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خبر
استاد نامدار ادبیات عرب
تا منزل ابدیاش بدرقه شد

وداعدانشگاهیان
باپیکردکترآذرنوش
پیکر«آذرتاشآذرنوش»
عــضــو شـــــورای عالی
و مــشــاور عــالــی مرکز
دایــرةالــمــعــارف بزرگ
اســـــامـــــی ،اســـتـــاد
برجستهوچهرهماندگار
ادبیات عرب در ایران،
صبح دیـــروز بــا حضور
چهرههایفرهنگیودانشگاهیوشماریازمردم
و مسئوالن در مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسالمی،
واقعدرکاشانکتهران،تشییعودرقطعهنامآوران
بهشت زهرا(س) به خاک سپرده شد .به گزارش
ایرنا ،در این مراسم سیدکاظم موسوی بجنوردی،
رئیس مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسالمی ،ژاله
آموزگار،استادفرهنگوزبانهایباستانیواحمد
پاکتچی،پژوهشگرعلومقرآنوحدیث،بهسخنرانی
پرداختند و در پایان ،حجتاالسالم والمسلمین
سیدمحمود دعایی بر پیکر استاد آذرنــوش نماز
خواند .ساعتی پس از این مراسم ،پیکر این استاد
فقیدزبانوادبیاتعرب،بهمقابلدانشکدهالهیات
دانشگاهتهرانمنتقلشدتااستادانودانشجویان
ایندانشکدهنیز،باآنوداعکنند.بهگزارشایسنا،
در این مراسم نیز ،احمد باقری ،رئیس دانشکده
الهیات،بهسخنرانیدربارهشخصیتعلمیوفردی
استادآذرنوشپرداخت.پیکرایناستادفرهیخته،
پس از این دو مراسم ،در خانه ابدیاش آرام گرفت.
دکترآذرتاشآذرنوش،استادبرجستهزبانوادبیات
عربدانشگاهتهرانکهروز 15مهرماهدرگذشت،
متولدسال 1316درقمبود.ویفراگیریادبیات
عربراازدانشکدهمعقولومنقولدانشگاهتهران
آغازکردوسپسدرفرانسه،تادریافتدرجهدکتری
ادامه داد .او سالها در دانشکده الهیات دانشگاه
تهرانبهتدریسزبانوادبیاتعرباشتغالداشت
و به تألیف و ترجمه آثار متعددی پرداخت .بیشتر
مکتوبات وی به موضوع سهم چشمگیر ایرانیان
در زبان و ادب عربی ،بهویژه در قرنهای نخست
اسالمی مـیپــردازد .از مهمترین آثــار ترجمهای
استاد آذرنوش ،میتوان به ترجمه «فتوح البلدان»
ُبالذری (بخش مربوط به ایران) و «موسیقی کبیر»
ابونصرفارابیاشارهکرد.آثارتالیفیاونیزدرحوزه
ایرانشناسی و در پیوند با زبان فارسی اهمیت
خاص دارد؛ مانند «فرهنگ عربی به فارسی» و
«راههــای نفوذ فرهنگ ایرانی در عصر جاهلی».
همچنینمجموعهمقاالتآذرنوشباعنوان«درباب
ن مساح
ادب تازی» ،در سه جلد ،به کوشش رضوا 
در سلسله انتشارات مرکز دایرةالمعارف بزرگ
اسالمیمنتشرشدهاست.

به مناسبت  20مهر ،روز بزرگداشت قلۀ رفیع فرهنگ ایران

بدیلحافظشیرازیدرآوردگاه شعر و غزل
فنهایبی
ِ

گفتوگو با دکتر علیرضا قیامتی ،استاد ادب فارسی درباره ابعاد نبوغ حافظ و تاثیری که او بر اعصار پس از خویش نهاده است
الهه آرانــیــان -قرنهاست شعرش
ورق زر دســت بــه دست
را همچون ِ
میبرند و همه طوطیان هند از قند
شعرش شکرشکن میشوند .حافظ
شیرازی بــرای ما ایرانیها فقط یک
ِ
هویت
شاعر نیست؛ او نماد زندگی و
مــا هــم هــســت .حــافــظ حکم یکی از
اعضای خانوادهمان را دارد و کسی
است که در شادیها و جشنهایمان،
ما را به غزلش مهمان میکند .او به
خوبی از میراث گذشتگانش همچون
فردوسی ،سعدی و موالنا بهره برد و بر
قلۀ رفیع شعر و فرهنگ ایرانی ایستاد.
حافظ را میتوان یک شاعر همهفن
حریف و بیبدیل در برابر همتایان و
رقبایش دانست که با شگردهای ناب
شاعری از جمله در زبــان ،ساختار،
تصویرسازی و مضمونپردازی کاری
کرد که بعد از او،کسی نتواند در عرصه
غزلسرایی به گرد پایش هم برسد.
به بیان دیگر ،شعر حافظ اوج نوآوری
و خالقیت در ادبیات فارسی است.
او استاد بهره بــردن از کلمات برای
بیان معارف عرفانی است و از سوی
دیگر ،با رویدادهایی که در جامعهاش
میگذرد هم ،بیگانگی ندارد .حافظ
بــا چنین ترکیب بــدیــعــی ،بــه خلق
غزلهای ناب خود پرداخت و آنها را
به بهترین نمونههای این سبک از شعر
در ادبیات فارسی تبدیل کرد.امروز،
 20مهر ،روز بزرگداشت ایــن شاعر
بزرگ ادبیات فارسی است .در ادامه،
گفتوگویمابادکترعلیرضاقیامتی،
استادادبفارسیوعضوهیئتعلمی
دانشگاهفرهنگیانرادربارهنبوغحافظ
و تأثیر وی بر دوران پس از خــودش،
میخوانید.
▪حافظیکنابغهاست

دکتر قیامتی از حافظ به عنوان یک
نابغه یــاد میکند و درب ــاره نبوغ این
شاعرمیگوید«:نیچهکهیکدانشمند
جهانی است ،برای نخستینبار گفت
بدونهیچشکوشبههایحافظعصارۀ
نبوغ مشرق زمین است .حافظ عصاره

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

فرهنگ ایرانی هم هست و بر قله آن
ایستادهاست.کمترنکتهایدرفرهنگ
ایرانی وجود دارد که در سخن حافظ
نیامده باشد .حافظ به زیبایی هرچه
تمامتر،توانستهاستازجلوههایادبی
بزرگانپیشازخود،یعنیسعدی،
آثار
ِ
فردوسی ،عطار و موالنا بهره بگیرد و از
صافیضمیرواندیشهخودشبگذراند
و به نسل آینده منتقل کند .او فشرده و
چکیدۀکالمفردوسیوسعدیوموالنا
را در کالم خود جاودانه کرد .از طرفی
حافظ موقعیتشناس است و جامعه را
میشناسدوبهعنوانیکجامعهشناس
قدرتمند وارد میشود .او در زمان امیر
مبارزالدین محمد میدانست این
ریاکاریهای او چه آسیبی را به جامعه
وارد کردهاست .اینها را میدانست
چونزمانخودرامیشناخت».
▪موسیقیهمترازباحکمتوعرفان

ایناستادادبیاتفارسی،شعرحافظرا
مانندجویبارروانمیداندکهوزننرمو
آهستهایدارد.اومعتقداستحافظدر
شعرش بهترین استفاده را از موسیقی
کردهاست« :حافظ یک موسیقیدان
شاعران برجسته ماست که
بزرگ و از
ِ
به علم موسیقی اشراف دارد و بسیاری
از لحنها ،آهنگها و دستگاههای
موسیقایی در شعر او دیــده میشود.
اینکهشعرحافظدرطولتاریخخوانده

شده ،دلیلش همین است .شعر حافظ
چون جویبار روان است و وزنی نرم و
آهسته با موسیقی درونــی بسیار زیبا
دارد .او در شعرش بارها اشاره میکند
که صدای خوشی دارد« :غزلسرایی
ناهید صرفهای نبرد /در آن مقام که
حافظ بــرآورد آواز» .عــاوه بر ایــن ،با
سازهای چنگ و بربط آشنایی داشته و
بهنوعیبهآنهاعشقمیورزیدهاست:
«چنگ خمیده قامت میخواندت به
عشرت/بشنوکهپندپیرانهیچتزیان
ندارد».موسیقیدرشعرحافظهمتراز
با حکمت و عرفان حرکت میکند.
موسیقی با عرفان در شعر او عجین
شدهاست« :مطرب عشق عجب ساز و
نوایی دارد /نقش هر نغمه که زد راه به
جاییدارد».
دورانپساحافظدرادبیاتفارسی
▪
ِ

دکــتــر قــیــامــتــی معتقد اســـت شعر
کالسیکفارسیپسازحافظپیشرفت
نمیکند و پس از او ،شاعری در این حد
و انــدازه نداشتهایم« :حافظ قله شعر
فارسی است؛ یعنی بعد از حافظ شعر
کالسیک فارسی دیگر باال نمیرود
و پیشرفت نمیکند .دیگر شاعری به
بزرگی او نداشتیم .بسیاری از شاعران
بعدازاوتحتتأثیرشعرحافظهستند.
حتیبسیاریازغزلسرایانامروزیبه
سبکحافظشعرمیگویند.بالفاصله

بعد از حافظ ،شاعرانی مثل قاسم انوار
را داریــم که سخت تحت تأثیر حافظ
هستند .بعد صائب تبریزی را داریم و
جالب اینکه سبک هندی نخستین
بارقههایش را در شعر حافظ پدیدار
کرد .حافظ چکیده ادبیات و فرهنگ
ایرانی را از قبلیها گرفت و به نسل بعد
ازخودمنتقلکرد.دنیایآزاداندیشانه
اوهمچنانموردپیرویوتقلیدشاعران
است».
▪بهحافظتکبعدینگاهنکنیم

استاد دانشگاه فرهنگیان برای درک
و دریــافــت بهتر سخن حــافــظ چند
توصیه هم داشــت« :بــرای فهم بهتر
سخن حافظ ،بهتر است شرحهایی
را کــه بــر شعر او نوشته شــده اســت،
مانند شرح دکتر خطیب رهبر ،شرح
سودیو...بخوانیم.همچنین،مطالعه
کتابهایی درباره اندیشههای حافظ
را که هرکدام از زاویهای خاص به شعر
حافظنگاهکردهاند،پیشنهادمیکنم؛
مانند «تماشاگه راز» شهید استاد
مرتضی مطهری« ،از کوچۀ رنــدان»
دکتر عبدالحسین زریـنکــوب و. ...
هرکس از دیدگاه خود حافظ را دیده و
ازایننظرحافظآینهایبراینگاههای
متفاوت شدهاست .ابتدا باید اندیشه
او را بشناسیم و از زوایای مختلف به او
نگاهکنیم».
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زمانه ُپراسترسحافظ

شاعر بلند آوازه قرن هشتم،تزلزل بی وقفه حکومت ها را تجربه میکرد
ح ــاف ــظ بـــــرای هــمــه ما
تاریخ ادبیات
ای ــرانــیه ــا ،یـــــادآور یک
نوائیان
جاذبه دیرپاست .همه ما،
کم یا زیاد ،گرفتار احساس ناب اشعار او
شدهایموحالخوشخواندنآنغزلهای
منحصربهفردراتجربهکردهایم؛امادرباره
خواجه شمسالدین محمد که حافظش
میخوانیموزندگیاو،چقدراطالعداریم؟
واقعیت آن اســت که اطــاعـ ِ
ـات درخــور
توجهی دربــــاره زنــدگــی نــامــدارتــریــن
غزلسرای تاریخ ایران در دست نیست و
آنچه در مقدمات دیــوان حافظ یا متون
مربوطبهتاریخادبیاتمیخوانیم،مبتنی
برشواهدپایداروقابلاعتنابهرشتهتحریر
در نیامدهاست .شاید صیت و شهرت
حــافــظ ،پــس از وفــاتــش عالمگیر شــد و
فرصتی برای جمعآوری شواهد تاریخی
مربوط به زندگی وی پیش نیامد .این را از
آن لحاظ میگویم که حافظ متولد عصر
تاریخنگاریاست؛والدتشبینسالهای
 713تا 720قمری ،یعنی سالهای آخر
عمر اولجایتو و سالهای نخست حکومت
ابوسعید،ایلخانانمغول،براینامرداللت
دارد .دوران حکومت مغوالن سرشار از
وقــایــع و اتفاقات اســت و ایــن وضعیت،
خــوراک خوبی برای تاریخنگاری است؛
ضمن اینکه ِ
خود مغوالن نیز به نگارش
تاریخرویخوشنشانمیدادند.ازهمین
رو میبینیم که در این دوره ،آثار متعدد
تاریخی به رشته تحریر درآمده که سرآمد
آنها کتاب «جامع التواریخ» ،اثر خواجه
رشیدالدینفضلا...همدانیاست.اینکه
در این عصر ،گــزارش دقیقی از زندگی
حافظ نداریم ،هرچند عجیب نیست ،اما
کمیدورازذهنبهنظرمیرسدونظرمارا
درباره عدم شهرت وی در دوران حیات و
مدتیپسازدرگذشتش،تقویتمیکند.
دوران جوانی حافظ ،با سقوط دولت
ایــلــخــانــی و بـــرآمـــدن حــکــوم ـتهــای
مــلــوکالــطــوایــفــی در ســراســر ایـــران
مقارن شد .ناامنی در کشور به باالترین
حدممکن رسید و معدود دستاوردهای
عصر غــازانخــان مغول ،یکسره بر باد
رفت .تسلط موقت «آلاینجو» بر فارس و
شعردوستی و ادیبپروری جمالالدین
ابواسحاق ،واپسین امیر این خاندان که

نسبی ایرانی داشتند و ظاهر ًا از نوادگان
خواجهعبدا...انصاریهرویبودند،برای
حافظیکموقعیتطالییرابهوجودآورد
تا استعدادهای ادبی خود را بروز دهد؛ اما
افسوسکهاینفصلپرباراززندگیاو،در
سال 754قمری،باحملهامیرمبارزالدین
محمد بن مظفر ،بنیانگذار دودمــان
«آلمظفر»بهپایانرسید.ابواسحاقاینجو،
حامی حافظ ،دست بسته به یزد ،مرکز
حکومتمظفریمنتقلشدوچندسالبعد
بهقتلرسید.حافظازاینزمانتاپنجسال
بعد ،یعنی از 754تا 759قمری ،روزگار
خوشیراازسرنگذراند؛مبارزالدیناصو ًال
اهل شعر و شاعری نبود و به عالوه ،حافظ
را که مدحکننده خاندان اینجو محسوب
میشد ،اعتنا نمیکرد .مشهور است
که اشعار تلخ حافظ ،به ویژه غزلیاتی که
در آنها از واژه «محتسب» بهره میبرد،
متعلق به این دوره است .مبارزالدین ،به
دلیل تندخویی و قساوت فراوان ،توسط
اطرافیانش از تخت به زیر کشیده شد و
جایاورا،پسرش،جاللالدینشاهشجاع
گرفت؛ همو که نامش در برخی از غزلیات
حافظ خودنمایی و لسانالغیب از او به
نیکی یاد میکند .هرچندکه حافظ 32
سال از زندگی خود را در عهد شاهشجاع
گذراند و ظاهر ًا عیشش ُم َنغّص نشد،
امــا دوران زندگی حافظ ،عصر تزلزل
بیوقفهحکومتهاست.خاندانهاییکه
هیچکدام قادر به حذف دیگری نیستند و
هریک برای بقای حکمرانی محدودش،
هموارهبهفکردستاندازیوغارتدیگری
اســت .بنابراین ،فضای حاکم بر دوران
حیات حافظ را باید ،فضایی غبارآلود و
حتی تیره بدانیم؛ دورانـــی کــه اصــو ًال
هیچکس از آینده خودش مطمئن نیست
و کورسوی امیدی بــرای بهبود اوضــاع
پیش روی مــردم قــرار نــدارد« :خــدای را
به مـیام شستوشوی خرقه کنید  /که
من نمیشنوم بوی خیر از این اوضــاع».
اینکهبزرگانیهمچوندکترعبدالحسین
زری ـنکــوب معتقدند حافظ بــه جبری
اجتنابناپذیردرسرنوشتشاعتقاددارد،
شایدناشیازهمیناوضاعتاریخیباشد؛
هرچند که باز هم به تحقیق نمیتوان در
اینزمینهاظهارنظرکرد.
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