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ســیصد وســیو چهارمین نشسســت تخصصی مرکز
حافظشناسی-کرســی پژوهشــی حافظ ،شــامگاه دوشنبه
 ٢٩دى ماه به ســخنرانی دکتر ایرج شــهبازی ،عضوهیأت
علمــی بخــش زبــان و ادبیات فارســی دانشــگاه تهران
اختصاص یافت.
در این نشســت کــه با حضور جمعی از ادبدوســتان،
بهویژه دوســتداران حافظ و حافظپژوهان برگزار شد ،دکتر
شــهبازی با طرح این مقدمه که یکی از مسائل اندیشهسوز
مطرح برای عالقهمندان حافظ این است که چرا او شاهان و
وزیرانشان را مدح کرده است؛ سخن خود را آغاز کرد.
وی گفت :این پرسش برای برخی ایجاد شده که آیا حافظ
از قماش شاعران درباری بوده که هنر خود را صرف ستایش
شاهان کرده است؟
این حافظپژوه با اشــاره به اینکــه در زمانهی ما برخی
روشنفکران و مصلحان اجتماعی ،بر حافظ میتازند که چرا
او به مدح روی آورده اســت ،به تبیین این مســأله پرداخت
و گفــت :با تكاپــو در دیوان حافظ مى تــوان دريافت که او
انســان آزادی است که سرش به دنیی و عقبی فرو نمیآید و
البته مدحهایی نیز در دیوانش دیده میشــود .پس باید دید
کــه چطور میتوان این دو بخش از وجــود او را با یکدیگر
جمع کرد؟
وی گفــت :برخی ،مدحهای حافظ را نمونهای از رندی او
میدانند .رندی که میتواند مصلحتاندیش باشــد و کرنش
کنــد و در عینحال آزاد باشــد و ...اما اگــر مفهوم رند را در
دیوان او بررســی کنیم درمییابیم که رند در دیوان او مطلقا
اهل چاپلوسی و تملق و مصلحتاندیشی نیست.
عضو هیأتعلمی دانشــگاه تهران ،برای تبیین چگونگی
و چرایــی مدح در دیوان حافظ به بیــان هفت نکته از جمله
"انســانبودن حافظ" پرداخت و تشــریح کرد :حافظ مانند
دیگران ،انســانی بوده با خواســتهها و تمایل های انسانی؛
بنابرایــن نباید مانند قدیســان با او رفتار کــرد یا از او توقع
داشت ،توقع عصمت از دیگران ،بیهوده است.
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کریــم رجبزاده که معتقد اســت هیچکس
نمیتواند شاعر را محدود کند ،میگوید :شاعر در
شعر این اختیار را دارد که مبالغه کند که این در
واقع همان دروغ اســت ،اما دروغ به زیبایی شعر
اضافه میکند.
این شــاعر در گفتوگو با ایسنا درباره حدود
اســتفاده از اغراق در ادبیات و نیز تحریف تاریخ
در آثار ادبی به ویژه شعر اظهار کرد :این یک امر
طبیعی اســت که هیچکس نمیتواند شــاعر را
محدود کنــد و به او بگوید کــه ذهنیتش را در
شعرش نیاورد .شعر و اساسا هنر از اغراق تشکیل
شــده و اغراق و مبالغه بخشی از شعر است؛ ما
به آن اغــراق یا مبالغه میگوییــم و خارجیها
بــه آن سوررئالیســم میگویند .این ســوررئال
فراواقعی است و منطبق با واقعیت نیست .شاعر
این اجــازه را دارد که تا هر جــا دلش بخواهد
تصرف شــاعرانه داشته باشد و کسی برای شاعر
محدودیتی قائل نیست.
او ادامــه داد :نظامی در نصیحتی به فرزندش
میگوید که «در شــعر مپیــچ و در فن او /چون
اکذب اوست احســن او»؛ یعنی زیبایی شعر در
دروغ است .در حالی که دروغ معموال زشت است
و کسی دوســت ندارد دروغ بگوید اما شاعر در
شــعر این اختیار را دارد کــه مبالغه کند که این
در واقع همان دروغ اســت ،اما دروغ به زیبایی
شعر اضافه میکند ،چنان که در سوررئالیسم هم
همین است.
رجــبزاده همچنین با اشــاره به شــعری از
صائب تبریــزی بیان کرد :بــرای مثال صائب
میگوید «ســتارههای فلک را شــمردن آسان
اســت /حســاب داغ دل ما که میتواند کرد؟»،
درحالیکه اصال چنین چیزی امکان ندارد .صائب
تبریزی در مقابل داغهایــی که مردم میدیدند

گفتوگو با کریم رجبزاده

مدح رندانه حافظ ،عاشقانه و خیرخواهانه است

او افزود :حافظ دچار دو نوع تمایل بوده اســت ،گرایش به
تعالی و نیاز دنیایی .او همیشه این دو گرایش را با خود داشته
اســت .به گفتهی استاد خرمشــاهی او کامال انسان بوده و
نه انسان کامل.
او به بحث "برخورداری از حمایت دربارها" نيز اشاره كرد
و افزود :در داوری بزرگان گذشــته ،باید شرایط زمانی آنها

سخنان اين حافظ پژوه بود.
او کمیــت بیتهای مدحی حافظ در مقایســه با کمیت
کل دیــوان او را بســیار اندک توصيف كــرد و توضیح داد:
شــاعران مداح وظیفه داشــتهاند که در مناسبتهای خاص
چون شکست و پیروزی و عروسی و ...شعر بگویند ،اما اشعار
مدحی حافظ هم به لحاظ تعداد و هم محتوا با شــعر ایشان

را نیز در نظر داشــت و نباید با ذهنیــت امروزی به قضاوت
گذشتگان نشست؛ چراکه در گذشــته اگر تشویق و حمایت
دربارها نبود ،بســیاری از شــاعران و عالمــان از فقر و فاقه
به تنــگ میآمدند و فراغتی بــرای پرداختن به علم و ادب
نداشتند.
"حجم و محتوای مداحیهای حافظ" از ديگر محورهاى

کامال متفاوت است.
وى در ادامــه به تبیین روش کلی حافظ در مدح پرداخت
و گفت :حافظ معموال بیتهای مدحی را بعد از بیت تخلص
ذکر میکرده ،به این ترتیب او بخش مدح را از تن ه ى اصلی
غزل خود جدا میکرده اســت ،درحالیکه شاعران مداح ،از
ابتدای شعر به مدح میپردازند.

آنها محفوظ آمد .اغلب اشعار مربوط را عالوه از صد بيت در مدت يك ساعت ق ّوه حافظه
مضبوط نمود».
آن مرحوم به ســال  ١٣١٠خورشيدى اول محرم ســال  ١٣٥١قمرى در شيراز
درگذشته و در حاشيه خيابان خرابات جنب حافظيه به   خاك سپرده شده است.
در ســال  ١٣٧٩خورشيدى آثار اين شاعر به كوشش منوچهر دانش پژوه توسط
نشر ميراث مكتوب منتشر شد.
زنده ياد دكتر محمد رضا خراباتى پزشــك قديمى ساكن شيراز كه ساليان سال
در بافت تاريخى شــيراز مشــغول طبابت بود از ديگر فرزنــدان فقير اصطهباناتى
مى باشــد ايشــان نيز در شاعرى چيره دســت بود و بارها اشــعارش در روزنامه
عصرمردم منتشر شده است.
ناگفته نمانَد كه بيشتر نسخه هاى خطى آثار ياد شده و همچنين دست خط هاى
مرحوم آقاى معينى هم توسط بانو معينى نگهدارى می شود.
آثارى كه هر كدام حكايات و روايات تاريخى سده اخير و سده هاى گذشته را براى
ما شرح مى دهند نظير قليان قاجارى ناصرالدين شاه ،دفترچه هاى شعر و نوحه ها با
دست نوشته مرحوم معينى ،تبرزين ،ديوان شيخ محمد شيرين مغربى به خط استاد
علي محمد معينى اصطهباناتى كه ايشان بنيانگذار ساخت مقبره اين شاعر بودند و
قاب هاى ميرزا محمد باقر اصطهباناتى ( سلطان الواعظين).
وجود اين بناهاى تاريخى خود تقويم ماندگار فرهنگى هر ديار محسوب مى شود
كه هر يك حكاياتى از معمارى ،تاريخ ،ادبيات و هنر و مكتب هاى فكرى در دل خود
نهفته دارند از اين رو اقدام و همت شايســته سركار خانم بتول معينى قابل تعظيم
است كه منزل تهران خود را فروخت و هزينه احياى اين ابنيه تاريخى در دل كهن
ديار استهبان را متقبل شد.

دروغی که زیبا میکند

میگوید کــه داغ ما آنقدر افزونتر اســت که
ستارهها را میتوان شمرد اما داغ دل ما بیشتر از
آن اســت که بشود شمرد .این اغراق لذتبخش
اســت وگرنه اصال منطبق با واقعیت نیســت .یا
مثال آقــای دولتآبادی در رمــان «کلیدر» به
شخصی به نام «مارال» میپردازد و از زیبایی او
میگوید ،درحالیکه او آنقدر هم زیبا نیست که
آقای دولتآبادی توصیف میکند ولی این اختیار
نویسنده اســت که میتواند تا هر کجا که دلش
میخواهد مبالغه کند.
این شــاعر سپس با طرح این سوال که آیا ما
حق داریم در اسطوره یا تاریخ دست ببریم گفت:
در اینجــا اما و اگرهایی وجــود دارد .در بعضی
وقایع تاریخی نمیتوان دخل و تصرف کرد ،مثال
تاریخی که در عالم مذهبی اســت .در آن عالم
مذهبی شاعر نمیتواند عدول کند و رنگ و لعاب
دیگری بزند .اما فراموش نکنیم که قرار است در
شعر از اســطوره و تاریخ و از تلمیحات استفاده
کنیم .اغلب وقتها هم در ادبیات از اسطورههای
عاشقانه و مذهبی استفاده شده است.
او افزود :به باور من ،وقتی اسطوره یا تلمیح به
همان شکل معمولش وارد حوزه ادبیات داستانی
یا شعر میشــود ،آن را که همه میدانند و دیگر
اتفاقی نیفتاده است ،وقتی تلمیح یا اسطوره را به
همان شــکلی که به دستمان رسیده در ادبیات
بیاوریــم ،اتفاق خالقانهای نیفتــاده مگر اینکه
شــاعر در اسطوره دســتی ببرد .به طور مثال در
باور مردم کرمانشــاه این است که زمانی که به
فرهاد گفته شــد که به چه عشقی کار میکند،

ایرج شهبازی:

پســين روز شــنبه  ٢٧دى ماه كه پس از چندى موفق به سفر به استهبان شده
بودم با لطف و تماس دوســت عزيز و پژوهنده تالشگر جناب محمد رضا فرزانه به
ديدار ســركار خانم بتول معينى فرزند مرحوم استاد على محمد معينى كه در سده
اخير مسئوليت هايى نظير رئيس فرهنگ ( آموزش و پرورش) ،نماينده انجمن شهر،
شوراى داورى دادگسترى ،نماينده اوقاف در استهبان داشته اند ،رفتيم.
ميهمان ديگر هم جناب حجه االسالم سيد حسين كشفى بروجردى نوه مرحوم
آيت ا ...شاه آبادى معروف بودند.
مالكيت بناى اين ابنيه تاريخــى برمى گردد به پدر مرحوم معينى مرحمت پناه
میرزا علی اصطهباناتی ،ملقب به معینالشــریعه و مشــهور به فقیر شیرازی یا فقیر
اصطهباناتی ،فرزند حاج ميرزا محمدباقر ســلطان الواعظين متولد  ١٢٥٦خورشيدى
وفات در ســال  ١٣١٠خورشيدى از جمله شاعران و وعاظ مشهور اهل استهبان که
ساكن شيراز بوده است.
اديب اَريب كه متولى و امامت جماعت مســجد نو در شــيراز را نيز به عهده
آن ِ
داشــته صاحب كتاب "خانقاه " با سبك مثنوی عرفانی و اخالقی مى باشد که به
پیروی از بوستان سعدی سروده است.
ديگر اثر ادبى اين شــاعر كتاب " خرابات" در بيان حكمت ،شــجاعت ،عفت و
عدالت به پيروى از گلستان سعدى مى باشد .گنج فقير ،مكالمه پير و جوان از ديگر
آثار اوست.
او داراى حافظهاى قوى و از مواهب شاعرى برخوردار بود كه خود مىگويد« :از
هفت سالگى آنچه را كه از دروس ادبيه و عربیه از معلم آموخته ،ياد (دارم) و بتذكر آنها
شادم .قصايد و غزليات شعراى عرب و عجم را هر چه ملحوظ افتاد ،محفوظ و بتذكار
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شــیرین که مرده ،فرهاد با تیشهای بر فرق خود
میزند .میگویند مردم کرمانشــاه باور دارند که
تیشه پای بیستون میافتد ،در آنجا درخت اناری
میروید که هر ســال انارهایی میدهد که درون
این انارها سوخته اســت .حاال اگر چنین روایتی
را در شــعرمان بیاوریم  -البته من این را تاکنون
در شــعرها ندیدهام  -کمکی به اسطوره فرهاد و
شیرین است و اشکالی ندارد .اما در رنگ و لعاب
دادن به روایتهای مذهبی جای شــک و شبهه
وجود دارد.
کریــم رجبزاده در ادامه جعل تاریخ را بحث
متفاوتی با آنچه ذکر شد دانست و گفت :تحریف
تاریخ با اینکه افزونهای در روایت وجود داشــته
باشد ،متفاوت اســت و اینکه بخواهیم تاریخ را
جعل کنیم ،پذیرفته نیست .من از مبالغه تا جایی
که بتواند به فرآینــد تاریخی کمک کند ایرادی
نمیگیرم اما در صورتی که به اصل روایت لطمه
نزند .من نمیپذیرم که اگــر به تاریخ چیزی را
اضافه میکنیم ،آن چیز تاریخ را زیر سوال ببرد.
او افزودن تحلیل به اسطوره و تاریخ را بدون
مانع دانست و با اشــاره به شعری از حافظ بیان
کرد :شعر حافظ شــعری چندالیه است و امروز
به شعر حافظ تحلیلهایی اضافه میشود .حافظ
غزلی دارد «ستارهای بدرخشید و ماه مجلس شد/
دل رمیده ما را رفیق و مونس شــد /نگار من که
به مکتب نرفت و خط ننوشــت »...گفته میشود
که او این شــعر را برای شا ه شجاع گفته و این
تحلیل ماست که میگوییم بیت «نگار من که به
مکتب نرفت و خط ننوشت» اشاره به امی بودن

عضو هیأتعلمی دانشــگاه تهران در ادامه با اشــاره به
"انگیزه و اهداف شاعران از مداحی"بهطورکلی چهار هدف
را برای مدح برشمرد و تشریح کرد :براساس این چهار هدف،
مدحهــا را میتوان به چهار دســتهی متملقانه ،باورمندانه،
خیرخواهانه و عاشقانه تقسیم کرد :مدح متملقانه از سر ترس
و طمــع برای دفع خطر یا جلب منفعتی انجام میشــود که
ســلمان ســاوجی ،انوری و خاقانی در این دسته میگنجند؛
مدح باورمندانه که در آن مداح از سر اعتقاد و باور به ممدوح
او را مدح میکند و شــاعری چون ناصرخسرو در این دسته
میگنجــد؛ مــدح خیرخواهانه که در آن مــداح اعتقادی به
ممدوح ندارد ،امــا وقتی تأثیر قــدرت او را میبیند ،داروی
تلخ نصیحت را با شــهد مدح میآمیزد و سعدی در این گونه
مدح آیتی اســت؛ مدح عاشــقانه که در آن شاعر ممدوح را
در مقام معشــوق خود قرارمیدهد و مدح ســعدی از جوینی
از این گونه است.
دکتر شــهبازی در پایان مداحیهــای حافظ را از دو نوع
خیرخواهانه و عاشقانه برشمرد و گفت :البته غلبهی بیشتر با
مداحیهای عاشقانه است.
وی برای این موضوع شش دلیل برشمرد و گفت :استفاده
از غزل برای مدح درحالیکه در ادبیات فارســی بیشــتر از
قالب قصیده برای این منظور استفاده میشده است؛ بررسی
درخواستها و ملتمسات حافظ در بیتهای مدحی او نشان
میدهد که خواســتههای او بیشتر خواســتههای عاشق از
معشوق اســت مانند وصال ،لطف ،توجه ،عنایت و...؛ پرهیز
حافظ از مدح برخی پادشــاهان مانند امیرمبارزالدین درحالی
که او بسیار بانفوذ و قدرتمند بود.
وى افــزود :حافظ در بســیاری از ابیاتش به پادشــاهان
بــی تفاوت بــوده و در جامعه دلخواه او رنــد در باالی هرم
اجتماعی قرار دارد و نه پادشاه.
این نشست مرکز حافظشناسی-کرسی پژوهشی حافظ،
با همکاری ادارهی کل فرهنگ و ارشــاد اســامی فارس،
همکاری معاونت فرهنگی -اجتماعی و مرکز پژوهش های
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز برگزار شد.

حضرت محمد(ص) دارد ولی این اشکالی ندارد.
این دریافت امروز ماســت و شــاید حافظ در آن
موقع این دریافت را نداشته است.
شاعر مجموعه «صف عاشقان تمامی ندارد»
در پایان در خصوص مبالغه در شعر امروز اظهار
کرد :دو مســئله در شعر داریم :ذهنیت و عینیت.
وقتــی بحث عینیگرایی در شــعر پیش میآید،
بایــد ذهنیت را کنار زد و واقعیت را دید و شــعر
مــا باید بازتاب واقعیتها باشــد که این واقعیت
زندگی است .اما اگر قرار باشد به اثرمان رنگ و
لعــاب دیگری بدهیم ،از حالت عینیت باید خارج
شــویم و به دنبال ذهنیت برویم .این ذهن است
که از واقعیتها فراروی میکند .وقتی شعرهای
خانم گلــوک ،برنــده «نوبــل» را میخوانیم،
میبینیم که شعرش را در سادهترین وجه ممکن
و واقعیتها را مینویســد .چنانچه شعر سعدی
پر از عینیتها اما زیباست« :من ندانستم از اول
کــه تو بی مهر و وفایی »...این همراه با عینیت،
روزمره  گی و قابل لمس است .شعر امروز ما ،هم
به سوی عینیت میرود و هم به سوی ذهنیت و
در نوسان است.

مشارکت خوب هنرمندان فارس براي
حضور در جشنواره تجسمي"دفاع عاشقانه"

روح ا ...محرري ،جشنواره هنرهاي تجسمي "دفاع عاشقانه"
را یکی از مهمترین رویدادهای جشــنواره اي ســال  1399در
سازمان بسيج هنرمندان فارس دانست و تصريح كرد :جشنواره
"دفاع عاشقانه"حاصل همکاری دستگاه هاي مختلف فرهنگي
به میزبانی سازمان بسیج هنرمندان استان برگزار خواهد شد.
مدير هنري جشــنواره هنرهاي تجسمي "دفاع عاشقانه"در
سازمان بسيج هنرمندان فارس ،اسامي هيأت داوران جشنواره را
به اين شــرح اعالم نمود :استاد مسعود عباسي ،استاد عبدالرضا
اثني عشــري ،استاد مهران رودكي و اســتاد عليرضا كريم پور
داوري نهايــي آثار را برعهده گرفتند و پس از چندين ســاعت
بحث و بررسي آثار ،نظرات نهايي خود را اعالم نمودند.
محرري ،با اشــاره به مراحل داوري آثــار گفت :مرحله اول
داوري ،اواخرآذرماه آغاز شــد و در نيمه اول دي ماه امســال،
مرحله نهايي آن نیز اجرا شــد که برگزیدگان مرحله نهايي در
اختتاميه برنامه تجليل خواهند شد.
وي افزود :محورهاي جشــنواره امسال :پرچمداران مقاومت،
چهلمين ســالگرد دفاع مقدس و همچنين مدافعان سالمت در
نظر گرفته شده بود.
مدير هنري جشنواره اضافه كرد :يكصد و پنجاه اثر در مرحله
نهايي به رقابــت پرداختند و از ميان آنها ،صاحب 11اثر نهايي،
به عنــوان برگزیدگان برای حضور در مراســم اختتاميه دعوت
خواهند شد.
وي در خصوص رشــتههای رقابتی در این جشنواره تصریح
کرد :در بخش گرافيك جشــنواره ،در 3گرايش":نشــانه نوشته
و تايپو گرافي""،پوستر"و"تصويرســازي" آثار به دبيرخانه ورود
پيدا كرد.
وی همچنین افزود :بخش "نقاشــيخط" در این دوره با نظر
شــورای هنرهاي تجسمي به صورت غير ديجيتال به جشنواره
ورود پيدا كرد و آثار در معرض داوري نهايي قرار گرفتند.

کتاب «کوتوله کاغذی» در شیراز
منتشر شد

کتاب «کوتوله کاغذی» ،دومین
نوشــته فرح مردانــی ،رماننویس
شیرازی منتشر شد.
کرامت یزدانی (اشــک) ناشــر
این کتاب به خبرنگار مهر پیرامون
ایــن اثر گفت :این داســتان که بر
اســاس الگوگیری از واقعیت و به
قلم «فرح مردانی» به رشــته نگارش درآمده است ،خواننده را با
موقعیتهایی شگفتانگیز و اعجابآور مواجه میکند.
وی ادامه داد :اگر چه سبک و سیاق خالقانه و بدیع نویسنده
در نگارش این اثر داســتانی بسیار متفاوت و نخبهپسند است اما
زمینهای که داستان و شخصیتهای رمان در آن روایت میشوند
عاریه گرفته از بستر اجتماعی ایران معاصر است.
یزدانی عنوان کرد :اشارات متعدد به مسائل فرهنگی و حتی
برخی از معضــات جامعه الیهای دیگر از ایــن اثر پیچیده را
میسازد.
به گفته مدیر انتشــارات نویســندگان پــارس ،از این بانوی
فرهیخته ،رمان «سیلیوری» توســط همین انتشارات در خرداد
 ۹۹چاپ شده است.
به گزارش خبرنگار مهر ،کتاب کوتوله کاغذی نوشــته فرح
مردانی در  ۸۲صفحه در قطع رقعی توسط انتشارات نویسندگان
پارس منتشر شد.

