران، عزیزان جز من هم، دانشگاهی
ازحرفهایمن یکی و دانشجوداشتهام ملیتمختلف
»استاد که است این مانده، آنها از بعضی خاطر در که
خوببایددانشجوبماند«.درکارهایمنتشرشدهیمنهم
استنادمیکنم کسانی مطالعات و پژوهشها به میبینید
کالسمنبودهاندوبعدمنازآنهاآموختهام. کهروزیسر

در  فراوانی  پژوهش های  کنون  تا ۸.حضرت عالی 
حافظ  با  پیوند  در  کتاب  و  مقاله  یادداشت،  قالب، 
آیا در حال حاضر مشغول به پژوهشی  ارائه نموده اید، 
در  برنامه ای  آینده  در  یا  و  هستید؟  حافظ  با  پیوند  در 

این باره دارید؟

سعیده خانم با گفتوشنودی درگیر حاضر، حال در
گفتوشنود،ایناست رضازادهام.اماپاسخبهسؤالاین
نیاز همیشه دیگران، و حافظ و موالنا روی ما کارهای که
شرح و نقد حافظ/ درس کار در من دارد. تجدیدنظر به
جمع یک مقابل در را خودم صمیمانه حافظ غزلهای
اما میدیدم، دانشجویان متعارف معلومات با دانشجو
گفتن بر کید تأ باوجود که کتاب،دیدم اول ازچاپ بعد
هم را دیگری حرفهای باید  باز ضروری، حرفهای
کنموروشنترپیشچشم کمیزیرورو بگویم،یاحرفهارا

عزیزانبگذارم.
شناخت یک حافظ، بهگفتهی حافظ من، دوم کار 
حافظشناسان آنچه بر تکیه و است فریاد یک منطقی
دیگربهآنتوجهنکردهاندومهمتراینکهزنوفرزندحافظ
ایندیوانمختصرندیدهاند. وعالقهیاورابهخانوادهدر
حرف نیست، من حرف گفتهام، کتاب این  در هرچه
شیراز بهاری شب یک در که انگار و است حافظ خود
پایصحبتحافظنشستهوپاسخپرسشهاراازخوداو
به را تازهیآن کهنشر بااینحال،همینروزها شنیدهام.
کتاب پیشین باچاپ اینچاپ دادهام، معاصر فرهنگ
گربمانموآنرابهنشرسومیبرسانم،باز خیلیفرقداردوا

متفاوتخواهدبود.
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را  حافظ پژوهان  کدام  حافظانه ی  ۹.فعالیت های 
یا  یا جامع تر می دانید؟ )که مطالعه  و  نوآورانه تر، مؤثرتر 

استفاده از آن را بیش تر به جوانان توصیه می کنید(.

راتوصیهمیکند کارهایخودش ازهمه، هرکسیقبل
مراهم گریبان فریادحافظ آن نگویم، را این گر ا ومنهم
اینسؤالشما به پاسخجّدی اما کردهام، یا ر که میگیرد
آثارهمهی  از کتابخودم، ازدو کهمن،پیش ایناست
کار دو این کردهام. بسیار استفادهی دیگر حافظپژوهان
گزارش کهدرواقع کتابنامهیاصورتمنابعیدارد منهم،
هماناستفادهاست.برایآنکهعزیزاندسترسینزدیکتری
کارهای کهبچههااز کنند،میگویم بهمنابعآموزندهترپیدا
برادرعزیزمبهاءالّدینخرمشاهیبسیارمیتواننداستفاده
کنند،پاسخبیشترسؤالهایخودرادرحافظنامهیاوو
متفاوت کار بیابند.سه کتابدیگرشمیتوانند درچند
کاخابداعوخاقانیشاعری علیدشتی،نقشیازحافظ،
باشد، داشته استادی ادعای دشتی بیآنکه دیرآشنا،
کتابدوجلدی راهگشایشناختمنطقیحافظاست.
رحیم ازدسترفتهام، رفیق  از حافظ، جستوجوی در
ذوالّنور،ذخیرهیبزرگیازمعلوماتجنبیبرایمطالعهی
گلگشتدرشعرواندیشهیحافظازاستاد حافظاست.

بهکوشش هومن، محمود حافظ و ریاحی محمدامین
هومن و ریاحی که میکنم توصیه هم را خویی اسماعیل
برایخوانندهیخود،خردمندانهقلمزدهاند.ازچاپهای
ترتیب به قزوینی، عالمهی تصحیح از بعد هم، دیوان
کار شیرازی، انجوی  کار خانلری، ناتل پرویز استاد کار
را سایه( ا. )هـ. ابتهاج هوشنگ امیر  کار و عیوضی رشید

چاپهایمعتبردیوانحافظمیدانم.

که  را  حافظ  از  غزل  یک  یا  بیت  یک  پایان  ۱۰.در 
بیش تر با آن مأنوس هستید و یا به آن عالقه ی بیش تری 

دارید لطفا بنویسید.

با یا کامل بهصورت را حافظ غزلهای از قسمتی من
فراموشیبعضیازبیتهادرحافظهدارم؛اماباتماموجود
حافظبیشترمأنوسامتابهیکغزلخاص.اینانسبایکی
ازغزلها،کارسالهاینوجوانیاستکهدلآدمیزاد،احوال
ناگفتنیاشرابایکغزلخاصهمانندمیبیندوآنرامکرر
حواسش طرف که میدانند هم اطرافیان و میآورد زبان بر
یک بنابراین، میاندازند. دست را او و دیگریست جای
پیرمردهشتادوچهارسالهبرایاینسؤالدهمجوابیندارد.
مصاحبهکننده:سعیدهرضازاده
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دانشجوی دکتری ادبیات غنايی دانشگاه شیراز

مجموعهی11جلدیدوسدهسخنوریباسرویراستاری
مرکز مدیر حسنلی، کاووس دکتر علمی نظارت و
کرسیپژوهشیحافظ،درپاییزسال1٣٩8 حافظشناسیو

بههمتنشرخاموشمنتشرشد.
کاربردی، اینمجموعهدر11جلدهمچوندانشنامهای
بزرگ شاعران از تن سه زندگی دربارهی جامع پژوهشی
کرمانی(ومرجعی ادبفارسی)سعدی،حافظوخواجوی
ارزشمنددربارهیحیاتفکریوفرهنگیوتطورسیاسیدو

شهرمهمشیرازوکرماندرسدههایهفتموهشتماست.
فرهنگمردمشیرازدر اینمجموعه،  از کتاب دهمین
ابراهیم دکتر بههمت که دارد نام وحافظ دورهیسعدی

ُمعرفی کتاب


