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میاِن در  کرد،  خواهم  گردشی  شعرش  لحظه های  در  میروید.  عشق  گِل  حافظ،  های  غزل  باغِ  در 
گلهای غزلش خواهم نشست و مسحور، گوش به آوای شاعِر عاشق پیشه ی جهانی و جاودانمان،
لذت خواهم برد. خواهم کوشید با شناختهای مختلف در تحلیِل معــانی ی غزلهــایش، منطقی را کــه
بدست می آید بفهمم. مقصودم تکراِر حافظ شناسان نیست، هر چند از دستاوردهایشان استفاده ی
بسیار برده ام و بـر سخنانشـان تکیـه خـواهم زد. بـا زمینـه یی کـه آمـاده نموده انـد میتـوان سـوآلهای
دیگری مطرح ساخت و از دیدهای دیگری معنا و تحوِل شعرش را شناخت. میخواهم شــعر او را از راِه
فرهنگ شناسی بیشتر بشناسم. در واقع، بنظرم میرسد که آنچه حافظ را به شکوفایی و اوجِ شــعِر
فارسی رساند، ُبعِد مدنیت در فرهنگ و شعِر پارسی و بخصــوص شــیراِز زمــاِن اوســت )قــرن هشــتم
هج.(. حافظ آنرا به اوجِ زیبایی در عشق و تقدس ُبرد. غزلهایش بــه پیراســتگی ی ســروهای بلنــد در

نسیِم صبا میرقصند، تا افقِ دورها میرقصند و میخوانند...

یاد باد آنکه نهانَت نظری با ما بود                  َرَقِم ِمهِر تو بر چهره ی ما پیدا بود
یاد باد آنکه چو چشمت به ِعتابم میُکشت      ُمعجِز عیَسوی ات در لِب شکّرخا بود

یاد باد آنکه صبوحی زده، در مجلسِ ُانس        جز من و یار نبودیم و خدا با ما بود
یاد باد آنکه ُرَخت شمعِ طرب می افروخت       وین دِل سوخته، پروانه ی ناپروا بود

یاد باد آنکه در آن بَزمَگِه ُخلق و ادب               آنکه او خنده ی مستانه زدی َصهبا بود
یاد باد آنکه چو یاقوتِ َقَدح خنده زدی،            در میان من و لعِل تو حکایت ها بود

یاد باد آنکه نگارم چو کمر می بستی             در رکابش، َمِه نو پیِک جهان پیما بود
یاد باد آنکه خرابات نشین بودم و مست         وآنچه در مسجدم امروز کم است آنجا بود
یاد باد آنکه به اصالحِ شما میشد راست        نظِم هر گوهِر ناُسفته که حافظ را بود    

لحظه های شعر
شعر، لحظه های زیبای شاعرانه/حال/وقت اســت. زبــاِن درونی ی تغــزل اســت. بــه این فکــر در شــعِر
غنایی ی فارسی رسیده بــودم و آنــرا در بینشِ گاســُتن باشــالر هم یــافتم. ناصــر خســرو آنــرا واضــحاً
»زمان« مینامد. در لحظه های شعر، زباِن روزمره و ایجاباتِ زندگی ی عینی دور میشوند، احساســات
و حاالتِ ذهنی و تخیل، فضایی دیگر می آفرینند. در این لحظه ها، شاعر میکوشد زباِن خــود را، زبــاِن
سودا و رؤیا را، از خالِل زبان مادریش  بیافریند، با خود سخن میگوید و در هنرش بســر میــبرد. بایــد در
نظر گرفت که جــوهِر شــعِر عاشــقانه انگــیزه یی میســازد در رهــایی از روابــِط اجتمــاعی و قواعــِد پــدر
ساالری و رسوِم معمــول در سـخِن عمـومی. در فرهنــگِ ایـران، لحظه هـای شـعر/لحظه هـای عشـق
کوشش در رهایی از مذهب ساالری است. آنجا که دین/قدرت نیســت، زن هسـت، ارتبــاِط عاشـق و

! در این فضـا، معشوق هست، در فضای حضور، دور از اوامِر نظاِم حاکم. یا حد اقـل آرزو چـنین اســت
هوس مندی و کام به تغزل در می آیند )در زبان فارسی، کام هم بمعنای امیال/لذت و هم موفقیت در
صحنه ی اجتماعی است(. اما در عین حال، حافظ بسیار به محیط و روابِط اجتماعی حساس است و

نگاِه درونی و احساسی را با نگاِه بیرونی و انتقادی می آمیزد.

فنوِن شعری و  بیان  این، طرِز  برده.  بکار  را بسیار  بیار!(  ببین،  )بیا،  امر  و  و خطاب  زماِن حال  حافظ 
است که با آهنگِ کالم و عناصِر تزیینی ی قراردادی، یا لحنی که عاطفه در آن شــکل میگــیرد معنــای
عشق را به تغزل میبرد. ساز و آواز هم بنوبه ی خود، میتواند ُبعِد بزرگتری بــه آهنــگِ عشــق ببخشــد
)معنی ی غنایی همین است(. حافظ از شاعرانی است که با سلســله هــای صــوتی در کالمش آواز
میخواند. موسیقی در آهنگِ شعرش نهفته و در »باغِ نظر«ش، لحظه های شعر، لحظه هــای عشــق،

گلی است در حاِل شکفتن. 

( میگذارد  تکیه  حافظ  شعِر  در  دیدم«  »دوش  روی  کوب  زرّین  رندانعبدالحسین  کوچٌه  : (از 
: آن لحظه هایی که شاعر در ورای وقِت قراردی ی اجتماعی و روابــط و ایجابــاتِ دوش/دیشب/آنشب

روزمــره می آفرینــد. »مفهــوم رمــزی شــب«، زمــاِن فــردیت یعــنی ذهــنیِت شــعر اســت، چــه بســا در



جستجوی کام، آنسوِی روابــط و شــرایِط عیــنی ی اجتمــاعی. البتــه، حافــظ را نمیتــوان در یــک مقولــه
حبس کرد و تماِم سبِک پر ابهام و رندی اش نیز در همین است. او نکته بین اســت و مشــاهده گــر و

متفکر. به بیاِن عینیت در روز، معترضانه میپردازد. 

کلماتی چون »زمان« )بیشتر بمعنی ی عهد و دوره و در مواردی در عین حال بمعنای زماِن شعر(،
بویژه »وقت«، »گاه« و ترکیباتش )و بخصوص خلوتگاه( و صـبحدم و صــبحگاه هنگـاِم آغـاِز تغــزِل حافـظ

!، هم چنین تصــویرهایی کــه یــادآوِر لحظه هــای شــعرند بیش از است و گاه دنباله ی بی خوابی ی او
:  که هوای آن خوش است شده. یکی از زیباترینشان  بار در غزلهایش بیان120

صحِن بستان، ذوق بخش و صحبِت یاران، خوش است
! )…(  ! کز وی، وقِت می خواران خوش است وقِت گل خوش باد

ناگشوده گل نقاب، آهنگِ رفتن ساز کرد
! ! که گلبانگِ دل افگاران خوش است ناله کن بلبل

: و هم چنین
خوش آمد گل، وزآن خوشتر نباشد         که در دستت بجز ساغر نباشد

!             که دایم در صدف گوهر نباشد زماِن خوشدلی َدریاب و ُدریاب

بدینسان، لحظه های شعِر حافظ، اکثراً پرتو احساسات و افکار و تخیل و تمایل در فضای عینی است
)در باغ، در شهر، در کنار آب(. یا در کارگاِه خیال و خالقیت. اما لحظه یی بعد، نگاه خــود را بــه صــحنه

: ی اجتماعی میدوزد یا بینشِ قادسانه اش را بمیان می آورد تا معناها را بجوید و کمبودها را بگوید

زکنجِ صومعه، حافظ!، مجوی گوهِر عشق.        قدم برون نِه اگر میِل جست و جو داری

بوجود پارسی  ی  شعری  قراردادهای  که  میگیرد  شکل  انتزاعی  در  بیشتر  حافظ  شعر  لحظه های 
آورده اند و با آن غزلهای تزیینی میسازند. در حالیکه نگاهی به شعِر چینی و هندی و عربی و یونــانی
ی قدیم و تغزِل تروبادورهــای فرانســه در قــرون وســطا )کــه سرچشــمه ی آن مــدنیِت ایــرانی اســت(
نشان میدهد که رگه هایی از زمان و مکاِن عینی و یا ناِم معشوق و ایل و تبار او و چــارچوبِ زنــدگی و

روابِط اجتماعی در آنها انعکاس دارد. 
استفاده ی بسیار از لحِن خطـابی در غزلهـای حافـظ مـدام یـادآوِر معشـوق، غـایب، ولی در  حضـوری
تخیلی است، که او ناز میکند. حافظ همواره در لحظه های شعِر خود، در خلوتِ غزلســرایی بــا آرزوی

وصال در پرواز است. آوای او مأوای اوست.

معنی و معنای شعر
خیاِل روی تو در کارگاِه دیده کشیدم                       به صورتِ تو نگاری ندیدم و نشنیدم )...(

گناِه چشِم سیاه تو بود و گردِن دلخواه                    که من چو آهوی وحشی ز آدمی بَِرمیدم
ز شوقِ چشمه ی نوَشت چه قطره ها که فشاندم    ز لعِل باده فروشت چه عشوه ها که خریدم!

!            ز غصّه، بر سِر کویت چه بارها که کشیدم!)…( ز غمزه، بر دِل ریشم چه تیرها که گشادی
زکوی یار بیار، ای نسیِم صبح!، غباری                    که بوی خوِن دِل ریش از آن ُتراب شنیدم

امید در شِب زلفت، به روِز عمر، نبستم                  طمع به ُدوِر دهانت، ز کاِم دل ببریدم
به خاِک پای تو سوگند و نوِر دیده ی حافظ،              که بی رخ تو فروغ از چراغِ دیده ندیدم! 

وحشی، چشم/آهوی  گناِه  صورت/نگار،  دیده،  خیال/کارگاِه  طرف،  یک  از  حافظ،  غزل  این  در 
چشمه/نوش/قطره ها/باده، شِب زلف/روِز عمر، دهان/کام، خاِک پا/نوِر دیـده، رخ/دیـده، فـروغ/چــراغ،
در تداعی، معنا سازند. از طـرف دیگـر، همـاهنگی هـای صـوتی در هـر بیت )از جملـه گنـاه/سـیاه یـا
پژواک با ش/ش/ش یا س/ص، یار/بیار، غبار/تراب که خــاک معــنی میدهــد( معنــا میســازند. از ســوی



دیگر، تغییِر آهنگ در بیِت پنجم به معنای غزل می افزاید. بعالوه، غــزل از روایِت داســتاِن عاشــق، بــه
خطاب به معشوق و به نسیِم صبح میگرود و این نیز خود معنا ساز است. 

حافظ شناسان حواسِ خود را بیشتر بر فهِم عرفاِن حافظ متمرکز میسازند. امــا بایــد گفت کــه معنــای
شعر فقط در محتـوی ی آن نیسـت. ماننـد هـر هــنری، شـعر بـا زیبایی هـا محتـوا میســازد. بقــوِل ابن

: »صناعِت نظم و نثر در الفاظ است نه در معانی«. خلدون

بهتر است بین معنی/محتوی و معنا/محتوا فرق بگذاریم تا مسئله روشن تر باشد. معنی به کلمه در
: آهنگِ شــعر و تصــاویر زبان مربوط است و معنا بر میگردد به همه ی باِر فرهنگی در حوزه ی معنایی

و لحِن کالم، هماننِد ُبعِد رزمی، بزمی، عاشقانه یا عارفانه ی غزل حافظ و ابهام سازی هایش. حّسِ
درونی و تجربه، اعتقاد و اعتراض و دانســته ها و امیــال، معــنی هــایی هســتند کــه معنــا بــه آن پیونــد
میخورد. کاِر شاعِر غنایی، زیبایی سازی با کلمــات اســت. معنــای شــعر در شــکل آن نــیز هســت. در

آهنگســازی و تصــویرپردازی، از عشــق و دوســتی ومورِد غزل حافظ، با شاعری سر و کار داریم که با 
 و خدا و قلِب عاشق و تمنّای او نغمه میسازد. بــویژه در دوســتی، کــه دراحساسات و اعتالی انسان

چند معنــایی ی آن، و علــیرغم ابهــام در کاربردهــای آن )نگــار یــا خــدا(، میتــوان فرصــتی بــرای ســخِن
صادقانه و محبت و پرورشِ مدنیت جست. دوستی در شب زنده داری ها برای صــحبت و شــعرخوانی

: پرورش می یابد. و این یکی از سنن در بسیاری از فرهنگها بود

شِب صحبت غنیمت دان و داِد خوشدلی بستان!   که مهتابی دل افروَزست و طَرِف الله زاری خوش

: در بسیاری موارد، جمله بندی های حافظ معنا میسازد

نََفس، نََفس، اگر از باد نشنوم بویت        زمان، زمان، چو گل از غم کنم گریبان چاک
=تکراِر کلمه و تلقیِن حرکِت نــامرئی ی وزشِ نســیم و  گــذاِر نامحســوسِ زمــان در بازشــدِن غنچــه +

تکراِر آن/آن/آن در مصراعِ دوم + ایجاِد تضاد بین حرکِت آراِم نسیم و حرکِت تنِد گریبان چاک زدن.

فرو رفت از غِم عشقت َدَمم، َدم می َدمی تا کی؟       َدمار از من برآوردی، نمی گویی برآورَدم
=تکراِر َدم و می با تلفظ و معنی های مختلف.

ز مرغِ صبح، ندانم که سوسِن آزاد          چه گوش کرد که با َده زبان، خموش آمد

با توسل به تصویِر ادبی ی سوسِن آزاد، یعنی گِل سوسن که ده پرچم دارد و ده زبان او بحساب
می آیــد، حافــظ ده نــوع ســخن گفتن را مظهــِر خالقیت و آزادگی میدانــد )و در این تصــویر از شــاعران
ــاوره گذشته الهام گرفته(. در واقع، او به صوِر مختلف از کالِم یک ُبعدی ی نزدیک به حرِف عادی و مح
دوری میجوید )شعِر آرام در زمـاِن غزنـوی، فنـوِن شـعری را در عبـاراتِ سـاده بکـار میـبرد. نزدیکـتر بـه
حافظ، سعدی سادگی ی بیان را ترجیح میداد(. در این بیِت حافظ، در تضاد بــا خاموشــی ی سوســن
)که بی حرکت است(، فعل آمدن )که ایهام دارد( حرکت و نشست و پرواز مرغِ صــبح را در بــاغ تلقین

: »چــه گــوش میکند. با »ندانم«، حافظ با گفته ی خود فاصله میگیرد و  هاله یی اسرار آمیز میســازد
کرد؟« تعجب آفرینی وظرافت مندی و ایجاز در شعر حافظ بیشمارند و اکثراً باید  »طبع لطیف« او را با

: توضیح به فهم آورد

! !      چه هاست در سِر این قطره ی محال اندیش خیاِل حوصله ی بحر میپزد، هیهات
= من قطره یی محال اندیشم که خیاِل رسیدن به معشوق را در سر میپرورانم. دل به دریایی میزنم

! سر/اندیشــیدن و که خطرناک است. ببین چه خیاالتِ غیرقابل اجرایی در ذهِن مِن قطره موج میزنند
قطره/بحر با هم تداعی شده اند.

این، مورِد جمله سازی ی بیش و کم ساده و یک بعدی از نظِر صرف و نحو در شعر حافظ است. دو
سه نمونه ظرافت مندی اش را که آوردم در سطحِ معنی اند و معنایشان در همین سطح قابِل ادراک
است. اما در بسیاری موارد، سطحِ دومی با ایجازها و عبارت بندی های پیچیده، با جابجــا کــردن و یــا



: شـیری را دیـدم= مـردی شـجاع  و دلـیر( و اشـاره و رمـز تراکِم عناصِر جمله، بـا اسـتعاره )= ماننـد
سازی و مظهرپردازی در غزلهایش وجود دارد کــه بــه ســطحِ معنــا/محتــوا تعلــق دارنــد و زیبــایی هــای

:  شگرف تری می آفرینند. مثالً در اولیِن غزِل دیوانش

! به بوی نافه یی کآخر، صبا زآن ُطرّه بگشاید        زتابِ َجعِد ُمشکینش، چه خون افتاد در دلها

»به«= )به این آرزو که( بوی خوشِ نافه ی آهو را که در ُطرّه ی معشوق )موی باالی پیشانی اش(
نهفته، باِد صبا با وزیدن در فضا پخش کند و به مشام برساند، در آرزوی دیدن تابِ زلــِف ســیاِه ُمشــک
فاِم او… قلبها با نگرانی در انتظارند. در این سطحِ اوِل معنی/محتــوی، مصــراع اول پــژواِک مصــراع دوم
است، نه بر عکس. ســطحِ دوم، یعــنی ســطحِ معنــا و محتــوا، از آنچــه شــعراهنگ )وزن( و ضــرباهنگ
)ریتم( مینــامم و هم چــنین از طــرِز عبــارت و قافیــه بنــدی و معنــای عارفانــه شــکل میگــیرد . محمــد
استعالمی این معنا/محتوا را »در حال و هــوای عارفانــه« ی این غــزِل اوِل دیــواِن حافــظ چــنین توضــیح

ه هــا خــورده میدهد : »عاشقاِن حق در آرزوی اینکه عنایِت حق به عشــق آنهــا پاســخی بدهــد، غصــّ
اند«.  

صدها صفحه هم در تشریحِ ریزه بینی هــا، منبّت ســازی هــا و شــگرفی هــای معناســاِز شــعر حافــظ
: در بسیاری موارد، بیِت حافظ  مثل میوه ی زیبایی ! با بکار بردِن تصویری، چنین بگویم کافی نیست

است با تراکِم معنی های شیرینش. باید آنرا با توضیحاتِ مختلف پوست کند، میوه را گشــود و خــورد
و حظّ برد و سپس هسته را شکافت و به مغِز معنا رسید. این معنـا در ذهِن هــر فــرد وســعتی خـاص
پیدا میکند، اما فقط »هر چه میخواهد دِل تنگت بگو« ی مولوی نیست، باید زحمــات و تجربــه و دانشِ
حافظ شناسان را در نظر گرفت. کوشــش من اینســت کـه سـاخِت آهنگین و ســپس منطـقِ غزلهـای

حافظ را در معناها و کلمات و استداللش از نزدیک بررسی کنم. 

تنی چند از حافظ شناسان
 آشــنایی بــا از ذبیح هللا صــفا وتاریخ ادبیات ایــران و  گنج سخنامروز، برای فهم شعر حافظ، قدِم اول 

تاریخ ایران و در نظر داشتِن اشعار فارسی در مجموع آنهاست. سپس، تحقیقـات و نقـِد بی نقــابِ ع.
زرین کــوب در بــاره ی شــعرای ایــرانی و غزلیــاتِ حافــظ، یــاری آوِر ضــروری اســت. در زمینــه ی حافــظ
شناسی، حداقل چندین تحقیق گسترده ی الزم برای بررســی ی غزلهــای چــه بســا اســتعاره یی و

بــا محمــد معین؛  ازحافــظ شــیرین ســخنابهام ساِز شاعرمان وجود دارد کــه کــار را آســان کرده انــد : 
ازشــاخ نبــات حافــظ   از محّمد استعالمی؛درس حافظ  ع. زرین کوب؛  از ،از کوچۀ رندان و کاروان ُحلّه

. و یک تحقیق بسیار مهم برای من، که نمیدانم آیا تا کنون تحقیقِ جامعی بهمّحمد رضا برزگر خالقی
 از مهین دخت صدیقیان.فرهنگ واژه نمای حافظ:   ُیمِن آن انجام شده یا نه

و معنوی تعمیِم  بر  را  انتقادِی خود  تحلیل  نقِد مستند می کند،  زرین کوب  تفکِر عمیق خود، ع.  در 
گرایی تکیه نمیدهد، با اندیشدن به ویژگی های شعر حافظ و بخصوص عرفانش آنرا تشریح میسازد.
م. برزگر خالقی، برای هر غزل، با ذکر معــنی ی کلمــه هــا و وزِن غــزل، دانشِ ادبی ی الزم را در کــار

می آورد و ضمِن تفهیِم هر بیت، مشابِه آنرا در دیواِن حافظ یادآور میشود. 
م. معین حافظ پرستی است که اشــعاری هم بــرای حافــظ گفتــه و آورده. او تمــام جنبه هــای شــعر و

 میالدی( و حاکمــاِن شــیراز را14زندگی ی حافظ و تاریخ تشریحی ی جنگها در قرِن هشــتم هجــری )
جمـع آوری کـرده. ابـداع او کوشـش در بازسـازِی زنـدگی و افکـاِر حافـظ از طریـق بهم بـافتِن غزلهـای
اوست )کوشش کرده ام این روش را بطرز دیگری با پیگیری در افکار و تصاویر و زندگی ی حافــظ دنبــال
کنم، بویژه که م. معین فرصت نیافت یادداشــت ها و تحقیقــات خــود را بصــورتِ متن کــاملی بنویســد و
دخترش، مهــدخت معین، آنهــا را بصــورتِ کتــاب تنظیم ســاخته(. م. معین، پس از مقایســه ی اشــعاِر
شاعراِن گذشته یا معاصِر حافظ که از آنهــا الهـام میگــرفت، هــنر و فنــوِن بــدیعی ی او را بررســی می
نماید. اما باعث تعجب است که میخواهد با روشِ دایرة المعارفی ی خود همه ی مراحِل تصــوف را در
ــِف غزلهای حافظ پیاده کند. باید گفت که حافظ در ابهام سازی های خود، اصطالحات زمینه های مختل
فرهنگی )گلها، موسـیقی، مینیـاتور، رنگهـا، صــوفیگری و یـا آیه هـای قــرآن( را بکـار میـبرد ولی لزومـاً



! او نیز مثل سعدی زیِر باِر تصــوِف باغبان و نوازنده و نقاش یا صوفی ی خانقاهی و قارِی قرآن نیست
مکتبی نمیرفت.

اثِر دیگری که در تحقیقِ مفاهیم حافظ و تکراِر کلمه ها و شـناخِت حـوزه هـای معنـایی و مقایسـه ی
ــاری عناصر و مفاهیم و مضامیِن تغزلی ی شاعر و در نتیجه در فهم ارجحیت های ذهنی و سخنش ی

 از م. صدیقیان است. به کمک این کار مهم و پر زحمِت او، میتوان ازفرهنگ واژه نمای حافظمیرساند 
کلی گویی و روشِ تعمیم دوری جست و سبک و شــعر حافــظ را در ارجحیت هــا و خصوصــیاتِ عیــنی

اش شناخت. تمامی ی شمارشهای آماری در این تحقیق از این کتاب است.
هم چنین، یک محقق خوب آمریکایی، جان لیمبرت )که گویا جزو گروگانهای سفارت آمریکا بوده( چند

شیراز در روزگار حافظ.سالی را در ایران و شیراز به تحقیق گذراند و کار با  ارزشی دارد بنام 

و میشکافد  و  میدهد  توضیح  غزلهایش  دیگر  کمِک  به  اکثراً  را  حافظ  های  مضمون  استعالمی  م. 
اندیشه و نیّت حافظ را در عشــق ورزی هــا و رنــدی هــایش و از لحـاظ ارزشــها، اعتراضــها و اعتقــادات
عرفــانی اش تصــریح میســازد. هرچنــد، گــاه در تعبــیِر عرفــانی گرفتــار میمانــد، ولی روشِ خــوب او در

: عاشقانه، رندانه، عارفانه، یا عاشقانه با اینست که پیش از همه، نوع غزل حافظ را مشخص میکند
یک یا چند بیت در غزل که تعبیر عارفانه می پذیرد. بعالوه، »نمایه« یی که در پایان کتــاب آورده بــرای

 او خــواهمدرس حافظتحقیق در مفهوم سازی ی حافظ مفید اســت )من غزلهــای حافــظ را بیشــتر از 
آورد. اکثراً با تنظیِم پرویز ناتل خــانلری منطبــق اســت(. م. اســتعالمی از محققــانی اســت کــه بعــد از

انقالب مینویسد و سخِن بازتری میپرورد. 

}اظهاِر نظر در باره ی اوضاعِ کنونی، بنوبه ی خود موضعِ تحقیق مرا روشن تر میسازد. البته من در
ایــران نیســتم و در آن جهنِم جنــایت زنــدگی نمیکنم. نافرجــامی هــای مــردم و رفتــار عیــنی ی آنهــا و
ــردم مقاومت هایشان در برابر مرگ و دیکتاتوری و غارتِ فاجعه آمیزی که رژیِم بیشرف راه انداخته و م
را دچار گرفتاریها و نگرانیهای عمیقی ساخته… صداها و شــواهدی از دور میشــنوم. از ســایت ها خــبر

! افکـار مـردم، اگـر گفتـه فاجعه های روزمــره و هـذیاِن قـاتالِن مســتبد میرسـد. چقـدر متـأثر میشـوم
هایشان را بازگو کنند، تکان دهنده است. در هر حال، چون کمی با جامعه شناسان کار کرده ام، نظر

خود را اجماالً  میگویم که ُبعِد سیاسی و اجتماعی ی زمینه ی تحقیقم مشخص باشد.  
فاصله ی طبقاتی ی شدیدی که در زماِن شاه براه افتاد بمعنای محروم ماندِن طبقاتِ مــردم و زحمت
کشان و روستاییان در برابِر قشرهای حاکم و طبقاتِ متوسطی بود که با درآمِد نفت رشد می یافتنــد
و فرآورده های غرب را در قِباِل تاراجِ نفت مصرف میکردند )و میکنند(. با کودتا علیه استقالل طلبی ی
مصّدق، ســلطه این بســاط را تحمیــل نمــود. رژیِم کنــونی نــیز کــه رژیم شــاه را بازســازی کــرد، عامــِل
سلطه گراِن جهان است )چه در وابستگی، چه در تروریسم، چه در غارتِ ثروتها که در نهــایت ســر از
بانکهای غربی و چینی در می آورند(. در منافعِ خویش، سلطه گراِن جهان و وســایِل خــبری ی آنهــا از
رژیم حمایت میکنند و حتی اقرار دارند کــه  در خاورمیانــه از چــنین حکومــتی یــاوِر بهــتری ندارنــد. رژیِم
مافیا/سپاهی ها همه کاری میکند که ما از فکر کردن و هــنر ورزیــدن گرفتــه تــا نــان شــب، وابســته و

علیل و واپس گرا باشیم. 

باید دسِت گدایی به حکومت دراز کنند و ایرانیان  از این نوع،  با اقتصاِد نفت، مانند کشورهای دیگر 
طبقه ی حاکم هم همه چیز را غارت کند و در بی کفایتی به فنا بــبرد. در ایــران، طبقــه ی کــارگری بــا
وجداِن پرولتاریایی که مارکسیستها از قِبَِل آن نشخوار میفرمایند در کار نبود و نیســت، زیــرا این قشــر
در یک جامعه ی سرمایه داری شکل نگرفته و به انسـجاِم طبقـاتی و سیاسـی ی چـنین جامعـه یی
نرسیده. هر چند امروز، کارگران طبقه یی هستند که رژیم نتوانسـته انسـجاِم حرفـه یی ی آنهـا را از
بین ببرد و در نتیجه، مقاومتی چشمگیر میکنند. رژیِم کنونی ما را بــه بــردگی در مــرده ریگهــای نظــاِم
فئودالی و نظــاِم رانت خــواری محکــوم ســاخته. بــورژوازی یی هم در کــار نیســت و رانت خــواراِن نفت
عامالِن سلطه اند. آنچــه »بــورژوازی ی ملی«/بــازار می نامیدنــد و در انقالبــاتِ قــرن بیســتم در ایــران
نقشی داشت در بساِط اقتصاِد مافیایی و وارداتی و رانت خواری، دچاِر ضعف و فروپاشی ی عمیقی

شده.  



در بحبوحه ی از هم پاشیدگی های اجتماعی و فرهنگی یی کــه اقتصــاِد رانت خــواری از نفت بــه آن
دامن زد، در برابر استبداِد سلطنتی و نامسـاواتی هـای غیرقابـِل تحمـل و بحـراِن اقتصـادی، همـه ی
طبقاتِ مردم، دست در دست، یکی از بزرگترین انقالب ها را از نظِر جهشِ تاریخی ســاختند و شــاه را
بر انداختند. آزادی و استقالل خواستن و آنرا با اسالم تداعی کردن، استراتژی ی مردم بود تا در عین
حال، برادری و اّمِت گم شده ی مسلمانان را در برابِر ظلِم استکبار َعلَم کنند. و مهم تــر از آن، امیــدی
بود برای ساختِن جامعه یی نوین، و تجدِد فـرهنگی کـه گسـترشِ شـهروندی و آزادی هـای عملی ی
شــهری ایجــاب میکــرد. ســرها همــه مســِت جهــانی قابــِل زنــدگی شــده بــود و قلبهــا را بــه خیابانهــا
میکشید. ولی سلطه نمیتوانست تحمل کند که ساختِن جامعه یی با شرکِت جمیــعِ مــردم پــابگیرد و
در منطقه الگو شود. بیارِی سلطه گران، خمیــنی صــفتان و آخونــدبچگان و پاســداراِن چمــاق بدســت،
حکومت را به طرِف رژیمی مافیایی ـ سپاهی بردند. با گروگان گیری به کمک سیا و جنگ بــا عــراق و
توطئه ی ایرانگیت و کودتا و بکشتن دادِن بیش از یـک میلیـون جـوان از راِه فـریِب بـزرگ یعـنی شـهید
پرستی ی فاشیستی، کشور را به دیکتاتوری و غــارت و هــرج و مــرج و افسارگســیختگی و گــرانی و

بیکاری کشیدند و به سراشیبی ی نابودی انداختند. 

روشنفکران در این میان، بی تقصیر نبوده اند و مشابه آنها را در کشورهای دیگر نیز می یابیم )نک
(. بعالوه، بعقیــده ی ژان ُدویــنیو، روشــنفکرانسوسیالیســم روشــنفکرانژان واکالو ماخاییســکی، 

ــر کنند ــا فک ــل آنه ــران مث ــه دیگ ــد ک ــثراًهمیشــه میخواهن ــرانی اک ــام انقالب، روشــنفکراِن ای . در هنگ
ایدئولوژِی لنینی ی قــدرت را مصــرف میفرمودنــد، یــا علیــِه انقالبِ مــردم موضــع میگرفتنــد. قشــِر آگــاِه
دانشجویان که تا دیروز در صحنه ی اجتماعی نقش داشت، امروز تحِت مهاِر شــدید اســت. ولی بهــر
صورت، در دوره ی معاصر، یعنی دوره ی آزادی سـازی در مبـارزه بـا اسـتبداد و محـرومیت هـا، آداب و
مدنیتی که شهروندی در بطن خود میپرورد و مقاومتی برای احراِز حقوقِ مدنی و پرورشِ فرهنگ کــه
در وجداِن تاریخی ی ما ثبت اســت فعالنــد. شـهروندان بصــور مختلــف خواهــاِن مـدنیت انـد و علــیرغم
سرکوبی ی شدید و بیکاری و گــرانی ی کشــنده، بــا دیکتــاتوری می ســتیزند و تــا آنجــا کــه میتواننــد
آزادی را در خود میپرورانند. نشان آن، بویژه، به صحنه آمدِن زنان و رفتــار و پنــدار و گفتــار آنانســت کــه
حقوقِ مساوی و شکوفایی میخواهند. از طرِف دیگر، عده ی بسیاری از روشنفکران از سنِن پوسیده
ی فکری و عقیدتی در آمده اند و حــتی بنظــرم، بــا هــر چــه بیشــتر جهــانی شــدِن زنــدگی و گرفتــاری
هایش، غرب زدگی ی فریب آفریِن مصرفی هم دارد کم کم مورِد سوآل قرار میگیرد. با انترنت، مرزهــا
و سانسورها برداشته شده اند، باید جرأت داشــته باشــیم و حقــایقِ تلخِ درونی و بــیرونی ی خــود را

بررسی کنیم.

مهم ی  فاجعه  دالر یک  میلیارد  هزار  چند  فعلی  و  قبلی  رژیِم   : داشت  نظر  در  همیشه  باید  که 
دارایی های ایران را حیف و میل کرده انــد و بــه خــارج فرســتاده انــد؟ تضــاِد عظیمی بین جامعــه و رژیِم
کنونی بوجود آمده که با اسالِم قهقرایی اش، ما را به سوگ و غارت و دروغ و ســرکوبی و شــکنجه و
کمبوِد تغذیه و مرگِ ملت از ویــروس محکــوم میســازد. حکــومِت مافیــایی/ســپاهی/آخونــدی بــا والیت
مطلقه ی وقیحش بالی جان ما شده و در بن بسِت رژیِم شــاه در حــاِل گندیـدن اســت )در بن بســِت
وابستگی و رانت خواری(. رژیمی است که با جنگ و »ایران گیت«، هر چه بیشتر در وابستگی غرق
شده، تا آنجا که در پستی و قهقرا کاِر کشور را به نابودی کشــانده.  حــتی دیگــر قــادر نیســت ظــاهِر
ــا آنهم ــیرد، ام ــروعیت میگ ــینی مش ــهادتِ حس ــا دارد از ش ــد. ادع ــظ کن ــود را حف ــالمی« ی خ »اس

: آب را از مردم میدزدند و از یزید سّفاک ترند )یزیِد ملعون حداقل بی فرهنگ کاله برداری و ظلم است
: وقتی بنا بر نظم و تولیــد و آبــادانی نبود(. ساخت و عملکرِد حکومِت فعلی را مردم خوب فهمیده اند

نباشد، ناگزیر میماند تخریب و غارت و تروریسم که برای نقشــه هــای اســتعمار و منــافعِ ابرقــدرتها در
جوش و خروش است )سرنوشِت شومی را که سلطه به مــا تحمیــل مینمایــد، در بیرمــانی و لبنــان و
عراق و افغانستان و پاکستان نــیز بیــداد میکنــد(. بــویژه کــه تســلیحات و مــواِد مخــدر مهم تــرین بخشِ

! اقتصاِد جهان شده اند

امور، دیکتاتوری بخرج بیِت خلیفه در مورد همه ی  آن،  »نظام عزیز« دستگاِه خالفتی است که در 
میدهد. نظاِم مافیایی ـ سپاهی ی حاکم بر کشور ما با انواعِ قاچاق و بازاِر ســیاه و تجــاوز بــه حقــوقِ
مردم و خرج کردِن ثروتِ کشـور در ســلطه طلـبی در منطقــه، ابـزاِر سـلطه و تخـریِب ابرقــدرتها شـده.



اسلحه بدستاِن غارتگر تروریسم و منطقِ جنگ و هرج و مرج را در خوِد ایران نیز پیاده میکننــد. توســل
ــده. به ظواهِر مذهبی ی عامیانه برای بدست آوردِن مشروعیت تنها توجیهی است که برای رژیم مان
ادعــا دارنــد کــه مــردم مــذهبی انــد و نظــاِم مــذهبی میخواهنــد، در حالیکــه این خــوِد رژیم اســت کــه
ــاریخی میخواهد مردم را بزور در آیین های مذهب ساالری و عزاداری محبوس بدارد. دورویی و ابهــاِم ت
ی بزرگی در قشِر روحانیون هست که مصّدق را وا میداشت از آنها فاصله بگیرد. اما بنظر میرسد کــه
امروز کمتر کسی به عوام فریبی ی آنها تن میدهـد. امـروز، حـتی قشـرهایی کـه مـذهبی بودنـد بـه
ــه ــوز ب رژیم پشت میکنند. حتی در آیین های دینی، فریاِد »مرگ بر دیکتاتور« شنیده میشود. مردم هن
صحِن اماکِن دینی یا تکیه های مــاِه ُمحــرّم میرونــد، امــا فیلمهــا و گزارشــها نشــان میدهــد کــه هــدف
بیشتر باهم بودن و درِد دل و تبادِل نظر است. مسجدها خالی شده  و واعظان برای خود واق میزنند.
نمیدانم از ایمان چه باقی مانده. البته آنچه در فرهنگی ثبت میشود بسختی قابِل زدودن اســت. امــا
دیگر نمیتوان اسالمی غارتی را که برنامـه اش سـرکوبی و دســتگیری و شـکنجه و اعـدام و مـرگ در
بی آبی و بی نانی و کمبود تغذیه است تحمل کرد. عدالت و حّق )در معناهای مختلــف آن( همیشــه
از ارکاِن وجدان تاریخی ی ایرانی ها بوده. باید درهای ذهن را بروی فکــِر فــرهنگی ی بــاز بگشــاییم تــا

مذهب ساالری فرو بپاشد. 

: حکومت ها به قهقرا میروند، در امروز، آنچه در دیگر نقاِط تحِت سلطه میگذرد بما نیز تحمیل شده
1حالیکه مردم خواهاِن آزادی ها و پیشرفت و  شکفتگی ی فــرهنگی هســتند. در ســطحِ جهــانی، %

توانمرداِن جهان و شرکتهای چند ملیتی با تراکِم ثروتها از راِه غــارتِ کشــورها و نــزول خــواری/بــورس،
 انسانیت را به فقـر و محـرومیت یـا تـاریکی ی زنـدگی ی99زندگی را به پرتگاِه مرگ رسانده اند و %

ــائِل روی زمین را5مصرفی و ناآگاهی محکوم میکنند، در حالیکه با%  ثروتشان میتوان بسیاری از مس
بالفاصله حل کرد.

در چشم اندازهای خطرناِک ادامه ی حیات، در اوضاعی که همه چیز و همه جا در اغتشاش بر محوِر
سیاست/اقتصاِد جهانی ی بحــران زده و تخــریب گــر میچرخــد، فرهنگهــای ملی بــه بــیرنگی روی می
نهند. این سیاست/اقتصاد هیوالی نامســاواتی/تخــریب اســت و وســیله ی نگــاه داشــتِن کشــورهای

تحت سلطه در استبداد. »پِترو ـ دالر« جامعه ی ما را خفه کرده. 

در بساِط کنونی، اژدهای چهار سِر چین/روس/آمریکا/اروپا، فرهنگها و کشورهای ما را یک به یک می
ــوالی نامســاواتی و بلعد، کشاورزی و آبادانی و فرهنگ پردازی را میُکشد. در واقع، اقتصاد جهانی هی
تخــریب گــر  کشــورهای تحت ســلطه را در اســتبداد نگــاه میــدارد. امــروز، اولین قربانیــاِن ویروســهای

: ! در خاورمیانه، بکمِک عاملینی چون اژدهازاده های نا مشروع ابلیسی ی لیبرالیسِم جهانی ماییم
پاکستان/ایرن/ترکیه/عربستان، جنایاتِ آمریکا و اسرائیل/عزرائیل )و این زیاد ربطی بــه مــردم آمریکــا و
یهود ندارد( همه را و همه چیز را بـه خـاک و خـون کشـیده انـد. بایـد دایم در نظـر داشـت کـه بغـیر از
تسلیحاتِ نابود کننده، نزول خواری ی جهانی کارش به جایی رسیده که از قباِل بحران و تخریِب تولید

! و صنعت و بوجود آوردِن بیکاری تغذیه میکنــد. گـاه، وقــتی بیکـاری کم میشــود، بــورس هــا می افتنــد
پولشویی وارِد ساخِت اقتصاِد جهانی شده.

رژیم ایران به فنای کشور از راِه رفتاِر تروریستی و چپاوِل قاتالنه ی مردم مشغول است )نمونه هایی
از آن را در کشورهای آفریقا و آمریکای التین می بینیم(. تخریِب حیات در منفعت طلبی هــا نتیجــه ی
تخیـِل بیمـاِر قدرتهاسـت. خیـانِت عظیِم رژیِم وطن فـروشِ کنـونی، پس از سـاّلخی هـای هولنـاک در
جنگِ ایران و عراق، در مستعمره ساختن و تجزیه ی ایــران بحــدی اســت کــه اگــر مــردم ایــران از پسِ

»نظاِم عزیز« بر نیاید ایرانی باقی نمی ماند.

گرِد هم آیی و جنبشِ سراسری فوریت دارد، اما دیگر حزب بازی های گذشته با عملکردهای هرمی
و گروه سازی های در خود بسته ی انحصاری بی معنا شده. البته شــکی نیســت کــه تنظیِم مبــارزات
الزمه ی کار است. در سطحِ کاِر فکری، نه تکراِر طوطی واِر متفکران و نظریــه پــردازاِن گذشــته کــافی
ــران از راِه است، نه خبِر فاجعه ها را هر لحظه بر هم انباشتن. البته خبر رساندن بهم و به مــردم در ای
انترنت ضرورتِ تمام دارد، اما بسیار باعِث تعجب است که تقریباً هرگز بالهایی را که بــر ســِر ملت مــا



می رود با جنایاتِ شبیه آن در دیگر کشورهای تحت سلطه مقایســه نمیکــنیم و فجــایعِ ســلطه را کــه
هرجا رنگی بخود میگیرد کمتر به تحلیِل جامع میبریم. گویی ایران جزیره یی است دور از اقیــانوسِ پــر

! باید این خودمداری را کـه در آن تنبلی دیـده می شـود کنـاز بگـذاریم. بایـد خیـِل عظیِم طالطِم جهان
تحلیل و تعمیق و تحقیقِ های جامعِ جهانی را هم پیگیری کنیم و برای سوآلهایی که در مورِد جامعه
ــردیم. از و سیاست و تاریخ و فرهنگ ما و مشابِه آن در دیگر کشورها مطرح می شوند دنباِل پاسخ بگ

جمله در مورد آنچه بر کشورهای نفتی میرود و بازی های مختلِف سلطه در این کشورها. 

بغیر از آنچه بر مردم در ایران میگذرد، در مورِد میلیون ها ایرانی ی خارج از کشور این سوآل پیش می
آید که چرا از هم پراکنده انــد؟ آیــا علت، تنهـا دور بــودن از عیــنیِت جامعــه ی ایــران اســت؟ )هّم و غِم
مردم زیستن از امروز تا فردا شده. جامعه در تنشِ بی آبی و بی برقی و کمبــوِد تغذیــه بســر میــبرد و
در گرفتاری هـــای بیهـــوده ی زنـــدگی دســـت و پـــا میزنـــد(. آیـــا سســـتی در همگـــرایی از ســـاخِت
سیاسی/اجتماعی ی ایل و تباری که در فرهنگ مااست نمی آید؟ آیا بخاطِر رفتاِر مصرفی ی منفعل

سازی است که افراد را از هم جدا میکند و حافظه را از میان برمی دارد؟ 

پاسخ به این سوآل ها و جستجوی راه حل ها حیاتی است. در این راه، بنظرم باید بر آنچه همیشه
به بقای ما در دراز مدت کمک کرده است از راِه نگاِه انتقادی بــه آن و تردیــد در تعبیرهــا و تفســیرهای
سنتی بپردازیم. بعبارت دیگر، لزوِم تفکر در میراث فرهنگی ی انسان ساِز ما، با احتراز از اخالق بافی
هــای بیهــوده )کــه نشــاِن مــذهب ســاالری اســت(. بــویژه، رهــایی از  خــود سانســوری، کــه تــربیِت

ــل نمــوده. آنچــه ضــروری اســت ــا تحمی ــگِ م ــه فرهن ــوع اســتبدادی ب ــرس از هــر ن : رهــا شــدن از ت
مذهب/قدرت )از جمله، نظریاتِ عقیدتی ی رنگ باخته ی گذشته های نه چندان دور(. 

یادآوری کنم که قرآن، اکثر مسلمانان را به مذهب ساالری و همه چیز را به خدا محدود ساختن و
(. مارکســیت هــای خشــک مغــز14چشم پوشی از جهان تشویق میکرد )سوره ی آل عمران، آیــه ی 

! در تنبلی ی ذهــنی و روشِ مصــرفی، بــه اصــولگرایی هم در ماده گرایی از مارکس قرآن میســاختند
اکتفا میکردند. کمتر مارکسیستی از مـارکس تفکـر و تحقیـقِ علمی در واقعیـات را آمـوخت. هـر چنـد
افسانه ی پرولتاریا بعنوان ناجی ی بشر نقش بر آب شد و مارکسیســم از اســتالین ســواری و حــزبِ
قهقرایی ی کمونیستی سر در آورد، ولی آنچه از خود مــارکس برجــا مانــده همانســت کــه حافــظ نــیز

: »جهان را ســقف گشــودن« و »طــرحی نــو در انــداختن« در جنبشــهای مــردمی + توجــه بــه میگوید
انحراِف انسان )که حافظ غزلهای گوناگونی در باره اش میسراید(. 

اوضاعِ جهان نسبت به قرِن نوزدهم و حتی دو سوِم قرِن بیستم، تحوِل ساختی ی عمیقی پیدا کرده
و حتی امروز وارِد هرج و مرجِ هولناکی شده. در اقتصاد/جهاِن کنـونی، شـرکتهای بـزرگ چنـد ملیـتی
)به سردستگی ی شرکتهای آمریکایی و چینی( اربابِ دنیا و حاکم بر سیاستمداراِن غربی و شرقی
شده اند، همه چیز را بباد میدهند و برای سود بیشــتر محیــِط زیســت را از بین میبرنــد )نــک تحقیقــات

مختلف جان کاواناگ و سارا آنِدرِسن در پیشنهاِد یک جهاِن ممکن(.

کنونی جهان  در  حل  راه  در جستجوی  انسانی  علوِم  مردمی،  های  جنبش  با  رابطه  در  بدینسان، 
هســتند. آرزویم اینســت کــه از راِه مــدنیتی کــه ضــمیِر فــرهنگی ی کهن مااســت، علــیرغِم همــه ی
ــا ــاریخ ســاخته ایم ب ــوِل ت ــونی را بشــکنیم. بررســی ی آنچــه در ط ــا، بن بســِت کن فروپاشــیدگی ه
بینش های نویِن علوِم انسانی ضروری است، زیرا مدنیت، قلِب ارزشهایی است که جامعه ی ایران را
زنده نگاه داشته و با آن همیشه در برابر غم و ظلم و زورگویی و پدرساالری/مذهب ساالری مقاومت
کرده ایم. باشد که با همین مبارزه که کوشش در ساختِن آزادی است بتوان بر استبداد چــیره شــد و

سلطه را وادار به عقب نشینی کرد. 

!« است )به این نبودها، فاجعه ی ربودِن آب در ایران هم اضافه شده!(. شعاِر مردم »نان، کار، آزادی
بدست آوردِن آزادی، ساختِن آنست. در این مورد، باید در همراهی با مردم از دور، و اگر بشود با خوِد
مــردم، کــاِر جــدی و بســیار در کمــاِل صــمیمیت و فروتــنی در پیش گــرفت. یــک ضــرب المثــِل فارســی

!«. پیش از همــه، شــناخِت عمیــقِ مــیراث هــای فــرهنگی و ادبی ی : »بی مایه فطیر اســت میگوید



ایران، دور از خود ـ سانسوری و کلیشه های مذهبی، صــوفیانه یــا ادبی ی رنــگ باختــه اهمیت دارد.
سپس، رهایی از برتری جویی در هر زمینه. آنچــه حکــومت و مــذهب/قــدرتِ حــاکم بــه مــردم تحمیــل
میکند و نامش را »فرهنگِ مردم« میگذارد بــا واقعیِت زمینــه ی فــرهنگی و ارزشــهایی کــه در طی ی
قرنها با مقاومِت آگاهان و خوِد مردم ساخته شده انــد تفــاوت دارد. در تــاریخِ ایــران، ورای مســتبدان و
یورشگران، علیرغِم همه ی تخریب های تحمیلی در ساختن آزادی کوشــیده ایم. یکی از مبــارزات مــا

: علیه خرافه پردازی و زهد و دین پرستی که در آن همه چیز بناِم خدا توجیه همیشه این بوده است
میشود، از جمله سرکوبی و شکنجه و آزار و کشتِن معترضان/»مردِم کــافر«. حماقتهــای آخونــدی بــه
اسم خدا معمول است و در نظِر شکنجه گران و قاتالِن رژیِم، دروغ و شکنجه و کشتِن »ُکّفار« صــواب

دارد!

در حاِل حاضر، در برابِر بلبشوی عالمگیر و بخصوص هرج و مرج و از هم پاشیدگی ها و سرکوبی ها و
غــارت هــا در کشــورمان، یکی از چــاره هــا تفکــِر تحقیقی و مطالعــه ی جــدی اســت، و نــه »آگــاهی

! ولی این حرفهــا هرگــز معــنی ! زمانی صادراتِ فکر از فرنگ به ایران ُمد بــود رساندن به مردم ایران«
! آگاهی ی دقیــق نداشته. در هنگاِم لزوم، مردم چه ابتکارها  و انسجام هاکه از خود نشان نمیدهند

از اوضاعِ جامعه و سیاست/جهاِن امروزی، کوشش در ایجاِد ارتبـاِط فـرهنگی ی عمیـق بین خودمـان،
چه در سطحِ ملّی، چه جهانی، هر جا که باشــیم، ضــرورتِ اول اســت. تنــاوب خــود مــا هســتیم، اگــر
خوب آگاهی داشته باشیم که بـر سـِر مردمــاِن تحت ســلطه در جهـان چــه مــیرود. بایــد ســوآل هـای
زیرکانه مطرح ساخت و در یافتِن پاسخِ درست بسیار کوشــید. و این بــدوِن کاوشــی دایمــاً انتقــادی و
طرِد راحت طلبی ی فکری و پس زدِن کلیشه ها ممکن نیست. هـر حـرفی را نبایـد پـذیرفت و در هـر
حال، باید به کمِک علوِم مختلف و بطوِر انتقادی، منطقِ آنرا بررسی کرد. در این نوشته، کوشــش من

این بوده، هرچند، در خالصه گویی، بسیاری نکته ها در حّدِ یادآوری باقی ماند.{

در طرِد مذهب ساالری
غیر از راهنمایاِن حافظ شناس که بر شمردم، کتاب ها و مطالعاتِ بسیار دیگری در باره ی حافظ وجــود
دارد که من متاسفانه در گوشه ی دور افتاده یی که هستم به آنها دسترسی ندارم. البته چند منبع
در اختیارم هست، ولی به آنها چندان تکیه نمیکنم، زیرا اکــثر تنــاقض هــا را در نظــر نمیگیرنــد، مطلــق
بین اند، و چه بسا که مرتب جانماز آب میکشــند. تشـریحِ حافـظ را در فضــل و »قیـل و قــال مدرســه«
می پیچند. بنظر میرسد که این آگاهانه یا نا آگاهانه، تأثیِر خــدای مطلــقِ قــرآنی اســت. همــه چــیز را
سفید یا همه چیز را سیاه دیدن، کور میکند. زندگی خاکستری است و انسان ها رنگهای خــود را می
آورند. حافــظ را نمیتــوان بی احسـاس و فقــط بـا تعقــل خوانـد. محققــان بیشــتر بـر عقـِل کتـابی تکیـه
میزنند .برایشان، خارج از رساله های فضال و بینشِ خدا پردازان، سخن و معنــایی نیســت. روشِ آنهــا
کلّی بینی است، اگر تعمیِم معنویت طلبی نباشد. استداللی، انتزاعی و بــیرون از تحلیــِل پدیــده های

عینی و واقعیات می اندیشند. 

گویی مطالعات و تفکراتِ ابن خلدون )قرِن هشتم هج.( را در نظر نمیگیرند که صریحاً از سخنگویی ی
انتزاعی و غیر انتقــادی فاصــله میگــرفت. او پیشــتاِز بــزرگی در فرهنــگ شناســی بــود و بــرای جامعــه
شناسی در عصِر نوین الگو شد. اما در نقد و ادبِ فارسی از ابن خلدون صــحبتی نیســت )روش او بــا
»همــه چــیز خداســت«ِ قــرآنی در تنــاقض اســت(. شــاید من نمی شناســم. عیــنیت و تــاریخ و روابــط
اجتماعی و بافِت فرهنگ در توضیحاتِ محققیِن انتزاع گرا و معنویت طلِب ما محو اســت و حــتی انکــار
می شود زیرا همه چیز برایشان در باطن گرایی و الهیتی مطلق و ایستا میگذرد. این آقایان قــال را در

ــوِل ثباتِ حال، ابدی ساخته اند ! تحول جزو اداراکشان نیست، در حالیکه تغییراتِ ذهنیت و تخیل در ط
زمان، رکِن سیاسی و تاریخی را از دور یا نزدیک همراهی میکند. 

نمیتوان ُبعِد بسیار قابل توجِه سیاسی و اجتماعی ی شعِر حافظ را در سکوت گذاشت. بدون در نظر
)عنواِن کتــابِ دو قرن سکوتگرفتِن تحول در تغزلش، خواه ناخواه تعمیم پیش می آید. در واقع، بجای 

! در برابر آن، مقاومت مــردم و هنرمنــدان بــرای ســاختِن ع. زرین کوب(، باید گفت چهارده قرن سکوت
آزادی مداوم بوده است ! 



سکوت و خود سانسوری ها و پندارها و گفتارهای ذهــنی ی انــتزاعی یی را کــه بــر شــمردم عــواقِب
مذهب ساالری و تربیت در جامعه ی استبدادی اســت. در زمــان خـود، حافــظ آنـان را چــنین سـرزنش

: میکرد
! ای که انگشت نمایی به َکَرم در همه شهر،        َوه که در کاِر غریبان، َعَجبَت اهمالی است

این آقایان همه اش مقوالتِ روحــانی و صــوفیانه/الهی را هم میزننــد. چــون بــا نقــابِ ســخِن قادســانه،
میخواهند حافظی اسطوره یی بعنواِن عارِف بزرگ بسازند،در مصــرِف تصــوف، بــرای همــه ی غزلهــای
ــنی و حافظ تعبیری عرفانی دارند. مفسریِن حافظ اکثراً تفسیراتِ ذهنی ی متعالی را به توضیحاتِ عی
به منطقی که در غزلش هســت تــرجیح میدهنــد. اکــثراً مثــِل شــیخ و شــیوخِ صــوفی همــه چــیز را در
عشق به خدا یا حضوِر الهیت محدود میســازند. محــوِر مغزشــان »همــه چــیز خــدا« ی قــرآنی اســت.
نمی بینند که در واقع، حافظ کام را اصل میشمارد و سپس شرابِ عشق را در پیاله ی عرفان میریزد.

: »در  میگویدتاریخ تصوف در اسالم، بحث در آثار و افکار و احوال حافظهمانطور که قاسم غنی در 
تفاسیر صوفیانه مبالغه شده است به این معـنی کـه بـه غـیر از چنـد مـورد معین کـه بـه طـور وضــوح
مقصود حافظ معانی عارفانه و مسائل مربوط به تصوف است، صوفیان برای غالب گفتارهای او معانی

: » او زرین کـوب این مطلب را طـور دیگـری در مـورد حافـظ واضـح سـاخته عرفانی تراشـیده انـد«. ع.
صوفی نیست که همه از وحدت و حلول دم زند و از کشف و شهود. رندی است که زندگی را چنانکه

(. از کوچه ی رندانهست تلقی می کند و می کوشد از تمام زوایا و اسرار آن سر در بیاورد« )

عده یی نیز هرطور شده میخواهند غزلهای حافظ را به حوادث تاریخی و ماجراجویی های امیرزادگاِن
زمان او ببندند. معنای تاریخ را نمیدانند، آن روی سکه ی همان مــذهب ســاالرانند کــه ُبعــِد تــاریخی و
رفتاِر فرهنگی را در کوشــش بـرای رهـایی از بن بســت هــای مـذهب/قــدرت نادیـده میگیرنــد. خــود در
سانسوری که ممنوعیت هـای مـذهبی و سیاسـی سـاخته اند بسـر میبرنـد و از بررســی ی عیــنیِت
زندگی و معناهای آن میگریزنــد. بهمین جهت، حقیقِت خــود را در مقــوالتِ کتــابی میجوینــد. در انــتزاع
غرقند و نمی توانند جای انگیزه ها را در ساخِت ذهنیت ببینند. حتی شاید نمی دانند مـرد/زن کیسـت

و و عاشق چه ذهنیـتی دارد. کمـتر بـه این می اندیشــند کـه حافــظ چگونـه عشـق/کـامی می پـرورد
: چگونه عاشقی هست

مطلب طاعت و پیمان و صالح از مِن مست            که به پیمانه کشی شهره شدم روِز اَلَست
من هماندم که وضو ساختم از چشمه ی عشق    چاِر تکیبر زدم یک سره بر هر چه که هست )…(
جان فدای دهنش باد که در باغِ نظر                    چمن آرای جهان خوشتر ازین غنچه نبست )…(

)روِز اَلَست= روِز آفرینشِ جهــان. چــاِر تکبــیر = نمــاز بــرای مردگــان، و در نتیجــه بمعنــای از همــه چــیز
گذشتن. باغِ نظر با تخیل و رؤیا تداعی دارد(. 

سنگِ اینها  مانند  نیز  آنها  اند.  سنتی  ساالراِن  مذهب  داراِن  آینه  موبدانه،  اکثراً،  شناسان  شرق 
ــد نجیب مذهب و خدا جویی ی صوفیانه را به سینه میزنند و اکثراً در معنویاتِ الهی غرقند. فکر میکنن

! بطــور عیــنی، شــرق شناســان در ترین راه فهمیدِن تقدس از باالی آسمانها و همانجا مانــدن اســت
ذهنیت خــود، بــرای جــبراِن رنــگ بــاختگی ی مــذهب در جوامــعِ غــربی ی خــویش، تقــدس ســازی ی
افراطی را در پیش میگیرند و کشور های »اسالمی« را سراسر با تصــوف می آالینــد. اســطوره هــای
دین و الهیات و افاضاتِ مذهبیون و ذهنیاتِ ماورا ـ طبیعی و خدا بازی های صــوفیان و حــدیث و حــادثِ

قرآن را مصرف میفرمایند. 

در شعر را  گلها  بوی عطر  کور، حتی  ُد فوشه  هانری  فرانسوی مثل شارل  برخی شرق شناساِن 
! و یا مثِل  لویی ماسینیون )که تازه از همه ی شرق شناسان قابِل قبول تــر حافظ، روحانی می دانند

! حافظ در است( در مینیاتور ایرانی، نوِر خدا می بینند. »این عجب بین که چه نوری ز کجا« می بینند
زمان خود عارف بود و با امکاناتِ فکری ی آن موقع، جهان بینی ی بسیط و دور نگری داشت )و این تا
امروز در فرهنگ ما پژواک انداخته(. حافظ مینیاتور را عرفانی نمیکرد )بــر خالف محققی ماننــد پاتریــک
رینگِن بِرگ و تعمیِم تصوف در باره ی »نقاشــی ی ایــرانی«(. از عرفــان پرســتی ی شــرق شناســان،
بوی استعمار می آید. یا حد اقل، چون غربی اند و خودمــدار، اگــر از بــاال بــه پــایین ننگرنــد، رو بــه بــاال



میخوانند. در ادبیات، شرق را در هاله ی عجایب و غرایِب غیب و عرفان بازی و مــذهب پرســتی یــا در
اسراِر شهوانی ی دلبراِن نقابدار در حرمسرا غرق میکنند...

معشوق چون نقاب ز رخ بر نمیکشد     هر کس حکایتی به تصور چرا کنند؟
ماجرا اینست کـه شـرق شناسـان بـه بـاطن بیــنی ی قادسـانه ی انــتزاعی بســنده میکننــد و حـتی
پدیده های هــنری را بـا هم مقایســه نمیکننـد. وخیم تـر از آن اینکـه از دیـد اکــثر شـرق شناسـان، مـا
جامعه و تاریخ و عینیت نداریم )نمونه ی آن موضع گیری ی هانری ُکربن و تـاریخ سـتیزی ی اوسـت(.
گاهی بنظرشــان، مــا در ذهنیــاتِ مــاورا ـــ طــبیعی ی افالک یــا بــر عکس، در پســتوهای تاریــِک وجــوِد
نامعلوِم خود تنبلی میکنیم. توده یی گوسفنداِن مؤمـنیم کـه در چراگـاِه الهیـات پرســه مــیزنیم. ادوارد
سعید که محققِ بزرگ و دقیقی است، اسطوره سازی های شرق شناسان را کــه ناآگاهانــه یــا غــیر

(. تحقیق و تفکر فرانســوآ ِرنــار نــیز درشرق شناسینک مستقیم  تحقیرآمیزند خوب روشن ساخته )
باره ی »شرقِ افسانه یی« روشنگر است. محقق بزرگ فرانسوی پل وییِی مقاله ی بسیار روشــنی

در مورد رفتاِر روشنفکران و بویژه شرق شناسان نوشته است )نک منابع(. 

فیلسوف پرداِز  مّجرد  نویساِن  نظریه  گفتاِر  از  پرست  رفتاِر محققیِن سنتی ی روحانی  اینکه  خالصه 
! چــون حاضــر نیســتند وارد مآب دور نیست. بعضی حرِف گران میزنند امـا میخواهنـد ارزان تمـام کننـد

جزئیاتِ معنا و حوزه های معنایی ی الفاظ و مفاهیم و افکار شوند و عینیت ها و واقعیاتِ جهان خــارج
را ببینند. با تعمیم، کاِر خود را آسان میکنند و کلی گــویی را بجــای جــامع بیــنی قــالب میزننــد. البتــه،
تعمیم، یک ترفنِد عمومی در همه ی زبانها/فرهنگهاست و ذهن را گول میزند. اگر نقد با انتقــاِد روش
نباشد، معنوی گرایی کور میکند. حرفهای انتزاعی، ماورا ـ طبیعت بینی ها، مذهب ساالری ها و هللا
سازی ها دیگر در برابر وسعِت علوم انســانی و تفکــر در عیــنیت هــای زنــدگانی بیرنــگ شــده. البتــه،
امروز عده یی شرق شناس پیدا شــده اند کــه بجــای محبــوس ســاختن فرهنگهــای شــرقی در دین و
تصوف و عوالِم هپروتِ مذهبی، روشهای علوم انسانی را در پیش گرفته اند )از جمله اِو ُفیُبوآ در مورِد

ایراِن قروِن وسطا(. 

ما را نقدی رندانه باید، که دیگر وقتی و جایی برای غیب جویی و روحانی پرستی و مذهب ساالری
نیست. بویژه که به پایان دوره یی از زندگانی ی انسان در فروپاشی های محیِط زیست رســیده ایم.
تراژدِی بزرگِ سرطاِن ثروت و ویروسهایی که مشغول کشتِن حیات و انسان هســتند خــود نشــانی از
این سقوط است و نمیدانیم چه خواهد شد. آیا اینهمــه پیشــرفتهای فــنی و میلیاردهــا امکانــاتِ ذهن
انسانی بباد خواهد رفت؟ امروز، ابر ـ قدرت ها فرهنگها را یـک بـه یـک بـه مـرگ میکشـند. مبـارزات و
مقاومت هــایی علیــه ســرمایه دارِی وحشــیانه و اعــتراض بــه این بســاط هســت، ولی نتیجــه معلــوم
نیســت. بــوی گنــد فاشیســم همــه جــا را بــر داشــته و خــود جــزو آلودگیهــای محیــط زیســت شــده.
دستاوردهای انسان دچـار ویـروسِ مصـرف و تخــریب گشــته انـد. هــر روز بخشِ مهمـتری از انسـانیِت
وابسته و فلکزده، به قحطی و آوارگی می افتد و برای فرار از جنگ و تخریب، در اردوگاه های گــدایی

و ناامیدی، محو میشود.

این صورت، تضادی در تحقیقم در آیا در  با معنوی گرایاِن عالِم َعرش کاری نیست.  در هر حال، مرا 
شعر حافظ پیش می آید؟ ظاهراً میتواند چنین باشد. ولی مذهِب من احترام به مذهِب دیگــران از راِه
نقِد انتقادی ی آنهاست. در مورد شعر حافظ، هدفم شناخت زیبایی سازی و منطــقِ تفکــراتی اســت
که در غزلهایش میپرورد. مسلم است که بسیاری از جنبه های زنــدگی و بــویژه، دوســتی و عشــق و
شعر و هنرها همـواره معنـویت سـازند، ولی این بـه مـذهب سـاالری و تفحصـاتِ صـوفیانه و معنـویت

: پرستی ی انحصاری چندان ربطی ندارد
 

گرچه با دلقِ ُملَمَّع، می ی گلگون عیب است    مکنم عیب کزو رنگِ ریا می شویم  
خنده و گریه ی عّشاق ز جایی دگر است         میسرایم به شب و وقِت سحر میمویم  

)دلق= خرقه و عبا. ُملمَّع= وصله وصله با تکه پارچه های رنگین. موییدن= گریستن(



دیگر اینکه حافظ شناسان معموالً میگویند که حافــظ قـادر بـه بیـاِن اعمـاقِ رواِن انسـانی اســت. ولی
غالباً این موضوع را نمی شکافند. در واقع، نمیخواهند آنچه را بــر ســر او در زنــدگی ی خصوصــی اش
آمده و در غزلهایش منعکس است ردیـابی کننــد. وارِد حــریِم او نمیشــوند. آیـا نمیخواهنـد از عشــق و
هوس و تمایـل در قلِب مـردان و سـر خوردگی و هـوس منـدی صـحبت بمیـان بیاورنـد و این را بایـد بـه
حسابِ ُحرمت در مردساالری گذاشت؟ شاید از لغزیدن در روانکاوی احــتراز میجوینــد؟ یــا آنکــه تفحص
در عینیِت زنـدگی و عواطـف حافـظ را در رابطـه بـا محیـط و تجربـه ی عـاطفی اش، در شـأِن شـاعر و
سخِن مکتبی و کاتبانه نمیدانند؟ اکثراً )بجز ع. زرین کوب( حافظ را در هاله یی قادسانه میپرورنــد و از
او اسطوره ی عرفانی میسازند. فکر میکنند شــناخِت حافــظ از بــاالی آســمانها و در انــتزاعِ عرفــانی و

پرداختن به موضوعاتِ »جّدی« و سیر در فضِل فاضالن حاصل می آید؟   

}روش در تحلیل و تفکِر سنتی چنین بود و حافظ شناسان شاختند آنچه ساختند، در هر حال باید از
محققانمان قدردانی کنیم کــه علــیرغِم سانســور و ممنــوعیت هــا و اســتبداِد دایمی، مقــاومت بخــرج
دادند و دانش و تفکر خود را به ما رساندند. امــروزه، تحقیــقِ عمــودی و تخصصــی رواج یافتــه و عیــوبِ
خود را دارد، در حالیکه بویژه در علوِم انسانی مطالعه ی افقی آگاهی زاســت. از این نظــر، تحقیقــاتِ
جالل ستّاری در فرهنگ ایران حتی در جهان بی نظیر است و بایــد او را از محققیِن بــزرگ در این روش
دانست. او هّمت و زحمِت خــود را در شــناخِت فرهنــگ در ایــران و جهــاِن اســالم گذاشــت و در دههــا
ــوفیان و کتاب و صدها تحقیقِ حوزه یی و استناد به هزاران مدرک و نوشته ی کاهنان، فقها، علما، ص
ادیباِن ایرانی و عرب و محققیِن علوِم انســانی ی فرانســه نــویس، اندیشــه های اجتمـاعی و تخصــص
ــظ خود در روانکاوی را بطرز گسترده یی پرورش داده است. تا آنجا که میدانم مستقیماً در باره ی حاف
چیزی ننوشته، ولی بطور مشخص به حافظ نظر داشته. خوشبختانه، من که منابع کمی در دسترس

دارم، آثار او را خوانده ام.  

از سوی دیگر، باید گفت که علیرغم شوخی های بسیار جّدِی جالل آل احمد با روشنفکراِن غرب زده
ــر در زماِن شاِه سابق، چهار مطلب هست که هیچ محققی در این نیمه ی اول قرن بیست و یکم، ه

: روانکاوی، مارکسیســم، اســالم و دموکراســی. جا که باشد، از موضع گیری در برابر آن گریزی ندارد
اما کدام دموکراسی؟ به مسخره گرفتِن اعتقاداتِ دیگران آزادی ی بیان است یا نگاهی تحقیرآمیز بــه
ــا آدمیاِن محروِم تحِت سلطه که چیزی جز ایمان برایشان باقی نمانده و در حاِل پاشیدن است؟ باید ب
تروریسم و تاریک اندیشی مبارزه کرد، ولی  با تحقیِر اعتقاداتِ مردمان دیگر؟ نســبت بــه گذشــته یی
نزدیک که در آن احساسِ همبستگی بسیار بود، امروز این آقایان حتی این را هم دیگــر نمی فهمنــد؟
ــرایی خودمداری ی حادِّ غربی نشانه ی سقوِط فرهنگی نیست؟ واقعیت وحشتناک اینست که فردگ
دارد همه را به بیراهه میکشد، مثل اتمهایی از هم جدا افتــاده و ســرگردان. انســجاِم فــرهنگی رنــگ
میبازد. اما خوشبختانه جواناِن عــالم عکس العمــل نشــان میدهنــد و خــود، فرزنــداِن دنیــایی جهــانی و

پرورنده ی همبستگی شده اند.{

به را  تقدس  ترین شکلی  ماهر  به  حافظ  او،  از  پیش  زمینه ی شعِر صوفیان  در  که  اینست  مسلم 
عشق/کام پیوند میزند. بعبارت دیگر، هوس مندی و عشق به نگــار را در ظــرافت منــدی میســراید. در
این ظرافت مندی ی او معنویتی هست با ُبعدی عرفانی. بقوِل زرین کوب، اثِر عرفان و آثاِر صــوفیان در
حافظ باین حّد است کــه » حــتی در آنچــه وی تحت تــأثیر عشــقهای انســانی، تحت تــأثیر هیجانهــای
عصبی، و تحت تأثیر تجربه های خالص هنری می سراید نیز رنگ نـا محسوسـی از عرفـان وارد ]می[
کند و مجمـوع اثـر او را بـه صـورتی در ]می[ آورد کـه بـدون توجـه بـه جنبـٌه الیتنـاهی فکـر او ارزیـابی

درست آن غیر ممکن« است. 
اما حضوِر عرفان در شعِر حافظ را نباید به »همه چیز عرفانی است« تبدیل ساخت )مانند ماجرای هللا

که قرآن از آن »همه چیز خداست« میسازد(. 

در هر حال، کلی گویی برای فهِم شعِر حافظ کافی نیست و باید غزلهایش را از نزدیک بررسی کرد.
با حوصله در تحلیل و خودداری از روشِ تعمیم و باال پروازی های دور از عینیت که سنت گرایان بــه آن
متوسل میشوند، میتوان هاله های ایهاِم حافظ را کنار زد و منطقِ غزلهایش را بدســت آورد و آنــرا بــه
کّلِ پندارش مربوط ساخت و جامع بینی ی او را دریافت. بویژه، نبایــد همــه چــیز ســفید یــا همــه چــیز



سیاه را که معمول است شیوه ی کار ساخت. حافظ فقط پیاله گیر یا طرفداِر عیش و نــوشِ بی لجــام
نیست، صوفی و عارِف پرهیزکار هم نیست. مطلق بینی را باید کنار گذاشــت و موضــعِ هــر فــرد را در

پیچیدگی های ذهنیتش جست و هر فرهنگ را در تحولش پیگیری نمود.

///دو///

مدنیت در چهار راِه تمدن ها
ــرانی را بی ارزش یکی از گرفتاری های ذهنی ی برخی از ایرانیان اینست که یا بکل، حضوِر فرهنــگِ ای
و یا کم ارزش میشمارند )چون دیگر نمیدانند چیست( و یــا ســنگِ ملیت گـرایی ی مغرورانــه یی را در
اسطوره سازی از قبل از اسالم بـه سـینه میزننـد و امـپراطوری هـای بربادرفتـه ی ایـران را اصـل می
شمارند. ویا اینکه در غرب زدگی، با فرنگی دیدن )که امروزه خود شدیداً دچار بحـران شـده(، راِه حـّلِ
فرهنگی میجویند. اینها همه از کودنی و تنبلی ی ذهــنی و یــا از مقاصــِد سیاســی ی مشــکوک و در
نهایت از انفعال و استعمارزدگی می آیــد و انگــیزه ســاز آن هنــوز فکــِر متحّجــِر خــودبزرگ بیــنی اســت.
البته، شکی نیست که بسیاری از بزرگی های علمی و هنری و فرهنگی ی ایرانی از قدیم در جهــان

الگو میشد. اما بیاد داشتِن رونِد تشکیِل فرهنگِ ایران میتواند ما را از شرِّ برتری طلبی برهاند. 

بگویم،  ومختصر  ها  یورش  ناخلِف  فرزنداِن  اشغالگری تمدن ها  نفوذهای  ی  نتیجه  یا  و  بودند  ها 
قوم های کهن در قفقاز، ماورای قفقــاز، بین النهــرین و هالل، فرهنگی در دراز مدت )نک رقیه بهزادی

 در پهناوری ی خود، ایران، بر سِر راِه ابریشم )نک ف. ـ ب. و اِ. هوییگ( و دســت آوردهــای.حاصلخیز(
ــ نر،مردماِن گوناگون از چین و هند تا فرات بود و خود نیز سهم خویش را در تمدن آورد )نک ُرَمن گیرش

(. تمدنی است فرآورده ی تبادالت در مسیرهای مختلف و در طی ی چند هــزارایران از ابتدا تا اسالم
 سال، و نتیجه ی حضوِر اشغالگراِن گوناگون و مقاومت  های مختلف در برابرشان.

شـــرقی )چین، هنـــد، مـــاوراءالنهر( و غـــربی )آشـــور و بابـــل و ایـــران زمین در چهـــارراِه تمـــدن های
آناتولی/ترکیه و یونانی ها که به ایران آمدند( قرار دارد )از بین منابع بسیار در بــاره ی تمــدن هــا، نــک

دائرةالمعــارف؛ و هم چــنین، تاریخ جهــان؛ ُگدفروآ ُگسانس، جهان اسطوره، اسطورٌه ایرانج. ستّاری، 
ُربِر(. فرهنگهای شمالی )ازبکستان/ترکمنستان که خود در ســر راه ابریشــم بودنــد( نــیز در تمــدن مــا
تأثیر گذاشتند. هم چنین، اسالم که از جنوب آمد بتدریج در زبان و شعر فارســی نشســت نمــود. این
نواحی با هم، تمدِن پهناوِر دنیای قــدیم را تشــکیل می دادنــد. فرهنگهــا همیشــه در هم آمیختــه انــد.
ل(. بــا این تفــاوت کــه مــا گرفتــاِر ن ـــ اورســِ تأثیِر تمدِن هند در فرهنگ ایران بســیار بــود )نــک پ. ماســُ
مـذاهِب تـک خـدایی شـدیم و در هنـد، سـه میلیـون خـدای بـزرگ و کوچـک و محلی وجـود دارد و در
نتیجه، بینشِ مذهبی را باز نگاه میدارد )اما برای جبراِن کار بنفعِ خود، مذهب/قدرت کاست ها یعــنی

! جامعـه ی طبقـاتی ی کاسـتی در ایـران هم سرنوشِت طبقاتِ اجتمـاعی را در هنـد بنیـادی میکـرد
وجود داشت و طبقات پایین حق ازدواج با طبقات باال را نداشتند(. در کشورهای اســالم زده، در طــوِل

تاریخ، بسیاری مذاهِب پنهانی ظهور نمودند )نک گوبینو و ف. ِرنار(. 

در مورِد ایران بطرز خاص، یاد آوری کنم که بعد از اشغاِل اعراب و در طوِل چنــد قــرن، بــه علت دوری و
دسترسی ی کمتِر این یورشگران، شهرها و نواحی ی شرقی ی ایران و بلخ و بــاختران و سـمرقند و
خراسان )شمال شرقی ی ایران فعلی + قسمِت جنــوبی ی ترکمنســتان و افغانســتان فعلی( تمــام
این نواحی مهِد فرهنگ و خاستگاِه تفکِر علمی و مذهبی و جایگاه شاعران و هنرمنداِن پارسی زبان
باقی ماند. بنوبه ی خود، ناحیه ی فارس در جنوب، یکی از مراکِز تمدن از عهد عیالم )سه هزار سال
پیش( بود. پس از اسالم، قرنهــا دانشــمندان و ســیاحاِن ایــرانی در خاورمیانــه الگــو بودنــد. در تــاریخ و
جغرافیا و سیاست و فلسفه، ایرانی ها که خود از هندی هـا الهـام میگرفتنـد پیشـتاز ماندنـد و تمـدِن
اسالمی از آن بهره ی بسیار گرفت )بویژه از قرن سوم و چهــارم هجــری. نــک اِ. ُفیبــوآ(. ابن خلــدون و



ابن بطوطه، که در عصر حافظ میزیستند، فرزنداِن این مدنیت اند )عربها سـیاحان و دریـانوردان بـزرگی
بودند، ولی علِم جغرافیا و تاریخ از ایران به آنها رسید(. 

اهمیت بلخ در این بود که بـر سـِر راه ابریشـم قـرار داشـت و بعـد از فتوحـات اسـکندر، تمـدِن یونـانی
 ق.م. تــا250درفرهنــگ و هــنر آن مســتقیماً نفــوذ داشــت. اثــراتِ تمــدِن یونــان را در عهــد اشــکانیان )

 ب.م.(  و پس از آن می بیــنیم. بلخ، پــایتخِت ســامانیان )قــرن226تشــکیل سلســله ی ساســانی در 
سوم و چهارم هج.( شد. آنها مهم ترین حامیاِن فرهنگ و شعر و هــنِر ایــران پس از اســالم بودنــد و در

حفِظ رسوم و آییِن ایرانی بسیار کوشیدند. 

ســمرقند )در ازبکســتان فعلی( یکی از قــدیمی تــرین شــهرهای جهــان و از بزرگ تــرین چهــارراه هــای
فرهنگی ی قبل از اسالم بشمار می  آید. بر سر راه ابریشم قرار داشت و از تمدِن چین و بعد هــا، بــا
یورشِ اسکندر، از فرهنگ یونانیان تـأثیر میگــرفت. سـمرقند در مرزهـای شـرقی ی هخامنشـیان قــرار
داشت و مقِر ُسغدی ها بود )زباِن ُسغدی یکی از ریشــه های فارســی اســت(. قرنهــا پس از اســالم،
این شهر همچنان ابّهِت فرهنگی ی خویش را نگـاه داشـت و هنـوز در زمــاِن حافــظ، از »زیبـاترین و بـا
شکوه ترین شهر های جهان« بود )ابن بطوطه(. طی ی دویست سال، مرکِز سلجوقی هــا و خــوارزم
شاهیان بود.  در اوایل قرن هفتم هجــری، مغولهــا شــهر را غــارت و بــا خــاک یکســان کردنــد. بعــد هــا
پایتخت تیمور لنگ شد که با همه ی لنگی، ضربه ی نهایی را بعد از مغولهای خونخوار بـر ایـران فـرود

 هج.( ادامــه یــافت و  همچنــان در فــراز و نشــیب ادامــه10آورد. سقوط ایران تا عهد صفوی )اول قــرن 
دارد.

بایــد دیــد نقشِ شــاعران پیش از اســالم چــه بــوده؟ اگرچــه داده هــای کمی در این بــاره در دســترس
است، آنها نقش فرهنگی ی چشمگیری داشتند زیرا با موسیقی میسراییدند. شادی ساز بودند. در
واقع، همیشه در کنـاِر بنیادهـای مــذهب/قــدرت، نهادهـایی فـرهنگی در بین مـردم بمـوازات یـا علیــه
بنیادهای مذهب/قدرت عمل میکنند. یکی از این نهادهای فرهنگی ی ایرانی، شــادی خــواری اســت
کــه از قــدیم، در پــرورش آن میکوشــیدند. بــر حســِب آییِن مــزدک کــه در عهــِد قبــاد، پــدِر انوشــیرواِن

: ساسانی )چندی بعد از مانی( ظهور کرد )در قرن ششم میالدی(، چهار قوه جهــان را اداره میکننــد
تــاریخشــعور، عقــل، حافظــه و شــادی. شــادی نماینــده ی موســیقی اســت )نــک حســن مشــحون، 

(. شادیدو قرن سکوت( و »قدرتی است که از نور الهی می آید« )نک ع. زرین کوب، موسیقی ایران
(.بـا کـاروان حلّهخواری را از شعر رودکی )آغاِز قرن چهارم هج.( به بعد باز می یـابیم )ع. زرین کــوب، 

شعر/موسیقی همیشــه بـا اعتالی انسـان و بــویژه اعتالی زنـان همــراه بــوده اســت. بعــد از اســالم،
بسیاری از شاعراِن پارســی گــوی کوشــیدند کــه از راه ســخِن تغــزلی، رابطــه ی زن و مــرد را متحــوّل
سازند، و از طرف دیگر، برای رهایی از نظام برده داری گام بردارند و ساخت های فرهنگی ی حاکم را

تغییر دهند. 

آنچه از دوران ساسانی بجای مانده نشان میدهد که شعِر رزمی/بزمی بیشتر در ستایشِ شاهان،
 شـعر و موســیقی از هم جـدا نبــود. از عهـِد پیش از اسـالم، اسـمی ازهمراه با ساز خوانده میشـد.

شاعران نیست باین دلیل که بعنوان موسیقیدان شناخته میشدند که نام بعضی از آنها مانده اســت.
 میالدی( که صدها ترانه ساخت.590-627مهم ترین و خالق ترینشان باربَد بود )در زمان خسرو پرویز، 

ناِم تعدادی از آنهـا در موسـیقی ی بعـد از اسـالم باقی مانـده. موسـیقی ی باربـد را »سرچشـمه ی
موسیقی ی ایران و عرب پس از اسالم« میدانند )ح. مشحون(. ترانــه هــایش در مــدحِ بهــار و زیبــایی
های طبیعت و تغزل در باده و عیش و خرّمی است. از بین ترانه هایش، بطور مشــهود، دو ســه ترانــه
در زیبایی و عشقِ نگار سروده شده. این سنِت شــاعری/آوازخــوانی تــا دیــر بــاز ادامــه یــافت. رودکی

 )قرن چهارم( یا فرّخی )قرن پنجم هج.( اشعارشان را با ساز میخواندند.

یادآوری کنم که در عهِد ساسانیان، جنبشهای علمی و فرهنگی و هنری »بمراتب بیش از ادوار قبل
، تأییــد میکننــد کــهســیمای زن در فرهنــگ ایــرانبود« )ح. مشحون. ولی محققانی چون ج. ســتّاری، 

دوران ساسانی دوراِن انحطاط بوده(. منابع دیگری میگویند که در  واقع، الگوی هند به ایران الهام می
بخشــید، و آنهم نــه فقــط در مراســم دربــاری و زنــدگی ی شــاهزادگان )نــک ژانین ُابوآیــه(. در شــعر و
موسیقی، خنیاگران/رقاصاِن زن را از هند به ایران می آوردند. بهــرام گــور در مـدت پادشــاهی ی خــود



 میالدی( دوازده هــزار زِن لــولی ی رامشــگر از هنــد بــه ایــران آورد و در نــواحی ی مختلــف439-420)
کشور اِســکان داد )ح. مشــحون( تـا ادب/مــدنیت را گســترش دهنــد. چندانکــه تــا پیش از رژیِم فعلی،

حتی هنوز در روستاها، شاعر/نوازنده وجود داشت.

به غیر از صوفیان که حافِظ موسیقی در خانقاه ها بودند، برخی ایلها و بویژه کردها نیز موسیقی ی
ایرانی را پرورش میدادند و میدهند. در آذربایجاِن ایران و در ترکیه و کشــوِر آذربایجــان، هنــوز نوازنــدگاِن
دوره گرد که »عاشـق« نـام دارنــد شــعِر عاشــقانه میســازند و ســنت را بـراه میدارنـد. تــا پیش از رژیم
آخوندی، در گیالن، خوانندگاِن دوره گرد بر دِر خانه ها می ایستادند، و از جملــه بــرای متوجــه ســاختِن

: پدران و مادران به لزوِم آزادی ی دختران که اجازه ی بیرون رفتن نداشتند، میخواندند

! کبوتر، آی کبوتر، آی کبوتر،       تَرا َهوّا بََدم از کوه بلند تر

هر چند کهترِی زنان در دوران ساسانی شناخته شده است )و پس از اسالم بد تر شد و کمتر زنی
حتی حق تحصیل داشت(، اما در طوِل تاریخ، خوِد زنان و نقشی که به خود میدادند و میدهند، حــرِف

ــهالشناخت هویت زن ایرانی در گستره ی پیش تاریخ و تاریخدیگری است و قابِل تحقیق )نک  ، از ش
(. سیمای زن در فرهنگ ایرانالهیجی و مهر انگیز کار. هم چنین، ج. ستّاری، 

الهه از جامعه ی پدر ساالری، در عهِد  در زمان های بسیار دور، در زمینه ی گسترشِ تمدن، قبل 
پرستی، شهوت رانی از مقدساتِ انسانی بحساب می آمد )نک فیلیپ کــامبی(. اســالم نــیز آنــرا در

 روسپی گری در هند و بابِل، جنبه ی(.سیمای زنچارچوبِ شریعت، مقدس میداند )نک ج. ستّاری، 
قادسانه داشت. روسپیاِن مقدس در معبدهای هندوستان، زائران را پذیرا میشدند و در بابِل، باغهـای
بزرگی برای پذیرایی از مشتری ها وجود داشت که روسپیاِن با فرهنــگ از جملــه ســاز میزدنــد و راوی

بودند )ف. کامبی(. در سوریه نیز، »روسپی های خدایان« در معبدها میرقصیدند )نک ر. بهزادی(. 

 در هند، قواعد تربیِت زنان هنرمند را که باید در همه ی علوم و هنرها )رقص و شعر وکاما سوترا
موسیقی و دانشها( ماهر باشند بتفصیل تشریح میکند. این رامشگران بایــد بــه درباهــا میرفتنــد و یــا

هـزار و یــک شــبشاهزادگان و توانگران را در خانه ی خویش سرگرم میساختند. بطـور مشــخص، در 
( شهرزاد یادآور چنین زناِن هنرمندی اســتافسون شهرزاد)که ریشه ی هندی دارد. نک ج. ستّاری، 

)شهرزاد بمعنی ی »زِن آزاد« است(. 

)نک میکوشید  آن  پرورش  در  اروپا،  وسطای  قروِن  و  رساندند  غرب  تا  را  فرهنگی  الگوی  این  عربها 
میشل ُکِزم(. در فرانسه و اسپانیا و پرتغال، از روی الگوی ایرانی، در دربارها و خانه ی اشراف، بساِط

، خانمهــای »ُکرتــیزان« )کــه از ســنِت16شعرخوانی و شعرگویی و ضیافِت ادبی معمول شد. در قرِن 
مدنیت در شرق الهام میگرفتند( در شهر/دولِت ِونیز شهره ی آفاق شدند و حتی نفوِذ سیاسی پیــدا
کردند. برای تربیِت فئودالهای ُزُمخت رفتار، عده یی از این خانمها را به درباِر فرانسه میبردند تا به آنها

ادب و آداب بیاموزند.

شاعراِن غنایی نغمه نوازاِن مدنیت اند. در این الگوی فرهنگی، از قدیم، شعِر عاشقانه و موسیقی و
هنر و دانشها در ساختِن مدنیت بعنوان یکی از ارکاِن ساخِت فرهنگی عمل میکـرد. چـنین الگـویی را
اموّیه در دمشق و عبّاسیان در بغداد از ایران بعاریت گرفتنــد و مکاتبـاتی وجـود دارد کـه در آن از ایــران
خنیــاگران/رقاصــه هــای هنرمنــد تقاضــا و وارد میکردنــد. این زنــان بودنــد کــه در پــرورشِ موســیقی و
آوازخوانی در بغداد نقشِ مهمی بازی نمودند )نک ژاک بِرک که تحقیقِ اصفهانی را تنظیم کــرده(. امــا
در خوِد ایران، اشــغالگراِن مســلمان این الگــو را ممنــوع میســاختند. در دوره ی حکومتهــای ایــرانی ی
ــزِل مستقل از خالفِت بغداد )از قرن سوم هج.( سیاسِت فرهنگی به شکِل دیگری عمل میکرد. در تغ

 هج.( از عیّاشی در جشنهای دربار و حضور ِ زنان سخن بمیان می آید.5منوچهری و فرّخی )قرن 

از راِه عرفان/آرزومندی، بیش از دیگر شاعراِن پارسی گو از راِه عشق و رندی، و  در تغزلش، حافظ 
سخِن آراسته را به زیبایی سراییده. در شــعر او، ادب هم بمعــنی ی قنــاعت و فروتــنی و خــودداری و



ــنی ی آداب و رســوِم دوســتی و محبت و ــنی ی خالقیِت ادبی و عشــقی، هم بمع ــادل، هم بمع تع
سنِّت شب نشینی، صــحبت داشــتن و شــعرخوانی و بــا هم بــودن و در موســیقی زیســتن و شــراب

: نوشیدن فراوان است

مجلسِ ُانس و بهار و بحِث شعر اندر میان        نَسُتَدن جاِم می از جانان، گرانجانی بَود

یا رنج بردن از کمبود و حیف و میل شدِن این ارزشها که بافِت مدنیت را تشکیل میدهند در تغزلش
کم نیست. در فضای زندگی ی عینی نیز، بنوبه ی خود، بــاغ و مهندســی ی گلهــا و انعکاسشــان در

حوض و جوی آب، در نقوشِ قالی و  هنرهای زینتی، سازنده ی خیالند و سراب.  

فرا ـ معنایی
از چند هزار سال پیش، جهاِن فرهنگی با رفت و آمدها و مهجرت ها و جنگ ها و ســلطه هــا و انتقــاِل
وسایل و فنون و تولیداتِ اقتصادی، در بهم آمیختِن مردماِن گوناگون و تبادِل زبان و ادیان و خط و فکر و
آفرینش های هنری و گردشِ عقاید و مذاهب شکل میگــیرد. دســت آورد هــای فــرهنگی بــا مهــاجرت
های همیشگی می آمدند )مهاجرتِ فردی، قومی یا اجباری بر حسِب سیاسِت فاتحان؛ نک ماکسیم
ُرَدنُسن(. در رونِد تبادل و تلفیقِ همه سویه، فرهنگ مدام در حاِل تحول است. در این گردشِ دایمی،
بسیاری از آداب و ساخته های فکری و هنری ی گوشه و کناِر جهان، در تمدنی ساکن می شوند و در
دوره هایی بعد، دوباره به جریان می افتند .مثالً، ســاخته های هــنری ی ایــرانی تــا چین رفت و قرنهــا

بعد دوباره به سوی ایران بازگشت )نک اِدگار ُد برویین(. 

یا مثاِل تصویِر زنی را بگویم که عقابی او را می ُرباید. این تصویر در هنرهای بََصری ی قدیم پارسی
نلو و توضــیحاتِ ر. وجود دارد )نک تصویِر جاِم طالیی در یافتـه هـای باسـتان شناسـی در تپّـه ی َحسـَ
گیرشـنِر(. این صـحنه را در اشـیاء هـنری گونـاگونی در دورانهـای مختلـِف تمـدِن ایـران بـاز می یـابیم.
سرچشمه ی آن یک افسانه ی آریایی است که بعدها از تمدنهای آشور و بابِــل ســر در آورد. در هــنِر
یونان نیز این بازنما وجو دارد )افسانه ی لِدا و قو(. این تصویر که به زورمنــدی ی مــردان بــر میگــردد در

 را بر دوش میکشد تاPaourv: آناهیتا پرنده ی غول آسا پااورو  اسطوره های اوستایی بر عکس شده
: او را نجات دهد )نک والدیمیر لوُکنین(. چنین مضمونی در شعر حافظ هست

!  !           شاهبازی به شکاِر مگسی می آید یار دارد سِر صیِد دِل حافظ، یاران

پیشرفتهای کاربرِد  جز  تمدن  که  میکنند  فکر  ما شاید  معاصران  از  دنیایی جهانی شده، خیلی  }در 
فنی و تکنولوژیِک سلطه گراِن جهاِن امروز نیســت. بـه تخــریِب فرهنگهــا کــه خونبهــای »پیشــرفت« را
میپردازند حساسیتی ندارند یـا منفعالنــه بــه ســلطه تن می دهنـد. امــروز، نظـامی جهـانی حکــومت

: عقیدتِ تکنولوژیک/مصرف، جهانگیر شده. اثراتِ سلطه ی غــرب و تکنولــوژی ی آن، زمینــه ی میکند
فرهنگهای محلی را اگـر از بین نـبرد، چـه بسـا محـدود میسـازد. البتـه در مقابـل، مقـاومت هسـت و
تلفیــقِ فرهنگهــا در رشــِد مــدنیِت محلی و ملی بی اثــر نیســتند. امــروز صــحبت از فــرهنگی جهــانی

: دخالِت محلی و ملی در دنیای جهانی و جذب شدن به آن و در آن تحول ایجاد کردن.{  میرود

و خرافات  اند.  کرده  طی  گوناگونی  و  طوالنی  مسیرهای  فرهنگی  ذهنیِت  و  مذهبی  اعتقاداتِ 
اعتقاداتِ عامیانه از یک طرف، افکاِر ماورا ـ طبیعی ی موبدان از طرف دیگر، مظهر ســازی هــا و دانش
ها از سوی سوم، راههای بسیار پیموده اند و در فرهنگهــا تــأثیر گذاشــته انــد. بایــد یــادآوری کــرد کــه
پیش از دوراِن جهانی ی امروزی نیز، فرهنگ/جهان بصور مختلف عملکرد داشــت و فرهنگهــای ناحیــه
یی سهمی در آن داشتند و خــود را بـا آن تطــبیق میدادنــد. مثالً بـا اســالم، عربهـا هـر جـا را کـه فتح
میکردند، در محل اثر میگذاشتند و عده یی به سنن و زباِن عربی میپیوستند و ایل و تبارهــای عــربی
ن(. در پیــدایشِ و رشــِد خــود، اســالم از فرهنگهــا و مــذاهِب ی جدیدی بوجود می آمــد )نــک م. ُرَدنســُ
مختلفی الهام گرفت و بویژه از تمدن ایران. و یا، همانطور که  ذ. صفا در باره ی اعتقــادات مــذهبی ی



: »بســیاری از معتقــدات کــه جنبــه ی دیــنی داشــته، بــا ما در دوره ی بعد از اشــغاِل اعــراب، میگویــد
انطباق بر عقاید دینی اسالم باقی  مانده و متداول بوده است«.

تلفیقِ کلمات در یک زبان و بیِن زبانها و تلفیقِ معانی ی مختلِف هنری یا التقاِط مذهبی و فکری در
رونِد داد و ســتد و نفــوِذ بیِن نــواحی ی مختلــِف کوچــک یــا بــزرگِ جغرافیــایی، و بعبــارت دیگــر، تلفیــقِ
فرهنگی و شناخت و تفکِر التقــاطی بیِن فرهنگهــا در تبــادِل اندیشــه و شــعر و موســیقی و هنرهــای
بصری را که از راِه توسل به استعاره و مظهر پدید می آیند، فرا ـ معنایی می نامم. پیش از هــر چــیز،
فرا ـ معنایی یکی از روند های کلمه سازی در هر زبان از راِه استعاره اســت. مثــل »بــال« هواپیمــا یــا
»دسـت انـداز« در فارسـی. در تلفیـق دو کلمـه بمعنـای اسـتعاری نـیز همینطـور، مثـل، »سـنگدل«،
»سرنوشت« یا »دسِت سرنوشت«. یا کلمــه ی »ُتــرک« کــه بتــدریج در دوران طــوالنی ی ســلطه ی
ترک نژادان بر ایران، معنایی مثبت یــافت. حافــظ در غــزلی بــه »آن تــرِک ســمرقندی« اشــاره میکنــد و

مقصودش رودکی، آن هنرمنِد سمرقندی است.

از تمییزاتِ محققان در رشته های گوناگوِن علوِم انسانی و بویژه در زبان شناسی و نظریاتِ فرهنگ
( باید به این نتیجهاسطوره و رمزشناسان )در مورِد جوامعِ بدوی یا شهری. از جمله، نک ج. ستاری، 

رسید که جامعــه هـای انســانی )بـدوی یـا شـهری و دارای سـاخِت پیچیــده بـا طبقـاتِ اجتمـاعی ی
گسترده و آفریننــده ی تمــدن(، از راِه آیین هــای اجتمـاعی و مظهرســازی، اعضــای خــود را بـا فرهنــگ
میکنند و در پرورش آن فرهنگ میکوشند )و یا فرهنگ زدودگی را در پیش میگیرنــد، آنچنــان کــه امــروز
روند آن دیده میشود(. این از راِه بازی های تخیل و ذهنیت در یک فرهنگ با آفریـده هـای اجتمـاعی و

فرهنگی حاصل میشود و مظهرسازی در آن نقش دارد. 

در اصل، مظهر سازی، معنا بخشیدن به امور و واقعیاتِ عینی و تنظیِم فکری و عبور از آنها در شرایط
و اوضاعِ جدیدی است که مظهرسازان با آن سر و کار پیدا میکنند. مظهر میتواند در ذهــنیِت فــردی یــا
جمعی تا دورهای ماورای طبیعت برود و نیروها/خدایانی یا خدایی و تقدســی بســازد کــه بــه زنــدگی
معنایی دیگر ببخشند. مظهرسازی ضمیِر ذهنیِت انسانی است، تـا آنجـا کـه هـر گفتـار و رفتـار و هـر
ــنی ــد و ُدوِر نوی پندار و تجربه و احساس و هر هنِر ابتدایی یا پیچیده یی میتواند جنبه یی مظهری بیاب
از سخن و هـنر پــروری و تقـدس بیافرینــد. مثــاِل واضــح آن، مــاجرای عشــق اســت کــه صــوفیان بــا آن

: انتقــال اســطوره ی بــابِلی ی تمــوز و ایشــتار بــه معشوق/خدا ســاختند. یــک مثــال دیگــر در عشــق
فرهنگِ یونانی در داستاِن آدونیس و آفرودیت )نک ر. بهزادی(.   

مظهرسازی میتواند انتقاِل معنا از یک شکل/محتوی به یک شکل/محتوی ی دیگر باشد در سطحی
انتزاعی )مانند ترازوی عدالت(. فرا ـ معنایی به استعاره و مظهرسازی نزدیک است ولی تمییِز آنها از
این نظر فایده دارد که محتوی ی خلق شده از راِه فرا ـ معنایی، عنصری میشود کــه فرهنــگ از آن در
آفرینشِ معنا و ارزش های نوین استفاده میکند. ترازوی عدالت فقط ربطی استعاری بــا تــرازوی بقــالی
دارد! در حالیکه در زمینه یی فرهنگی تر، تصویِر خدایی با سِر یــک پرنــده )مثالً در تمــدِن مصــر بعنــواِن
مظهِر دینی( و تبدیل شدِن آن به یک عنصِر تزیینی بــر روی ظــروف در هنرهــای تزییــنی ی چنــد هــزار
سال پیش در ایران، معنای نوینی پیدا میکند : ارزشِ تزیینی و چه بسا قادسانه ی جدیدی ولی قطع
شده از ریشه ی اصلی ی آن بوجود می آید. در مورد این نوع التقاط ها، اِلی ُفر، که متفکر بزرگی در

: »آشـور، و تمـاِم آسـیا ــ هنـد، چین و مـاچین و ژاپن ــ و بـویژه مصـر، بـدوِن تاریخ هنر است، میگوید
دغدغه اَشکاِل فرهنگهای گوناگون را بهم می آمیزند و حیوان را با حیوان و حــتی حیــوان را بــا انســان

به تلفیق در می آورند«.

نقش و  هنرها   و  عقاید  در  مختلف  بصور  معنایی  ـ  فرا  مدیترانه،  یعنی  قدیم،  جهاِن  تمدِن  مهِد  در 
پردازی ها بکار می آمد. در ســرزمین هــای ایــران، از چنــد هــزار ســال پیش، اندیشــه ها و مظهرهــا  و
تصویرهای دینی ی تمدنهای واقع در غرب به ســرزمیِن ایــران می آمــد و بــه صــورت انــتزاعی و بعنــواِن
عناصِر تزیینی بکـار مـیرفت و معنـای تـاریخی یـا دیـنی ی اصـلی ی خـود را از دسـت میـداد )نـک بـه
بررسی های تاریخی ی ش. الهیجی و م. کار و آثاری که نشان میدهند(. معنای اصلی جای خود را
به ارزشِ فرهنگی ی نویی میداد که باِر قادسانه یا تنها تزیینی داشت. این التقاِط انتزاعی را در شعِر



صوفیانه و تلفیقِ عشقِ انسانی با عشقِ الهی و استعاره ی ِمی و معشوق باز می یابیم. این البتــه
زبـانی مظهـری بـود کـه در اکـثر مـوارد از حـّدِ عناصـری چنـد از قبیـِل عشـق/الهیت، معشـوق/خـدا و
صوفی/عاشق یا می و میخانه و خرابات و بــویژه انســانی سـاختِن خـدا پـا فــرا نمی گذاشــت. حافــظ

است که از آن، زباِن عشقی/مظهری/فکری ی عارفانه ی منسجم و بسیطی ساخته است.

ِ تزیینی و نقش هایش به با فرا ـ معنایی، مضمون های هنرهای بصری ی بسیار قدیم در  شیئ 
التقــاط درمی آینــد. محتــوی هــای »بهم نــا مربــوط و خــارج از ریشــه ی اصــلی شــان«، از راِه تشــابِه
استعاری، با هم تلفیق میگردند. همانطور که عناصِر »تصویر هـای دیــنی ی تمـدنهای گونـاگوِن قــدیِم
شرقی« )آشوری، عیالمی، سوریه یی، فنیقی یا هیتیت( همه را میتوان روی یک ظرف دید )ا. ُفر(. 

 
: از اسالم ببعد، فجایع و تخریب ها و ُکشت و کشتاِر مــردم و ظلم و ســتم بیشــتر از آنچــه مثال دیگر

پیش از آن بــود در وجــداِن تــاریخی ی مــا نقش بســت و اســتبداد در جــزم گــرایی و تشــدیِد مــذهب
ساالری باز هم بیشتر تحمیل گشت )بیهوده نیست که محمد زکریای رازی، دانشمند و پزشک بزرگ
اهِل ری در قرن چهارم هجری، هرگونه پیامبری و مــذهب بــازی را طــرد میکنــد و آنــرا منشــأ اختالف و
ــای بیش و کم ــه در دوره ی حکومته ــگ ک ــرورشِ آزاِد فرهن ــان و پ ــد(. آزادی ی بی ــگ میدان تضــاد و جن
مستقِل از بغداد وجود داشت )در دوره ی صــّفاریان در قــرن ســوم هج.، بــا ســامانیان در قــرن ســوم و
چهارم هج. و در حکومِت آل بویه در شیراز در قرن چهارم هج.( محو شد. محمــود غزنــوی )قــرن پنچم

هج.( در خارج از دربارش، تعصِب مذهبی بخرج میداد. 

هم چنین پس از غزنویان، دیگر حکومتهای ترک نژاد و سپس مغوالن برای مشروع ساختن خویش در
عقیدتِ مسلمانی سخت گیری میکردند. قشِر مذهبیون بــرای آنکــه از ارکــاِن حکــومت باشــند شــریِک
حاکمان در مذهب ساالری ی مستبدانه بودند. در برابــِر نــا همــاهنگی هــا و تنــاقض هــا و درد و رنج و
مـاتم و ســر خوردگی و تشـویشِ و اضــطراب در برابـِر بال هـایی کـه بـر سـِر مـردم در نظـاِم بـرده داری
میرفت، شاعران با فرا ـ معنایی مضـمون هـایی از جملـه بی اعتنـایی ی معشـوق را میسـراییدند. در
تغــزِل عاشــقانه ی ایــرانی، تــداعی ی معشــوقِ ســنگدل بــا بــیرحمی و خونخــوارگی و خشــونتهای

! اشغالگران یکی از سنتهای شعری بود
: سعدی، پیشتاِز حافظ، چنین میسرایید

! !     نه قتلم خوش همی آید که دست و پنجه ی قاتل به خونم گر بیاالید دو دسِت نازنین، شاید

ذ. صفا  به اشاره، حافظ را اهِل اغراق میداند، اما باید یادآوری کرد که در اغراقِ ابهام آمیِز شاعِر ما
155قصِد خاصی در کار است و به زمینه ی فرهنگمان برمیگردد. حافظ کلمه ی خــون و خونخــواری را 

! در بیت زیر که در آن خون ریختن بمعنای دلربایی ی یار آمده بار در دیوانش تکرار کرده، از جمله

! میروی و مژگانت خوِن خلق میریزد      تیز میروی، جانا، ترسمت فرو مانی

: و یا، در غزلی دیگر، برای گفتِن بیرحمی ی معشوق و فدا شدِن عاشق

لعِل سیرابِ به خون تشنه، لِب یاِر من است        وز پی ی دیدِن او دادِن جان کاِر من است

این ابهام انگیز است و باید دید ابهاِم حافظ تا کجا میرود و معنای آن چیست؟ فرا ـ معنایی ی ابهام
ساز از خصیصه های فرهنگ مااست. فرهنگی است که در طول حیاتش، فاجعه ها بســیار دیــده و در

: فاجعــه را زیســتن، از فاجعــه گذشـتن و در خون و خونریزی در برابر ظلم مقــاومت کـرده، بـا این نیّت
میان فاجعه، معنایی دیگر ساختن. فرا ــ معنـایی بکـاِر رهـایی از سانسـوِر سـخن و اظهـاِر عقیـده در
ــا فــرا جامعه ی استبدادی و مذهب ساالر می آید تا بتوان از ممنوعیت های مذهب/قدرت و شریعت پ

: »شــاهد«/»ســاقی«/زِن زیبــایی کــه شــرابِ گذارد. مثالهای بســیاری از آن در دیــوان حافــظ هســت
شهوت انگیز، َشبََحش را در خیـال بـر می انگـیزد، در غزلهـایش میرقصــد. حـتی فــرا ــ معنــایی اجـازه



! یک نمونــه ی مرمــوِز چــنین ابهـامی در فـرا ــ معنـایی را میدهد که شاعر تا حّدِ ضد و نقیض بسراید
:  هج.( می یابیم5سه قرن پیش از حافظ در شعِر سنایی )قرن 

شور و َشرِر ِشرک و زهد و توحید و یقین      در گوشه ی چشمهای خونخواره ی ُتست   

که ترتیب  این  به  سه؟  هر  تلفیق  یا  قّهار؟  قدرتمنداِن  خدا؟  معشوق؟  کیست؟  سنایی  : مخاطب 
معشوق با توانمرد، قدرت مدار با خدای قّهار، و خدا با مذهبیت تداعی شده و آنهم از راِه اصــطالحاتِ

! در هــر حــال بایــد گفت کــه بــا روح نــا صوفیانه. این همه تــراکم در یــک بیت، خــود ابهــام ســاز اســت
آرامش، سنایی از همجنس بازی لذت می برد و در نتیجه زن برایش انگیزه ی اعتال نبود )این نا آرامی

ی روحی را در شاعر فرانسوی َرمبو هم می بینیم(.

در است.  غربی  ـ  ی شرقی  موسیقی  امروزی،  ی  معنایی  ـ  فرا  در  نمونه های شکفتگی  از  یکی 
زندگی ی روزمره در رژیم فعلی در ایران، فرا ــ معنـایی هـا کم نیسـتند. حضـوِر معیارهـای زنـدگی ی
غربی حتی در میان قشرهای مذهبی ی سنتی وسعت یافته )سلطه ی غــرب جهـان را فــرا گرفتـه،

در این جهـان اما کشورهای وابسته را از رشـد و تولیـد و مصــرف محــروم میکنــد(. یــک مثــال خنـده دار
! مسخره : ساندویچ فروشی یی در مشهد با نام »مش دونالد«

از دِر هجو و ابهام و دوپهلویی، کاِر حافظ در شعر، بازی با معانی و پیش از همه، معنی ی کلمات
است. مثالً، »شیخ پاکدامن« = ناپاک. او ، رندانه، شعر خود را بر ابهام بنا میگذارد و در عبارت بندی،

: »دایــره با ترکیِب دو یا سه کلمه ی نا همخوان، در فرا ـ معنایی، مفاهیِم مظهری ی نوینی میسازد
ی عشــق«، »صــدای ســخِن عشــق«، »طــرب ســرای محبت«، »نــوِر می«، »بهــاِر ُحســن« )=بهــاِر

زیبایی(، »عیِد ُرخسار«، »گلشِن چشم«، »ُسرمه ی ناز«... 

چه فتنه بود که مّشاطه ی قضا انگیخت؟       که کرد نرگسِ مستش سیه به ُسرمه ی ناز
)مّشاطه ی قضا= آرایشگِر سرنوشت(

این روشی است که از قدیم در مفهوم و مظهر سازی مرسوم بود. در متنی متعلق به چند قرن قبل
از حافظ، تلفیقِ »کاخِ اندیشه« را میخواندم. حافظ »کاخِ ابــداع« و »کــاخِ اََمــل« )=امیــد( را بکــار بــرده.

هیچ شاعری در مفهوم سازی بپای او نمیرسد. 

با اسالم، تلفیق در ظهور اسالم و یورشِ اعراب به ایران، در رونِد تبادل ها و تلفیق ها جای میگیرد.
: مؤمن که خــدا را در نــزدیکی فرا ـ معنایی تضادی در فرهنگ ایران بوجو آورده که تا بامروز باقی مانده

ی قلبی می بیند و میسازد باید به زبان خارجی )عربی( نیایش کند. هرچند، یکی از خصوصیاتِ تمدن
ما این بوده که هرگز خودمان خطِّ نوشتن نداشته ایم و از دیگران بعـاریت گرفتـه ایم. ولی خــط چـیزی

! بــا اســالم  می بایســت بنــام خلیفــه ی بغــداد و  امــیر است و نیایش به عربی، طوطی ساز اســت
محلی ُخطبه خوانده می شد و مردم زیِر »بال« آنها نماز میگذاشتند.

اگر مسیِر تبادِل فرهنگی و از جمله رونِد هنرها را در کشورهای »اسالمی« در نظر بگیریم، بدون فرا
ــرای ـ معنایی و تلفیقِ  الهام و ذوق در انتقاِل فرهنگی، چیزی بنام تمدن اسالمی وجود نمیداشت )ب
بررسی ی جنبه های مختلف این تمدن، از جملــه نــک برنــارد لِــویس(. تمــدن همین تــأثیرات متقابــل و
انتقــاالتِ فــرهنگی اســت. امــا بــدون شــک، این فرهنگهــای دیگرنــد کــه از تمــدن ایــران بســیار الهــام

! فاتحــان عــرب از الگــوی کشورســازِی آن اســتفاده بردنــد و ادب و آداب و رســوم هــنری ی میگرفتنــد
ایرانی را بخدمِت خود درآوردند و آنرا تا اروپا رساندند. بسیاری از آثــار هــنری ی ایــرانی در اوج زیبــایی
ی جهانی است، و بویژه شعر و موسیقی و مینیاتور و قالیبــافی و ظریــف کــاری در صــنایع تزییــنی ی

ایران بی همتاست. 



}امروزه، یعنی قبل از ویروسهای هنر ُکشِ فعلی، نمایشگاه هایی از این آثار در غرب تــرتیب میدهنــد
! چطور است بگــوییم همــه ی آنهــایی کــه و برای سانسوِر فرهنگِ ایران، نامش را اسالمی میگذارند

انگلیسی مینویسند یانکی هستند؟!{

اسالم در ایران 
پا گرفتِن اسالم به اراده ی تشکیل کشوری واحد در عربستان و برپاسـاختن یــک حکــومت مرکــزی در
رونِد سقوط و ازهم پاشیدگی ی دو امپراطوری ایران در شـرق و ُرم در غـرب مربـوط میشـد. از همـان
ابتدا، پیامبر اسالم مبلغینی برای دعوت به اسالم به نواحی ی مختلف میفرســتاد تــا عقایــِد ملی ی
عرب را رواج دهند )در حالیکه غیِر عرب، »عجم« شمرده میشد. نک م. ُرَدنُسن(. با فتحِ ایران، اعراب
)بادیه نشین ولی سرباز/مسلماناِن فاتح( بساِط ساسانیان را در هم کوفتند، غنیمت ها بردند، )مثل
مغولها و بعد از آنها تیمور لنگ( کتابخانه ها را به آتش کشیدند، ولی نظام بــرده داری را نگــاه داشــتند.
وضعِ کشاورزان وخیم تر گشت )در حالی کــه اســالم ادعــای مســاوات میکــرد(. در واقــع، بــا اســتبداِد
مذهبی، اهالی ی نقاِط تحِت سلطه، از هر طبقه هم که بودند، در نظِر اعراب انســانهای دســت دوم
بحساب می آمدند. مساوات بین مسلمانان سخنی بود ظاهِری. در واقع، همه ی ملــل تحت ســلطه
ی اعراب، َموالی ی طایفه های مختلف عربستان بودند. اعراب، ارباباِن جدید و انســانهای برتــر بودنــد

)این عقیدت هنوز وجود دارد و بویژه در گفتاِر اسرائیلیاِن اشغالگر تصریح می یابد(. 

قوای مسلمان از تحِت سلطگان باج میگرفتند تا حمایتشان شامِل حاِل آنها باشد. باج، چه بصورتِ
جزیه/مالیاتِ سرانه و چه بصورتِ َخراج/مالیاتِ ارضی. برای اخِذ مالیاتِ هرچه بیشتر و تحمیِل مــذهِب

ــف میخــوانیمدو قرن سکوتنوین، چه تحقیرها که بر ایرانیان روا نشد )ع. زرّین کوب،  (. در منابع مختل
که در برابر سرکشی ی مردِم استخر )که مدت کمی پایتخِت ساسانیان، در نــزدیکی ی شــیراز بــود(
عربها چهل هزار نفر را بقتل رساندند. مقاومت در برابر اشغلگران کم نبود و در نواحی ی مختلف طی
ی چند قرن ادامه داشــت. مخصوصـاً در نــواحی ی کوهسـتانی، روســتائیان و یاغیــان بـه کوههـا پنـاه
میبردند. عیّاران از راه جنگِ چریکی با اشغالگران می جنگیدند. شورش های بزرگی بویژه در کوههای
شمال و خراسـان و منـاطق شـرقی ی ایـران بـراه افتـاد کـه بـه قیـاِم بـزرگِ سـیاه پوشـاِن ابومســلم

 هج.( منجر گشت. اما عبّاسیان از آن سوء استفاده کردنــد و آنــرا وســیله یی2خراسانی )اوایل قرن 
برای درآوردِن قدرت از دسِت امویان ساختند.

اسالم ممنوعیت های شرعی/اجتماعی ی دوران ساسانی را عمیق تر کرد و زنان را کهتر ساخت. و
نه تنها در حقوقشان )با وجو آنکه در احیای آن کوشید(. زنان حق انتخاب شــوهر نداشــتند، در حــالی
که در دورانی که »جاهلیت« خوانده میشود، زناِن متمــوِل عربســتان آزادی ی انتخــابِ همســران و یــا
شوهرخود را داشتند. محدود ساختِن زنان و حقشان، البته، بــه تشــکیِل قــدرتِ مرکــزی و گــرایش بــه

اقتصاِد متمرکز مربوط میشد.

و بزرگ  خاندانهای  و  مردم  نمیساخت.  متأثر  را  فرهنگی  ساختهای  عمقِ  اعراب  رسوخِ  ایران،  در 
دهقانان )زمینداران( در حفِظ آداب و رسوم و آیین هــا و عیــدها میکوشــیدند. و این تــا اوایــل قــرن پنجم

هجری )بویژه در خراسان و ماورأء النهر( چنین بود.

 قرآن شعر را )که رقیِب پیامبری بود( محکوم ساخت، ولی نتوانست شعِر عربی ی دیرینه ی استواِر
دوراِن »جاهلیت« و زیبایی هایش را خاموش کند. در ایران، تأثیِر شعر عرب بــه احیــای شــعر فارســی
کمک رساند. از سوی دیگر، ممنوع ساختِن نقش و تصویِر انسـان در اسـالم )بــرای محکـوم  سـاختن
بت پرســتی( و کوشــشِ متعصــبانه ی دامــاد پیــامبر، علی، بــرای جلوگــیری از آن بجــایی نرســید و در
اولین و بزرگ ترین مسجِد مسلمانان در عهد اموّیــه در دمشــق، نقاشــی ی دیــواری و کاشــیکاری بــه
سبِک مسیحی دیوار ها را تزیین میکرد. در ایران، هنرهای تزییــنی کـه قبالً چهـره سـاز بودنـد، حـدوِد
سه قرن در رکود بسر بردند و در خطّاطی ی مساجد خفتند، ســپس آرام آرام برخاســتند و بــه چهــره

سازی بر گشتند.



تحمیل اسالم با مقاومت های بسیاری مواجه شد، هرچند مردم ایران از برده داری و سختگیری هــای
حکومت ساسانی/موبداِن زرتشتی بتنگ آمده بودند. »تنفر« از چنین نظامی باال گرفتـه بـود )ع. زرین
کوب( و در مجموع، مردم اسالم را پذیرفتنـد. علتهـای مختلفی را میتـوان در این بـاره بـر شـمرد. اوالً،
ساخت فرهنگی/سیاسی/اقتصادی طــوری بــود کــه بــدون دین و آیین زنــدگی معــنی نداشــت. ثانیــاً،
خیلی از آیین ها و اعتقاداتِ مذهبی را اسالم از مذاهِب ایرانی قرض گرفت. مثالً پنج بار نیایش در روز
ــد و وضــو میگرفتنــد و هفت روز را در مــاه روزه ــار در روز نمــاز میخواندن ــد کــه چهــار ب ــان می آی از مانوی
میگرفتند. مجازات و پاداش در روز قیامت از مذهب زرتشت قرض گرفته شد. اما اینکــه فقــط یــک خــدا
وجود داشته باشد و معاونانی هم نداشته باشد، و اینکه محمد آخرین پیامبر روی زمین باشد… واقعاً

! سـوم اینکــه اعــرابِ بدیعتی است که به طرِف دیِن موســی و خـدای انحصــاری در همــه چــیز مــیرود
اشغالگر کـه چـیزی از اداره ی کشـور نمیدانسـتند خیلی زود مجبـور شـدند بـا نظـام اداری/اقتصـادِی
ساسانیان بسـازند و از »دهقانـان« )=زمینــداران( و خانــدانهای بـزرگ و قشــر اداری ی ایــرانی کمــک
بگیرند. چهارم اینکه جنبش ها و مذهب های بسیاری علیه اشغالگران َعلَم گشــتند، ولی دیــر یــا زود

سرکوفت شدند. 

: از قدیم وندیم در خاور میانه )مثالً در آشور و بابِل( رایج بود که هر مهم تر از همه، این پدیده است
اشغالگری خدا یا خدایان خود را تحمیل میکرد و مردِم تحِت سلطه ظاهراً می پذیرفتند اما در باطن بــه
خدایاِن محلی ی خود اعتقاد داشتند )نک ســاباتینو ُمســکاتی(. وجــود امــامزاده هــا در ایــران، قبــل از
شیوعِ منحرفانه ی آن در رژیم کنونی، نشانه ی چنین پدیده یی بود. بغیر از خرافات پرستی )که نیِّت
آن بر انداختِن بدکامی و جبراِن سحرآمیِز ناکامی در میان طبقاتِ مردم است(، ادبیـات عامیانـه بعـد از

( و ظهوِر قهرماناِن مردمی، رند و عیّار، مذهبیادبیات عامیانٌه ایراناسالم )نک محمد جعفر محجوب، 
یا غیر مذهبی، و تداعی ی شهادتِ امام حسین با سهراب و التقاِط دیگر چهره های اســطوره یی بــا

امامزادگان و سادات این پدیده را نشان میدهد. 

کوشش در حفِظ فرهنگِ ایران 
پس از اعراب، اشغالگراِن گوناگونی به ایران یورش بردند و در ساختِن فرهنــگِ تلفیقی ی مــا شــرکت
جستند. حتی ادب دوستی ی ایرانیان بتدریج با گذشِت زمان، بیگانگاِن یورشگر را به شعر دوستی و

: شعرگویی میکشید. در هر حال، پس از حکومتهای بیش و کم مستقل از بغداد، یعنی
 

ـ یعقوب لیث صّفاری و صّفاریان )در قرن سوم هج.( که ضد عرب بود؛ 
ـ و سامانیان )در قرن سوم و چهارم در بلخ( و دوره ی شکفتگی ی فرهنگِ ایران در استقالل؛  

ادامه یافت :  ـ دوراِن بلنِد ملوک الطوایفی و حکومت های ناحیه یی
ـــ بــا ایلکخانیــه یــا سلســله ی آل افراســیاب کــه بگفتــه ی ذ. صــفا، »جانشــینان شایســته یی بــرای
سامانیان شدند و در نشر فرهنگ ایرانی در آسیای مرکزی تأثیری عظیم کردند« )از اواخر قرِن چهارم

تا ابتدای قرِن هفتم هج.، در ترکستان و ماوراء النهر(؛ 
ـ با غزنویاِن ترک نژاد )قرن پنجم هج.( که حامیاِن شعر  و  هنِر پارسی بودند؛

ـ با سلجوقیان )در قرِن پنجم و ششم( و سالجقه ی کرمان و عراقِ عجم و آسیای صغیر و ســالجقه
ی شام که بنوبه ی خود »نگهبانان کوشایی برای فرهنگ ایرانی« شدند. هم چنین، حکــومت هــایی
لُغری و اتابکـاِن کـه »مولـود و محصـول نظـام سـلجوقی بودنـد«، ماننـد اتابکـاِن آذربایجـان، اتابکـاِن سـُ

لرستان؛
ـ با خوارزمشاهیان )قرن ششم هج. انقراض آنها با حمله ی مغول در ابتدای قرن هفتم(؛  

ـ مغولهـا )قـرن هفتم و هشــتم هج.( کـه پس از فاجعـه آفریـنی هـای بســیار، بـه خــواهش و تمنـای
علمــای دین )بــرای جلوگــیری از نفــوِذ اســماعیلیان( در ایــران مســتقر گشــتند )ذ. صــفا(. هم چــنین،
شیعیان که در دستگاِه خالفِت بغداد نفوذ کرده بودند، با مغوالن همدســت شــدند و حملــه ی آنــان را
به بغداد و تخریِب شهر و کشتاِر مــردم آن و سـقوِط عباســیان را فــراهم آوردنــد. مغــوالن بـا صــوفیان و

شیعیان بنفع خود علیه مذهِب سنّی ی حاکم بازی میکردند.
لُغری در فــارس و در شــیراز، در قــرن هفتم و اوایــِل قــرن ـ با اتابکاِن یزد، اتابکاِن لرســتان و اتابکــاِن ســُ

هشتم هجری. آنها میراث خواِر سلطه ی ایلخاناِن مغول بودند؛



ـ با ایل و تباِر خانداِن اینجو و خانداِن مظفری )کـه از اعـوان و انصـاِر مغــوالن بودنـد( در فـارس و شـیراِز
قرن هشتم؛

: ـ سپس، از تیمور لنگ )پایاِن قرن هشتم( ببعد تا سلسله ی صفوی در قرن دهم هجری

در این چند قرن، حمایت از شعرا و هنرها در ایران همچنان ادامه یافت، زیرا پیش از هر چیز، داشتِن
شاعر و موسیقی نواز و رقاص و هنرمنِد درباری اعتبار و آوازه می آورد و وسیله ی تبلیغ بود. تا ظهوِر
صفویان )در آغاز قرن دهم هج.( که قدرت/مذهِب مرکــزی راه انداختنــد، حکومتهــای ناحیــه یی تــداوم
یافتند و فرهنگ ایران به شـکِل یـک کاشـیکاری، از زیبایی هـای هـنرِی مختلفی در ارتبـاط بـا هم و در
رقابت بیِن حکومتهای محلی، به حیات خود ادامه داد. البته با فراز و نشیب. با فجــایعِ تیمــور، فرهنــگ
ایــران بطــوِر نســبی در یــک ســقوِط کیفی ی جــبران ناپــذیر فــرو رفت. حــتی علــیرغِم کوشــش هــای

چشمگیرِ  شاه عباس صفوی در قرِن دوازدهِم هجری.  

در واقع، از حمله ی عرب ببعد، جلوگیری از نابودی را مردم ایران چاره  می جستند. وجداِن فرهنگی
یی که الگوی آبادانی ی پیش از اسالم بجای گذاشته بود )و امــپراطوری ی عــرب نــیز از آن اســتفاده
ی مهمی برد( زمینه ی این کوشش شد. ابتکاِر عمل برای زنده نگاه داشتِن تمدِن ایران، وزیراِن مدبر
و شاعران و هنرمندان و دانشـمنداِن ایـرانی را، علـیرغِم فجـایعِ پیـاپی، در حـرکت نگـاه میداشـت. تـا
بدانجا که حــتی »بالیی آســمانی« بنــاِم مغــوِل خونخــوار )کــه موفــق نشــد تخریبگــری و آدمکشــی را
باندازه ی رژیِم دیکتاتوری ی کنونی به وخامت بکشاند!( بتدریج در بــزرگی هــای فرهنــگ ایــران جــذب

شد. 

به کمک خاندانهای اصیِل و دانشمندان  نویسندگان  و  کاتبان  و  در طوِل قرنها، شاعران و هنرمندان 
ــراِن تــرک نــژادان، وزیــران فرهیختــه و مــدبّری میکوشــیدند علم و ایــرانی و ســپس، از دوراِن یــورشِ گِ
فرهنگ را که مایه ی پابرجــایی ی اشــغالگران نــیز بــود پـرورش دهنــد. از این جملــه انــد نظــام الملــک

 هج. بقتل رسید(؛ از آبادانی های او مدارسِ نظامیه در شهرهای مختلف و از جملــه485طوسی )در 
ــرهنگی و در بغداد بود که بعدها سعدی در آن درس میخواند. بدینسان، با برنامه ریزی های هنری و ف
علمی و فکری در شــهروندی، هــویِت ملی ی ایــرانی زنــده میمانــد. هــر چنــد نویســندگان و حکیمــان
بتدریج مجبور شدند به عربی که زباِن بین المللی شده بود بنویسند )تأثیِر این امر در زبان فارســی و

% کلمات عــربی انـد و صــرف و نحــو فارســی نــیز 50بویژه در زباِن نوشتاری تا آن حد شد که بیش از 
تحِت تأثیِر زباِن عربی قرار گرفت(. ولی شاعران همیشه در پرورشِ زباِن فارسی هّمت ورزیدند.  

با وجود این، تخریب های مداوم و شقاوتِ یورشگران، آسیبی هولناک به تمدِن ایران وارد آورد. در باره
ــد ــد میکن ی دوراِن مغول )قرن هفتم و هشتم هجری(، م. معین با تکیه به گفته های ادوارد براون تأکی
که علیرغم وحشیگری ها و ضربه های فاجعه آمیزشان، »باز مشاعل علم و ادب خاموش نگشت«، از
این جهت که »آثار هر حادثٌه مهم تاریخی، هر انقالب، هر تجدد آناً ظاهر نمیشــود بلکــه بــه تــدریج در

تــاریخ ادبیــات ایــرانیکی دو قرن بعد تأثیر خود را آشکار خواهد ساخت« )این نظریــه را ذ. صــفا نــیز در 
(. کما اینکه در بحبوحه ی وحشیگری های مغولی، »بزرگانی وجود داشتند که در در دورٌهبازگو میکند

پیش از استیالی مغول تربیت یافته و بدبختانه معاصر با تاخت و تاز آن خونخواران شــدند« )م. معین(.
برخی به قتل رسیدند و عده یی بـه نـواحی ی »جنـوب ایـران و بالد روم و یـا هندوسـتان رفتنـد و بـه
اشاعٌه علم و ادب پرداختند«. این دوره، از نظِر »علوم و حکمت و ادبیات ایران یکی از معتبر ترین دوره
ها بشمار میرود«، بویژه با سعدی و مولوی در قرن هفتم و حافظ در قرن هشتم هجری. »پس از این
دوره که تا آخر عهد تیموریان ادامه یافت، انحطاط علوم و ادبیات ایــران شــروع می شــود یعــنی هجــوم

(.    حافظ شیرین سخنمغول تأثیر خود را آن گاه محسوس کرد« )

 فرهنگ شناس و جامعه شناس که سالها در ایران زندگی کرده بود و با او برای مجله اش،پ. وییِی،
 از این نظر که ایران علیرغم همه ی بالهای تاریخی، خود را زنــده نگــاه، کار میکردم،مردمان مدیترانه

داشت و حتی اشغالگران مختلف را جذب خود نمود تعجبی تحسین آمیز ابراز میداشت. مــورِد شــیراز
را که حافظ، فرزنِد فرهنگی ی آنست بیشتر خواهیم شناخت. 



فرهنگِ ایران را همواره با شعرش تداعی میکنند. این ُبعِد مدنیت ساز اســت کــه بــا دســت آوردهــای
هنری و شعری و فکری قرنهاست بـه مـردم ایـران در برابـر بالیـا و سـتمهای خانـه برانـداِز بیگانگـان و
استبداد و بی ثباتی ها و بدبختی ها تواِن مقاومت داده، مدنیتی کــه امــروز بــه مــا رســیده و روی آن

: حساب میکنیم تا علیه زور و خشونت و نابودی آزادی را بسازیم. حافظ آنرا از جمله چنین بیان کرده
می بیاور که ننازد به گِل باغِ جهان            هر که غارتگری ی باِد خزانی دانست

///سه///

شعر غنایی از زمان های دور
در َوداها، که اثِر ادبی ی نژاد آریایی است، بغیر از نغمه های مذهبی )به زباِن سانسکریت(، سروده
هایی از کامجویی وجود دارد. اوستا )از چهارده قرن قبل از مسیح( از  همان الگـو می آیـد و دنبالـه ی
وداهاست. در اوستا، گات ها گفته های زرتشت است که به شــعر ســروده شــده )گــات = قطعــه ی
منظومی که در میان نثر قرار میگیرد(. گاتها تغــزلی در توصــیف طــبیعت اســت، مــوزون و دلکش )چنــد

ــهگنج سخننمونه از آنرا در   ، از ذ. صفا، میتوان یافت(. در یکی از قدیمی ترین سروده های تغزلی ک
ی ابو مؤید بلخی نقل شده )گرشاســب= جــّد اعالی رســتم( و ح. مشــحون نقــلگرشاسب نامه در 

: روشــنایی/خورشــید، میکند، میتوان پنج عنصِر تغزلی ی همیشگی ی شعِر فارســی را دیــد، یعــنی
می نوشــی، عشــق ســازی بــا یــار و درآغــوش کشــیدِن او، لحظــه ی فعلی را زیســتن و تــداعی ی

: معشوق با ممدوح )امیر یا خدا(

! !               عالمگیر باد هوش گرشاسب افروخته بادا روشنایی
همی پر است از جوش               نوش کن، می بنوش 

دوست بدار در آغوش                  بِه آفرین، نِه گوش
همیشه نیکی کن، نکو کار باش    که دیروز و دیشب گذشت

! !                        بِه آفرین شاهی شاها، خدایگانا

غم و شادی 
: اینهمــه بــدنبال عشــقِ نافرجــام و در مورد شاعراِن عاشق پیشه و بویژه حافظ، بایــد از خــود پرســید

ناممکن در شهر گشتن چرا؟ اینهمه غمبــارگی، اینهمــه درد و رنج، اینهمــه زاری، خاکســاری در برابــر
معشوقِ بی اعتنا چرا؟ اینهمه ابراِز ضــعِف عــاطفی، اینهمــه دیــوانگی، سرگشــتگی، شــیدایی چــرا؟
شکی نیست که محیِط اجتماعی آنطور که مذهب ساالری ســاخته، و در این میــان، بی ارتبــاطی ی
بین زن و مــرد، احساســاتِ غم انگــیز بــر می انگــیزد. چــون تفــاهم نیســت، عاطفــه بــه هــوس و َولَــعِ
جنســی، ســر خــوردگی، احســاسِ ناکــامی، اِصــرار و وسوســه منــدی می انجامــد. هــوس منــدی در

: »چــه درد هــا بــرای یــک نغمــه ی سودایی و سر خوردگی غمزاست. بقوِل شــاعر فرانســوی آراگــون
ه 200گیتــار !«. خــاطر نشـان کنم کـه غم    بـار و کلمــه ی30 و شــاد 19، ســوز 10، تلخ 29 بـار، ُغصــّ

 بار در دیوان حافظ تکرار شده.208خوش، بیش از 

گوناگون به معناهای  و در غزلهای حافظ  دارد  کلمه ی غم حوزه ی معنایی ی نسبتاً گسترده یی 
ه«، آمــــده و بــــا کلمــــات و معــــانی ی مختلــــف در تــــداعی اســــت : غم/هّم و غم، غم/»غصــــّ

ــرانی«/اضــطراب، ــران«، غم/وسوســه ی دایمی، غم/»نگ غم/»تشــویش«/»پریشــانی«، غم/ »هج
غم/»محنت«/»جــور«، غم/»َدرِد پنهــانی« ی عاشــق و هــویت او بعنــواِن »بیمــاِر غم«، کــه همــه ی

فکرش را گرفته. از این غم، بوی نگرانی و سرکوفتگی از بساِط مذهب ساالری می آید. 

غم و دل با هم می آمیزند و در این رمانتیسم، شاعر میخواهد از راِه دل که آینه ی صداقت و عقیدت
و ایمان و عشق و کامجویی و دوستی است، خود را تسکین دهد. خالصه اینکــه غم، »غِم عشــق«

:»حیـف است که با »غِم روزگاِر دون طبع« تداعی میشــود و حافــظ مـدام در چــیرگی بـر آن میکوشـد
!«. او غم را به خدمِت خالقیت در می آورد : »خواجه آن است که است طایری چو تو در خاکداِن غم

باشد غم، خدمتکارش«. اما باید در نظر گرفت که عشق، حضــوِر دایمی ی معشــوق اســت، هــر چــه
: هم غایب باشد )در غزِل زیر، غیبت= غیاب(



از دسِت غیبِت تو شکایت نمیکنم                  تا نیست غیبتی، نَُبَود لذتِ حضور
گر دیگران به عیش و طرب خرّم اند و شاد       ما را غِم نگار ُبَود مایه ی ُسرور

زاهد اگر به حور و قصور است امیدوار             ما را شرابخانه قصور است و یار، حور )…(
! شکایت از غِم هجران چه میکنی؟       در هجر، وصل باشد و در ظلمت است نور حافظ

بعبارتِ دیگر، خاطره ها و دلبستگی ها در غیابِ یار، غمزدگی ی شاعر را بسط میدهد و غمگســاری
برایش انگیزه ساِز لحظه های شعر میشود )رمانتیسمی که به ماتم زدگی ی حافظ و آنچه بر ســرش

:  رفته بر میگردد(. البته، غمبارگی از حّدِ بندگی هم میگذرد و کار به فدا کردِن جان میکشد
  

چراغِ روی ترا شمع گشت پروانه                     مرا ز خاِل تو با حاِل خویش پروا، نه
ِخَرد که قیِد مجانیِن عشق میفرمود                 به بوی حلقه ی زلِف تو گشت دیوانه

به مژده، جان به صبا داد شمع، در نفسی         ز شمعِ روی تو اش، چون رسید پروانه
به بوی تو گر جان به باد رفت، چه شد؟            هزار جاِن گرامی فدای جانانه )...(

)عاشقِ پروانه  سوختِن  و  است  جمع(  در  یا  عاشق  خلوتِ  )در  شمع  گداختِن  گداختن،  این  مظهِر 
شمع  و اینکه جذبِ نور آن می شود و میسوزد(. هم چنین ، شمع روشنگر و مظهِر عاشـق در سـوز و

: گداز، در شعر فارسی بسیار است. اما گیراتر از آن آتش است، مظهِر سوختگی ی عاشق

سینه از آتشِ دل، در غِم جانانه بسوخت         آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت

آتش در تداعی با معنا های مختلِف اسطوره یی )سیاوش( و مذهبی )دین زرتشت(، و هم چنین،
:  بار در غزلهای حافظ تکرار شده(90»آتشِ دل« )آتش 

! فکِر عشق آتشِ غم در دِل حافظ زد و سوخت.         یاِر دیرینه، ببینید که با یار چه کرد

و یا در این بیت که عمقِ فاجعه یی را که شیدایی در عاشق برمی انگیزد بیان میکند :

آتش آن نیست که از شعله ی او خندد شمع           آتش آنست که در خرمِن پروانه زدند
)خرمن بمعنی ی زندگی(

: اما، آتش یادآوِر دوزخ هم هست. گویی عاشق در جهنمی میزید که آتشِ آن، شعله های عشقند

! که نیست ز دوزخ شکایتی   در آتش ار خیاِل ُرخش دست میدهد       ساقی بیا

آیا دوزخ اینجا به محیِط ناپسنِد زندگی بر نمیگردد؟

داغدار 70سوختن، سوخته، سوخته خرمن و سوخته دل  و  داغ  و  بار  تکرار15  دیوان حافظ  در  بار   
میشود. و این، از دور، یادآوِر قربانی شدن و شهادتِ چهره های اسطوره یی و مذهبی ی مظلــوم در
وجداِن فرهنگی ی ایرانی است )سیاوش، سهراب، فرهــاد، امــام حســین، منصــور حاّلج و شــاید هم
خــاطره ی ظلمی کــه بــر ابــو مســلم خراســانی رفت و قیــاِم اســتقالل طلبانــه ی او را ســربداران در
سبزوار، در عصر حافظ برپاداشتند(. فکِر فداشدن در ارتباط با قتــل و ظلم در تـاریخ و نشـانی اســت از

تهدید به سرکوبی از طرِف حاکمان )بعقیده ی پ. وییِی در باره ی اسطوره ی سهراب(. 

بیداد میکند. فرد به شکفتگی ناکامی )در هر دو معنای آن( در بن بسِت اجتماعی  سر خوردگی و 
نمیرسد و گرفتاِر ممنوعیت های سیاسی و اخالقی است. در بن بسِت جنسی و بی تفــاهمی بیِن
زن و مرد مانده. بعبارتِ دیگر، قربانی شدن که در زمینه ی عمومی ی تقدس در فرهنگمــان و در دیِن
مردمی )نسبت به مذهِب موبدانه/فاضالنه ی زاهدان و صوفیان و علمای شرع( دیده میشــود، پدیــده
ی قربــانی شــدن و شــهادتِ مظلومــاِن دیــنی و افســانه یی، از زمانهــای دور انعکاســی مــداوم دارد.



مضموِن ثنویِت ظالم/مظلوم بطور ضمنی یا صریح، در غزل ها و رباعی هــا و ترانــه هــا/دوبیــتی هــا در
، ذ. صفا نمونه هــایی از آنــرا آورده(. حافــظ فقــط یــک بــار درگنج سخنشعِر فارسی بسیار است )در  

: در اینجا، تقدس، در ثنویت، با مظلوم و جان بــدر بــردن از ظــالم در غزلی کلمه ی شهید را بکار برده
: تداعی است

:            که شهیداِن که اند این همه خونین کفنان؟ با صبا در چمِن الله، سحر، میگفتم
! ! من و تو محرِم این راز نِه ایم    از می ی لعل حکایت کن و شیرین دهنان : حافظ گفت

دامِن دوست بدست آر و ز دشمن بُگَسل      مرِد یزدان شو و ایمن گذر از اهرمنان

راِه به  مظهرسازی  راِه  از  زیر،  غزِل  میکند.  فشانی  جان  حافظ  معشوق/خدا،  راِه  ابهام،در  در  گاه، 
عرفان میرود :

بلبلی برگِ گلی، خوش رنگ، در منقار داشت          َونَدران برگ و نوا، خوش ناله های زار داشت
ما را جلوه ی معشوق در این کار داشت : : در عیِن وصل، این ناله و فریاد چیست؟     گفت گفتمش

یار اگر ننشست با ما، نیست جای اعتراض             پادشاهی کامران بود، از گدایان عار داشت
در نمیگیرد نیاز و ناز ما با ُحسِن دوست                  خرّم آن کز نازنینان، بخت برخوردار داشت

خیز تا بر کِلِک آن نّقاش، جان افشان کنیم              کاین همه نقشِ عجب در گردشِ پرگار داشت
گر مریِد راِه عشقی، فکِر بدنامی مکن!                  شیخِ صنعان، خرقه رهنِ  خانه ی َخّمار داشت

! که در اطواِر ِسیر       ذکِر تسبیحِ َملَک در حلقه ی ُزنّار داشت وقِت آن شیرین قلندر، خوش
چشِم حافظ زیِر باِم قصِر آن حوری سرشت             شیوه ی َجنّاتِ تَجری تَحتَِهااالَنهار داشت

 عطّار، عارف یا زاهد وارسته یی است که خوابی می بیند، به روممنطق الطّیر»شیخ صنعان، در 
ــار می گــذارد، و سفر می کند، عاشق دختری ترسا می شود و در راه عشق او زهد و پارسایی را کن
سرانجام بار دیگر به راه صالح و تقوی باز می گردد و معشوق ترســای او نــیز پــیرو او می گــردد، و این
روزگار عاشقی، برای او و مریــدانش تجربــٌه دیگــری در ســیر الی هللا اســت« )م. اســتعالمی(. خرقــه
رهِن خانــه ی َخمّـار داشــت= خرقــه اش را گــرو میگذاشــت تـا شــراب بنوشـد. عبــارتِ عــربی در بیِت
ــرای ــای باغهــایی کــه در آن نهرهــا جــاری اســت )... و دِل عربهــا را ب ــرآنی بمعن تخلّص= مضــموِن ق

!(. مسلمان شدن در بیابان خنک میکرد

کوششِ دایمی ی شاعر اینست که بر غم/افسردگی/سرخوردگی چیره شود، و خود را از تنگنای
: استبداد/شریعت رها کند. در ذهنیت خود، حافظ در برابِر غم، که به ماتم نزدیک اســت، می ایســتد

رور ــه ی ســُ ــَود مای ــا را غِم نگــار ُب ــا داد« )ســلطاِن اََزل= »م ــه م !«؛ »ســلطاِن اََزل گنجِ غِم عشــق ب
:  !«.  هم چنین آفریدگار( ؛ »کلبه ی اِحزان شود روزی گلستان، غم مخور

! هنری بهتر از این؟ که ُجز غم، چه هنر دارد عشق؟      برو ای خواجه ی عاقل ناصحم گفت

نیز اضافه میشود :  گاه، به غِم ایّام، تأسف از فروپاشیدِن ایراِن پیش از اسالم

! جایی که تخت و مسنِد جم میرود به باد      گر غم خوریم خوش نَبَود، بِه که ِمی خوریم

بر شدن  چیره  برای  است  فرهنگی  یی  مبارزه  سراییدن،  را  خواری  شادی  و  سپردن  بفراموشی 
 بار در غزلهای حافظ تکــرار شــده. در این30غمگساری. شاد وشاداب و شادان و شادخوار و شادمان 

بازی، آرزوی خوشی و می نوشیدن برای بفراموشی سپردِن ســرخوردگی در جهــانی بی رحم و بی
به زبان می آید : ثبات

شرابی مست میخواهم که مردافکن بَود زورش       مگر یک دم بر آسایم ز دنیا و شر و شورش
    

: فعــِل »شـدن« )بمعــنی ی رفتن و اتفــاق اما باید گفت که امیِد قلــبی ی حافــظ تغیـیِر اوضـاع اســت
 بار در غزلهای حافظ بکار رفته. آگاهی به گذشِت زمان و آرزوی تحــول یکی525افتادن و تحول یافتن( 



ــاییز و از مضمون های همیشگی ی شعر و فرهنگِ ایران بوده است. آمدِن بهار، جشِن َسده، نوروز، پ
زمستان، غیر مستقیم، انتقام گرفتن از اوضاع و از حکومِت ناپایدار است که خاک خواهد شد. شادی
در جشن است، ولی با آن، افسوس از ناپایداری و کوتــاهی ی عمــر و بخِت بــد در تــداعی اســت. در
واقع، علیرغم کم بختی، در بهترین شکِل آن، بهار و شادی و عشق و هنر در فرهنــگِ ایــران بهم می

: آمیزند و هنرمند، کار خود را شادمانه ادامه میدهد
! !        حجله ی ُحسن بیارای که داماد آمد ای عروسِ هنر، از بخت شکایت منمای

در انتظاِر تحول، در عین حال، بی اعتنایی به اموِر دنیا و مقاومِت منفی در برابر حکومت یک مشخصه
: ی دایمی در جدایی ی عمیق بین ملت و دولت در فرهنگ ایران است

! قصِر فردوس به پاداشِ عمل می بخشند         ما که رندیم و گدا، ِدیِر ُمغان ما را بس
! بنشین بر لِب جوی و گذِر عمر ببین               کآن اشارت ز جهاِن گذران، ما را بس

: و در غزِل دیگری با همین قافیه
! فلک به مردِم نادان دهد زماِم مراد          تو اهِل فضلی و دانش، همین گناهت بس

ویژگی های شعر عاشقانه
لیلی و مجنــون را کــه ازعشقِ ناکام و جان فدا کــردن در شــعر فارســی، یــادآوِر مجنــوِن لیلی اســت. 

کودکی به هم عشق داشتند از هم جدا میسازند. لیلی را پدرش به دیگری شــوهر میدهــد. مجنــوِن
ســودایی ســر بـه بیابـان میگـذارد )مثــِل اولین صــوفیها!(. او بـرای خـود/لیلی شـعر میگویـد و در آتشِ
ــدار بین عاشــق و معشــوق و اینکــه بهم عشــق و شــعرش میســوزد. در شــعرش از »وعــده« ی دی
نرسیده اند و از هم جدا افتاده اند ناله دارد... خاطره ی زنده ی زیبایی ی لیلی و جاهایی کــه از آنجــا

 میخــوانیم کــهدائــرة المعــارف اســالمکوچ کرده )نک ُاِدت ُپتی(. مجنون به زیارت این مکانها مــیرود. در 
داستاِن مجنوِن لیلی در واقع مجموعه ی اشعاِر چند شاعر در قرن دوم هجری بوده که بصورت دیوانی
در آمــده. بدینســان، این شــاعران از مجنــون مظهــِر اعــتراض بــه ســاختهای اجتمــاعی ی قبیلــه یی
میسازند و تلویحاً فاش میکننـد کـه بـا اسـالم، ارتبـاط زن و مــرد محـدود تـر شـده. او مظهــِر بن بســِت

عشقی است که شریعِت اسالمی بیشتر بر اطرافش دیوار کشید.

، ج. ستّاری با بررسی ی بسیاری از منابع عربی و غربی و فارسی پدیده ی حاالت عشق مجنوندر
عشقِ مجنون و معناها و گوشه و کنارهای رفتاِر او و ارتباطش را بــا تصــوف مــورد بحث قــرار میدهــد و
تحقیق خود را با »به دست دادن نمونه هایی از تفسیر صوفیانٌه عشق مجنون لیلی« همراه میسازد.

: »صـوفیه کـه معتقدنـد حـتی در عشـقهای مجـازی و صـوری هم، معشـوق معنـوی از جمله میگوید
است، افسانٌه حب عذری را در پرتو حدیث عشق که بر کشتٌه راه عشق پاک نــام شــهید نهــاده، بــه

شیوٌه خویش تفسیر می کنند و از آن نردبان معراج حقایق می سازند«.

ج. ستّاری یاد آور میشود که در میان اهِل ادب، مجنون »عاشق کامل )...(، پاکدامن و ثابت قدم و با
وفا« توصیف شـده. عشــق وی »افالطــونی بـه معنـای پیونـد قلــبی و روحی اســت. چـنین عشــقی،
عشقیست پایدار و ماندگار، حتی بی آنکه عشاق با هم دیدار کنند تـا عشقشــان از مالقاتهـای مکــرر
قوت گیرد. بر عکس، هجران و فراق، بر آتش انبوه عشق آنان دامن می زند«. سر انجام، عاشــق »از

درد عشق می میرد و بیدرنگ، به دنبال او، معشوق نیز روی در نقاب خاک می کشد«. 

 میگویند. این »عشق حرمان آلوده« که در آن، عاشق »خوار و زار«ُعذریاین نوع عشق را عشقِ 
است، البته عشقِ »لطیف« است. به این ارزشِ لطافت باید نقطه ی اشتراِک دیگری نیز بین عشــق

: »در واقــع، میــان عاشــق عــذری و معشــوق، بــه گــواهی عذری و شعر عاشــقانه ی پارســی افــزود
ســیمایاشعار، دیدارها و  بوس و کنار کم نیست و همه چیز مجاز است جــز آمــیزش« )ج. ســتّاری، 

(. اما با وجوِد مشابهت، بـا عشــقِ ظــرافت مندانــه ی پارســی و بخصــوص، عشــق در شــعر حافــظزن
تفاوت دارد. 



اصوالً در هر فرهنگی، کام و عشق و ذهنیات و عواطف و طرِز تفکر ویژگی های خاص خود را دارند،
! بعنــوان هرچند علیرغم تفاوت هایشان همخــوان می شــوند و بــه همــان معناهــای جهــانی میرســند

: این مثال، در شعر عاشــقانه ی هنــدی، تقاضــاگر و پاســخگو، عکسِ عشــقِ بــازی ی ایــرانی اســت
زنست که مطرود شده، »عاشقه« ی پر تمنّاست و مرد »معشوق«ِ  بی اعتنــا. معشــوقه ی هنــدی
معموالً بیوه ی جوانی است محبـوس در خانـه ی پـدِر شـوهر کـه درِد تنهـایی و هجـراِن عاشـقانه ی

: در شش مورد  کلمه ی »وعده« در دیوان حافظ بکار رفته، جز یکبار که خویش را میخواند. مثال دیگر
وعده یی است عینی که نافرجام مانده، بقیه وعده ی خیالی است. 

بعالوه، بقول ع. زرین کوب، عشقِ مجنون، عشقی است »آمیخته با عفت که با رازداری و خاموشی
در غــزل عاشــقانه ی فارســی شــباهت هایی بــا(. بــا کــاروان حلهو مرگ و سوگ هم پیمان اســت« )

عشقِ مجنون هست، اکثراً با عفت، و در آن وفاداری و رازداری و سوگ دیده میشود. بعالوه، عشــقِ
ایرانی بیشتر تخیلی و یا حتی یک جانبه است. عشقِ اسطوره یی ی شیرین و فرهــاد نــیز ســرانجاِم
شومی دارد. فرهاد، عاشقِ شـیرین کـه همسـِر خسـرو پرویـز اســت، محکـوم بـه کنـدِن کوه هاســت
)بگفته ی زرین کوب، شیرین او را به کوه کنی وامیدارد(. تختــه ســنگهای بــزرگ را بــر دوش میکشــد.
فرهاِد زحمت کشِ عاشق، در حیِن درد و رنج، مدام ناِم شیرین را با فریاد در کوه ها بــه پــژواک در می
آورد. به عشقِ شیرین، آواز میخواند. تا آنکه بــا خــبِر دروغیِن مــرگِ معشــوقش، خــودرا بــه پرتگــاه می

اندازد. 

در داستانهای عشقی ی ایرانی، عاشق و معشوق برای بهم رسیدن مبارزه میکنند و سر انجام، به
(. صــحنه  هــای کــامگیری شــان یکی از مضــمون هــایاســطورٌه عشقهم میرسند )نک ج. ســتّاری، 
 نظامی گنجــوی در پایــاِن قــرن ششــم هجــری. اهمیِتخسرو و شیریِناینگونه مثنوی هاست. مانند 

این داســتان کــه از روایتهــای پیش از اســالم اســت در اینســت کــه شــیرین، خســرو را در ادب و آدابِ
عشق بازی تربیت میکند تــا زن را شــییء جنســی ی مصــرفی بحسـاب نیــاورد. و این از نظــِر مـدنیت

بـا کـارواناهمیت بسیار دارد. در زندگی ی شخصی اش، نظامی گنجوی زن سـتیز بـود )زرین کـوب، 
(. با وجود این میتوانســت داســتان های عشــقی بین زن و مــرد را بــا معناهــای بــزرگی بــه  شــعرحله

درآورد! او مثنوِی مجنوِن لیلی را نیز سراییده. 

 گرگانی )که یکی از داستانهای ایرانی ی پیش از اسالم بوده(، ویس ابتکار عمل راویس و رامیِندر 
بدست میگیرد و راِه رسیدن به عاشق و سرانجاِم خوش را باز میکنــد و بقــوِل ج. ســتّاری، »ســتایش
ــابی عشق و پرستش جمال و لذت جویی و طلب ُخفت و خیز و تمنّای تن است که سرانجام به کامی

(.سیمای زنمی انجامد« )

نظاِم دیواِر  به  که  سری  مثِل  است،  ساز  وسوسه  مندی  َولَع/هوس  و  حرص  که  درست  این 
! ولی کــاِر شــاعِر غنــایی ی ایــرانی جــبراِن ســرکوفتگی هــا از راِه اعتالی شرعی/اجتماعی میخــورد

عاشقانه است. حتی میتوان گفت که یکی از عملکردهای شــعِر عاشــقانه تلطیــِف مــردان و آمــوختِن
آداب و احترام به زنان  است. حافظ راِه حِل جــبراِن کمبــوِد عــاطفی و ســر خوردگی در عشــق و در بن
بسِت اجتماعی را در آرزومندی می بیند، یعنی اراده اش را در خالقیت و تقدس ســرمایه گذاری میکنــد
تا در مدنیت، عاطفه ی متعالی  و چه بسا قادسانه یی برای خود و دیگری بسازد )تعاالی معشوق و
تربیِت مردان در فهم و خلقِ عشق(. بعبارت دیگر، نیِّت عشق سازان چیرگی بـر اضـطراب و تشـویشِ

درونی و تنزیِه رواِن مردان است. 

صوفیان شرِط عشق به خدا را تزکیه ی نفس، یعنی پیش از هر چیز کشتِن کام/میِل شهوانی در
خود، از راِه دعا و ذکر در تکراِر بی نهایت و َسماع میدانستند. بدینسان، سر خوردگی از موانعی را که
ــیز شریعت در کامجویی بوجود می آورد به ایماِن قادسانه تبدیل میساختند. شکی نیست که تصوف ن
در پــرورشِ مــدنیت نقش بــازی کــرد. این را در نیِّت حافــظ بــاز می یــابیم کــه صــریحاً محبت/مــدنیت را

:    میپرورد



ای غایب از نظر، به خدا می سپارمت                  جانم بسوختی و ز جان دوست دارمت )…( 
میگریم و مرادم از این چشِم اشکبار                    تخِم محبت است که در دل بکارمت

آزادگی اش بینی و  او در شادی خواری، به جهان  پروازی ی  بلند  البته، اعتالی حافظ دورتر میرود. 
شکوفایی بخشیده :

 بیا که قصِر اََمل َسخت ُسست بنیادست              بیار باده که بنیاِد عمر بر بادست   )اََمل=امید(
غالِم هّمِت آنم که زیِر چرخِ کبود                         ز هر چه رنگِ تعلق پذیرد آزاد است

! چه گویمت که به میخانه، دوش، مست و خراب     ُسروشِ عالِم غیبم چه مژده ها دادست
!                نشیمِن تو نَه این ُکنجِ محنت آبادست که ای بلند نظر شاهباِز سدره نشین

ترا زَکنَگره ی َعرش میزنند صفیر                         ندانمت که در این دامگه چه افتادست )...(
: غِم جهان مخور و پنِد من مبر از یاد                     که این لطیفه ی عشقم ز َرهُروی یادست

رضا به داده بده وز جبین گره بگشای                  که بر من و تو دِر اختیار نگشادست
! ، که جای فریادست نشاِن عهد و وفا نیست در تبّسِم گل                  بنال، بلبِل عاشق

: »کنج محنت آباد« را حافظ در غزلی دیگر چنین تصریح ساخته

طایِر گلشِن ُقدَسم، چه دهم شرحِ فراق       که در این دامگِه حادثه چون افتادم؟
من َملَک بودم و فردوسِ برین، جایم بود         آدم آورد در این ِدیِر خراب آبادم

بصورتِ مضمون  این  نیز  مسیحیت  در  فرشته.  َملَک=  بهشت.   باغِ  ی  پرنده  قدس=  گلشِن  طایِر 
سقوِط انسان/فرشته بیان شده )از اشکاالتِ سه دیِن تــک خــدایی یکی اینســت کــه دین را بــر گنــاِه
انسان بنا نهاده اند(. بهر حال، در زباِن حافظ، این مضمون بیشــتر بــه ناهمــاهنگی هــای محیطی کــه
شاعر در آن زندگی میکند بر میگردد. و امــا در مــورِد بســته بــودِن »دِر اختیــار«، همــانطور کــه ع. زرین
کوب مینویسد، »وقتی انسان در مقابل تقدیر چاره یی جز تسلیم و رضــا نــدارد، وقــتی قســمت ازلی
بی حضور او کرده اند، حاجت نمی بیند که دایم گره به جبین بیفکند و از سرنوشت خویش بنالــد«. در

واقع، از عاشقانه های حافظ پیداست که با سرنوشت بازی میکند.

نمیگذاشت بیابان  به  مجنون سر  مثِل  اما  میُبرد،  بسر  مذهب ساالری  بسِت  بن  در  میبایست او   !
احساسِ سرخوردگی را با تعاال بخشیدن به خود و معشوق و توسل به الهیت خنثی کند. رهـا شـده
در ُدوِر زمان، در غِم دوری، در هجران، در انتظاِر طوالنی و بیهوده ی یار و یاران، در جبراِن کمبودهــایی
که در خود و در محیط احساس میکرد، با میِل مدام به بوسیدِن لِب لعِل نگار و در آغــوش کشــیدِن او،
با او صحبت داشتن و از راه باد صبا برایش پیام فرستادن، احساس تنهایی در غیابِ دوست )کــه گــاه
ــق، ــاعِر عاش ــه در آن ش ــرفت ک ــورت میگ ــه یی ص ــر آین ــظ در براب ــرای حاف ــه ب ــا هم ــت(، اینه خداس
معشوق/خود را میدید. از سوی دیگـر، مجنـون رنـدی ی حافـظ را نـدارد. بـزرگی ی عشـق آنچنـان در

حافظ توانایی میسازد که اراده ی تغییِر جهان را دارد...
بیا تا گل بر افشانیم و می در ساغر اندازیم         

جهان را سقف بگشاییم و طرحی نو در اندازیم
اگر غم لشگر انگیزد که خوِن عاشقان ریزد          

من و ساقی بهم تازیم و بنیادش بر اندازیم 
شرابِ ارغوانی را گالب اندر قدح ریزیم                

نسیِم عطرگردان را ِشکر در َمجَمر اندازیم 
!    چو در دست است رودی خوش، بگو، مطرب!، سرودی خوش

که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم
! ! خاِک وجوِد ما بدآن عالیجناب انداز صبا

بَود کآن شاِه خوبان را نظر در منظر اندازیم
یکی از عقل میالفد، یکی طامات میبافد
بیا کاین داوری ها را به پیشِ داور اندازیم

بهشِت عدن اگر خواهی، بیا با ما به میخانه



! که از پای ُخمت، روزی، به حوضِ کوثر اندازیم
سخندانی و خوشخوانی نمیورزند در شیراز
بیا حافظ که تا خود را به ُملکی دیگر اندازیم

! رود= عــود. طامــات= گزافه گــویی )مجمر= ظرفی که در آن شکر دود میکردند تا فضا را خوشبو کنــد
های صوفیان که بظاهر کفرآمیز می آمد. حوض کوثر= در بهشت.(. 

در این غزل، برخالِف بودلر در »مرگِ عاشق و معشوق«، حافــظ میــل بــه پافراگذاشــتن از آنچــه را کــه
: هست در سر میپروراند. این غزل او پژواِک زیبایی است از یک رباعی ی خیّام

گر بر فلکم دست ُبدی چون یزدان         برداشتمی من این فلک را ز میان
وز نو فلِک دیگر، چنان ساختمی            کآزاده به کاِم دل رسیدی آسان

در تخیل،  در  عمر«،  »گذِر  تماشاِی  به  نشسته،  آبی  لِب  بر  است.  ساختن  عشق  حافظ  کاِر 
لحظه های شعر خویش، برای ساختِن معشوق و پرداختن به تقدســی کــه تغــزلش می آفرینــد. گــاه،

:  مثِل زنان اشک میریزد، ولی نگاهش منفعالنه نیست

نماِز شاِم غریبان چو گریه آغازم              به مویه های غریبانه قصّه پردازم
به یاِد یار و دیار، آنچنان بگریم زار            که از جهان، ره و رسِم سفر براندازم  )…(

! ! تا من       به کوی میکده دیگر َعلَم برافرازم ! مددی، ای رفیقِ ره خدای را

غرور او از امتناعِ معشوق لطمه نمیخورد. عشق از این نظر صبر و توانایی است که رابطه با قدرت
ــار و ــز و انزج ــوِن لیلی از روی عج ــد مجن ــظ مانن ــر، حاف نیســت، رابطــه ی زور نیســت. از ســوی دیگ
9عکس العمِل منفی در عشقِ شکست خورده، در گوشه ی بیابانی ننشسته. او از مجنون میگویــد )

بار در دیوانش(، ولی مجنون نیست. مجنون عاشقی است کــه هرچــه دیگــران میکوشــند او را بــه راه
راست هدایت کنند )!( بیشتر در عشقِ خود پابرجا میماند. به همه چــیز دهن کجی میکنــد و بعبــارت
دیگر، آنچه را دیگران »عقل« مینامند و »صالح« میگویند زیر پا میگذارد. در این مــورد، شــاعرانی چــون
حافظ همدِم اویند. مثِل مجنون، بی اعتنایی ی حافظ بـه عقـل و عـاقالن، بغـیر از فـرارش از فلسـفه و
حکمت و علوم دقیق و بدبینی اش نسبت به طبیبان، از این روست که عقل، نقابِ آنهایی اســت کــه
در عمقِ مغزشان، فرصت طلبی مثل عنکبوتی تار بســته و آنــرا وسـیله ی مــذهب سـاالری سـاخته.

: این نوع عقل را حافظ به طنز میکِشد. ترجیح میدهد مانند مجنون بی خرد باشد

!       که شیخِ مذهِب ما عاقلی گنه دانست ورای طاعِت دیوانگان ز ما مطلب

اما اگر شعِر مجنون را بخوانیم، می بینیم که با عشقِ ایرانی تفاوت هایی دارد. از یک سو، همانطور
(. ازاز کوچــه ی رنــدان: »روح شــعر او شــاد زیســتن اســت« ) که ع. زرین کوب در مورد حافظ میگویــد

ــر از ــظ فرات سوی دیگر، مانند مجنوِن لیلی، اما در ابعاِد شهری/مدنی ی گسترده، امیال قلبی ی حاف
: اعــتراضِ اجتمــاعی و اندیشــه ی جنوِن عشــقی و کــامجویی میرونــد، انگــیزه یی دو گانــه میســازند

قادسانه در پرورشِ مدنیت. این امر ضمیِر حافظ  شده، تا آنجا که ذهن او را به »طبــع نــازک« و »ذوق
لطیف« تبدیل ساخته )ع. زرین کوب(. 

! در آن، عشقِ ایرانی در شعر حافظ، از نوع عشقِ ُعذری و بیابانی نیست، عشقِ خیابانی است
ــظ حاشــیه رو اســت، ولی صــحنه ی ــه حاف ــا اینک ــد. کم ــدنیت پیش می آی هروندی/م مســئله ی شــَ
اجتماعی را ترک نمیکند. بویژه، عشق در ایران زمین با شرابِ لذت بخش در تداعی اســت. تــا انــدازه

! بهمین جهت، بنظر میرسد یی دیوانگی ی شاعراِن پارسی گوی و تغزل گویاِن عرب در همین است
! که شعِر مجنوِن لیلی، شعِر عاشقانه یی است بی شراب، که البته خشک است

بمعنای است،  فرهادی  عشقِ  کنیم،  سازی  اسطوره  ایرانی  عشقِ  مورِد  در  بخواهیم  هم  اگر 
سیاسی آن. فرهاد یادآوِر رومئو )درگیر در کشمکش های ایل و تبار( و افسانه ی یونــانی ی ســیزیف
)در اراده به ساختن، بــدون رســیدن بــه هــدف( اســت. در کوشــش مــداوم، و بی انتظــار از پــاداش در



عشق، فرهاد قربانی ی بساط اجتماع است، زیرا بخود اجــازه داده عاشــقِ شــیرین، همســِر خســرو
 بار9 بار و مجنون 8پرویز شود و در نتیجه محکوم به سخت ترین کارها شده. درست است که فرهاد 

!«. : »شرط اول قدم آنست که مجنــون باشــی در دیوان حافظ آمده و مهم تر از آن، اینکه خود میگوید
ولی یکی از مدنی ترین و عاشقانه ترین و از نظِر جامعه شناسی، سیاسی تــرین غزلهــای حافــظ در

و از ستیز با مذهب/قدرت و در باره ی جوان ُکشی در استبداد، بــا اســطوره ی فرهــاد ســاخته شــده
: دید او و با درد و رنج و عشقِ او هم

به مژگاِن سیه کردی هزاران رخنه در دینم              بیا کز چشِم بیمارت، هزاران َدرد بر چینم
! ااِل اِی همنشیِن دل که یارانت برفت از یاد،             مرا روزی مباد آن دم که بی یاِد تو بنشینم

!    که کرد افسون و نیرنگش، ملول از جاِن شیرینم جهان پیر است و بی بنیاد، ازین فرهادُکش فریاد
! نسیمی زآن عرقچینم بیار ای باد شیگیری               زتابِ آتشِ دوری، شدم غرقِ عرق چون گل

جهاِن فانی و باقی، فدای شاهد و ساقی              که سلطانی ی عالم را ُطفیِل عشق می بینم
اگر بر جای من، غیری گزیند دوست، حاکم اوست    حرامم باد اگر من جان بجای دوست بگزینم

!            که غوغا میکند در سر، خیاِل خوابِ دوشینم صباح الخیر زد بلبل! کجایی، ساقیا، بر خیز
شِب رحلت هم از بستر َرَوم در قصِر حورالِعین          اگر در وقِت جان دادن، تو باشی شمعِ بالینم

حدیِث آرزومندی که در این نامه ثبت افتاد                همانا بی غلط باشد که حافظ داد تلقینم

)چشِم بیمار= چشِم خماِر افسونگِر معشوق. جهاِن فانی و باقی= لذتهای این دنیا و بهشت در آن
باح دنیا. سلطانی ی عــالم را طفیــِل عشــق می بینم=  در راه عشــق، این جهـان را می بخشــم. صــَ

الخیر= صبح به خیر. حورالعین= حوریان بهشتی با چشماِن سیاهشان(. 

ساختهای شعر فارسی  
از پیش از اسالم، تغزِل پارسی در شعِر عربی بی اثر نبود، در حالیکه پس از اســالم، شــعِر عــربی در
اربن ُبــرد )قــرن دوم تغزِل پارسی تأثیر گذاشت. شاعرانی چون ابونواس )قــرن اول ـــ دوم هج.( و  بَشــّ
هج.( که ایرانی نژاد بودند از شاعراِن بناِم عربند و غزلهایشان َدمی نو بر شعِر عرب َدمید )امـا اعـراب
کمتر حاضرند حق شناسی کنند(. در مداین )در همان بابِل و چهار شهر نزدیک تیسفون و زیِر سـلطه
ی سیاسی و فرهنگی ی ایــران تــا پایــاِن حکــومِت ساســانیان در ســواحِل غــربی ی جیحــون(، شــعِر

 حاالتعربی را با معیاِر »ذوق متمدنانه و متأثر از شهری گری« ی ایرانی می سنجیدند )ج. ستّاری،
(. پس، هر چند از شعِر پارسی ی پیش از اسالم کم میدانیم، بنظر میرسد که مــدنیتعشق مجنون

سازی از اصوِل شعر غنایی ی ما بوده. 

بعد از اسالم، در ابتدا ترنم در طبیعت و پرستشِ طبیعت )که در گات ها هم هست( بیشتر معمول
ــه ــر چ ــرای ســاز و آواز ســراییده میشــد. ولی ه ــذت بخشــی ب ــه در آرامشِ ل ــود و شــعِر کامجویان ب
اغتشاشاتِ سیاسی و فروپاشیدگی ها بدنباِل یورشِ اشغالگران بیشتر میگشت، دلربایی های یار و
بی اعتنایی های او، احساسات و آرزوهای عاشق، حاالتِ عشق و خیاالت و تخیـل و تصـاویِر شـاعر و
ار نــیز هســت. او کــه مثــِل فروتنی و زاری هایش باال میگــرفت )این مشخصــه ی شــعِر عــربی ی بشــّ
رودکی کــور بــود، هنگــامی کــه در جمــع، اشــعاِر عاشــقانه اش را بــرای معشــوقش میخوانــد، ســراپا
میلرزید. چون هجوی در باره ی خلیفه المهدی نوشته بود، او را جلوی چشم مردِم بصره آنقدر شالق

زدند تا جان سپرد(.

مهم است یاد آوری کنم که غزل بمعنای قول و سرود است و باید بیِن شعر برای ساز و آواز )که از
سادگی ی ساخت آن پیداســت( و شـعِر نوشـتاری )کــه نحـوی کـار شـده تـر دارد( تمـایز قایـل شـد.
سرنوشِت شعر فارسی، در جواِر شعرهای دیگــر در جوامــعِ فئــودالی )شــعِر تروبادورهــا در فرانســه و
آلمان و اسپانیا و پرتغال، که خود در اصل، بواسطه ی اعراب، از شعِر ایرانی الهام گرفتند(، از مّداحی

بتــدریج، و بــویژه از!  برای امیر تا »مداحی« برای معشوق و از آن تا مداحی برای خــدا در گــردش بــود
ــه اواخر قرِن پنجم هجری، شاعراِن پارسی گوی از قصیده ی مّداحانه و مرثیه گویی فاصله گرفتند و ب
غزل، که بیشتر در خلوت برای خــود میســراییدند روی آوردنــد )ذ. صــفا(. بگفتــه ی م. معین، در دوران



مغول، »در عوض قصیده، غــزل اهمیــتی بســزا یــافت و دو نابغــٌه بــزرگ غــزل ســاده )ســعدی( و غــزل
: عرفانی )حافظ( در این عصر بوجود آمدند. حافظ خود فرماید

 »در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است         صراحی می ناب و سفینٌه غزل است«.
)سفینه= کشتی، و هم چنین دفتِر اشعار(

در شعِر غنایی ی پارسی، جنبه ی موسیقاری ی شعراهنگ ها )اوزان( و ضـرباهنگ هـا )ریتم هـا( و
قافیه یک طرف ماجراست و ماجرای عشق/کام در فرهنگ، طرف دیگر. هر چند در مورِد شعِر عرفانی
هم می توان همین را گفت، زیرا شاعِر عشق پرداز، انساِن تقدس ساز هم هســت. در شــعر حافــظ،
عرفانی انسان ساز میتوان یافت. عشق و هنری نیست که قادسانه نباشد )امروز، انحراف و ســقوِط

هنری خود نشانه ی مرگ خدا و سقوِط تقدس و انسان است(.

پیونِد شعر پیش و پس از اسالم را باید در تحوِل زباِن ُسغدی بسوی زباِن پهلوی و سپس َدری دید،
با شعراهنگ هــا و ضــرباهنگ هــایی کــه از قــدیم در ایــران زمین وجــود داشــت. مثالً شــعراهنگی کــه

 هج.(5- 6 هج.( در شاهنامه بکار میبرد و یا شعراهنگی که در رباعیات خیّام )قــرن 5فردوسی )قرن 
. هم چــنین ذ.بــا کــاروان حلههست »از قدیمی ترین انواع شعر فارسی است« )نــک ع. زرین کــوب، 

(. تاریخ ادبیات ایرانصفا، 

در مجموع، باید در شعر پارسی بین شعر رزمی و بزمی، تغزل عاشقانه، عارفانه و شعِر استداللی
: شــاعِر بــزرگِ تفــاوت قایــل شــد. یــادآوری کنم کــه بــا چنــدین نــوع شــاعر در ایــران ســر و کــار داریم

حماسی، فردوسی؛ شاعراِن ستایشگرِ  توانمردان در قصیده )مانند عنصــری و منــوچهری و فــرّخی(؛
شاعراِن استداللی ی اخالق گرا و معترضی مانند ناصر خسرو و سنایی )که تبّهِر چشمگیری در تغزل
دارد(؛ شاعراِن غزلسراِی کامجو در راِه فردیت/مدنیت، مانند ســعدی و خواجــو و حافــظ کــه اعتقــاداتِ
عمــومی ی قادســانه و مــذهبی/عرفــانی ی زمانشــان ضــمیر آنهــا شــده بــود؛ و هم چــنین، مثنــوی
سازانی چون نظامی و گرگانی، عارفان و صوفیاِن شیدایی چون عطّار و مولــوی؛ ســپس، هــزِل ادبی
ی از هر نظــر پــر معنــای عبیــد زاکــانی، هم عصــر و همــراِه حافــظ، کــه از هــرزه گــویی هــا و انتقــاداتِ
ــیز اجتماعی ی شاعرانی در قرن ششم و هفتم الهام میگرفت و رگه یی از هزل پردازی ی سعدی ن

در او هست. 

: خیّام، حکیم و فیلسوف، در طرِد مذهب ساالری. ق. غنی در تقسیم بندی های یک نوع شاعر دیگر
خود، خیّام را از آن دسته میداند که »اصول علم را بکــار میبندنــد«، بــر خالِف شــاعراِن »پــر شــور و بــا
ــتند و حرارت« که بیشتر »اهل عقیده« هستند، »یعنی معتقد به مذهب اند و اصل تقلید را تابع هس
به عقل و منطق و حکمت و فلسفه آزادی نمی دهند که نحّل عقائــد مــذهبی و معتقــدات دیــنی آنهــا
شود«.  سعدی از »طبقه«ی شاعرانی است که »خندان و خرّم و بّشاش هســتند«. او »می بینــد و

:  لذت می برد«، »می خندد و می خواند«

»بامدادان که تفاوت نکند لیل و نَهار      خوش بود دامِن صحرا و تماشای بهار«

از کجا آمده و چه خواهد شد )…( حافظ هم این جویبار  این درخت و  این سبزه و  ندارد که  »کاری 
همین است، از طرفی ابیقورس یونانی است و از طــرفی غــرق در تخیالت شــاعرانه از نــوع خوابهــای

خوش قّدیس فرانسوا د اسیز ایطالیائی« )ق. غنی(.

یک مسئله ی قابل توجِه دیگر در باره ی شعر فارسی، ماجرای اوزان/عروضی است که در قرن دوم
هجری با گوشِ عربی تنظیم شده و تا اندازه یی جنبه ی قاعده گذاری دارد )از جملــه، نــک ســیروس

(. نا هماهنگی هایی از نظِر زبان شناســی در این »علم« بچشــمآشنایی با عروض و قافیهشمیسا، 
میخورد. نمیتوان با آن، نغمه پردازی در شعر فارسی را بخوبی فهمید. درست است که شعر پارسی
پس از اسالم از شعر عربی الهــام گــرفت، ولی کالم در هــر زبــان، آهنگهـای خــود را دارد. هم چــنین،
تمییِز آهنگ از راِه تقطیع که قطعه قطعه کردن شعر بــه هجاهــای کوتــاه و بلنــد اســت، واقعیِت شــعر
سرایی در زبان فارسی را کامالً منعکس نمیکند. بسیاری از اشعاِر فارســی بــه این »قاعــده« پشــت



)کــه میکنند. بهترین مثال آن در اولین غــزل حافــظ دیــده میشــود، بــا سلســله کــردِن آ / آ / آ / آ / آ / آ
صدای ناله و شکوه را مجّسم میسازد( : 

شِب تاریک و بیِم موج و گردابی چنین حایِل       کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها؟

حتی باال و پایین آمدِن صدا در عبارت مورِد توجه قرار نگرفته. مکث ها تا حدی ولی ترکیِب گروه های
نحوی و سلسله های صوتی در عبارت را نمی بینند. در حالیکه این عوامل ساخِت ضرباهنگ را تغییر

، دو ســاخِت صــوتی ی مختلــف بــا همــانشــاهنامهمیدهد. مثالً در دو مصــراعِ زیــر از دو بیِت مختلــِف 
شعراهنگ ساخته شده، یعنی سلسله های صوتی ی عبارت بخاطر مکث ها و تکیه ها تغییراتی در

:  ضرباهنگ بوجود آورده

توانا / بود || هر که / دانا بود
                                                                                                                           aAA / oa || ae / AA / oa

به ناِم / خدا / ونِد || جان و / خرد
 é Aé / oA/aé || Ao / ea 

: / (، باضــافه ی عالمِتa و Aدر اینجا، هر هجا را با حروف مصوّتِ کوتاه و بلند آن نشان میدهم )مثل 
: || برای مکث و تفکیک بلند تر، برای نشان دادِن سلسله های برای مکث و تفکیک کوتاه، و عالمِت

ــنیم صوتی/گروه های نحوی، و هم چنین باال و پایین آمدِن صدا که سازنده ی ضرباهنگِ کالمند. می بی
ــابیم که دو ساخِت صوتی ی مختلف داریم. در مصراعِ اوِل غزلی از حافظ، که در آن سیزده هجا می ی
)اکثراً سیزده هجا، ولی دوازده یا شانزده هجا هم بکار میبرد(، ضرباهنگ با ســه گــروِه نحــوی و ســه
مکث و سه بار باال و پایین آمدِن صدا با دو بخشِ چهار هجایی + یــک بخشِ دو هجــایی + یــک بخشِ

ساخته شده : سه هجایی شده

گل/ در بر و || می / در کف و || معشوق / به کام است
                                                                                                      o / a / a / o || e / a / a / o || aU / e A / a

است دیگر  بنوعی  آهنگی  ابداعِ  زیر،  غزل  در  )شکسته، و  فعل  مفعوِل  با  صدا  داشتِن  نگاه  باال   :
ضرباهنگی بوجو می آورد که از سلسله هــای صــوتی ی عبــارت ســاخته ریخته، گالب زده، رباب زده(

شده است و شعراهنگِ نویی میسازد :

عروسِ بخت || در آن حجله || با هزاران ناز ||         شکسته َکسمه و / بر برگِ گل || گالب زده
ز شور و / عربده ی / شاهداِن / شیرین کار ||        شکر شکسته || سمن ریخته || ُرباب زده

:  هجا، مصــراعِ دوم14:   هجا. بیِت دوم، مصراعِ اول14:    هجا، مصراعِ دوم13:  بیِت اول، مصراعِ اول
 هجا. مجموعِ این ترفندها نغمه ی غزل را میسازد. یک رشته غزلهای دیگر حافظ، نغمــه یی دیگــر13

: دارند. مثالً

! || که ریخت/بی ُگل ِ رویت || بهار ِ ُعمر  ! || الله زارِ  ُعمر ||        باز آ ای/ُخرّم از/ُفروغِ  ُرخت

:  : »فروغ رخت«/ »گل رویت« و »الله زار عمر«/»بهار عمر«، در سلسله های صوتی قرینه سازی با
o/o/o/o و o/u , o/uصدا پایین+ صدا باال+  هجا. مصراعِ دوم14: صدا باال+صداپایین، با   . مصراع اول :

 هجا. عالوه بر آن، لحِن امری هم نوع نغمه را مشخص ساخته.  13صدا پایین، با 

بدینسان، شعر فارسی قواعد و بدیهه سازی ها و شعراهنگها و نغمه های خاص خود را دارد که از
زبانهای محلی )مخصوصاً خراسانی  و دری که زبان ملّی شد( و از آهنگِ لهجه ها تـأثیر گرفتـه. زبـان
دری/فارسی ی امروزی )که با زبـاِن حافــظ چنــدان تفـاوتی نـدارد( بـا ضــرباهنگ هـا ی ویــژه ی خــود،
ــدی، موسیقی ی خاصی میسازد. بعالوه، آهنگ یک عبارت در ورای کلمات، با لحن های مختلِف تأکی
خطابی، نمایشی، سوآلی، تعجبی، آمرانــه، نــا امیدانــه، تردیــدی، غمگین، گســتاخانه، طنزآمــیز، بــه
ضــرباهنگ هــا و شــعراهنگ افــزوده می شــوند و بــر سلســله هــای صــوتی/گروه هــای نحــوی ی کالم



سوارند. در اشعار حافظ، بویژه لحِن خطابی بسیار است و ُبعدی نمایشــی یـا تشــریفاتی بوجــود می
!« دعوتی است به عشق و مستی در لحظه های شعر.  !« و »بیار آورد. »بیا

بعالوه، برای تمایِز شعر از نثر، شاعران کلمات را جابجا میکنند و این خود آهنگی نو میسازد. شاعراِن
پارسی گو در کاربرِد شعراهنگ ها، ضرباهنگ هایی میسازند که قواعد از پیش ســاخته ی قــالبی ی

و غیرُتن!… از بیاِن آن عاجزند. این فعل بازی ها کجا و نغمــه هــا و »علم اوزان« و فاعلن فاعلن فعالتن
! نوآوری های تصویری و آهنگی ی سحرآمیِز حافظ کجا

! )…( از خیاِل لطِف می، مّشاطه ی چاالک طبع،         در ضمیِر برگِ گل، خوش میکند پنهان گالب
باشد آن َمه ُمشتری، ُدرهای حافظ را اگر           میرَسد هر َدم به گوشِ ُزهِره ُگلبانگِ ُرباب

///چهار///

شعر شادی آفرین 
بعد از اسالم، تا هنگامی که شعرای ایران در سایه ی دهقانان بزرگ و خاندان های اصیل ایرانی )که
با اعراب زد و بند داشتند( و بویژه دولتهای محلی ی مستقل از خالفِت بغداد و حامی ی شــعر و ادب
و هنر میزیستند، شعر آرامشِ خاصــی داشــت، از ســرهایی نســبتاً بی دغدغــه می آمــد، در شــادی
خواری. بررسی ی اشعاِر شاعراِن دوره ی اوِل تغزل بعد از اسالم نشان میدهــد کــه در آرامشِ قلــبی

! سراییده شده اند. البته بجز شعِر عاشقانه که در هر حــال، تشــویش و شــیدایی در آن مــوج میزنــد
(، با دلسوزی و عدل اجتماعی ی پادشــاهان ایــرانی نــژاِد زیــاری،تاریخ ادبیات ایرانبگفته ی ذ. صفا )

بویی، خوارزمی و سامانی، »ایران قرن سوم و چهارم مقــرون بآبــادانی و وســعت بالد و کــثرت قــراء و
قصبات و فزونی جمعیت و ساکنان آنها، و ثروت سرشار اهالی بود« )اما آن روی این سکه، گسترش
برده داری در اثـر اشــغاگری هـای مســلمانان در نــواحی ی سـند و هنـد شـده بـود. اسـرای بســیاری

میگرفتند و بازاِر برده فروشی را بیشتر رواج میدادند(. 

ترکها این  بودند.  و خدمتگذاِر سامانیان  نژاد  ترک  اسرای  اصل،  در  پنجِم هج.(  قرن  )ابتدای  غزنویان 
! را که اشتهای هم جنس بازی را در بین اربابان خود بر می انگیختند و ادامه ی این سنِت »شریف«

بین شرفا معمول بود تضمین میکردند! ترکها بـه تـدریج ارتقــا یافتنــد و بــه سپهســاالری و حکــومت بــر
والیات و ایاالت کشور رسیدند و سپس بر اربابان خود شــوریدند و قــدرت را بدســت گرفتنــد. عــدالت و
بزرگواری ی سلسله هــای ایــرانی را بــه فراموشــی ســپردند. بــا وجــود این، غزنویــان ســنت ادبی ی

 هج.( شعر در آسایشی نســبی بــود،432سامانیان را دنبال کردند. تا اضمحالِل غزنویان در خراسان )
توصیِف طبیعت و وصِف زیبایی ی یار بدون تشویشِ درونی بیان میشد و تغزِل غنایی به ســخِن عیش
و نوش و شادی و لذت و کامجویی میپرداخت. شعِر غنایی ی آرام را در قرن چهارم و پنجم هجری، با
ــوچهری و رودکی و دقیقی ) هر دو در درباِر سامانیان(، عنصری )دربار سامانیان و محمود غزنوی(، من

فرّخی ) هر دو در دربار غزنوی( و شاعرانی دیگر می یابیم. 

و کتابخانه ها  و  تحقیق  مراکِز  تعداِد  پنجم،  قرن  اول  ی  نیمه  و  چهارم  قرن  در  صفا،  ذ.  ی  بگفته 
مدرسه ها در سراسر ایــران بســیار زیــاد شــد و »تشــویق شــاهان و امــرا و وزراء و خانــدانهای متمکن
ــا نسبت به اهل علم و تحریض آنان به تعلیم و تألیف« قابل توجه و تحسین. و این البته همزمان بود ب
ــه ــت ک ــی اس ــران، دوره یی از ادواِر ادبی ی فارس ــداد. این دوره ی ای ــرهنگی در بغ ــکفتگی ی ف ش
شــاعران و نویســندگان و اســتادان بــزرگ بســیاری، آنهم از ناحیــه ی خراســان و مــاوراءالنهر، پــرورش
یافتند و از تشویقِ  »بی سابقه« ی شاهان برخــوردار بودنــد )ذ. صــفا(. شــاعران نــیز دل بــه ُخمریّــات

میزدند و خمریّات را به دل!
)باحتماِل قوی در ترنمی همراه با ساز( :  هج.، اهل سمرقند( چنین میسراید4رودکی )قرن 



شاد زی با سیاه چشماِن شاد             که جهان نیست جز فسانه و باد
زآمده شادمان بباید بود                       وز گذشته نکرد باید یاد )…( 

! باد و ابرست این جهان و فسوس.         باده پیش آر، هر چه باداباد

این شعر که شادی خوارِی درباِر سامانیان را در بخارا توصیف میکند به کامجویی ی شرقی و زیستن
در لحظه های شعر و زندگی ی شادمانه بر میگردد. زماِن حاضر انتخاب شده.  فاصـله گـیری از نظـاِم

: حاکم بر جهان در آن دیده میشود. در کم اعتنایی به دین نیز، رودکی چنین استدالل میکند

روی به محراب نهادن چه سود؟       دل به بخارا و ُبتاِن تَراز،  
ایزِد ما وسوسه ی عاشقی            از تو پذیرد، نپذیرد نماز

)تراز=طراز، شهری در ترکستان(

 هج.( ترکیباتِ صوتی و ضرباهنگ های بدیعی میسازد و5در توصیِف طبیعت و گلها، عنصری )قرن 
: خود باغباِن هماهنگی ی اصوات است

باد نوروزی، همی در بوستان، ُبتگر شود           تا ز ُصنعش، هر درختی، لعبتی دیگر شود
باغ، همچون کلبه ی بزّاز، پر دیبا شود              باد، همچون طبله ی عطّار، پر عنبر شود

سوسنش، سیِم سپید از باغ، بر دارد همی     باز، همچون عارضِ خوبان، زمین، اَخَضر شود  

: آنچه در شعرش مسحور میکند شعراهنگ های اوست. ضرباهنگ های  هج.(5یا منوچهری )قرن 
: دلگشایش را در نگارخانه ی اصواتش بتصویر در می آورد

!        باِد خنک از جانِب خوارزم، َوزان است   خیزید و َخز آرید، که هنگاِم خزان است
! آن برگِ َرزان بین که بر آن شاخِ َرزان است      گویی به َمَثل، پیرهِن رنگرزان است

)خز= جامه ی ابریشمی(

: حافظ این ضرباهنگ را در غزلی به مطلعِ زیر بکار برده
گل در بر و می در کف و معشوق به کام است      سلطاِن جهانم به چنین روز، غالم است !

آرام میسراید. گاه، منوچهری در شعر عاشقانه اش زاری سر میدهد ولی در حضوِر طبیعت، شعِر 
: نمونه یی از آن برای ترنم با ساز، هر چند نغمه یی است شاد

َزردُگالن شمع برافروختند           ُسرخ ُگالن یاقوت اندوختند
سرو ُبنان جامه ی نو دوختند      زینسو و زآنسو به لِب جویبار )…(

باز، جهان خرّم و خوش یافتیم     زی سمن و سوسن بشتافتیم
زلِف پری رویان برتافتیم             دل ز غِم هجران بشکافتیم 

  هج.( که سرمایه ی تغزلش، گاه هوس مندی و کامیابی با پسراِن زیبا5و یا در شعر فرّخی )قرن 
: روی در خلوت است

یادباد آن شب کآن شمسه ی خوباِن تراز         به طرب داشت مرا تا بَِگِه بانگِ نماز
من و او هر دو به ُحجره در و ِمی، مونس ما      باز کرده َدِر شادی و َدِر ُحجره فراز

َگه به صحبت بَِر من با بَر ِ او بستی عهد          َگه به بوسه، لِب من با لِب او گفتی راز

اما در بسیاری موارد، عشقی که میسراید »عشق نیست، نوعی بیماری است. عشق به پسران
(. با کاروان حلهساده روی، به معشوق عیار سپاهی است« )ع. زرین کوب، 

ــد، هم از بعضی از این شاعران درباری ترجیح میدادند پایان زندگی را در گوشه گیری و عبادت بگذرانن
ــاِن دربار فاصله بگیرند و البد ترس از جهنم هم در کار بوده ! این مّداحان از موضع گیری در برابِر ِ حاکم



اجنبی پروایی نداشتند. در واقع، مسئله ی هویِت شــاعر و رابطه اش بــا مــذهب و بــا حاکمــان در این
دوران حادّ نیست ولی وجود دارد. فاصله گیری از قدرت و ســلطه جــویی )و بطــور مشــخص، وحشــِت
اخالقی یی که اقتصاِد جنگ و نظامی گری بر می انگیخت( در شعر بروز میکــرد. آیــا رودکی را بهمین
جهت به زندان محکوم ســاختند و کــور کردنــد؟ رودکی چــنین میســراید )و این مضــمون را در شــاعراِن

: پس از او و مثالً در شعر انوری هم می یابیم(

مهتراِن جهان همه ُمردند         مرگ را سر همه فرو کردند
زیر خاک اندرون شدند آنان       که همی کوشک ها برآوردند

از هزاران هزار نعمت و ناز         نَه به آخر جز از کفن بردند
بود از نعمت آنچه نوشیدند       وآنچه دادند و آنچه را خوردند

عنصری )که ثروتمندترین شاعر درباِر محمود غزنوی شده بود( در مقایسه ی ضمنی ی خود با پاداش
: پردازان چنین میسراید

میاِن زاغ سیاه و باِز سپید                    شنیده ام از حکیمی حکایِت دلبر
: هر دو یارانیم،     که هر دو مرغیم از جنس و اصِل یکدیگر به باز گفت همی زاغ

جواب داد که مرغیم، ُجز به جای هنر     میاِن طبع من و تو میانه یی است مگر؟!

در مجموع، این تغزل گویان غنایی به زیبایی های محسوس و طبیعت دل می بستند، با دلی آرام و
دور از تشویشِ خاطر، در »سکوت در باره ی مسائل زندگی« )که ابیقــور و ابونـواس و خیّـام پیشـنهاد

(.با کاروان حلهمیکنند. نک ع. زرین کوب، 

شعر نا آرام
بعد از غزنویان، بـا وخیم شـدِن اوضـاع در اثـرحمالتِ پی در پی ی نژادهـای تـرک، بی ثبـاتی هـا، بی
سامانی ها و فجایعِ اشــغالگران وسـعت یـافت، فسـاد هـای گونـاگونی صـحنه ی اجتمـاعی را آلــوده
ساخت، فقر دامنگــیِر ایــران شــد. در حکومتهــای تـرک نــژاد )از ســلجوقیان گرفتــه تــا شـاخه هاشــان،
اتابکان آذربایجان، اتابکان ُسلُغری، اتابکان لرستان(، خاطر ها پریشــان بــود. در اوایــل حمالتِ ترکهــا در

: نیمه ی دوم قرن پنجم، امیر معزی چنین ماتم میگرفت

! منزل مکن جز در دیارِ  یاِر من            تا یک زمان، زاری کنم بر َربع و اَطالل و ِدَمن )…(  ای ساربان
بر جای رطل و جاِم می، گوران نهادستند پی        بر جای چنگ و نای و نی، آواِز زاغست و َزَغن

)َربع = خانه. اَطالل = خرابه های خانه. ِدَمن = آثار بر جای مانده از یک خانه. این غــزل یــادآور قصــیده
های عربی است که با نگاه به آنچه از چادِر کوچ کرده ی یار برجای مانده شروع میشود(.

تندی دلمرده،  و  غنی(  ق.  )نک  میبردند  بسر  اضطراب  و  تشویش  در  شعرا  مردم،  ی  بقیه  مانند 
میکردند. پوچی ی شغلشان، یعنی مّداحی، آنها را از درون میخورد. »در دربارها بــا این حلقــٌه طالیی
)امیر و وزیر و دبیر و حاجب و دلقک و ســاقی و شــاهد( کــه همیشــه بــر گــرد ســلطان مســتبد نیمــه
دیوانه و غالباً تملق پســند و مالیخولیــایی وقت هســت، تقریبــاً همــه وقت و همــه جــا آداب بیشــتر از

(. در واقــع، در افــراط و نبــوِد تعــادل،بــا کــاروان حلهاخالق مورد توجه واقع می شــود« )ع. زرین کــوب، 
اخالق قربانی ی آداب میگردد. 

در این دوره، شاعران شعِر سرگرداِن نا آرام میسرودند، به هم میپریدنــد و فّحاشــی را بعنــوان ســبک
)ذ. صفا( وارد شعر میساختند. از آن هنگام، مسایِل اجتماعی/وجدانی/اخالقی مطــرح شــد و فضــای
تغزل را به ناراحتی و کشمکش کشـاند. این جنبش بـا دوری از قصـیده )بـرای مـّداحی( و نـزدیکی بـا
غزل همراه است، زیرا غزل را که سخِن بی نقاب بود برای خود میگفتنــد، گــاهی در ســرزنش خــود و

سرکوفتگی و بی تابی، در پوچی ی روابط. 
شاعِر بد زبان و هجاپردازی چون سوزنی )که برای جانشیناِن ســلطان ســنجر، در قــرن ششــم هج.،

: مدح میگفت(، چنین اعتراف میکند



ز هر بَدی که تو دانی، هزار چندانم        مرا نداند زآنگونه کس که من دانم
بِآشکار بََدم، در نهان، ز بد بََتَرم             خدای داند و من، ز آشکار و پنهانم  )…(
هوا به من بَر َداّلل، معصیت گشتست    از آنکه خواجه ی بازاِر فِسق و ُعصیانم  

از هم پاشیدگیهای اجتماعی به غمزدگان این احساس را میداد که به حال خود رها شده اند و نظاِم
عــدِل الهی بی معنــا از آب در آمــده. بــرای تقــدس بایــد چــاره یی میشــد، زیــرا تقــدس/خــدا/انســجام
اجتماعی در خطر بود. صوفیگری بـاال گــرفت. طبقــه ی حـاکم و آنچــه پـرورش میــداد زیــر ســوآل رفت.

 هج.( از مــّداحی535هج.( و ســنایی )م. 481شاعراِن مبارز و شیعه مذهبی چــون ناصــر خســرو )م. 
دوری جستند و مسیِر شعرگویی را تغییر دادند. ناصر خسرو که باید او را یک پناهنده ی مهاجر دور از

: نظاِم حاکم دانست، مبارزی است که شعِر درباری را طرد میکند

! من آنم که در پای خوکان نریزم          مر این قیمتی ُدرّ، لفِظ َدری را

مثالی از عقاب تیر خورده و بر زمین غلطیده میزند که ضرب المثل شده و امروز آنرا در انتقاد از خود
در برابر شکسِت انقالب و جنایتهای دیکتاتوری که بدنباِل آن آمد، به زبان می آوریم : 

گفتا عجبست اینکه ز چوبی و ز آهن      این تیزی و تندی و پریدن ز کجا خواست؟
! زی تیر نگه کرد و پَِر خویش بَرو دید         گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست

انوری، شاعر قرن ششم »که بمدایح غرّا و غزلهای شیوا و مقطعات پر مضمون خود مشهورست«،
: (. یکی دو ترانه ی او را می آورمگنج سخن»از ارکان شعر فارسی است« )ذ. صفا، 

! !         بس روِز طرب که دیدم از وصِل لبت بس شب که به روز بردم اندر طلبت
!  ! خوش باد شبت :             کِای روِز وصاِل یار رفتی و کنون، روز و شب میگویم

بیننده که چشِم عافیت بین دارد                می خوردن و مست خفتن آیین دارد
تا جان دارم ز دل نمیخواهم داد                  تلخی که مزاجِ جاِن شیرین دارد

افشاگری چنین  انوری  بود(  آنها سلطان سنجر سلجوقی  از  یکی  )که  ممدوحان/اربابانش  مورد  در 
: میکند

آن شنیدستی که روزی، زیرکی با ابلهی              گفت کاین والی ی شهر ما گدایی بی حیاست؟
: چون باشد گدا آن کز کالهش ُتکمه یی       صد چو ما را روزها، بل سالها، برگ و نواست؟ گفت

! غلط اینک ازینجا کرده ای       آنهمه برگ و نوا دانی که آنجا از کجاست؟ گفتمش ای مسکین
! ُدرّ و مرواریِد طوقش، اشِک طفالن منست             لعل و یاقوتِ ِستامش، خوِن ایتام شماست

)ِستام= زینت طال و نقره ی بَرّاقِ اسب. ایتام= یتیمان(

مرگ بر شانه ها سنگینی میکرد. شاعِر بخارایی، َعمَعق ) نیمه ی اوِل قرِن ششم هج.( معشوقِ
)شعرش را خواهم آورد(. خود را دفن شده مجسم میسازد

)در  مغول شد  جنایات  قربانی ی  که خود  نیشابوری  یی615عطّار  مرده  را  خود  در شعری   هج.(، 
: مجسم میسازد که از دروِن گور، چنین ناله سر میدهد

من دانم و من، حاِل خود اندر لََحِد تنگ        جز من که بداند که چه آمد به سِر من؟  )…(
من دست ُتهی با دِل ُپر َدرد برفتم              بردند بتاراج، همه سیم و زِر من )…(

بسیار بکوشیدم و هم هیچ نکردم              چون هیچ نکردم، چه کند کس هنِر من؟  )…(
! در بادیه یی ماندم تا روِز قیامت                  بی َمرَکب و بی زاد، دریغا سفِر من



نزدیک تــر بــه حافــظ، در شــعر و پنــدار و پنــِد ســعدی )قــرن هفتم هج.(، افشــای حاکمــان و حملــه بــه
: »درویشــی مســتجاب الــّدعوه در قدرتمندان به صراحت بیان شده، از جمله این حکــایت در بوســتان

! : خدایا : دعای خیری بر من کن. گفت بغداد پدید آمد. حّجاج یوسف را خبر کردند. بخواندش و گفت
: این دعـای خــیر اســت، تــرا و جملــه ی : از بهِر خــدا، این چــه دعاســت؟ گفت ! گفت جانش بستان
! مسلمانان را

!       َگرم تا کی بماند این بازار؟ آی زبردسِت زیردست آزار
!«  به چه کار آیدت جهانداری؟        مردنت به که مردم آزاری

جنگ هفتاد و دو ملّت
در حیِن حمالتِ مختلف، اختالفات بسیار و گاهی حـادِّ دیـنی در اسـالم پیش آمـد. و در واقـع، تعصـب
ــور و جانشین مذهب شد. کشمکش میاِن فرقه ها و احزابِ دینی باال گرفت و کار به جزم گرایی ی ک
کشت و کشتار مسلمانان بین هم کشید. در حالیکه دوراِن شعر آرام با گشایش ِمذهبی و اســتقالِل

ب و فکر مترادف بود. »قرن پنجم قرن تسلط ترکهای سلجوقی بر ممالک ایــران و دوره ی شــیوع تعصــّ
خرافات و سرگرمی به ظواهر شرع و نـزاع هـای مـذهبی بین فـرق مختلفـه ی اسـالمی و دشـمنی
اهل علم با یکدیگر و غلبه ی ظــواهر خشــک بـر فلســفه و بحث آزاد و اســتخدام علم و دانـایی بــرای
منظور مجادالت مذهبی و محدود ساختن مباحث علمی است به احساسات مــذهبی« )ق. غــنی(.
از اینرو، شکایت از فقها و بدبینی و بدگویی در باره ی اهل ظــاهر و فقهــای مــروجِ مــذهِب حــاکم بــاال

گرفت و کشمکش شامِل حاِل شعرا هم شد.  

تغزل در اضطراب و اعتراض
گرگــانی )اواســِط قــرن پنجم هج.( در بیــتی بی هویــتی و وحشــت خــود از اشــغالگران را چــنین بیــان

: میکند
جهان بر ما کمین دارد شب و روز   تو پنداری که ما آهو و او یوز )…(

ندانیم از کجا بود آمدنمان             و یا زیدر کجا باشد شدنمان

در همین مضمون سراییده. که  پنجم هج.( است  قرن  )اواخر  خیّام  ِرباعیاتِ  یادآور  این بی هویتی  و 
میتوان گفت کــه پس از ناصرخســرو، و از ســنایی ببعــد، شــعر دربــاری بیش و کم ارزش گذشــته را از
دست داد. سنایی نمونه خوبی در تحوِل شعِر فارسی است. او که میخواست بــا مــداحی هــایش در
دربار غزنویــان در غــزنین )شــهری کــه در آن میزیســت( بــه آب و نــانی برســد، موفــق نشــد و دلســرد
گشت. بی معنایی ی ادبِ درباری را دریــافت، خــود را کنــار کشــید و راِه شــعِر اخالقی و عارفانــه را در
پیش گرفت. بخصوص که شیعه مذهب بود و معترض، و بطور مسلم از ناصرخسرو الهام میگــرفت )در
ــده این دو شاعر، مرثیه خوانی و شهیدبازی نیست و شعرگویی در شهید پرستی که قبالً بطوِر پراکن

وجود داشت با صفویان در قرن دهم هجری صحنه را پر کرد(. 

پای وضوح  بطور  و  میرفت  صوفیان  بدیداِر  خراسان، سنایی  در  بویژه  متعددش  در سفرهای  بعالوه، 
صحبت ایشان در انتقاد از ریزش های اجتماعی و مذهبی می نشســت. بعالوه، بنظــرم میرســد کــه
صوفیگری ی خانقاهی توانسته بود در محیِط  شهری/مدنی رشد کند. بعبــارت دیگــر، گــرایش بــه بــاز
کردن فرهنگ در برابر شریعت و فقها پا میگرفت. چنین گرایشِ معترضانه یی بدون شــک در روحیــه ی
سنایی ی سفری و آواره بی اثر نبوده است. او زن و فرزندان را در غزنین رها میکرد و با جــوانکی کــه

بارش را میکشید و البد همخوابش هم بود، به سفر میرفت، حتی به سفر حج. 

ناراحتی سرکش  روحِ  زیرا  گفت  ترک  را  غزنه  )ذ. صفا( سنایی شهر  »تغییر حال«  از  قبل  واقع،  در 
داشت و از چشم همه افتاده بود. بعد از بازگشت از مکّه، عاقل و عابد و موالنا شد و در غزنه رفتار و
گفتاِر اخالقی در پیش گرفت و سخِن شعری خود را بر اندرز و اعــتراض و اخالق بنـا گذاشــت. این بـار
همه به دیدار او میرفتند و او را احترام میگذاشتند. با وجود این، فردی شده بود وارسته که بی اعتنا،
با پای برهنه در غزنین میگشـت )و بنظـر میرسـد کـه ادای منصــور حاّلج را در می آورد کـه در کوچـه و



بازار میرفت و از خود/خدا میگفت(. سنایی اهمیتی بسزا در رونِد شعر نا آرام دارد و مسائل غامضــی
از »زهد و وعظ و حکمت و عرفان و اخالق« به بیان می آورد و عکس آنچه را که خود قبالً میکرد انــدرز

میدهد :
! ! از این سرای حوادث گذر کنید         خیزید و سوی عالَِم ِعلوی سفر کنید ای قوم

! یکسر، به پای هّمت، از این دامگاِه دیو          چون مرغ بر پرید و َمَقرّ، بر َقَمر کنید
تا کی ز بهر ِتربیِت جسِم تیره روی               جان را َهبا کنید و ِخَرد را َهَدر کنید؟

:  و هم چنین
! !     ُعذر آرید، ای سپیدی تان دمیده بر ُعذار پند گیرید، ای سیاهی تان گرفته جای پند

آغاز میشود در غزل  دیگر  روندی  با سنایی  واقع،  دیگر در  معنایی  یافتن  و  به جستجوی هویت  که 
برای زندگی و شعر بر میگردد. با ممنوعیت های شرعی ی مسلمانی )کـه تشـدیِد ممنـوعیت هـای
دوراِن ساسانی بود(، کامجویی و هوس مندی و شهوت سرایی به اشاره و کنایه و با فرا ـــ معنــایی،
از راه قراردادهای شعری و باصطالح در لفافـه بیـان میشـد )مثالً بـرای توصـیف فَـَرجِ شـیرین، نظـامی
تصویر بادام و گل بادام را بکــار میــبرد(. بدینســان، عشــق ســازی ی شــاعرانه بــا قراردادهــای ادبی و
عناصِر تزیینی مشروط شده بود، یا شعر به سوی اخالق پرستی میرفت تا فســاد عــالمگیر را جــبران
کند. سوآلی که پیش می آید اینست که آیا قبل از اسالم نیز قراردادهــای شــعری برقــرار بــود و بیــاِن
مستقیِم شهوت رانی جایی نداشت؟  چنین بنظر میرســد، بخصــوص کــه ابــراِز ادب در این مــورد، کــه
نتیجه ی ممنوعیت های جنســی و احــتراز از همجنس بــازی اســت، هــوس منــدی را بــه راه خالقیِت

فرهنگی و بیاِن عشقِ یار و پرورشِ مدنیت می اندازد.

شعِر هذیان زده
بــا اشــغالگری هــا و فروپاشــی هــا، در ســقوط اخالقی و فــرهنگی، افــق هــا بســته میشــد. در بین
شاعران، هرزه گویی رواج یافت و نوعی هذیان زدگی بــرای بــیرون ریختِن اضــطراب در برابــر تشــویشِ
اوضاع بروز کــرد. هــر بی کفــایتی بــرای تََنُعم از مــّداحی، ادعــای شــاعری داشــت )ذ. صــفا(. شــاعران
با ارزش نیز که برای مستبداِن تملق پسند و مالیخولیایی چاپلوســی میکردنــد، گــویی میخواســتند بــا
اغراقِ زیاده از حد، عکس آنچه را می اندیشیدند بیان کنند. َدم فرو می بستند و حتی خــود را »ســگِ
امیر« میخواندند )از جمله خاقانی، قرن ششم هج.( در عین حال، در دیوانشان اشـعاری هسـت کـه
خود را در مقایسه با ممدوحان بر تر می شمرند. وجداِن ناراحت، ّمداحی و تغــزل را ســنگین و فاضــل
مآبانه و پیچیده میکرد. مانند روح در هم پیچیده ی خود شاعران که در عــذاب بودنــد )نــک ق. غــنی(.

: گاه از شعرشان بوی مرگ می آمد. این دو سه بیت از خاقانی این موضوع را خوب نشان میدهد

دریاکشاِن کوه جگر، باده یی به کف           َکز تَف، به کوه لرزه ی دریا بر افَکَند
عاشق بَِرغِم ُسبحه ی زاهد کند َصبوح       بس جرعه هم به زاهِد ُقرّا بر افکند )…( 

آبِ حیات نوشد، پس، خاک مردگان            بر روی هفت دخمه ی َخضرا بر افکند

تَف= دل.  قوی  جگر=  کوه  کشند.  در  یک جا  را  می  ساغر  که  باک  بی  شرابخوارگاِن  )دریاکشان= 
گرمی. َصبوح= شرابِ بامدادی. ُقرّا= زاهداِن قرآن خوان. هفت دخمه ی َخضــرا= هفت فلــِک آســمان

(. گنج سخن)ذ. صفا، 

البته، در این ابیات خاقانی که زباِن مادریش آذری بود، روانی و سادگی ی کالِم شاعرانی را که زباِن
مادریشان دری است نمی بینیم. خاقانی در عین حال که خود را سگِ امیر میداند، خودســتایی را تــا
حّدِ تحقیِر رودکی و عنصری پیش میبرد. او شخصیتی عقده ای، گریز جو و ستیز گــر بــود. از همــه بــد

 سالگی ی خاقــانی بــه او شــعر و25تر، رفتاری است که با استاد خود کرد. ابو العالء گنجوی تا سن 
ادب آموخت و دخترش را به ازدواج او در آورد و او را به دربار شروانشاه معرفی نمــود تـا مـّداحی کنـد.
به عوض حق شناسی، خاقانی با فّحاشی ی شاعرانه و هجو از او تشکر کرد. البتــه پــاداش این بی

!  ادبی را از شاگرد خود مجیرالدین بیلقانی و از بد زبانی ی او در حق خود گرفت



در مورِد نا آرامی، زمینه ی موسیقی هم به فهم ذهنیت در ایران کمک میکند. از قدیم، شادی یکی
از نهاد های فرهنگی ی ایرانی بود. اشغالگران عرب و ستم های اموّیان باعث شد کـه الحـان و نغمـه
های حزن انگیز جایگزین موسیقی ی نشاط انگیز عهد ساسانی شود )ح. مشحون(. در طــول زمــان،
با اشغالگری ها ی گوناگون، ُحزن و غم یکی از مضمون هــای شــعر و موســیقی ی ایــرانی شــد. این
غمگینی را طنزی تلخ در تداعی با مــذهب همــراهی میکــرد. نمونــه یی از آنــرا در این ترانــه ی فــیروز

: ، از معاصران عمروبن لیث صّفاری، میتوان دید هج. در گذشت(283)در مشرقی 

نوحه گر کرده زباِن چنگ، َحزین از غِم گل        موی بگشاده و بر روی، زنان ناخونا
َگه َقنینه به ُسجود آید، از بَهِر دعا                  َگه ِز َغم، بر فکند یک دهن از دل، خونا

اما بنظرم، این رگه یی از احساساتِ ایرانی است که در فرا ـ معنایی با شادی می آمیزد و با غم،
شادی میسازد و جنبه ی مقاومت به آن میدهد. عزاداری و َعلَم داری از آیین های محلی است، ولی

ُمحرّم و آشورا و سینه زنی و سوگواری هم فرصتی میشود برای شادی و جشن گرفتن. 

با حمله ی خانه بر انداِز مغولها در اوایِل قرن هفتم هجری و کشتارها وشیوعِ فقر و فساد، شاعران
 هج.635ماهری که هنوز زنده بودند و شاهِد فجایع، دلخون تر شدند و مثِل کمــال اصــفهانی )کــه در 

بر دست مغوالن بقتل رسید( به کنایه، تأثر و اضطراب خود را ابراز میداشتند :

!   )…(   )…( ناگه، فتاد لرزه بر اطراف روزگار        از چه؟ ز بیِم تاختِن ناگهاِن برف
سیالبِ ظلِم او در و دیوار می َکَند         خود رسِم عدالت نیست مگر در جهاِن برف؟ )…( 

دلتنگ و بینوا چو ُبطان، بر کنار آب،        خلقی نشسته ایم، کران تا کراِن برف

شعِر شهرآشوب
پس از اسالم، یک همبستگی ی اجتماعی بین شعرا و پیشه وراِن هنرهای بصــری بچشــم میخــورد
)نک و. لوُکنین(. این شاید از این امر منتج میشد که شاعران که در عین حال ساززن و خواننده بودند
از طبقاتِ مردم می آمدند و حرفه گر محسوب میشدند. در زماِن ساسانیان، موبــدان )همچنانکــه پس
از اسالم( هنرمندان و بویژه پیشه وران را کهتر میدانستند و آنهــا را تحقــیر میکردنــد )زیــرا کارشــان بــا
آتش بود. نک اِ. ُفیُبوآ(، در حالیکه شاهان به موسیقی دانان احترام میگذاشتند و جــای شایســته یی

در نشست های دربار برایشان قائل بودند. 

بهمراِه داشتند  اتحادیه  که  وران  پیشه  گروه های  نمایندگاِن  نژادان،  ترک  های  اشغالگری  زماِن  از 
بازاریان، در برابِر ظلم و بیعدالتی ها با تظاهرات و اعتصــاب، اعــتراضِ خــود را بــروز میداشــتند )نــک ج.

، با نقل از رضا قاسمی(. همزمان، نوعی شعر بناِم شـعِر شهرآشـوب یـازمینٌه فرهنگ مردمستّاری، 
شهرانگیز پیدا شد که شاید از راِه فرا ـ معنایی، در اظهـاِر عشـق بـه شـاگرداِن جـوان در حرفـه هـای

!  مختلف، تلویحاً اعتراضِ صنفی را بیان میداشت

بیشتِر این اشعار، در قالِب رباعی، تلفیقی است از تمجید از پیشه وران و اظهاِر همبستگی و بیاِن
عشق در همجنس بازی و طرفداری از طبقاتِ مردم. معنــای شــعر شهرآشــوب بــه آزادی خــواهی ی
ملی نــیز میرســید. شــعِر شــهرانگیز از مــردم و پیشــه وران، ســتایش یــا انتقــاد میکــرد.  بگفتــه ی ر.
قاسمی، »طبقٌه پیشه ور، در نظم دادن یا آشوب کردن شهر، نهایت اهمیت را داشته اند و دارند، زیرا
ایجاد بیشتر اغتشاشات و تشکیل اتحادیه ها و جنبشها علیه حکام قلدر، بدواً به وسیلٌه پیشــه وران
و اصناف که با اتحاد و اتفاق ایشان، دفع شر حکام زورگــو می شــده، انجــام می گرفتــه و شــهری بــا
همهمــٌه آنهــا بــه آشــوب در می آمــده اســت. ازیــنرو شــعرا، اشــعاری در وصــف مــردم آن شــهر می

(.زمینٌه فرهنگ مردمسرودند« )نقل از ج. ستّاری، 



 ی خــود نمونــه هــایی از این شــعر را آورده. از میــاِن شــاعراِن شهرآشــوب گــوی،لغت نامهدهخــدا در 
 هج. او نیمی از عمر خــود را5 ـ 6: مسعود سعد )در درباِر دهلی، قرن  میتوان از این شاعران نام برد

(، و هم چــنینکارنامــه ی بلخ هج.، در مثنــوی موســوم بــه 5 ـ 6در زنــدان گذرانــد( و ســنایی )قــرن  
مهستی گنجوی )قرن ششم( و رباعیاتِ ظریفش :

! اگر آهنگری است پیشه ی تو           با من، ا ی دلربای!، در ِده تن
از دِل خویش وز دلم بر ساز              از پی ی کار، کوره و آهن

کآهنی نیست سخت چون دِل تو      کوره یی نیست گرم، چون دِل من    )مسعود سعد(

! چون دهِن تَنَگت نِی     رخساره ی گل، رخِ گلرنگت نِی ای تَنگ شکر
!  از تیِر مژه این دِل صد پاره ی من          میدوز و ز پاره دوختن ننگت نِی

)مهستی گنجوی برای پسِر پاره دوز(

زیبا بِت کفشگر چو کفش آراید        هر لحظه لِب لعل بر آن می ساید
کفشی که ز لعِل شکّرش آراید       تاجِ سِر خورشیِد فلک را شاید      )مهستی گنجوی(

!         که ُکَند آتش او در گِل روی تو اثر  اتوی گرم بر پیشِ رخِ خویش مدار
)امیر خسرو دهلوی، در شعری برای طاقیه دوز(

دلبِر شیشه گر، به رعنایی               مردِم دیده راست بینایی
بس که شد شیشه اش پسندیده      همچو عینک نهند بر دیده    )خواند میر(

دیدم پسِر میوه فروشِ عیّار              همراِه پدر جلوه کنان در بازار
! ترا به فالیز چکار؟     )فیض اگره یی( :   خربوزه بخور ! بی پدرت یابم؟ گفت گفتم صنما

سرشکم ز غم سرخ و رخ، گشت زرد      مرا رنگرز این چنین رنگ کرد   )حکیم همدانی(

نگاِر کلّه پِز من که دل، سراچه ی اوست    تماِم لذتِ دنیا میان پاچه ی او ست )میرزا طاهر وحید(

مریدانش عاشقِ  او  عرفانی.  در سطحی  اما  هم هست،  مولوی  در شعر  مردان  برای  عشقگویی 
(. درعشــق نــوازی هــای موالنامیشد، از آنها الهام میگرفت و برایشان شعر میگفت )نک ج. ستّاری، 

مستقیم یا غیر مستقیم، بسیار معمول بــود واقع، عشقِ بین مردان و بطوِر دقیق تر، در صنِف مردان،
و هست! رابطه ی مرشد/مرید نیز نتیجه ی زن ستیزی است و بر تقویِت ذهنیِت موبدانــه بنــا گشــته

)نک آنماری شیمل که نمونه هایی از گفته های صوفیان را در این مورد می آورد(. 

: در غزلهای سعدی، »شهر آشوب« را بصورتِ اصطالح باز می یابیم

گر آن عیّار ِ شهرآشوب حاِل ما پرسید      بگو خوابش نمی گیرد به شب از دسِت عیّاران   )سعدی(

: و سه بار در غزلهای حافظ، بصورتِ اصطالح آمده، از جمله

رسِم عاشق کشی و شیوه ی شهرآشوبی       جامه یی بود که بر قامِت او دوخته بود



///پنج///

فرهنگ شناسی       
و اما مقصود از فرهنـگ شناسـی چیســت؟ پیش از هـر چـیز، آشـنایی بـا آداب و رسـوم و زنـدگی ی
عینی و اعتقاداتِ محلی و مردمی و آفرینش های هنری و فکری و شناخِت دانش و عقایِد متفکــران.
ــدرت در و در رابطه با این پدیده ها، تشکِل ساختهای اجتماعی/اقتصادی و دخالِت مستقیِم مذهب/ق
آنها. باید در نظر داشت که معنــای فرهنــگ، اگــر چــه در عناصــِر مانــدگاِر آنســت، ولی تحــول و جنبشِ
دایمی تولدی دیگر  به زیستش میبخشد. در این حرکت هــا، در هــر مــورد و در هــر گوشــه ی جهــان،
منطقِ خاصی در هر دوران و یا در طوِل دورانها هسـت کـه ورای اشـکاِل ظـاهری و ظـواهر و بنیادهـا،
ورای تاریخِ طبقاتِ حاکم، ورای سخنان، ورای رفتاِر رسمی، ورای قواعــِد دیــنی ی جدیــد یــا قــدیمی،
ورای پندارهای روشــنفکرانه، عمــل میکنــد. این البتــه مــانع از آن نیســت کــه پدیــده ها و منطــق هــای
محلی یا ملی همه با هم در یک منطقِ فرهنگی بمعنای وســیع آن، در منطقی جهــانی/انســانی در
ــومی رفتا و گفتار و پندار جمع شوند و پاسخ هایی برای یک فرهنگ شناسی/انسان شناسی ی عم

بیاورند. 

بین المللی داشت، در کشورها و شهرهای مختلفی ابن خلدون که هم عصِر حافظ بود و شهرتی 
زندگی و تدریس و تحقیق میکرد )مانند تونس و اندلس و فاس و قاهره و دمشق(. بعالوه، همه جا از
او دعوت میکردند که در سیاست شرکت جوید. او تجاربِ اجتماعی و سیاسـی و فـرهنگی ی بسـیاِر

 گردآوری ساخته. این مشاهده گِر متفکر پیشتاِز فرهنگ شناسی گشــت. در دوراِنمقدمهخود را در 
عصر نوین، از مونتِسکیو ببعــد از او الهــام گرفتنــد. ابن خلــدون بطــوِر عیــنی از پدیــده ی تحــوِل تــاریخ و
حافظه ی تاریخ در جوامع شروع میکند و به بررسی ی پیـدایش و رشـد و ســپس سـقوِط کشـورها و

فرهنگها و آنچه از آنها باقی میماند میپردازد. 

و آنهم از خالِل مشاهده ی نزدیک در پدیده های اجتماعی و تاریخی و جغرافیایی و فرهنگی و دولت
و ملت و شهر و عشیره. اهمیِت روش او در اینســت کـه همـانطور کـه خــود صـریحاً میگویـد از سـخِن
انتزاعی و فلسفه بافی و روحانی پرستی و تاریخ سازی ی کلیشــه یی فاصــله میگــیرد. میکوشــد از
راِه عینیِت فرهنگی جامعه را بفهمد. جالب است کــه مطالعــات و نظریــات ابن خلــدون در ریختِن طــرحِ
یک جامعه شناسی / فرهنگ شناسی ی عمومی، قرنها در ایران در سکوت ماند تـا بـاالخره، محمـد

!   شمسی به فارسی ترجمه کرد1336پروین گنابادی آنرا در 

ایران پس از اسالم، قدر مسلم، تحقیقاتِ بسیار وسیعِ محققانی چون ج. ستّاری در مورِد فرهنگ 
کلیدهای اصلی را بدست میدهند. بویژه کـه در مـورد این محقـقِ بـزرگِ ایـرانی بایـد گفت کـه تحلیـِل
روان شــناختی یکی از روشــهای اوســت. او حــتی بــه روانکــاوی ی بســیاری از داســتانهای ایــرانی و

( پرداخته. هزار و یک شببازنمودهای فرهنگی )از جمله شهرزاد و داستانهای 

چون با کالِم حافظ سر و کار داریم که تفکِر اجتماعی/فرهنگی را به زباِن عشق میسراید، میتوانیم
گفتارش را بعنواِن پدیده یی در فرهنگ شناسـی و در چـارچوبِ اجتمـاعی در نظـر بگـیریم و از این راه

وارِد شناخِت شعرش بشویم. 

در فرهنگ شناسی، میتوان سوآلهای گوناگونی در باره ی پدیده های مذهبی، سیاسی، فرهنگی،
هنری، فکری، ذهنی، و هم چـنین در مـورِد مظهرسـازی در جامعـه مطـرح سـاخت. در این مـورد، بـه
فرهنــگ شناســی ی غــزِل حافــظ خــواهم پــرداخت و در جزئیــاتِ ســراییده هــایش معنــای شــعرش را

جستجو خواهم کرد. 



از این دید، فرهنگ شناسی، کشف و فهِم معنــای پدیــده های انســانی در ذهــنیِت فــرهنگی و روابــِط
اجتماعی است. اگر ذهنیت و تخیــِل فــرد، و شخصــیِت مــرد یــا زن را بــا شــش گونــه رابطــه مشــخص

: رابطه با خود، با دیگری، با آفرینش های فرهنگی و مظهری، با قــدرت و مــذهب )در جامعــه ی کنیم
مذهب ساالر(، سوآلهای بسیاری پیش می آیند. سخن، هــر انــدازه هم فــردی باشــد، منطقی دارد و
میتــوان آنــرا نشــانی از یــک پدیــده ی فــرهنگی/اجتمــاعی دانســت. پس، شــعِر حافــظ یــک پدیــده ی

: با تحلیل و تحقیقاتِ گوناگون در شعِر عاشقانه ی پارسی و شعِر مجنــوِن فرهنگی است. مثال دیگر
: »عشق تلطیف یافته و از صافی گذشته، خود جایگزین معشــوق واقعی لیلی، ج. ستّاری مینویسد

(. اما این مظهرسازی )کــه بــه معشــوق/خــدا می انجامــد( ازسیمای زن در فرهنگ ایرانمی گردد« )
: ابهام در شعر حافظ و عمدی که در آن چه روست؟ بخاطِر کدام لزوِم فرهنگی/اجتماعی؟ مثال دیگر

دارد. چــرا؟ در جســتجوی پاســخ بــه این نــوع ســوآلها بــه فرهنــگ شناســی میرســیم. بعبــارت دیگــر،
پاسخهایی را که روان شناسی می آورد میتوان با پاسخهای جامعه شناسی تکمیل سـاخت )نــک ژرژ
گورویچ(، اگر مبدأ جستجو این باشد که چگونه افراد یا گروه ها در حفِظ فرهنگ )و در عهد مــا، گــاه در

تخریب آن!( ابتکاراتِ گوناگونی در کار می آورند. 

جاِن کالم اینکه با طرحِ سوآل در مورِد ذهنیت )آرزومندی، تخیل، اندیشه، اعتراض، محافظه کاری و
صالح نگــری( در رابطه اش بــا عیــنیت )واقعیت هــای اجتمــاعی، محیــط و شــرایط( بــویژه در جامعــه ی
شهری، مسئله های فرهنگی ظاهر میشوند. در برابِر واقعیاتِ تاریخی و اجتماعی، ذهنیِت انســان و
مظهر سازی در آن، جداناپذیرنــد. پیش از همــه، در تحقیــقِ من در شــعر حافــظ کــه شــاعِر مظهرســاِز
بزرگی است، باید از بینشِ مذهبی/عرفانی فاصله بگیرم و خوِد این بینش را نیز به چشــِم پدیــده یی
فرهنگی بنگرم که منطقی در آن نهفته است. مثالً در بسیاری موارد بطور عینی می بیــنیم کــه یکی

 از دلیل های ایماِن دینی، تقویِت انسجاِم اجتماعی است.    

امروز، از یک سو، در دنیای جهانی شده با سلطه طلبی ی استعمارگراِن بین المللی ی شرقی و
غربی که در کشورهای تحِت سلطه اقمــار آنهــا شــده ایم ســر و کــار داریم. حــاال دیگــر مســتعمره ی
روسیه و چین هم شده ایم! مطالعه ی دنیای جهانی شده اساسی است. از ســوی دیگــر، شــناخِت
فرهنگ های گذشته که اثراتشان در زندگی ی کنونی ما هست به فهم آنچه زنــدگی میکــنیم از نظــر
معرفت شناسی ضرورت می یابد. ولی شرط اول اینست که در نگاه به گذشته، هر پدیده را در جای
ــرا( در خود ببینیم، بکوشیم به چرایی که بر می انگیزد پاسخ بگوییم و ارزش آنرا )یا بی ارزش شدن آن

زندگی ی گذشته و امروزمان بررسی کنیم. 

بازنمودهای دارد.  عملکرد  و  حضور  آن  ملت  ی  تاریخی  وجدان  تمدنی،  هر  در  مسلم،  قدر 
فرهنگی/تاریخی )اجتماعی، مذهبی، هنری، مظهری و روند تاریخی یی که طی کرده اند( زمینــه ی
این وجدان هستند و ذهنیت را مشروط میســازند. تمــدِن ایــران در چهــار راِه فرهنگهــا شــکل گــرفت و
پرورش یافت. باید دید از چه راه هایی آنها را با هم تلفیــق میکــرد و چگونــه تضـادها را جــذب مینمــود.

مفهوِم فرا ـ معنایی ابزاری است که به این کار می آید.
 

امروز، با این همه پیشرفت در علـوم انسـانی، تعبـیراتِ انحصـاراً معنـوی یـا ادبی ی سـنتی و عرفـان
بینی ی محض رنگ باخته اند. از صبح تا شب تکرار کردن که فرهنگ مـا سراسـر مـذهبی یـا عارفانـه
ــا ــیز یکی از هــدف هایشــان مبــارزه ب ــروران ن ــل قبــولی اســت. حــتی تصــوف پ ــوده، تعمیم غــیر قاب ب
مذهب/قدرت حاکم بود. در هر حال، با علوم انسانی، قضیه بــاین صــورت مطــرح میشــود کــه در لــزوِم

جامعهحیاتی ی همبستگی ی اجتماعی، فرهنگ و هنر و تقدس، تار و پود یکدیگرند )مارسل ُمس، 
(. مثالهایی از آنرا در التقاِط فرا ـ معنایی دیدیم. شناسی و فرهنگ شناسی

حرکت های و  فرهنگی  پدیده های  در  شناسی  جامعه  معیارهای  با  تفکر  میتواند  شناسی  فرهنگ 
ــرورش آن در فردی یا گروهی و جنبش های اجتماعی و فهِم مظهر سازی در آنها باشد. گسترش و پ
پنجاه ساِل اخیر بیشتر اینگونه بوده. از این نظر، فرهنــگ شناســی کوششــی اســت در فهِم عیــنیِت
پیچیـده ی زنـدگی، در کنج و کـاِو ذهــنیت افـراد و گروه هـا و بـازنمود هـای فـرهنگی ی آنهـا در روابــط
اجتماعی/سیاسی/اقتصادی. در نتیجه، سوآلهای مختلفی مطــرح میشــوند کـه بکــار من در پـژوهشِ



شعِر حافظ نیز می آید. یک فرد، روستایی یا شهروند، سوآالتی محلی/ملی پیش می آورد. باید دیــد
فرد یا گروه شرایِط زیست خود و عینیِت زندگی اش را چگونه می بیند؟ با کدام هــویت راه می پیمایــد
یا چگونه با بیراهه ی بی هویتی مواجه است؟ چه تصویری میخواهد از خود در نگاِه دیگران بسازد؟ در

کدام نظاِم منزلت و ارتقای اجتماعی؟ 
در گذشته، کشاورزان/بردگان و زحمت کشــان سرنوشــتی نســبتاً ایســتا داشــتند، تحــول در  شـرایِط
زندگیشان بسیار کند بود. بعد از اسالم، وضعشان روز به روز بدتر شد و در منطقِ اقتصاِد برده داری و

: از اسرای تجارتِ برده فروشی جای گرفت )نک ف. ِرنار(. برده داری در معنای عاِم آن مورِد نظر است
ــده، از ــاص و نوازن ــرده ی حرمســراها و رق ــان ب ــا خــدمتکاران و زن ــداری شــده ت ــاِن خری جنگی و بردگ
کشاورزان که زیر باِر مالیات های سنگین همیشه مقروض بوده اند تا کارگراِن صنایع با مزد ناچیزشان.
در قرون وسطا و در زمان حافظ، در کشورهایی که به آنها اســالمی گفتــه می شــود )بــاین خــاطر کــه

40 دینار و یک نظامی 40 دینار در ماه، در حالیکه یک منشی 1،5اعراب آنها را فتح کردند(، یک کارگر 
 دینار مزد میگرفت. طبقــاتِ محــروم اغلب در برابــر چــنین ظلمی شــورش500 دینار و یک قاضی 80تا 

میکردند )نک اِ. ُفیبوآ(. 

در هر حال، در شهر، انتظارهای نوینی از زندگی بوجود می آمد و می آید. امکاناتِ بالقوه ی عینی و
ذهنی و فکری یی که در شهر پرورش می یابنــد در شــهروندان توقــعِ آزادی بــر می انگیزنــد و بعبــارت
دیگر افراد را در ساختِن آزادی مدد میرسانند. در نتیجه، باید دید هــویِت فــرد در چــه جمعی و فضــایی
)باز، بسته و یا در بن بست( حرکت میکند؟ فــرد بــه چــه گـروهی تعلــق دارد و چگونــه حضــورش را در
صحنه ی اجتماعی میسازد؟ در کدام رونِد تحول یا بن بسِت فرهنگی و اجتمــاعی؟ آیــا هــویت خــود را
ــا را بحران زده می بیند، آیا در پی ی هویت دیگری است؟ زنان که مرد ساالری هزاران سال است آنه
در کهتری نگاه داشته انــد، چــه ذهــنیت و امیــالی دارنــد؟ چگونــه در صــحنه ی اجتمــاعی نقش بــازی

میکنند و یا از دخالتشان جلوگیری میشود؟ تا کجا  مدنیت ساز بوده اند؟ 

: رابطه ی افراد با فضا/ساخت شهر چیست و در این فضا، افراد/ سؤآلهای دیگری نیز مطرح میشوند
گروه هـای مختلـف چگونـه جـایی دارنـد، چـه حـرکت هـایی میکننـد، چـه فکـری در سـر می پرورنـد،
بازنمودهایشان از خود و از زندگانی و دیگران چیســت؟ آیــا بــه شــکوفایی رســیده اند یــا در نافرجــامی
مانده اند؟  کوششِ فرهنگ شناسی در اینست که روشــن شــود افــراد چــه میگوینــد، آرزوهایشــان و
منطق و معنای حرفشان و رفتارشان چیست؟ چرا به این شکل ونه به آن؟ با تضادهای اجتماعی، بــا
تناقض های فرهنگی و کشمکش های فکری چگونه زندگی میکنند؟ دردشان چیست، از کجا می آید
و به کجا میرود؟ ارزشهایشان کدام است و چه چیزی را محکوم میکنند، در کــدام صــحنه ی تــاریخی؟
منطقِ کالم و رفتارشان کدام لزوِم فردی/اجتماعی را منعکس میسازد و دنبال چه پاسخی هســتند؟
ــد و چگونه خود و دیگران را در رفتار و گفتار و پندار خویش میسازند؟ افراد/گروه ها به چه اعتراض دارن
امیالشان چیست؟ چه مقاومتهــایی میکننــد؟ ذهنشــان و بدنشــان در فضــای فرهنــگ/شــهر بــا کــدام
حرکت ها و سخن ها مشــخص میشــوند؟ در یــک کلمــه، چــه جامعــه یی میســازند و چــه جامعــه یی

میخواهند؟ 

در سطحی دیگر، در سطحِ اعتقاداتِ مذهبی )یک خدایی، چند خدایی، بی خدایی یا خدا سازی(،
ــوده اســت افراد و گروهها چه بازنمودهایی در سر می پرورند؟ مشاهده ی عینی ی ج. لیمبرت این ب

: »ایرانی ها همیشه مسایل دینی، اقتصـادی و اجتمـاعی زنـدگانی خــود را در هم می آمیزنـد«. که
این مشخصه ی فرهنگی را در مشاهداتِ سیاحان فرانسوی که به ایران میرفتند بــاز می یــابیم. مثالً
در مشاهداتِ ژان شارَدن، در قرن هفدهم. و بویژه، گوبینــو در قــرن نــوزدهم، کــه تفکــر خــود را بــر این
بافِت تلفیقی در ایراِن آن زمان متمرکز میسازد. چرا؟ آیــا منشــأ این پدیــده این نیســت کــه در فرهنــگ
ــاعی ایران، فرار از مذهب ساالری باعث شده که تقدس در بافت و ساخِت زندگی ی سیاسی/اجتم
و فرهنگی بطرزی مدنی پخش باشد؟ البتــه این یــک پدیــده ی اجتمــاعی اســت کــه قبــل از ســرمایه

داری در جامعه ی فرانسه نیز دیده میشد. 

مهم اینست که بدانیم در جامعه ی نسبتاً ایستای فئودالی، افراد در برابِر مذهب/قدرت چه رفتار و
پنداری دارند، چـه انتظـاری می پرورنـد و بـا اعتقـاداتِ خـود چـه میکننـد؟ بایـد دیـد بیِن دیِن بنیـادی و



مذهِب مردمی، بین فرهنگِ مردم و هنرمندان و فرهنگِ نخبگان و روشنفکراِن سنتی )کاهنــان/فقهــا/
ــدیم علما/آخوندها/صوفیان( و پیشتازاِن متفکر چه آمیزش ها و برخوردهایی وجود داشته؟ از قدیم و ن
در ایران، آیین های مذهبی ی گوناگون چه بسا بهم می آمیختند )مثالً التقــاِط بین تصــوف و مــذهب و

شیعه، و یا مذهب سازی های پنهانی که گوبینو از آن صحبت میکند(. 
از سوی دیگر، اعتقاداتِ خرافی علیرغِم قواعد و ممنوعیت های شرعی به زندگی ی خود ادامه داده
اند )پدیده یی است که از آیین های بسیار قدیمی ی قبیله یی و اعتقاد به سـحر/جـادو و جن/ارواح و

(. فرهنگِ عامیانه )نک م. محجوب( وعشیره شناسی درسپاک/نجّس و غیره می آید. نک م. ُمس، 
ــرهنگی، فرهنگ ادبی و کتابی جداگانه عملکرد دارند، ولی بر هم اثر میگذارند. فرو پاشیدگی های ف
اوضاع عینی و ذهنی را بهم میریزند )مثالً با پدیــده ی غــرب زدگی در بین طبقــاتِ متوســط و حــاکم و

: ســرگرمی ها واکنش ِ مرده ریگهای اعتقاداتِ مذهبی در میاِن طبقاتِ محروم(. یک امر مسلم است
و آیین های تفریحی و هنری زمینه ساِز هر فرهنگی است )شعر و آواز در فرهنــگ مــا یکی از عناصــر
ــده جــای آنست. تغزل، بازی با لذت و کام است. در روستا ها  و ایِل ها، از قدیم، شاعر/خواننده/نوازن

خود را داشت(. 

بر چه  به  و  دارد  معنایی  چه  عارفانه  شعِر  و  تصوف  پیدایش  ما  فرهنگ  در  دید  باید  دیگر،  طرف  از 
میگردد. در فرهنگ سازی، عناصر و پدیده های انتزاعی، ذهنی و افکاِر ماورا ـــ طــبیعی از راِه انســانی
ساختِن الهیت بروز میکنند. انسانی ساختِن خـدا و خداسـازی از انسـان از زمینـه هـای اولیـه ی هـر
فرهنگی است )در گذشته های بسیار دور، خدا سازی بـا عناصـر طـبیعت و حیوانـات و اشـیاء و ابـزار
ــان، از صورت میگرفت. سپس الهه ها ظهور کردند و سپس موبد ـ شاهان و بعد، خدای یگانه. در عرف
قرن ششم هجری، به خدا روی زیبای زن را میدادنــد. در عهــِد کنــونی، ماشــین/خــدا جــای انســان را

میگیرد(.

با رابطه  سنتی،  ی  جامعه  در  )و  حکومت  با  رابطه  بازنموِد  باید  میکنیم،  صحبت  بنیادها  از  اگر 
ــان، مذهب/قدرت( را در بین قشرهای مختلف، از روستانشینان، کارگران، پیشه وران، بازاریان، بازرگان
مذهبیون، هنرمندان و شاعران و متفکران گرفته تا حاکمـاِن شــهر و دیــار بررســی کـنیم. گروه هـا چــه

رابطه یی با حکومت برقرار میکنند و چگونه میکوشند برای خود قدرت و حضور بتراشند؟ 

از مشخصه های فرهنگی ی ما بمیان می آید : شکاف عمیقی که بین ملت و حکومت یکی دیگر 
وجود دارد و از قدیم، مشخصه ی فرهنگهای مدیترانه یی بوده است )مدیترانه در معنای وسیعش، از
هند تا شمال آفریقا(. در ایران، این شکاف در دوران های مختلف و از جمله در دوراِن ساســانی دیــده
میشود. اما با حمله ی اعراب و سپس نژاد های ترک و مغــول، شــکاف عمیق تــر شــد، زیــرا قــدرت بــر
محوِر حکـومِت اشـغالگران و ظلِم شـدید بنـا گردیـد و وخـامِت اوضـاع و شـیوع فقـر و فسـاد و تضـاد و
ــا ضدیت در جامعه ی طبقاتی را دامن زد )اشغالگران برتر و بقیه همه کنیز و نوکر، کهتر، بنده و برده ی
بینوا(. بگفته ی ذ. صفا، »عهِد مغول از نظِر سیاسی با ممالِک ایلخانی« مشخص میشد و »ایلخانان
کامالً بعنوان یک قوم خارجی بر ایــران حکــومت میکردنــد«. شــکاِف عظیم و آشــتی ناپــذیِر بین ملت و
حکومت را در شعری از مجد همگر، از معاصراِن سعدی در دوره ی مغول، و در بیاِن عجز در برابِر ستم

: از حکومت بازمی یابیم

شوخی که به غمزه سیِل خون میریزد         از قطره ی گریه ی تو کی نرم شود؟ 

میتوان گفت که تا سلطنِت صفویان در آغاِز قرن دهم هجری، حکومِت مرکزی در ایران وجود نداشت.
اشغالگری های گوناگون و طیولداری ی سیاسی و حکومِت انقطاعی )سپردن هــر ناحیــه بــه چمــاق
بدسِت خونخواری وابسته به مرکِز اشغالگران که اکثراً خـارج از ایـران قـرار داشــت( بـاعث میشــد کـه
وجِه تمییِز مرز و بوم، ناحیه ی تحِت سلطه و حکومِت محلی باشد )=ُملک(. مثالً حکومتهای مغــولی
در ناحیه های مختلف وجود داشت و با فاجعه ی تیموِر لنگ )اواخِر قـرن هشـتم( ادامـه یـافت. این در
بازنمودهــای مردمــان نــواحی ی مختلــف نــیز انعکــاس می یــافت. بعنــوان مثــال، بــا وجــود آنکــه بطــور
مشخص در بسیاری غزلها حافظ از بالهایی که بر سِر ایران رفته و میرود نگران و غمزده اســت، فقــط

: از شیراز صحبت میکند و به آن میبالد



به شیراز آی و فیضِ روحِ قدسی       بخواه از مردِم صاحب کمالش

البته ادعای اشغالگراِن ترک و مغول همواره حکومت در زیِر پرچِم اسالم بود. حتی تا قرن بیستم، در
سخِن رسمی، »ممالِک اسالمی« )=جمعِ ُملک( یا »اسالم و اسالمیان« و »کشــورهای اســالمی«
بزبان می آمد ونه »ایران«. چارچوبِ حکومت، امپراطوری ی اســالمی بــود در قــاره هــای تحِت اِشــغال
)نک م. ُرَدنُسن(. در مجموع، اصل ِ »اّمِت مسلمان«/دســتگاه اســالمی و بعبــارت دیگــر، دین/دولت و
مذهب/قدرت محوِر سیاسی ی اصلی را تشکیل میداد. »دین و ملّت« بــا هم در تــداعی بودنــد. مثالً

در تعریف از حافظ، او را »شمس الملّه و الدین« می نامیدند. 

مثلِث حکومت ـ دین ـ ملت ساختی بود که در آن ملت در برابِر حکومت از مراجعِ دینی )و از عهدی
ببعد، از صوفیان بعنواِن رابط بین حکومت و مــردم( حمــایت میخواســت )چــه در بین شــیعیان و چــه در
میان سنّیان و صوفیان، برای مسلمانان، شیخ و شیوخ مراجعِ روحانی بودند، بــویژه کــه امــوِر دیــنی و
قضایی و تربیتی در انحصاِر فقها، علمای شرع و صــوفی هــا بــود(. امــا در کنــاِر این رابطــه ی مثلــثی،
شعر و ادب و حضوِر شاعران و ادیبان حیاتی شد. از این نظر، باید بخصــوص شــعر و شــاعری و ادب و
هنرها را ُبعِد چهارِم فرهنگِ ایران دانست. سعدی در قرن هفتم و بویژه حافظ در قرن هشتم هجری،
این ُبعد را بخوبی متبلور ساختند و مدنیتی را سراییدند که به فرهنگ ما بال و پــِر گســترده تــری داد.

اگر چه این دو شاعر مجبور بودند با حاکمان بسازند، شعرشان با مذهب/قدرت در ستیز بود. 

کوب(. زرین  ع.  بیشتر،  همه  از  )و  آورده اند  شناسی  فرهنگ  دیِد  از  پاسخ هایی  شناسان  حافظ 
سوآلهایی که مطرح ساختم از نوشته ها و گفته های پ. وییِی جامعه/فرهنگ شناس و محقــقِ نــادِر
فرانسوی، بیشتر الهام میگیرد. او تحقیقاتِ متعددی در بــاره ی ایــران و کشــورهای مدیترانــه و جهــان

، او هشــت ســال در ایــران1960انجام میداد و یکی از متفکران بی نظیِر جهانی است )نک منــابع(. از 
 می گســترد یکی ازفئودالیتــه و حکــومت در ایــرانزندگی کرد. فهم و تشریح هایی که در کتاب خود  

الگوهای بسیار خوب در روشِ جامعه شناسی/فرهنگ شناســی اســت. بجــای نظریــه پــردازی هــای
انتزاعی ی بـاال بلنـد یـا مبهم، او بـه تحقیــق در پدیـده های اجتمـاعی در خــوِد محـل و در دروِن روابــِط
عینی ی اجتماعی میپردازد. و این بــه منظــوِر شــناخِت ســاختهای جامعــه و فرهنــگ و اقتصــاِد ایــران.
تجربه ام در کند و کاو در غزلهای حافظ  مرا متقاعد ساخته که تحقیقِ عیــنی و طــرحِ ســوآل در مــورِد
یک زمینه ی خاص همیشـه جوابهـای محکم تـری می آورد. در غـزل بعنـواِن پدیـده میتــوان معنـا هـا و
منطقِ شعِر یک شاعر را بهتر یافت و با داده ها و انتقادها و شــناختهای دیگــر تصــریح و تکمیــل نمــود.

این روشی است که از پ. وییِی آموختم.

در تحقیقاتِ خود، پ. وییِی زندگی ی عینی ی دهقانان شماِل ایران را در رابطه شان با زمینداران و
مجموعه ی اعتقاداتِ فرهنگیشان به تحقیــق در می آورد و مــردم را در ارتبــاط بــا جامعــه و  مــذهب و
الهیت و اربابان و حکومت بررسی میکند. رابطه ی زمینــداران و شــبکه های ایــل و تبــاری را کــه ارکــاِن
نظاِم سلطنتی اند و روشِ  دســتگاِه ســلطنت را کــه ســعی ی خــود را در مهاِرشــان و تفرقــه انــدازی
بینشــان میگــذارد مفصــالً تشــریح میســازد. ســپس، این روابــط را در ســطحِ عملکردشــان در ســاخِت

اقتصادی/سیاسی ی شهر اهواز نیز به مطالعه گذاشته است. 

در مگر  ندارد  اجتماعی  منزلِت  و  حقوق  فرد  ایرانی،  فئودالیسم  در  که  میسازد  روشن  وییِی  پ. 
پیوندش با خانواده و گروِه محلی یا یک ایل و تباِر با نفوذ. بهمین جهت، فــرد از راه گــروهی کــه بــه آن
تعلق دارد حمایت میگیرد تا جایی داشته باشد یا حقی بدست آورد، زیرا حقوقش به صــور مختلــف از
جانب اربابان و زمینداران و هیئت حاکمه و گروه های با نفوِذ محلی پایمال میگردند. در پایاِن کتاب، پ.
وییِی بســاِط نویــنی را کــه بــا جامعــه ی رانت خــواری از درآمــِد نفت و محــروم شــدِن طبقــاتِ وســیعِ
زحمتکشان و دهقانان و مهـاجران بـه شـهرها کـه از مزایـای رانت خـواری چـیزی عایدشـان نمیشـود
ترسیم میسازد )مضموِن سرنوشت و مبارزه ی طبقاتِ محروم و موضوعِ سیاسِت جهانی از دیِد مردِم
ــرای ــار و گفتارشــان  زمینــه ی تحقیقــاتِ وی در طی ی چهــل ســال بعــد شــد. ب تحِت ســلطه و رفت

شناختن آثار و افکارش به سایت ذکر شده در منابع رجوع شود(. 



قسمِت مهمی از تحقیق پ. وییِی در کتابش به ناکامی ی زن و مرد ایرانی اختصاص یافته و ناتوانی
ی آنها را در برقـرار سـاختِن تفـاهم و ارتبـاط بـا یکـدیگر بررسـی میکنـد. این موضــوع بـرای فهِم شـعِر

 بــهفئودالیتــه و حکــومت در ایــرانعاشقانه ی فارسی و بویژه حافظ اهمیت بسیاری دارد. متأســفانه 
فارسی ترجمه نشده، با وجود آنکه جامعه شناساِن معتبر ایران با پ. وییِی همکاری داشتند. 

}و با تأسف بسیار باید گفت که رژیِم مافیایی/نظامی ی فعلی )که نمونه های آن در کشورهای تحت
سلطه کم نیست(، مرده ریگِ نظام فئــودالی ی گذشــته اســت و بــویژه، ســاخِت سیاســی ی ایــل و
تباری و حکومِت اختاپوسی هنوز سد راه آزادی و تفاهم و همفکــری بین ایرانیــان بــاقی مانــده. نظــاِم
دیکتاتوری ی اسالمی در حال گندیدن در بن بســِت شــاه ســابق اســت. بــا هــویت دادن بخــود بعنــواِن
»سربازاِن اسالم« که در صدر اسالم غنایم جنگی  را بین خود تقسیم می نمودند، مشغوِل قتل عام
و غارتِ زندگی ی مردم شده انــد. از همــان زمــاِن شــاه و پیش از آن هم، هــر ســری کــه برآمــد تــا در
آبادانی و استقالِل کشور بکوشد و بیندیشد، بریدند یا خود مجبور به تـرِک معرکـه گشـت. در نظــامی
که از تولیـد محـروم مانـده، جامعـه بایـد دسـت گـدایی بسـوی دولت دراز کنـد و در نتیجـه، محرومـان
محروم تر میشوند و طبقات متوسط وسیعی که بوجــود آمدنــد تــا از قبــاِل درآمــد نفت زنــدگی داشــته
باشند و منفعالنه کاالهای کشورهای سلطه گِر خریداِر نفت را مصرف کنند، باری این طبقات متوسط

نیز بنوبه ی خود در رژیم کنونی به فقِر قهقرایی میروند. 

سلطه گراِن جهان بهزار حیله کشورهای ما را در وابستگی نگاه میدارند و ما دلمان به مصرف ابزار و
فنون آنها خوش است. رژیِم آخوندی/پاسداری، در خدمت بــه ســلطه گــران کــه اســتقالِل کشــورهای
تحِت سـلطه را تحمـل نمیکننـد، نگذاشـت کـه ایـران پس از انقالب بـه اسـتقالل سیاسـی/اقتصـادی
برسد و امروز، مردم و طبیعت را به مرگ میبرد. کـار را بـه اضــمحالِل کشــور و هـرج و مـرج و بلبشــو و

قحطی و فنا در دیکتاتوری کشانده.{

}نکته یی دیگر به این یادآوری ها بیفزایم. با طرح سوآلها و جستجوی معنا ها در افکار و رفتار و پنداِر
گروه ها، مثل هر  مطالعه ی دیگــری در زمینــه ی علــوم انســانی، در فرهنــگ شناســی ذهــنیِت خــوِد
محقق هم وارد تحقیق میشود و روش کار و تعبیر او خود یک نوع موضع گیری است. بطــرِز خــاص، در
مورِد متنی که میخوانید، در فهِم شعر بعنوان پدیــده ی فــرهنگی، ذوق و بینش و احســاس و قضــاوت
خوِد محقق نیز مؤثر می افتد. ما امــروز بـا فــوریت هـای حیــاتی در مــورد محیــِط زیســت مــواجهیم، در
کشورمان با فاجعه های کشنده یی که نظاِم غارت و بلبشو در ایران راه انداخته سر و کار داریم و این
نمیتواند در بینش ِ منِ  دور افتــاده از وطن در فهِم معنــای شــعِر حافــظ بی اثــر باشــد. البتــه مــا امــروز
همچنــان ارزش را در عشــق و دوســتی و دلســوزی و همبســتگی و تبــادِل فکــر و عقیــده بــا دیگــران
میدانیم، برایمان شعر و موسیقی و هــنر و ســینما و رمــان و تئــاتر و مبــارزاتِ سیاســی و مقــاومت در
برابــر اســتبداد، ناقــِل ارزشــی قادســانه انــد، ولی دیگــر تقــدس را در مــذهب ســاالری و عرفــان نمی

!«{ پروریم… »ای شیخ پاکدامن، معذور دار ما را

آنچه اهمیت پیدا میکند رفتاِر فرهنگی و دیدگاه و عمِل فرد و سخِن اوست با نیّتی خاص و قالبی
ــه ویژه در زمانی مشخص. حرفه ی حافظ عشق آفرینی در ظرافت مندی و فصاحت و بالغت است، ن
صوفیگری، هرچند عارف است ولی عارفی معترض با اندیشه یی سیاسی/اجتمــاعی. حافــظ شــاعِر
درباری بود اما همیشه فاصله میگرفت. کارش در شیراز که مهِد مدنیت شده بود، ابداعِ فنون شــعرِی
نوینی شد. و باید تأکید کرد کــه غزلهــای عارفانــه اش نادرنــد )ع. زرین کــوب نــیز همین را میگویــد(. او

»مذهِب عشق« را ترجیح میدهد و با بیشمار غزلهای عاشقانه اش، مدنیت می آفریند.

 
فرهنگ شناسی ی شعِر حافظ

سوآلهای گوناگونی که این نوع فرهنگ شناسی در باره ی پدیــده های اجتمــاعی و فــرهنگی و رفتــاِر
افراد مطرح میسازد، به شناخِت شعِر شاعری چون حافظ کمک میکند. اما سـوآالتی ویــژه تـر بایـد در

: موضعِ حافظ چگونه شکل میگیرد؟ او چگونه شخصیِت خود را میسازد؟ پندار این مورد مطرح ساخت



و رفتارش از کدام زمینه ی فرهنگی می آیند که او را بسوی پرورشِ مدنیت جهت میدهد؟ بعالوه، باید
ــیراز در تقابل و تبادِل بین عینیِت زندگی اش و ذهنیت او را در فضای اجتماعی و فرهنگی ی شهِر ش
نظر بگیریم. حافظ چه زندگی یی داشت که چنین اشعاری ساخته؟ از کجا آمد، در چــه رونــد و تحــوِل
شعِر پارسی؟ در کدام زمینه ی پندار و رفتــاِر فــرهنگی در شــهر؟ از این نظــر، حافــظ نمونــه ی واالیی
است. بغیر از انعکاسِ ُبعِد زندگی ی شخصی در شعرش، میتوان بطوِر جامع تر، پیونِد فرهنگ و شعِر

پارسی را در غزلهایش بازیافت. 

باید گفت که آنچه بر سِر حافظ آمد، شعرش را مشروط ساخته. از سویی، شاعِر عاشق پیشه ی
ما  همسِر خویش را از دست داد. هم چنین پسِر جوانش ُمرد. ســوگِ او در غزلهــایش انعکــاس دارد.
م. معین بطور مختصری این غِم زنــدگیش را بیــاد می آورد. هم چــنین م. اســتعالمی دو ســه توضــیحِ
روشنتر در باره ی زندگی ی شخصی ی حافظ دارد. اما حافــظ شناســان دیگــر ســکوت را تــرجیح داده

! ذ. صــفا، بــه اشــاره، از »مبالغــه اند، در حالیکه خود میگویند کــه بایــد حافــظ را در شــعرش شــناخت
کاریهای شاعران استاد« قرِن هشتِم هجری سخن میگوید و بطور مشخص مقصــودش حافــظ اســت.
اما زندگی ی عاطفی و اجتماعی و معترضانه ی حافظ را در نظر نمیگیرد )شاید او نمیدانست که چه
بــر ســِر حافــظ رفت و در هرحــال، »تــاریخ ادبیــات« را بــا دقِت تمــام، ولی کلی مینویســد و در نتیجــه،
تشریحِ عناصِر عیـنی ی زنـدگی ی فـردی ی شخصـیت های ادبی را فـرو میگـذارد یـا بسـط نمیدهـد.

البته مانند دیگر محققین، خود سانسوری و باالنگری هم او را مشروط میسازد(. 

ع. زرین کوب، شعِر حافظ را در چشم انداِز ادبی و تاریخی، با نقد و تحقیقِ عینی ملموس میسازد
(، ولی عجیب است که از فاجعه یی که در زنــدگی ی عشــقی ی حافــظ رخ داداز کوچٌه رندان)بویژه 

چیزی نمیگوید. در عوض، با مطالعات او و ج. لیمبرت خوب روشن میشود که چرا حافظ اینهمه زاهد و
واعظ و مفتی و قاضی و محتسب )=پلیس، تفتیش گر و استنطاقچی( و روحانیون و بویژه صــوفیان را

افشا و محکوم میسازد و به هجو میکشد.

هم چنین، باید دید با چه روشی، علیرغِم ممنوعیت ها در سخنگویی و عشق ورزی، حافظ میکوشد
آزادانه شعِر عاشقانه و معترضانه بسراید. باید بگویم که مفهوِم فرا ـ معنایی در فرهنـگ شناسـی ی
شعر حافظ اهمیت پیدا میکند. از گذشته های بسیار دور، سبِک انتزاعی در وجداِن عمــومی و ضــمیِر
فرهنگی ی ما غالب است )آنرا در هنرهای بصری ی کهن یـادآوری کـردم(. البتـه، این روشـی اسـت
که در فرهنگهای بدوی، در ِسحر و جادو و آیین های مذهبی هم دیده می شود )نک م. ُمس(. مسلم

اینکه مقصود از این آیینها، فرهنگی ساختِن افراِد قبیله و انسجام بین آنهاست. 

البته، تمرین در انتزاع، به پرورشِ فکر و سخن کمک میرساند و انواعِ بازی های ذهنیت با عینیت را
: از جمله در تداعی، استنباط، استنتاج، تضادجویی، چه در فکر و ذکر و چه در هنرها و پیش می آورد

شعر. این پدیده یی است عمومی در هوش و زندگی ی انســان )مثالً امــروز، بــا ســیبرنِتیک، زنــدگی
انتزاعی تر شده(. در هر حال، پیش از همه، از این جهت روشِ انتزاعی را خــاطر نشــان میســازم کــه

: این نقـد از راِه اسـتنباط، یعـنی کلی نگـری و چـه بسـا اهمیت آنرا در نقِد شعر گوشزد کرده باشـم
تعمیم صــورت میگــیرد، و یــا از راِه اســتنتاج )یعــنی نتیجه گــیری از بررســی ی جزئیــاتِ کالِم شــعری(.
متقاعد شده ام که با بررسی های عینی و جزئی ی غزلهای حافــظ، میتــوان بســیاری نکــات در مــورِد

منطقِ شعرش یافت و هر گونه نظری را نپذیرفت. 

تصویر نوع  )در هر  بیان میگردد  بصوِر مختلف  انتزاع یک مشخصه ی فرهنگی است که  در مجموع، 
پردازی و حتی در روایِت رزمی و حماسی و شاهنامه پروری(. آنچه یـادآوری اش مهم اســت اینســت
کــه پس از اســالم و بــا ممنــوعیِت تصویرســازی و نشــان دادِن چهــره و بــدن، خطّــاطی و نقش هــای
ــرورش هندسی و تزیینی جایگزیِن روایِت ُمَصوِّر شدند. این انتزاع باعث شد که سبِک تزیینی بیشتر پ
یابد. آثاِر کمی که از شعِر گذشته ی پارسـی پیش از اسـالم بمـا رسـیده، نشـان میدهـد کـه سـبِک
تزیینی پس از اسالم تداوم یافت. آنرا در تغزِل غنــایی و از رودکی ببعـد بـازمی یـابیم. در غــزِل حافــظ،
تلفیقِ دو مضمون همگون و یا مقوله های متفاوت در انتزاعِ فرا ـ معنــایی، تصــاویر و معــانی ی نویــنی

:  بوجود می آورد. مثالً در تلفیقِ خیالی بیِن چهره ی یار و نقاشی



! تا چه خواهد کرد با ما آب و رنگِ عارضت        حالیا، نیرنگِ نقشی خوش بر آب انداختی
)نیرنگ= طرح و زیرسازی ی تابلوی نقاشی + حیله(

این نوع تلفیق که در بسیاری از غزلهای عاشقانه ی حافظ دیده می شــود، از روشِ تزییــنی در تصــویر
پردازی ی شعِر پارسی می آید. در ذهنیِت قادسانه در شعرسرایی، که بنظر میرسد حافظ آنرا بمروِر
زمان هر چه بیشتر میپرورد، مظهرسازی هایش بیشتر باال میگیرند. معناهــایش بســوی الهیت جهت

پیدا میکنند. 

سبِک انتزاعی ضمیِر مینیاتورسازی نیز هست. در این مورد، محققِ متفکرمان، احسان یارشاطر که
بینش خود را در مورِد شعِر پارسی در حوزه ی وسیعِ روشِ آفرینش و ویژگی هــای آن بســط میدهــد و
در واقع، از دیِد فرهنگ شناسی به شعر فارسی مینگرد، در متنی کــه بــه زبــاِن فرانســه چــاپ شــده

: »شعرِ  سنتی ی پارسی، بدون شک، نمونه ی بــارِز هــنری ی فرهنــگِ ایــرانی اســت. بــا مینویسد
نیّاتِ بلنِد خود، با انگیزه ی حیاتی اش و ندایی که سر میدهد، پهناور تــرین افــقِ ممکن را بــرای بیــاِن
زیبایی و تفکر باز کرده است. بهمین جهت، مهم است کــه مشخصــات آن در مجمــوعِ هنرهــای ایــران
شناخته شوند«. بعقیده ی او، یـک ویـژگی ی مشــترک تمـاِم دوره هـای شـعِر فارســی را بهم پیونـد

: نشاط یــا تفّحص، تخیــل یــا بیــاِن تزییــنی بــا گلهــا. : »هر دوره یی جنبه های خاص خود را دارد میزند
ولی بایــد گفت کــه این جنبه هــا مشخصــه ی شــعِر پارســی در تقریبــاً تمــاِم دوره هــا هســتند )…(«.

:  بعقیده ی یارشاطر، علتش اینست که »انتزاعی مشترک« در آنها دیده می شود

»باید کیفیتی انتزاعی را که در شعِر پارسی وجود دارد خاطرنشان ساخت. چیزی که شاعر را جلب
میکند بینشِ ذهنی ی واقعیت است و نه ظواهِر بیرونی ی آن. شاعر به فــردیت کــاری نــدارد، تــرجیح
میدهد اشیاء واقعی را مانند اموری انتزاعی بنگرد. همانطور که در هنرهــای بصــری چهــره یی در کـار
نیست، شعر نیز از آن دوری میجوید، تا آنجا که شعر و هنر های بصری بیشتر به »نوع« میپردازنــد تــا
ُبکی و به فردیت )…(. این دوری جــویی از اَشــکاِل واقعیت، کــه بــه نقاشــی ی ایــرانی ســادگی و ســَ
آرامش و درخشندگی ی خاصی می بخشد، در شعِر پارسی نیز راه به نتایجی مشابه بــرده اســت«.
با وجود این، »در نوعی تناقض، شاعر و مینیاتورساِز ایرانی هم از جنبه های محسوس و فردی فاصله
میگیرند و هم در عیِن حال، با پــرورشِ جنبه هــای حســی ی جهــاِن مــادی، نشــاِط فوق العــاده یی بــه

آثارشان می دمند«. 

این خوش رقم که بر ُگِل ُرخسار می َکشی      خط بر صحیفه ی ُگل و ُگلزار می کشی
اشِک حرم نشیِن نهانخانه ی مرا                   زآن سوی هفت پرده به بازار می کشی

کاِهِل روی، چو باِد صبا، را به بو ی زلف            شیرین به قید و سلسله در کار می کشی )…(
! حافظ! دگر چه می طلبی از نَعیِم َدهر؟            ِمی می َچشی و ُطرّه ی دلدار می کشی

کاِهِل روی= چشِم مسِت بیمار )بیمار در معنی ی شیدا(. نَعیِم َدهر= نعمِت روزگار.

ساخته بیان  خواجو  بیِت  یک  از  است  استقبالی  که  بیتی  در  واضحاً  را  انتزاعی  روشِ  این حافظ  و 
نشانگر آنست کــه از قــدیم ونــدیم، انــتزاع در فــرا ـــ معنــایی راهی اســت بــرای رهــا شــدن از عیــنیِت
واقعیاتِ مذهبی/اجتماعی و ممنوعیت ها، راهی برای معنویت پروری و وارســتگی در برابــِر مادیــات و

سنگینی ی زندگی :

! که تو         خانه می بینی و من خانه خدا می بینم جلوه بر من مفروش، ای ملک الحاج

این سبِک انتزاعی و مشخصات آنرا در نقش برجسته ها، بر سنگها، پیش از اسالم هم در ایران می
بینیم. ر. گیرشنر در مقایسه یی بیِن نقش برجسته های دوراِن ساسانی در ســتایش و نشــان دادِن
صحنه های تاجگذاری و یا پیروزی در جنگ، و ستوِن تَرژان، سرداِر ُرمی، که بــرای بزرگداشــِت پــیروزی
های او در جنــگ هـا، در شـهِر ُرم برافراشـته انـد، ویژگی هـای هـر یـک را »در اختالف بـا یکـدیگر« بـر

: می شمرد



الــف ـــ )نقش برجســته ی ُرم( »میخواهــد یــک واقعیِت تــاریخی و یــک اتفــاقِ سیاســی را در تــابلویی
متداوم نشان دهد. در آن، واقعیت و اشاره بطرِز هماهنگی بهم پیوند میخورند«.

ـ )نقش بر جسته ی ساسانی( »فقط بر یک جنبه ی قابِل توجه تکیه میگذارد« و »اتفاقِ تــاریخی بــه
همین منحصر میگردد«.

ب ـ )نقش بر جسته ی ُرم( »ماننِد فیلمی در حرکت است«.
ـ )نقش بر جسته ی ساسانی( »یک عکسِ ثابت است که پر معنا ترین صحنه را نشان میدهد«. 

باید اضافه کرد که نقش بر جسته های ساسانی در ظرافت مندی ساخته شده اند، و این، تأثیِر هنِر
یونانی در آن است.

 
حال میتوانیم، رفتار و پندار و گفتاِر حافظ را در رابطــه بــا محیــِط اجتمــاعی اش در نظــر بگــیریم. پیش از

ــظ در همه، باید پرسید : ورای هویت ها و تخیل ها، ذهنیت شاعرانه چه میخواهد؟ شاعری مثل حاف
شیراِز قرِن هشـتِم هجـری )قـرِن چهـاردهِم میالدی( خـود را چگونـه می بینـد و چـه نقشـی بـه خـود
میدهــد؟ او شــاعری اســت »تکــرو« )زرین کــوب(، ولی یــک غِم بــزرگِ اجتمــاعی در دلش نشســته.

: او حافـِظ چگونـه شـهری عاشق پیشـگی از او غزلگـوِی راِز دلهـا سـاخته. ولی بایـد از خـود پرسـید
است؟ برای به کدام زیبایی رسیدن؟

منم که ُشهره ی َشهرم به عشق ورزیدن             منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن )…( 
! : راز پوشیدن به پیِر میکده گفتم که چیست راه نجات؟              بخواست جاِم می و گفت

مراِد دل ز تماشای باغِ عالم چیست؟                  به دسِت مردِم چشم، از رخِ تو گل چیدن
عنان به میکده خواهیم تاخت زین مجلس             که وعِظ بی عمالن واجب است نشنیدن )…( 

!            که دسِت زهد فروشان خطاست بوسیدن. مبوس جز لِب معشوق و جاِم می، حافظ

برای غزل  این  و  می شوند  مطرح  حافظ  غزل  این  در  شناسی  فرهنگ  نظر  از  بسیاری  سوآالت 
سوآلهایی که در فرهنگ شناسی مطرح میگردند پاسخهایی می آورد. مثالً در مورد طرِد زن ســتیزی
که محوِر مذهب ساالری است. حافظ بر مدنیتی تکیه میزند که در برابِر خشک مذهبی و جزم گرایی
های اهِل شرع می ایسـتد. این غـزل مـرا بـه یـاد ژیـل ُدلُـز، فیلســوِف انتقـادی ی فرانسـوی در قـرن

(. شهر یکی ازدیالوگبیستم می اندازد که جای عشق و کام را در صحنه ی اجتماعی می بیند )نک 
 غـزلش تکـرار شـده(. بـویژه، بـا الهـام از495 بـار در 49محورهای شعر حافـظ اسـت )شـهر و شــیراز 

خدایی بخشنده، تفکر حافظ، مبارزه با تعصّب از راِه مدارا و انعطاف و رازپوشــی و بخشــیدِن خطاهــا و
: ببازی گرفتِن گناه را  قرنها قبل از ُولتِر در فرانسه، مطرح میسازد

آسایشِ دو گیتی تفسیِر این دو حرف است    با دوستان مروّت، با دشمنان مدارا

: و هم چنین
کماِل سرِّ محبت بین، نه نقصِ گناه        که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند

: از آن مهم تر

همه کس طالِب یارند چه هشیار و چه مست   همه جا خانه ی عشق است چه مسجد چه کنشت

 ی بسیار مهم اینست که افراد چگونه عواطف خود رامسئلهدر آنچه به تحقیق من مربوط میشود، 
بیان میکنند و چگونه کامجویی را در ذهن میپرورنــد؟ بــویژه، در شــعر عاشــقانه و احساســاتی، تغــزِل
عشقی ی پارسی دارای چه مشخصاتی اســت؟ هم چــنین، در تقــدس پــروری و عرفــان، حافــظ چــه

سخنی مطرح میسازد؟ 

با آنچه گفتم، در فرهنگ شناسی ی شعر حافظ، دیدگاِه ژ. ُدوینیو اهمیت بسیار پیدا میکند و ما را به
ــداِر شــاعران نتایجِ واضح تری در مورد جامعه شناسی و تاریخ و جنبش در تشکل و تحوِل فرهنگ و پن
و هنرمندان میرساند. زیـرا او بـرای بررسـی ی عمیـقِ تحـوِل اجتمـاعی، اصـِل بـازی و تخیـل و رؤیـا و



، ژ. ُدوینیو جامعه شناسی ی معمولبازی ی بازیذهنیت را در آثاِر ادبی و هنری پیشنهاد میکند. در 
از راِه برون نگری را کنار میگذارد )جامعــه شناســی ی بنیادهــا، آمــاری، تجــربی یــا بــر مبنــای روابــط و
طبقــاتِ اجتمــاعی و تضــاد در اقتصــاد یــا تمایــل بــه تــرقی ی اجتمــاعی و غــیره(. او از دروِن ذهــنیِت
فرهنگی ی افراد و گروه ها در یک جامعه و در یک مقطعِ زمــانی، بــر مفهــوِم بــازی در راه جــویی هــای
فرهنگی تکیــه میکنــد و بــه تحلیــِل ادبیــات و نقاشــی )از جملــه ســبِک بــاروک( و رفتارهــا و گفتــار هــا
میپردازد. آنچه او را بـه این روش رسـانده پیش از همـه، آییِن دور هم آیی و صـحبت و درِد دل و شـب
زنده داری، شعر و آوازخوانی و پدیده ی جشن در فرهنگهای مدیترانــه یی اســت. از آنجــا بــه انتخــابِ
ارزش و دیدگاه در هنر در دوره های مختلف میرسد و مفهوِم بازی را در عملکرِد افراد و گروه ها، بیرون
از چارچوبِ بنیادها، اصل میشارد. حــتی در این مــورد، اشــاره یی بــه شــعر ابونــواس و شــعر فارســی

:  میکند. در غزل حافظ که آوردم، بیِت

مراِد دل ز تماشای باغِ عالم چیست؟                  به دسِت مردِم چشم، از رخِ تو گل چیدن 

خیلی خوب بازی با عشق را نشان میدهد. در لحظه های شعر و رویا، بازی و کام در آغوشِ همند.
بطوِر واضح، در بیت های دیگر این غزل نیز، موضع گیری علیِه مذهب ساالران و آرزوی کامجویی از راه
بازی ی شعری شکل گرفته. در بن بسِت شرع و در »جهاِن پـیِر بی بنیـاد«، رفتـاری نزدیـک بـه رفتـاِر
مالمتی و رندانه در شعر و بویژه در غزِل رندانه ی حافظ هست که آنرا در کردار و پنداِر »لیبِرتَن« های
فرانسوی در قرن شانزدهم و هفدهِم فرانسه که ژ. ُدوینیو تشریح میسازد بــاز می یــابیم. اســتبداد و
از هم پاشیدگی و تضاد در بنیـاِد دیـنی )در فرانسـه خشـونت بـا پروتسـتانها در آن زمـان، و در ایـران،
فروپاشیدگی ی اجتماعی و مذهبی و استبداِد سیاسی و بحران هویت(، راه به بازی با سرنوشت و

: آنچه قدرتِ حاکم تحمیل میکند میبرد. بقول حافظ

! درین مقاِم مجازی، بجز پیاله مگیر            درین سراچه ی بازیچه، غیِر عشق مباز

در فارسی اصطالحِ »بازیچه ی سرنوشت« جا افتاده است. در واقع، فرِد بی منزلِت ظلم زده راهی
برای دهن کجی به ظالم می یابد، حتی بقیمِت »خود خراب کردن«، آنطور  که حافظ میگوید. بازی با
تغزل جدال با ناکامی و گرایش به پرورشِ کام برای جبران آن است. مثـل حافــظ، »لیبِــرتَن« »جهـان را
زیر سوآل میبرد، با اخالق و رسوم بازی میکند و خدا را به بازی میگیرد« )ژ. ُدوینیو(. هجو حافظانه نیز

در گفتاِر لیبرتن ها دیده میشود. 

فرانسه، عصِر  آن  آمیز«  فاجعه  »رونِد  در  جامعه،  کردِن  پوست عوض  و  »تحوالتِ عمیق«  هنگاِم  در 
بویژه با »بروِز یک تکنولوژی ی نوین« و گرایش به »بیرون راندِن سحر و جــادو و نــیروی الهی از جهــاِن
مادی« و استوار شدِن »تمدن« بر »ثـروت اقتصـادی و آگـاهی یـافتن بـه نـزول خـواری و تجـارت« و در
ــزل« نتیجه، زیِر سوآل بردِن »سلسله مراتب«ِ حاکم، افراد بازی ی نوینی در می آورند، زیرا دچار »تزل
و »اضطراب«  شده اند و هویتشان به »فردیت ناشیانه یا خشونت آمــیزی« محــدود گشــته. دوره یی

است که در آن، »ُبعِد شاعرانه ی الحادآمیز«ی حاکم است. 

دو قرن پیش از آن، در شیراِز حافظ، نظاِم اجتماعی ی فئودالی همچنان پا برجا بود اما بحران های
مختلِف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و دینی غوغا میکــرد. در این زمینــه، تحــولی فکــری کـه تصــوف
قوه ی محرکه ی آن بود بوجود آمده بود. پرورشِ فرهنگی در شهر بسط پیدا میکرد. در مجموع، آنچــه
»مدنیتی آمیخته به تقدس در فرا ـ معنایی« مینامم پــا گرفتــه بــود و بــه تضــاد بــا بنیــاِد دیــنی و نظــاِم
مذهب/قدرت دامن میزد، زیرا افراد هــویت خــود را مــتزلزل میدیدنـد و از فروپاشــیدگی هـای مـداوم در

اضطراب بودند. چاره را در تلفیقِ مدنیت با تقدس میدیدند.

تحوِل  ِ میکردند، منشأ  تکرار  تاریخ  در  بینان  کوتاه  و  مکانیکی  مارکسیسِم  آنچه  بر خالف  بدینسان، 
اجتماعی/فرهنگی فقط لزوِم اقتصادی و سیاسی نیســت . بـازی بـا سرنوشـت و اراده ی تغیـیر آن و
آرزوی کام بنوبه ی خود در تاریخ انگیزه سازند. کما اینکه در انقالبِ بــزرگ ایــران در چهــل ســاِل پیش،
شــادی و کامکــاری بــا پس زدِن اســتبداد در تـداعی بــود و ســیِل عظیِم طبقــاتِ محــروم و حلــبی آبــاد



نشین، هر چنــد در ظــاهِر ســخِن بــا نقــاب، پشــِت خمیــنی میرفتنــد، در بــاطن، آزادی هــای شــهری و
کامکــاری میخواســتند. حــتی در بیــاِن جوانــاِن طبقــاتِ محــروم، اســالم و خمیــنی معیــار نبــود، آنهــا از

(.پ. وییِی، انقالب ایران از زبـان مـردممحرومیت ها و زندگی ی کسالت بار خود شکایت داشتند )نک 
»زماِن بازی« ) ژ. ُدوینیو( از اخالقِ تولید و توحید رهایی می یابد و در »حدیث آرزومنــدی«، آنطــور کــه
حافظ میگوید، به جستجوی کامیابی »در همین جهان و در همین  لحظه« )ژ. ُدوینیو( تیبدیل میگردد.

یادآوری کنم که در تاریخِ فرهنگ ایران، بعد از حمالت و اشغالگری های اعراب و نژادهای ترک، یکی
از بزرگترین و بلیغ ترین بازی های فرهنگی و هــنری بــا شــعر فردوســی تبلــور یــافت. بدینســان، تــاریخِ
امیران و سلطان بچگـاِن جنگجــو و اشــغالگر فقــط یـک جنبــه ی تـاریخ اســت. مهم، تـاریخِ تلفیـق هـا،
چاره جویی ها، مقاومت ها، جنبش ها، هنرمندی ها و بازی با سرنوشـت و کـام و ناکـامی اسـت. در

بررسی ی غزل حافظ، بصوِر گوناگون و در جاهای مختلف به موضوعِ بازی بازخواهم گشت. 

سخِن با نقاب و سخِن بی نقاب
از پدیده هایی که پ. وییِی در ایـران بررسـی کـرده و بـه کـاِر فهِم شـعر هم می آیـد، طـرِز صـحبت در
فرهنگ ما است. در وعظ و نطق و سخنوری های مرسوم و در برابِر ناشناس و مأموِر دولت و در لحِن
ــار ــاِن افک ــاب را در بی ــا نق ــاب رایج اســت. ســخِن ب ــا نق ــدرت، ســخِن ب ــک ق رســمی و رســانه های ی
شرعی/مذهبی و منطقِ سخِن بنیادی یا فکِر کتابی و نصیحت گــویی هــا و فقــه بــافی هــا و معنــوی
پرستی های فاضالنه میتوان یافت. مثالً در دیِد اهِل قلم، هنر ها و بویژه موسیقی، به ماورا ـ طبیعت

منسوب میشد )نک اِ. ُفیبوآ( و »روحانی« محسوب میگشت. 
دروغ مصلحت آمیز و پنهان داشتن و کتمان و تقیه )=انکاِر دورویانه از راه مصلحت( در اسالم شــرعی
است. دروغ و فساد در خوِن حاکمان میدود. با ابهام و فرا ـ معنــایی، مــذهب/قــدرت هــر گونــه تقلــبی
میکند! عاملیِن رژیِم فعلی، در فرار از راستی و با حقه بازی و پنهــان ســازی ســخِن بــا نقــاب و رفتــار و
پندار خود را میسازند و در این منطقِ شــیادی بـه حـّد هـذیان بیمارگونــه رســیده انـد. از ســوی دیگــر،
معموالً فرا ـ معنایی اجازه میدهد تا از درگیری ی مستقیم بویژه با مذهب/قدرت دوری بجوییم )اما در
رژیِم فعلی، این زمینــه نــیز تنــگ تــر شــده!(. معمــول اینســت کــه آنجــا کــه نمیتــوانیم یــا نمیخــواهیم
مستقیماً  چیزی را بگوییم، با اشـاره و سـخن بـا نقـاب سـخن بگـوییم و یـا در ابهـام و داشـمندبازی،

!    طفره برویم. و این وحشتناک است
بر خالِف سخن با نقاب، در جمعِ خصوصــی و در صــحبت بین آشــنایان، در صــحبت مــردم از زنـدگی ی
عینی شان، در طنزشان، و بطور چشمگیری در حرِف زنان و در هنگاِم درِد دِل آنهــا، ســخن بی نقــاب

شــعر بی نقــابمعمول است )ع. زرین کوب ناِم یکی از کتــاب هــای خــود را در بــاره ی شــعِر معاصــر، 
ــک طــرف، و ســخِن صــمیمانه از طــرف دیگــر. ــه و دیپلماتیــک ی ــه و مزوران گذاشــته(. ســخناِن فقیهان
بدینسان، سخِن با نقاب برای ساختِن باالبلندی های مذهب ساالری و استبداد و ایجاِد دیوار دفاعی
در سرکوبی ی آزادِی بیان، و یا ابّهت سازی از گوینده ی دولت و سلطه گــر در بنیادهــای حــاکم بکــار
مــیرود. در حالیکــه سـخِن بی نقـاب، صـادقانه گفتن و خودجــوش بـودن در میــاِن افـراد و مــردم، دور از
سخِن رسمی است. اکثراً در سخِن زنان، سخِن بی نقاب با هجو و طنز و گســتاخی ی چشــمگیری

همراه است. 

و شرعی  های  ممنوعیت  ما  فرهنگ  در  ولی  هست،  جا  همه  در  اجتماعی  ی  پدیده  این  هرچند 
جنسی و سیاسی و سنگینی ی استبداد در جامعه و ممنوعیِت آزادِی بیان، سخن با نقاب را بسیار
تشدید بخشیده و مانند نقــابِ اجبــاری ی زنــان بنیــادی کــرده، در حالیکــه در بیــاِن مشــکالت عیــنی و
احساسات و عواطف و تغزل و عشــق و شــکوفایی ی ذهــنیت و تمایــل بــه آزادگی، بی نقــاب ســخن

! میگوییم… اگر بشود

این دو سخن به موازاتِ زندگی ی شخصی/ اندرونی )خلوت( و زندگی ی اجتماعی/ بیرونی/ صحنه
ی اجتمــاعی و ســاخِت آنهــا در فضــای خصوصــی و عمــومی و در نتیجــه بــه نــوع زنــدگی ی عیــنی و
سیاسِت سخن گویی مربوط میشود. حافظ حیله گرِی واعظان و علما و صوفیان و عالماِن فاضل مــآب

و سخن با نقابشان را چنین افشا میکند:



!  واعظان کاین جلوه در محراب و منبر میکنند     چون به خلوت می روند آن کار دیگر میکنند

در قدیم،  از  دارد.  بسیار  اهمیت  حافظ  شعِر  فهِم  برای  آنها  کشمکشِ  و  سخن  دو  بین  تمایز  این 
قراردادهای شعری ی پارسی، قصیده که برای مدح گفته میشد منطقی با ســخن بــا نقــاب داشــت،
ولی از همان درباِر محمود غزنوی )قرن پنجم هج.(، قسمِت اوِل قصیده را بــا تغــزلی عاشــقانه تــزیین
میدادند که یادآوِر قصیده ی عربی و خاطره یاِر از دست رفته و آثــاِر بجامانــده از او و کــوچِ خــانواده اش
بود. در برابِر قراردادهای نقابی ی شعر و اجباراتِ سخِن رسمی و ممنوعیت ها، حافظ مدام میکوشد
با ایهام/ابهام و مظهر سازی، عشق و ایماِن قلبی و رنــدی گــویی و هجــو و طــنز و آزادگی و اعــتراضِ
اجتماعی و درِد عمیقِ خود را از زنــدگی، در قــالِب زیبایی هــای شــعری بریــزد و در آن معناهــا و نگــون
بختی ها و نا بسامانی ها را با هم بیامیزد. و این همه در مشاهده ی مستقیِم واقعیات، تفکـِر مـدام
و مطالعه و راه جویی. حافظ هّمت خود را در این باره در یکی از ظریف ترین و پرمعناترین ابیــاتش، کــه

:  در تمامی ی اشعاِر جهان تا آنجا که می شناسم بی نظیر است، چنین میسراید

کس چو حافظ نکشید از رخِ اندیشه نقاب        تا سِر زلِف سخن را به قلم شانه زدند

در عین حال، در شعر او، مدنیت با مسئله ی فردیت و موضعِ فرد درجامعه مطرح میشود. قبل از او،
سعدی نیز چنین صمیمیتی نشان میداد. فردیت یکی از مشخصه های شعر پارسی از قدیم است و

البته، در طبیعِت هر سخن شاعرانه نهفته است… اگر شاعر نخواهد سخن با نقاب بگوید ! 

در که  است  مدنیتی  ساِز  زمینه  ما،  فرهنگ  در  نقاب  با  و  نقاب  بی  سخِن  دو  بین  }کشکمکش 
مقاومِت امروِز مردم ایران در برابر دیکتاتوری و دروغ و سخِن با نقابِ هــذیان زده ی عــامالِن بی ســر و

: سخِن مردم و مبــارزین و متفکــراِن مــردمی در مقابــل ســخنوری )دری وری( هــای تِه رژیم می بینیم
قدرتمنداِن کنونی. بعالوه، با الهام از سخن با نقاب، رژیم بیهوده میکوشد نقاب را به زنــان حقنــه کنــد
تا چهره ی قاتِل خود را با نقاب بپوشاند. اگر چه سلطه ساختهای اجتمــاعی و فــرهنگی را در کشــور
ما از هم پاشیده است، ولی مسلم اینکه با انقالب ایران، هرچند هم دیکتاتوری جای آزادی را گرفت
و سرکوبی و شکنجه براه انداخت، بیشتر مردم شهروند شده اند و سخِن بــا نقــاب، مســخره ی عــام

است و راه برای آزادی سازی باز شده.{  

زباِن حافظ
حافظ شاعری است آهنگساز و تصویر پرداز که با انواعِ گوناگوِن فنوِن بیان، با هرگونــه مضــموِن عیــنی
که بکاِر عشق و دوستی بیاید، با هرگونه تصویر و استداللی که در خدمِت تفکِر عرفـانی باشـد شـعر
ــزی، از ــری/رمـ ــاِن مظهـ ــا زبـ ــت. او بـ ــاغی اسـ ــاکی و یـ ــواره شـ ــا همـ ــد، امـ ــازی میکنـ ــازد بـ میسـ
عشق/کام/لذت/احساس و از »مشکِل عشق« ِ الهی غزل می آفریند. سبِک انــتزاعی کــه از بســیار
قدیم در هنرهای بصــری ی ایــرانی هســت و در آن، عناصــر از راِه فــرا ـــ معنــایی تلفیــق می شــوند در
غزلهای حافظ ارجحیت یافته اند. این سنتی در شعر بود کــه بــه او رســید، ولی بــرای نیفتــادن در داِم
تعمیم، باید موضوع را شکافت. در شــعر عاشــقانه، در تشــکِل لفــظ، حافــظ قواعــِد شـعری را زیبــا تر از
دیگران میپرورد و بازی ی همه جانبه یی با مشروع و نا مشـروع، بـا رسـوم و نـا رسـوم می گسـترد.
حافظ با زباِن گل و سنبل سخن میگوید و روشِ تزیینی را بیشتر بکار میبرد تا بتواند با فرا ـ معنایی، از
سخن با نقاب و ممنوعیت ها و قواعِد ادبی ی تحمیلی در باره ی عشق و عاشق و معشــوق پــا فــرا

: تر بگذارد

! سحر، بلبل حکایت با صبا کرد          که عشقِ روی گل با ما چها کرد
نقابِ گل کشید و زلِف سنبل           گره بنِد قبای غنچه وا کرد

میزند، تکیه  استدالل  بر  بسا  چه  و  قادسانه  احساساتِ  بر  که  اش  عرفانی  غزلهای  در  حالیکه  در 
بلندنظری/جهان بینی اش تصاویری به پهناوری ی چشم اندازها در تفکِر انسان و خدا میسازد. زبان/
زماِن حافــظ بیشــتر در لحظه هــای شــعرش میگــذرد، یعــنی در زمــاِن حــال )گــاهی آینــده( و شــیوه ی



سوآلی یا خطابی و امری/پیشنهادی )دعوت( که در لحظه ی گویش جای دارنــد )بایــد در نظــر گــرفت
که لحِن خطابی به زماِن حال برمیگردد(. زمانهای گذشته را اکثراً برای بیـاِن ارزیـابی و ترازنامــه ی راِه
طی شده بکار میبرد. بر عکسِ تمایزی کــه بایــد در دو نــوع غــزِل عاشــقانه و عارفانــه اش قایــل شــد،
ــه امــرا و در ــه دیگــران، ب ــه خــدا، ب ــه معشــوق، ب حافــظ در مجمــوعِ غزلهــایش همیشــه در خطــاب ب
استداللهای خود، همان زبــاِن عشــق را و گــاه بطــوِر رمــزی بکــار میــبرد. انگــیزه ی او فرهنــگ/مــدنیت

سازی، از راِه خالقیِت هنری و برانگیختِن پژواِک عاشقانه و عارفانه در شهر است. 

با این عشقگویی در فرا ـ معنایی، اعتراض به ناهماهنگی های اجتماعی را رندانه بمیان می آورد و
تزویِر طبقاتِ حاکم را )که صوفیان در آن زمان، جزو آن بودند( افشاگری میکند. در زمــاِن او، شــعرش را
ــه ــه خلیف ــدا ب ــتراضِ خ ــدای اع ــد… این ص ــان الغیب« میدادن ــه او لقِب »لس ــد و ب ــدا میگفتن ــاِن خ زب

بود ! در نتیجه، مــردم شــعر حافــظ را تلویحــاً تبلــوِر مــدنیت بــر ضــّدِ مــذهبیوِن فاســد و حاکمــان هایش
میدانستند. 

در سخِن عاشقانه، حافظ عناصِر قراردادی ی شعِر فارسی را با ترکیبات و تصویراتِ نوینی در خطاب
به معشوق و خدا بکار میبرد و در هر دوحال، تقدســی هنرمندانــه میــپرورد. بــا همین زبــاِن عشــق در
خطاب به دوستانش یا در مدحِ قدرتمنــدان میســراید. در غــزِل حافــظ، »رفیــق«، »دوســت«، »یــار« یــا
الهیت، مرجــع هـای مختلفی هسـتند کـه بـا »تـو« )یـا »او«( بیـان میشـوند. »شـاه« و »سـلطان« و
»ســلیمان«  و »معشــوق« و خــدا و خواننــده ی اشــعارش و هم چــنین خطــابِ او بــه خــودش، در دو
پهلویی، با »تو«/»او« به بیان می آیند. در نتیجه، یــک غــزل حافــظ میتوانــد عاشــقانه باشــد و در عین
حال، خطابی به یک مرجعِ دیگر در زماِن حال. بدینسان، زباِن او سطحِ معنی را در خدمِت سطحِ معنا
در می آورد و دو معنایی ی ابهام آمیزی در لحظه های شعر میسازد، مثالً در بیت تخلّصِ زیر که ندایی

: است به یار و در عین حال، تقاضای پاداش

حافظ از جوِر تو حاشا که بگرداند روی        »من از آن روز که در بنِد تو ام آزادم«  
)مصراع دوم از یک غزل سعدی است(

آنچه از سوی دیگر، زباِن حافظ را مشخص میسازد، سخِن درونی/برونی ی اوست. در شعِر پارسی،
از ابتدا و در دنباله ی سنِت پیش از اسالم، وصِف طبیعت و بــرون نگــری از مضــمون هــای همیشــگی
است. در شعِر درباری/قصیده/مدح نیز بهم چنین. هر چنــد نــوعِ توصــیف و نگــاِه شــاعر، درون نگــری و
ذهنیِت او را بیان میکند. در مورد حافــظ بایــد گفت کــه درون/بــرون نگــری ی تلفیقی ی منســجمی در

: ظرافت مندی اش بچشم میخورد

تا سِر زلِف تو در دسِت نسیم افتاَدست     دِل سودازده از غصّه دو نیم افتادست )…(
دِل من از هوسِ بوی تو، ای مونسِ جان،    خاِک راهیست که در پای نسیم افتادست

به زبان  رندی،  در  و  میپردازد  محیط  های  هماهنگی  نا  و  اجتماعی  روابِط  به  نگری،  برون  در  آنگاه، 
: اعتراضِ علیِه نظاِم حاکم و مذهب ساالری میگشاید

! حدیِث عشق ز حافظ شنو، نه از واعظ           اگرچه صنعِت بسیار در عبارت کرد

در طیفی دیگر از سخن )یا در مرحله یی بَعد( حافظ از وعده های خیالی ی یار و کامجویی میگذرد،
هوس مندی و گستاخی را رهــا میکنــد و دل بــه عرفــان می ســپارد. در برابــِر بحــراِن ارزشــها، گوشــه

میگیرد :

ما آزموده ایم درین شهر، بخِت خویش                  بیرون باید کشید ازین َورطه، َرخِت خویش )…(
گر موجِ حادثه سر بر فلک زند                             عارف به آب تر نکند َرخت و پَخِت خویش )…(

خواهی که سخت و ُسسِت جهان بر تو بگذرد،      بگذر ز عهِد ُسست و سخنهای سخِت خویش



: »در حقیقت وی ع. زرین کوب در مورِد محبوبیِت شعر حافــظ در میــاِن طبقــاتِ مختلــِف مــردم میگویــد
پیش از شاعران دیگر ـ پیش از فغانی و کلیم و نظیری و صائب ـــ توانســته اســت غــزل را از طبقــه ی
ادیبان و عالمان به مجلس بازاریان و محفــل رنــدان و لشــکریان بگشــاید و همــه را چاشــنی ی محبت

ــرورشِ مــدنیت در شــیراز و کوشــشِ حافــظ دراز کوچــٌه رنــدانبچشــاند« ) (. امــا بنظــر میرســد کــه پ
پاسخگویی ی معترضانه به اوضاع و بیاِن آرزومندی و بــویژه، پــرورشِ زیبایی هــای شــعری اش طبقــاتِ

:  مردم را جلب میکرد. او خود طنزانه و در کماِل فروتنی میگوید

این خرقه که من دارم، در رهِن شراب اولی     وین دفتِر بی معنی، غرقِ می ی ناب، اولی )...(
من حاِل دِل زاهد با َخلق نخواهم گفت،          کاین قصّه اگر گویم با چنگ و َرباب، اولی 

تا بی سر وپا باشد اوضاعِ فلک زین دست،      در سر هوسِ ساقی، در دست شراب، اولی 
)]اولی = ]اوال[= بهتر. دفتر= کتاب یا دفتِر شعر(

از جمله آورد.  تغزل در می  به  ارزشِ هنری و معنوی و عارفانه است  کام و  را عشق و  آنچه  حافظ 
اشاره های حافظ به »مقاماتِ عارفه« که م. معین در اشعارش بر می شمرد، یا آوردِن آیه هــای قــرآن

:  و کلماتِ عربی و یا حضوِر سبِک اداری در برخی عباراتش )حافظ چند سالی دبیِر دیوانی بود(

َگر به دیواِن غزل، صدر نشینم، چه عجب؟        سالها بندگی ی صاحِب دیوان کردم
: دیواِن اشعار یا دفتِر حساب و کتابِ حقوق بگیراِن کشوری. بندگی= خدمت/زحماتِ )دیوان= دوپهلو

بسیار. صاحِب دیوان= وزیِر اموِر مالیه که مزد میدهد و روزی میرساند/خداونِد جهان(.

از همه مهم تر در شعرش، بافِت درونی ی عشقِ انسانی در انسجام با ذهنیِت عرفانی است، در
فرهنگی که تقدس و مدنیت از راِه فرا ـ معنایی بهم آمیخته اند. 

دو گونه سراییدن در غزِل حافظ هست. در گونه ی اول، که با اشعاِر ساده ی کالِم دوران جوانی اش
شروع میشود، بیشتر بر تصویرها و تجربه های عینی تکیه دارد، در حالیکه در غزلهــای پختــه ی دوراِن
بَعد، مضمون های عرفانی بصورت رگه یی در یک یا دو بیت وارِد غزِل عاشقانه میشــود. ســپس، گــاه
تماِم غزل، عرفانی میگردد. در این گونه غزلها، تصویرها در فضــا و در ســخن، ُبعــدی بــزرگ می یابنــد.
نمونه هایی از غزلهای عرفــانی اش را خــواهیم دیــد. اینجــا مثــالی از نــوعِ اول بــزنم کــه چنــدان هم از
اشعاِر دوران جوانی اش نیست، بنظرم به دوره یی بر میگردد که امیر مبارزالدیِن مستبد )کـه مــردم او

 هجری(. حافــظ حــدوداً پنجــاه760را »محتسب« = پلیس مینامیدند( معزول شد و شرّ را کم کرد )در 
: ساله بود

دیدار شد ُمیّسر و بوس و کنار هم                  از بخت ُشکر دارم و از روزگار، هم
! برو که طالع اگر طالعِ من است             جامم به دست باشد و ُزلِف نگار، هم  زاهد

ما عیِب کس به مستی و رندی نمی کنیم        لَعِل ُبتان خوش است و می ی خوشگوار، هم
!      !       َوز می، جهان پر است و ُبِت میُگسار، هم ای دل! بشارتی دهمت : محتسب نماند

کاِر انسان ساختن است و آرزویش، شکوفایی. به خوشبختی رسیدن در آزادی. در نظاِم استبدادی،
رفتاِر دفاعی نشانه ی این انتظار است. حافــظ در بن بســِت اخالقی ی مــذهب/قــدرت و در نمودهــای
مذهب ساالری و ممنوعیت های شرعی گرفتار آمده. چه زجرها که نمیکشد و چه آرزوهــا کــه نــدارد
)ایران امروز را نگاه کنیم و بدبختی ی بزرگمان یعنی محروم ماندن از ســاختن و شــکوفایی را در نظــر

!  بگیریم(

که  ترکیباتش  و  کام  از  لذت 69بغیر  و   بار  ناکام 4  و  بار  مراد 3  تکرار شده،  دیوانش  در  بار  بار،39   
 بار و دولت )بمعنای فرصِت خوب و نیک بختی، که معنی ی حکومت با آن تداعی60»بخت« بیش از 

 بار در غزلهای حافظ آمده. کوششِ او رهایی از سـنگینی ی سرنوشـت و دوری از انـدوه و80شده!( 
تنگنای زندگی است و جبراِن دلهره ی نیستی ها و نبودها، بویژه که سرنوشِت خود او غمگین است
)در هر حال، وسوسه ی سرنوشـت و تقـدیر کـه بقـول ع. زرین کـوب، »زهـری کشـنده بـود«، از آییِن



ِرزوان در دوره ی ساسانی باال گــرفت و خــدای قــادِر قــرآنی هم آنــرا تشــدید بخشــید(. بایــد غم را بــا
:  شادی و عشق به امید تبدیل ساخت

! )…(  ای عروسِ هنر، از بخت شکایت منمای             حجله ی ُحسن بیارای که داماد آمد
! از گفته ی حافظ، غزلی مست بخوان     تا بگویم که ز عهِد طََربم یاد آمد ُمطِرب

باید گفت که زباِن عام و خاص و زباِن مثنوی و روایِت منظوم و زباِن شعری ی معمول، حافظ را کافی
نیست. کوششِ دایمی اش در آفریدِن ترکیب/تصویِر زیباست. بـدنباِل تغــزِل صـوفیان، زبـاِن حافــظ رمــز
سازی میکند و معنی را با زباِن معنا به بیان در می آورد، بــا ابعــادی از نظــِر شــعری بســیار ادبی تــر و
گسترده تر، در اوجِ ابهام. مثاِل خوب آن غزِل زیر است که در آن، حافظ داستاِن رونِد فکری در زندگی ِ
خویش را روایت میکند. او که در جــوانی درسِ تصــوف گرفتــه بــود، تــرجیح میــداد »شــیخ بی خانقــاه«
باشد و از صوفیان که همدسِت حکومت شده بودند فاصله میگـرفت. ولی مـذهبیوِن مـزوّر جســتجوی
قادسانه ی او را در تکروی بحســابِ کفــر میگذاشــتند. حافــظ آن شــاعری اســت کــه همــواره از اینکــه

:   آرزوهایش به انجام نرسیده اند گله دارد

صوفیان واِسُتَدند از ِگُرِو می همه رخت،                 دلقِ ما بود که در خانه ی َخّمار بماند
خرقه پوشان همگی مست گذشتند و گذشت،       قصّه ی مااست که بر سِر بازار بماند

داشتم دلقی و صد عیِب نهان میپوشید،               خرقه رهِن می و مطرب شد و ُزنّاز بماند
هر می ی لعل کزآن دسِت بلورین ِسُتَدم               آبِ حسرت شد و در چشِم ُگهربار بماند

«. دلق خود را )خرقه پوشان= صوفیاِن خرقه پوش. دلق= »لباسِ ژنده یی که درویشان به تن کنند
ـار= رشـته ی تسـبیح بـا صــلیب کـه به گرو گذاشتن برای خریدِن شـراب. خانـه ی َخمّـار= میکـده. ُزنّ
مسیحیان به گردن می اندازند و »نشانه ی َگبر و ترسا، امــا در ادبیــاتِ صــوفیانه، ُزنّــار رمــِز کفــر و بت

پرستی است، چنانکه خرقه نشاِن زهد و ایمان است« )م. برزگر خالقی(.
 

بدینسان، حافظ با ساختِن مفهوم های بسیار  و مظهر سازی و رمز پردازی، به شعرش ُبعــِد معنــایی
ــد( می بخشد. بعالوه، با هنرهایی مانند موسیقی و مینیاتور )که در شیراِز زمان او درشــکوفایی بودن
شادی و حرکت می آفریند. بـا وجـود همـه ی آشـفتگی هـای محیـط، حافـظ حـرکِت عمـومی ی »بـا
نشاط«ِ شیراِز آن زمان )ج. لیمبرت( را که در فرهنــگ شیرازی هاســت میــپرورد. مــدنیت/شــهروندی از

: ارکاِن شعر حافظ است

!                 کاین همه نمی ارزد شغِل عالِم فانی     پنِد عاشقان بشنو و از دِر طرب باز آ
)شغل= هّم و غم(

 
: »نکته دانی بذله گو چون حافــِظ شـیرین سـخن«. نکتـه بیــنی هـا حافظ خود را چنین معرفی میکند

 بــار در دیــوانش تکــرار شــده( در شــعرش، نشــاِن حساســیِت او بــه اوضــاعِ اجتمــاعی و36)»نکتــه« 
: سیاسی است. آرزوی او تحوِل عمیقِ جامعه. از جمله در غزل زیر

نفسِ باِد صبا ُمشک فشان خواهد شد          عالَِم پیر دگرباره جوان خواهد شد
ارغوان، جاِم عقیقی به َسَمن خواهد داد        چشِم نرگس به شقایق نگران خواهد شد  )...(

گل عزیز است، غنیمت شمریدش صحبت       که به باغ آمد از این راه و از آن، خواهد شد

گونه های تخیِّل حافظ
چو جان فدای لبت شد، خیال می بستم       که قطره یی ز ُزاللش به کام ما افتد 

گر چه طبقه بندی و نوع جویی و ساخت یابی، لـذت بـردن از شـعر را مشــوّش میکنـد، امـا چـاره یی
! در برابــر گونــاگونی ی مضــمون هــای حافــظ و لحن هــای مختلفش و نیست ـ ولی فقط تا اندازه یی

هّمتی که در ظرافت مندی برای بیاِن احساسات و عواطف و افکارش بخرج میدهــد، بایــد گونــه هــای
تخیل حافظ را تصریح ساخت. پیش از هر چیز یادآور شوم که در زباِن کلیشــه یی ی صــوفیان، عشــق



تخیلی است و وجوِد خـارجی نـدارد. مثالً ابـو سـعید ابـو الخـیر، صـوفی ی قـرن پنجم هجـری، چـنین
: میسراید

!  در حقیقت، چون بدیدم زو خیالی هم نبود         عاشق و معشوق من بودم، ببین این داستان

در و عشق،  در می آید  تغزل  به  زندگی اش  وضعیِت عینی ی  گاه،  که  گفت  باید  مورِد حافظ  در  اما 
: شعرش سراسر تخیلی نیست. حافِظ طنز باز و نصـیحت گریـز میـِل قلــبی ی خــود را چـنین میگویـد

روزها، در گوشه ی باغی و چمنی، لِب ِکشتی و  کناِر آبی، پیاله در کف یا در دست کتــابی، در حــاِل
تغزل با یار، مشغوِل عشق سازی در لحظه های شعِر خویش…

کناِر آب و پای بید و طبعِ شعر و یاری خوش      معاشر، دلبری شیرین و ساقی، ُگلُعذاری خوش
اال ای دولِت طالع که قدرِ  وقت میدانی!          گوارا بادت این عشرت که داری روزگاری خوش! )…(

عروسِ طبع را زیور، ز فکِر بِکر میبندم               بود کز دسِت ایامم بدست افتد نگاری خوش!

:    بار در غزلهای حافظ تکرار میشود(20)خواب بمعنای رؤیا  و شبها، در رؤیا
گفتم روم به خواب و ببینم خیاِل دوست           حافظ ز آه و ناله امانم نمیدهد

: و هم چنین
! سحر، کرشمه ی چشمت به خواب میدیدم       زهی مراتِب خوابی که بِه ز بیداری است

بویژه در غزل زیر، تخیِل رویائی ی رخِ ماِه یار. در زباِن تکنولوژیِک امروزی، حافظ بوسه به معشوق را از
راه ساتِلیت به ماه میفرستد تا دوباره به زمین بر گردد و بر گونه اش بنشیند! اما بعبارتِ قدیم، ادب و
قرار داِد ادبی ایجاب میکرد که کامجویی، حتی در حّدِ بوسه، غیر مستقیم بیان شــود، گــر چــه حافــظ
ابهام میسازد و »رخِ مهتاب« همان چهره ی یار اوست. در شعری، فرّخی چهره ی معشوق را آفتــاب
میداند و سیمای خود/عاشق را »ماهتاب« )= رنگ پریده(. در شعر حافظ »مــاه« معنــایی مثبت دارد،

 بار در دیوانش تکرار شده و به لحظه های شعر و معشوقش بر میگردد. گوشه ی محراب، آبروی74
: منحنی شکِل نگارست

دیشب به سیِل اشک، رِه خواب میزدم               نقشی به یاِد خطِّ تو بر آب میزدم
ابروی یار در نظر و خرقه، سوخته،                     جامی به یاِد گوشه ی محراب میزدم

روی نگار در نظرم جلوه می نمود                      وز دور، بوسه بر رخِ مهتاب میزدم
چشمم به روی ساقی و گوشم به قوِل چنگ،     فالی به چشم و گوش، درین باب میزدم

نقشِ خیاِل روی تو تا وقِت صبحدم                    بر کارگاِه دیده ی بی خواب میزدم
هر مرغِ فکر کز سِر شاخِ سخن بَجست             بازش ز طرّه ی تو به مضراب میزدم

ساقی به صوتِ این غزلم کاسه میگرفت            میگفتم این سرود و می ی ناب میزدم
خوش بود حاِل حافظ و فالی به بخِت نیک           بر ناِم ُعمر و دولِت احباب میزدم

: شب ها، َشبَحِ جنسی از راِه اصطالحِ فارسی ی »شِب آبستن« با شعر او تداعی شده

بدان َمَثل که شب آبستن است دور از تو           ستاره می شمرم، تا شب چه زاید باز  

هر تخیل و تصوری در هر زمینه ی فکری، هنری، اجتماعی یا عرفانی بکار ِ ذهنیِت حافظ می آید :

هر دم از روی تو نقشی َزنََدم راِه خیال.           با که گویم که در این پرده چه ها می بینم؟

 بار در دیوان حافظ تکرار میشود. خیال178نقش/تصویر/خیال/تخیل/سودا )بمعنی ی هوا و هوس( 
: آینه ی انتظاری رویایی و انگیزه ی کامجویی در خوشبختی است

گر دولِت وصالش خواهد دری گشودن     سرها بدین تخیل، بر آستان توان زد



 بار در غزلهایش تکرار شده. او در خیاالت پرواز میکند. همانطور که میدانیم، در ســنِت275»خوشی« 
بیاِن لذت از طبیعت و باغ، شعر فارسی تصاویر بسیاری از گلها ســاخته. هــر کــدام، مظهــِر زیبــایی ی
خاصی از نگار. آنچه حافظ میسازد از کرشمه ی معشوق، نــاِز او، نــرگسِ ُخمــاِر چشــمهای زیبــای او،

 بـار در83بوی خوشِ  یاسمنِ  لقای او، آزادگی ی زبـاِن سوسـن و زلـِف بنفشـه فـاِم او…  بـویژه بـو )
دیوانش(، بوی یار، بوی زلفش، بوی ُمشک و عطر و عطّاری، بوی گل می آیــد. عاشــق، گــاه، در بــاغِ
تغزلش در گردش است، در شیدایی، غــریب، در جســتجوِی بــوی یــار. از بــاد صــبا میخواهـد کـه عطــِر

زلفش را بیاورد. اما در این انتظار که یار نمی آید...

رسِم بد عهدِی ایّام چو دید ابِر بهار        گریه اش بر سمن و سنبل و نسرین آمد

از طرف دیگر، تغزِل حافظ تخیلی است غنایی که به تفکِر عرفانی راه میبرد. و عرفانش، همانطور که
ــرا ع. زرین کوب میگوید، »نظری« است. در واقع، عرفانی است که به جهان بینی تکیه میزند و باید آن
»مکتب انسانیت و اخالق« دانست. کوششِ  عرفانی ی حافظ )همچون مولــوی( جســتجویی اســت

:  در دوباره ساختِن آدمی

! !         دل ز تنهایی به جان آمد، خدا را مرهمی سینه، ماالمال، َدرد است، ای دریغا مرهمی
! چشم آسایش که دارد از سپهِر تیز رو ؟                 ساقیا، جامی به من ده تا بیاسایم دمی

خیز تا خاطر بدان ُترِک سمرقندی دهیم                 کز نسیمش »بوی جوی َمولیان آید همی«
! :      َصعب روزی، بوالعجب کاری، پریشان عالمی ! خندید و گفت : این احوال بین زیرکی را گفتم

سوختم در چاِه صبر از بهِر آن شمعِ چو گل             شاِه ترکان فارغ است از حال ما، کو رستمی؟
! در طریقِ عشقبازی، امن و آسایش بالست            ریش باد آن دل که با َدرِد تو خواهد مرهمی

اهِل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست               رهروی باید، جهان سوزی، نه خامی، بی غمی
آدمی در عالِم خاکی نمی آید به دست                  عالمی دیگر بباید وز نو آدمی

گریه ی حافظ چه سنجد پیشِ استغنای عشق؟      کاندرین طوفان، نماید هفت دریا شبنمی

)ُترِک سمرقندی= اشاره به رودکی که حافظ لفِظ مشهورش را می آورد. شاِه ترکان= در دو پهلویی
و اشاره به افراسیاب در شاهنامه ی فردوسی، و هم چــنین بمعنــای زیبــا تریِن زیبایــان. اســتغنا= بی

نیازی(. 
در طوفاِن جهانی ی ظلِم بیکران کــه در آن هفت دریــا شــبنمی بیش نیســت، این انســاِن دیگــر بــرای

حافظ از عاشقی شروع می شود و به عاشقی می انجامد.

///شش///

موقعیِت زنان
حضور و موقعیِت زنان در فرهنگ ایران چگونه است و در زماِن حافظ چه بــود تــا او اشــعاِر عاشــقانه ی

، ج. ســتّاری، هــر آنچــه را در بــاره ی وضــع وسیمای زن در فرهنگ ایــرانچنینن دلنشینی بسازد؟ در 
مــوقعیِت زن، بخصــوص پس از اســالم، دانســتنی و قابــِل تفکــر اســت آورده و بــا تکیــه بــه متفکــرین و
محققیِن ایــرانی و غــربی و عــربِ معاصــر، مطالعــه ی همــه جانبــه یی بانجــام رســانده. هّم و غم او
بررسی ی جامعِ »حال و روز دلخراش زنان در جوامع اسالمی، در جوامع پدرســاالری و در شــدیدترین
تضاد طبقاتی« است. او با مطالعه یی انتقادی، واقعیِت تلخِ زندگی ی زنــان و کهــتری ی تحمیلی بــر
آنــان را در طــول تــاریخ، از دیــِد جامعــه شناســی ی زنــان در روابــط اجتمــاعی در ایــران و کشــورهای
اسالمی، و تحلیِل گفتاِر فقها و ذکِر پنداِر مردساالران گردآوری کرده. بگفته ی او، از هنگام اســتحکاِم
نظاِم پدرساالری )دو هزار سال پیش از میالد(، »زنان اندک اندک، حکم اموال را می یابند و خریده یــا

فروخته می شوند و مردان در آنان به چشم کاالی خویش می نگرند«. 



بدینسان، با مرد/مذهب ساالری، »خدا ـ پدر« است که »الهه ـــ مــادر« را از صــحنه بــیرون میرانــد. در
واقع، هم و غِم موبدان از قدیم و ندیم، در پیدایشِ جامعه ی مردساالر، این بوده کــه زنــان را از مرتبــه
ی قادسیت بیاندازنــد و آن هــا را در کهــتری نگــاه دارنــد. نــه فقــط در کلیســای مســیحی کــه حــتی در
»تعالیم بودایی و مانوی« )ج. ستّاری( نمونه هایی از آن بدست می آید. اسالم نــیز اســطوره ی مــرد
ساالرانه ی رانده شدن از بهشت و سرنوشِت شوِم انسان را تکرار میکند و آنرا بحســابِ زن میگــذارد

(.  سیمای زن در فرهنگ ایران)ج. ستّاری،
در اسالم، هویِت زن با موقعیت شوهر و مرداِن خانواده مشخص میشود. امــا مســئله وخیم تــر از این

همانطور که ج. ستّاری یادآوری میکند، نسبت بــه دوره ی ساســانی، اســالم بــرای زنــان بوده است.
ــاً آزادی حقوق و منزلتی قائل شد که قبالً نداشتند. یعنی اوالً انسان بحساب می آمدند و نه کاال. ثانی
عمـل و حقـوقی نسـبی یافتنـد. ثالثـاً پیـامبر اسـالم در مـورد احـترام گذاشـتن بـه زنـان تأکیـد میکـرد

(. اما پیام بری و پیام آوری و تأکیـدات کتیبـه یی و کتـابی کجـا و واقعیت هـای یـک نظـاِمسیمای زن)
! بویژه که جنبه ی کاالیی ی زن بطور ضمنی در قرآن تأکید شده. اجتماعی کجا

( اعتناست  بی  زنان  ی  بینی«  درون  و  به »شّم شهود  زنمردساالری  درسیمای  آن،  از  تر  بد  و   )
کهتری ی زنان اسطوره ها میسازد، از جمله آنــان را کم عقــل و »ضــعیفه« و در عین حــال، فریبکــار و

: ترس از زنــان کــه مبــادا ســلطه شیطان صفت توصیف میکند. این ُقلُدربازی حقیقتی را پنهان میسازد
( و بویژه، مهار زدن به آنان در خانه و در بیروِن خانه. ایرانشــاهسیمای زن! ) ی مردان را بخطر بیندازند

: )شاعری در اواخِر قرِن پنجم و اوایِل قرِن ششم هج.( چنین سراییده

زن، آزاده زن باید و مهربان           وفاجوی و خوش خوی و شیرین زبان
کرا هست در خانه زینسان زنی    سرافراز باشد بهر برزنی
زِن پارسا را نکوتر، هنر.               نباید که بر بام یابد گذر 

در واقع، یکی از دالیِل اینهمه پیشداوری در باره ی زنان، بنظرم، از طرِف کاهناِن »خیراندیش«، ایجاد
تفرقه بین زن و مرد و بطور کلی بیِن افراد است، تا در اطراِف خــوِد موبــدان و خدایشــان جمــع شــوند.
اما باید دانست که زنان حتی با »اطاعت و تابعیت، با اشکباری و حیله گری و کینــه تــوزی و بــیزاری«
همواره کوشیده اند از »نظام ارزشی مردان« ســود بجوینــد، »یعــنی آنــرا بســود خــویش بکــار بردنــد«

(. از سوی دیگــر، بایــد خــاطر نشــان ســاخت کــه کوشــشِ زنــان همــواره در آفــرینشِ یــکسیمای زن)
ــوده ــار وجــود و پس زدِن مردســاالری ب ــرای اظه ــه ب ــگِ زنان ــویژه، آییِن فرهن ــان، و ب : مجــالسِ بیِن زن

صحبت های زنانه و داستان گویی ها میان زنان و ســخِن خــاصِ زنــان در فرهنگهــای مختلــِف مدیترانــه
بسیار قابل توجه است. 

یکی از ترفندهای پیشگیری از شکفتگی ی زنان در این فرهنگها این بوده که با رسوِم اجتماعی و
ممنوعیت های دینی، به بدنشان قالب بزنند و آنها را در استتار نگاه دارند. مثالً در مــورد رابطــه ی زن
و مرد در ایران، یاد آوری کنم که حتی در قرن بیستم، شواهدی هست که در طبقاتِ پــاییِن جامعــه و
در بیِن روستائیان و طبقاتِ محروِم شهِر تهران، در همخوابی لخت نمیشدند )با نقل از پ. وییِی(. این

)!( در بین یهودیاِن سنتی نیز بر قرار است. پس، لمس نباید کــرد و دیــده نبایــد لــذت بــبرد. حجابداری
بــرخی واعظیِن زن ســتیز )بــا الهــام از خــود قــرآن(، بی ارزشــی ی لــذت جویی را بــه مســلمان توصــیه

 یادآور میشود، اســالم از مــذاهبی اســت کــهیمای زنمیکنند. هر چند، همانطور که ج. ستّاری در س
نکاح را مقدس میشمارد. در هر حال، از اصوِل مــذهب ســاالری، یکی خــود را زاهدانــه پوشــاندن و دو
دیگر به تولیِد مثِل قادسانه بسنده کردن است. غزالی و هم چنین پدِر مولوی، شیخ بهــاء الــدین، بــه

! مسلمانان توصیه میکردند که قبل از همخوابی و در اوجِ لذتِ جنسی، فالن سوره را بخوانند

کشیشاِن مسیحی نیز )مانند فقهای اسالم(، رابطه ی زن و مرد را به تولیِد مثل، و نقشِ زن را به
شوهر و خانه داری محدود میساختند و خود بایــد از شـهوت چشــم میپوشــیدند، و این فجـایع بســیار
ببــار آورد و می آورد. این نــوع اوامــِر دیــنی از پدرســاالری می آیــد کــه در آن زن بحســاب نمی آیــد یــا
پیشداوری ی منفی در موردش کاِر مغِز مردانه است. مثالً در قــرآن، »روح عاطفــه و احســاس در زن،
بر روح تعّقل وی غالب است و به همین جهت، مرد را برای التزام مســئولیت نبــوّت مناســبتر دانســته



(. یا این کلیشه که در روایاتِ شهوانی ی بعد از اسالم بصورتِ توطئهسیمای زناست« )ج. ستّاری، 
(. و این،ســیمای زن: َولَــعِ جنســی ی زن غــیر قابــل ارضاســت و بایــد بــه او مهــار زد ) یی رواج یــافت

: چنین اسطوره یی بیانگِر استتاِر اصــِل کــام اســت و غــیر مســتقیم بنظرم، معناهای دیگری هم دارد
ایجاب میکند که فقط مرد در شرایِط دینی ی خاصی حق لذت بردن دارد، و در مقابل، باید  زن/شیئِی

(. سیمای زنجنسی را در بنِد تِن مهار شده نگاه دارد )

زنان فروشِ  و  خرید  به  میکنند،  میخواهند  کاری  هر  که  توانگران  و  خدا  ی  خلیفه  باستثنای  البته 
میپردازند و حرمسرا راه می اندازند )این سنتی بود که از طبقاتِ حاکِم دوره ی ساســانیان بــه اســالم
رسید. نک ف. ِرنار(. شکی نیست که از اولین دالیِل عدِم ارتباط بین زن و مرد، کهــتری ی فــرهنگی و
اوامِر شرعی یی است که به زنان تحمیل میشود. حــتی زن را ممنــوع میســاختند و میســازند کــه در
بیاِن عشق و تمایل و لـذتِ جنسـی دهـان بگشــاید. ج. ســتّاری تحلیــل این پدیـده را در تفکـِر فاطمــه
ِمرنیسی، محقق مراکشی، می یابد : ترس از »غریزٌه جنسی زن که ذاتاً شهوتی مهاجم و توفنــده«
دارد و بزعِم مسلمین، باید »از استقالل و آزادی زن در زمینٌه تمایالت جنسی جلوگیری کرد تا بنیان و

، با نقل از فاطمه ِمرنیسی(. اما بایدسیمای زناساس نهاد خانواده در جامعٌه اسالمی حفظ گردد« )
ــر روی خــویش در عین حال متذکر شد که ترسی که خدای قرآنی میسازد، ترس از دیگران و خود را ب

بستن نیز معنا میدهد.

}امروز، کشمکش بین زن و مرد و تراژدِی عشقِ ناکام در جامعه مان بقوت خود باقی مانده. در ُرمان
هایی که نویسندگاِن زن پس از انقالب در ایران نوشته اند انعکــاس آن بوفــور هســت و بــه تفکــِر زنــان
علیه مذهب ساالری درآمده )نــک تحقیــقِ مفصــِل لیال فوالدونــد(. بعالوه، در اســالم، علــیرغم بعضــی
حمایت ها، حقوقِ زنان در نامساواتی پایمال می شود… مانند حق و حقوقِ همه ی طبقاتِ مردم.{  

در شعِر فارسی، بجز داستان سرایانی چون نظامی و گرگانی، از جمله فردوسی است که از صلح
 بنظم در آمـده.شـاهنامهجویی ی زنان تمجید میکند. افسانه یی از بهرام گـور و معشـوقش آزاده در 

هــنراین افسانه بر یک جام از قــرِن پنجم میالدی در عهــد ساســانیان، نقش بســته. در توضــیح آن در 
 لوُکنین مینویسد که بهرام گور و آزاده به شکار میرونــد و بهــرام بــرای آنکــه مهــارت خــود را، و.پارسی

نشان دهد، با یک تیر دو غزال را بهم میدوزد و به آزاده نشان میدهد و میگوید در گلّه ی غزالهــا یکی
: »هــنِر را انتخاب کن که با تیر بزنم. آزاده )نامی که معــادل شــهرزاد، آزاده زن اســت( پاســخ میدهــد

واقعی آنست که نرینه یی را به مادینه و مادینه را به نرینه تبــدیل بســازی«. بعبــارت دیگــر، بزرگــترین
!  مهارت اینست که مردان را باندازه ی زنان صلح جو و زنان را باندازه ی مردان شجاع کنی

نقشِ زنان 
شیراز معدِن لِب لعل است و کاِن ُحسن       من جوهری ی مفلسم، ایرا مشوّشم

! از بس که چشِم مست درین شهر دیده ام    حّقا که می نمیخورم اکنون و سرخوشم
 

غزِل عاشقانه ی حافظ در محیط و در هنگـاِم تـاریخی/فـرهنگی ی مسـاعدی در زمینـه ی مـنزلِت زن
: رفتار و کرداِر زناِن ترک نژاد و مغول و خوِد زناِن شیرازی. بویژه،  آنها حضور خود را در صــحنه بروز کرد

ی اجتماعی نشان میدادند.  بگفته ی ابن بطوطه، دو هزار زن در نماز جمعه ی مسجد جــامع  شــهر
شرکت می جستند )نقل از ج. لیمبرت(. 

سپس و  ایران،  ایاالت  بر  اتابکان  حکومت  عصر  سلجوقی،  حکومت  تجزیٌه  از  »پس  واقع،  در 
ســیمایخوارزمشاهیان و مغول، دورٌه شوکت و قدرت زن در ایران محســوب میشــوند« )ج. ســتّاری، 

(. در دوراِن سـلطه ی ترکـان وزن در ایــران عصــر مغــول، با نقــل از شــیرین بیـانی، زن در فرهنگ ایران
مغوالن بر ایران، »زن گذشته از دارا بودن اهمیت بسیار فراوان در اقتصاد آنزمــان، نقش مهمی نــیز در

نظــام اجتمــاعی مغــول،، بــا نقــل از ب. والدیمــیر تســف، ســیمای زنزنــدگی اجتمــاعی ایفــا کــرد« )
(. فئودالیسم خانه بدوشی



در میــاِن این نژادهــای اشــغالگر، »زنــان همکــار مــردان بودنــد )…( و دوشــادوش مــردان، در کارهــای
سیاسی و اجتماعی و کشورداری، فعاالنه شرکت می جستند و از این لحاظ، مــوقعیت و منزلتشــان
تقریباً برابر با پایگاه مردان بود و مانند مردان بر اسب می نشستند و در جنگها بازو بــه بــازوی مــردان،
شمشیر می زدند و از غنائم جنگی بهره می بردند و در انتخابِ همسر آزاد بودنــد و در غیــاب همســر،

(. ابن بطوطه که در سیاحتش دوبــاره بــه ایــرانسیمای زنرئیس و سرور خانه به شمار می آمدند« )
: »چیزی که در این بالد مایٌه تعجب فراوان بود، احترامی است باز گشت، در باره ی مغوالن مینویسد

 ی ابنســفرنامهکه در بارٌه زنان خود داشتند. مقام زن در میان این مردم بیشتر از مقام مرد اســت« )
(. سیمای زنبطوطه، نقل از ج. ستّاری، 

هم چنین باید دانست که زناِن ترک و مغول نقاب نمیزدند و در کوچه و بازار، پیشاپیشِ  همسرشان
راه میرفتند )نــک ژان ـــ پــل رو(. تــأثیر این امــر را در فکــر عارفانــه ی جلــوه ی خـدا در زیبـایی ی رخِ زن
ــه میتوان حدس زد. بدینسان، عشقِ به زن به آرزوی عوض کردِن بازی ی اجتماعی دامن میزد و زمین
ــاِن اش را فراهم میساخت. بنظر میرسد که این پدیده در پندارِ  برخی صوفیان و در عارفی چون روزبه
شیرازی )قرن هفتم هج.( در تعاالی ی عشقِ انسانی و حیثیت و منزلت بخشــیدن بــه زنــان در قــرن

هفتم و هشتم هجری تأثیر گذاشته. بازتابِ آنرا در غزلهای حافظ بوفور می  یابیم.  

تاریخ و زندگی و پدیده هایش ضد و نقیض اند؛ همراِه فجایعِ بسیار، یورشگران ُحسنی را هم باعث
شدند...

! پری نهفته رخ و دیو در کرشمه ی ُحسن        بسوخت عقل ز حیرت که این چه ُبلَعَجبیست

شعِر شاعره ها
شاعره ی بزرگی، در قرِن چهارِم هجری در ناحیــه ی ســند ســر بــرآورد : رابعــه ی بلخی، دخــتر َکعب
ُقزداری )او را نباید با رابعه ی صوفی ی دو آتشه ی اهِل کوفه اشــتباه کــرد(. »ســوز و لطــف غزلهــای

ه صــوفیه بــوده اســت« )ذ. صــفا،  (. رابعــهگنج ســخنوی قابل توجه و مــورد عالقــٌه اهــل ذوق و خاصــّ
در واقع یکی از سخنگویاِن پیشتاز در بیاِن نگون بختی ی زنان و اعــتراضِ آنــان، قرنهــا قبــل از زمــاِن مــا

بود: 
عشق را خواهی که تا پایان بَری      بس که بِپَسندید باید ناپسند

زشت باید دید و انگارید خوب           زهر باید خورد و انگارید قند
تَوَسنی کردم، ندانستم همی         کز کشیدن، تنگ تر گردد کمند   

)تَوَسنی کردن= سرکشی(

: این دو بیتی ی پر معنایش
دعوتِ من بر تو آن شد کایَزَدت عاشق ُکناد         بر یکی سنگین دلی، نامهربان چون خویشتن

تا بدانی َدرِد عشق و داغِ ِمهر و غم خوری          تا به ِهجر اندر بپیچی و بدانی قدِر من
)به هجر اندر بپیچی= تنها بمانی(. 

:  که در آن، تن در تنگنای بن بست سخن میگوید و این ترانه ی دیگر از میان اشعارش،
کاشک تنم باز یافتی خبِر دل               کاشک دلم بازیافتی خبِر تن 

! ! کجا توانم َرسَتن کاشک من از تو بَرسَتمی بسالمت       اّی افسوسا

گنجوی بی همتاست، مهستی ی  پارسی  در شعِر  نقاب  بی  نظِر سخِن  از  که  دیگری  شاعره ی 
ــاعی است )قرن ششم هج.(. پدرش روحانی بود، ولی او را آزاده زن بار آورد. او عاشق پیشه و از رب

: سرایاِن ماهری است که شهره ی آفاق گشت )امروز، خانه ی او در شهِر َگنجه موزه شده(

غم با لطف تو شادمانی گردد           عمر از نظِر تو جاودانی گردد
گر باد به دوزخ برد از کوی تو خاک      آتش همه آبِ زندگانی گردد



مهســتی بــا خیّــام هم عصــر اســت و در دو ســه ربــاعی ی او نشــانی از جهــاِن گــذرا و دم را خــوش
ــمون دانستِن خیّامی دیده می شود. یکی در گنجه و دیگری در نیشابور... ولی هر دو در آن دوره، مض

: هایی علیِه بنیاِد دینی میسراییدند. از رباعی های مهستی است

در دل همه ِشرک، روی بر خاک چه سود؟      زهری که به جان رسید، تریاک چه سود؟
خود را به میاِن خلق زاهد کردن                    با نفسِ پلید، جامه ی پاک چه سود؟

: در رباعی ی زیر او به معشوقش خطاب میکند )پریر= پریروز. دی= دیروز(
   

! ! به کف، ساغر گیر !             بر تخِت طََرب نشین ! پندی بپذیر ای پور خطیِب گنجه
! از طاعت و معصیت خدا مستغنی است       داِد دِل خود تو از می و دلبر گیر

آب از  باز  بود. متأسفانه چون همجنس  تخلصِ شوهِر مهستی است که خود شاعر  »پور خطیب« 
: درآمد، مهستی غصّه میخورد و ناکامی ی خود و کشمکش با او را بزبان می آورد

در خانه ی تو آنچه مرا شاید، نیست         بندی ز دِل رمیده بگشاید نیست
گویی همه چیز دارم ز مال و منال             آری، همه هست، آنچه می باید نیست

گیسو به سِر زلِف تو خواهم بست             تا بنشینی چو دوش، نگریزی مست
! پیش از مستی، هر آنچم اندر دل هست     میگویم تا باز نگویی شد مست

چون در دل تو نیست وفا در یک پوست          در چشِم تو یکرنگ بود دشمن و دوست
! ! که حکایِت تو ناگفته نکوست !      ُرو، ُرو ! که شکایِت تو ناکرده بَِهست بس، بس

ولی بسیا مهم تر از آن، مهستی عشقِ قربانی شده ی خود و احساسِ سرکوفتگی را در لفافه ی
: خشونِت فاجعه آمیِز مردان، با فرا ـ معنایی و در طنزی تلخ به بیان می آورد. از جمله در این رباعی

هر کارد که از کشته ی خود بر گیرد        َونَدر لب و دندان چو شکّر گیرد
گر باِر دگر بر گلوی کشتن هست           از ذوقِ لبش، زندگی از سر گیرد 

ظرافت در  زنانه  احساسی  میکند،  های مهستی جلب  رباعی  برخی  در  را  توجه  آنچه  چنین،  هم 
: مندی است

آن بت که رخش َرشِک گل و یاسمن است     وز غمزه ی شوخ، فتنه ی مرد و زن است
دیدم به رهش، زلطف چون آبِ روان               آن آبِ روان هنوز در چشِم من است       

که دو قرِن بعد آنرا در حافظ بازمی یابیم : در ناکامی، مهستی به آزادگی یی میرسد

در عالِم عشق، تا دلم سلطان گشت         آزاد ز کفر و فارغ از ایمان گشت
اندر رِه خود، مشکِل خود، خود دیدم           از خود چو برون شدم، َرَهم آسان گشت

علیه شوهرش سرکشی او  بود.  نوزدهم  قرن  پایاِن  در  منتظِر طاهره  باید  و مهستی،  رابعه  از  بعد 
ــاب از میکرد، وارِد مبارزه ی سیاسی/مذهبی هم شد. در سخنرانی هایش برای تبلیغِ دین بهایی، نق
چهره بر میداشت و بدینسان، بی نقاب سخن میگفت. سرش را بریدند. در نقابِ تصوف، طاهره شعِر

: عاشقانه می سرود

)…( گرچه بسی رنجِ غمت برده ام           جام پیاپی ز بال خورده ام
      سوخته جانم اگر افسرده ام              زنده دلم، گرچه ز غم مرده ام  )…(



      آتشِ عشقت چو برافروخت دود         سوخت مرا مایه ی هست و بود
      کفر و مسلمانیم از من زدود             تا به خِم ابروت آرم سجود

: او در عاشقانه ی دیگری، تصویری زنانه ببیان می آورد

در دل خویش طاهر گشت و ندید جز تو را        صفحه به صفحه، ال به ال، پرده به پرده، تو به تو
: پس از او و پیش از فروغ فرّخ زاد، پروین اعتصامی از این عده متفکران و مبارزان بشمار می آید

از برای زن، به میداِن فراخِ زندگی                    سرنوشت و قسمتی جز تنگ میدانی نبود
چشم و دل را پرده می بایست، اما از عفاف      چادِر پوسیده بنیاِد مسلمانی نبود   

در نیمه ی دوم قرن هشتم و معاصر با حافظ، جهان خاتون، دختر جالل الدین مسعود شاه اینجو، در
سادگی ی دلپذیری اشعاِر عاشقانه میسرود. تلخیص او »جهان« است :

! از وصال تو ما را ُگزیر نیست شوقم به وصِل دوست نهایت پذیر نیست         ای دوست
خوباِن روزگار بدیدم به چشِم سر                    آن بی نظیر، در دو جهانش نظیر نیست

گفتی که در ضمیر نمی آوری مرا                   ما را بجز خیاِل ُرَخت، در ضمیر نیست )…(
چشمی که در جمال تو حیران نمیشود           حّقا که پیش ِ اهِل بصارت بصیر نیست

بر خاِک آستان تو سر می نهد جهان                زآنش، نظر به جانِب تاج و سریر نیست

: و این رباعی
شبهای دراز، بیشتر بیدارم                   نزدیِک سحر، روی به بالین آرم

میپندارم که دیده بی دیدِن دوست         در خواب رود. خیال میپندارم

عاشقانه های حافظ
تا سحر، چشِم یار چه بازی کند که ما           بنیاد، بر کِِرشِمه ی جادو نهاده ایم

بی ناِز نرگسش، سِر سودایی از َمالل           همچون بنفشه بر سِر زانو نهاده ایم

عشق بازی، بازی با عشق. کامجویی، بازی با کام. در بساِط بن بسِت عاطفی/عشقی که مذاهِب
تک خدایی و پدرساالری تحمیل میکنند و در برابر پیشــداوری هــای تأســف آوری کــه در حــّقِ زنــان روا
شده و از بیماری های مردساالران است، شاعراِن عشق سرای ایرانی بطور مرتب در خنثی سـاختن
تبعیضی که بر زنان میرود کوشیده اند. آنها درست مخالِف آنچه را ضعِف مــرد شــمرده میشــد، یعــنی
»تسلیِم عشــقِ زنــان شــدن«، در پیش میگرفتنــد. در تعــاال  بخشــیدن بــه زن، نقشِ فــرهنگی ی این
ــا مــذهب شعرا در ردیِف اول قرار دارد، بخصوص که این تعاال خوِد مردان را نیز از پستی در می آورد و ب
ساالری در ستیز می افکند. بویژه در غزلهــای حافــظ. شــعِر عاشــقانه ی ایــرانی پس از اســالم )و بــر
حسِب شواهِد کمی که باقی مانده، پیش از اسالم نیز(، بر اعتالی ی زن و معشوق، بــر فروتــنی ی

عاشق اصرار میورزد. 

در میاِن شاعرانی که آنها را »درباری« مینامند، قصیده در مدحِ امیر با شعِر عاشقانه شروع میشد.
بعبــارت دیگــر، شــاعر در خلوتگــِه خــود غــزِل عاشــقانه می گفت و یــا قصــیده ی خــود را بــا مضــمونی
عاشقانه شروع میکرد. بدینسان، در بساِط عیش و نوش و رقص در ضــیافِت دربارهــا، صــدا و ســخنی

: جالب است که در خواندِن غزِل عاشقانه با آواز، تعالی از راِه کِرِشندو )باال بــردِن دیگر بمیان می آورد
صدا( ابراز می شود و چهچهه ی بلبِل عاشق را مجسم میسازد.

در شعِر عاشقانه ی ایرانی، عاشق ضعیف است و معشوق قوی. البته در این سخن سازی، بیشتر
واکنش به رفتاِر طبقاتِ حاکِم مردساالر مطــرح اســت کــه همــه چیزشــان بــا »بــرگِ ســرای ســلطان«
)حافظ( و مخلّفاتِ قدرت تزیین میشد )و میشود(. ناموس و آبروشان )آبرو بعنــواِن حیــثیِت ایــل و تبــار(



هم  می بایست در دم و دستگاه و حتی از پشِت پرده و حجاب خودنمایی کند. تــوانمردان زن/کــاال را
در حرمسرا نگاه میداشتند تا ُقلُدری ی خود را پر رنگ تر کنند. 

بقوِل ج. ستّاری، این برایشان نوعی »تجمل« و »نجابت طبقاتی« بحساب می آمد. در بین طبقاتِ
زحمتکش چـنین نبــود. زن پـا بـه پـای مــرد در تکـاپوی تـأمیِن حیـات بـود، در خانــه و حرمسـرا زنـدانی

. ج. سـتّاریسـیمای زننمیشد، حجاب و نقاب نمیزد، برای کار کردن لباسِ دست و پاگیر نمیپوشید )
(.یادآوری میکند که در واقع، حجاب »میراثی است که از ایران قبل از اسالم و روم شرقی بجــا مانــد«

برای رنجبران، که در اوامِر مذهب ساالری پیچیده انـد، زنـدگی آنچنـان سـخت اســت کـه کـامگویی و
دلبری کمتر فرصِت بروز دارد. البته معنایش این نیست که مردساالری در این طبقات بیداد نمی کند. 

زن/َعقِد ی  مسئله  شد  فرهنگی  ضمیِر  آنچه  سنتی،  ی  جامعه  در  که  است  درست  حال،  بهر 
شــرعی/ازدواجِ عقالنی در برابــِر معشــوق/کنــیزک بعنــواِن وســیله ی لــذت/عشــق بــازی در طبقــه ی

(. این در شعِر عاشقانه انعکاس می یافت. اما می بینیم که در شعِر حافظ،سیمای زنتوانمردان بود )
این رسم تحول پیدا کرده. در چند غزلی، او از زندگی با همسرش ســخن میگویــد. یعــنی مســئله ی
زناشویی با عشق حافظ بهم می آمیزنــد. در واقــع، در شــعر او، ذهــنیِت عشــق ســازی در صــحنه ی
زندگی ی عینی مطرح میگردد و این نشاِن تحولی است که در آن، حضوِر مدنیت را میتوان یافت )این

رفتار در میاِن شاعراِن غربی ی عصِر نوین نیز دیده میشود(.  

یی پدیده  )که  بازی  همجنس  برابِر  در  پرداز  که شاعراِن عشق  میرسد  بنظر  چنین  دیگر،  از سوی 
! بود و قرآن آنرا صریحاً ممنوع نساخته( و بی منزلــتی ی زن بعنــواِن وســیله ی عیّاشــی، در عالمگیر

بزرگداشِت زنان اصرار میورزند. البته در ابهامی تلخ  بسر میبرند زیرا طبقِ قــرارداِد ادبی/شــرعی، »از
!«. این نتیجه ی ممنوعیت های شــریعت، زن ســتیزی و گــرایش بــه همجنس زنان نباید سخن گفت

بازی است. 

قدر مسلم، بر خالِف شیخ سعدِی نصیحت پرور که همجنس باز بود )و بگفته ی ع. زرین کوب، »با
: شاهدان شهر مکرر ماجراها پیدا میکرد«(، حافظ اینکاره نیست و همانطور که در غزلی میگوید

لبت شکّر به مستان داد و چشمت می به مخموران     منم کز غایِت ِحرمان نه با آنم، نه با اینم

با وجود این، باید یادآوری کنم که کلمه ی شاهد )پسر زیبا روی و شیء جنسی در هم جنس بازی(
 بار در غزلهای حافظ آمده. بطور مشخص، با در نظر گرفتن زمینه ی معنــایی ی ابیــات، و همــانطور35

کــه م. اســتعالمی نــیز تأییــد میکنــد، کلمــه ی »شــاهد« در شــعِر حافــظ، اســتعاره یی و بمعنــای زن
زیباست. کاربرِد این کلمه در شعرش از سخن با نقـابِ تحمیلی می آیـد و همـانطور کـه ع. زرین کـوب

(، ممنــوعیت هــای شــرعی/فــرهنگی درتصوف ایرانی در منظر تاریخی آن و از کوچۀ رندانمینویسد )
صحبت از زن و عشق به زن، این قرارداِد ادبی را بوجود آورده بود. زرین کوب تأکید میکنــد کــه شــاهد،

! یــک قــرن »شخص نامتعین« است و »سنت ادبی این بود که عشقِ مرد باید به مــرد اظهــار شــود«
قبل از حافظ، برای بیاِن عشق خود به یک زن، ابن عربی که از انَدلَس می آمد اشــعاِر عاشــقانه اش

!  با نقابِ »تأویلهای عرفانی« بیان میساختترجمان االشواقرا در 

از شواهدی  حال،  عین  در  و  میزند  دور  را  شریعت  در  ممنوعیت  شاهد،  ی  کلمه  کاربرِد  بعالوه، 
همجنس بازی می آورد. این تنها به شیوعِ آن از قدیم در ایران بر نمیگردد )شاید از دوره ی یونانی ها

!، امــری عــادی بــود. نــک اِ. که اینکاره بودند و در هر حال، در میاِن سپاهیاِن ترک نژاد و مغــول نشــان
ُفیبوآ(. بلکه هم چنین، اشاره یی است به سنِت ادبی ی بوســیدِن لِب ســاقی ی جــوان در خمریّــاتِ
عرب )طرد زنان و ممانعت های اجتماعی باعث میشد که در میکده های عربی، به شاهدان/ساقیاِن

: جوان لباسِ زنانه بپوشانند و آنانرا آرایش کنند(. این مضمون عیناً در غزِل حافظ هم هست

بنوش جاِم صبوحی به ناله ی دف و چنگ         ببوس غبغِب ساقی به نغمه ی نی و عود



 بــار در دیــواِن حافــظ تکــرار شــده. در132از این نظر، بی معنا نیست که ساقی و خطابِ عشــق بــه او 
: بسیاری موارد، منظوِر حافظ از ساقی و شاهد، زن زیباست

خالی مباد کاخِ جاللش ز سروران         و ز ساقیاِن سرو قّدِ گلُعذار هم
در واقع، ساقی همان یار است که حافظ میسازد، همان شراب اســت کــه کــام بــر می انگــیزد. بطــوِر

ــرا60مستقیم، حافظ   بار بجای نگار، »ساقی« را بکار برده و صفاتِ یار را به او میدهد. ولی این نوع ف
! بی گمــان، ـ معنایی ها تعجب آور نیست، چرا که از چند قرن پیش، خــدا را هم معشــوق میخواندنــد

شعِر ابونواس )قرن یکم ـ دوم هج.، از یــک خــانواده ی ایــرانی، او در اهــواز بــدنیا آمــد(، کــه او را رمبــو
عربی مینامند و اشعارش در همجنس بازی با ظرافت مندی ی زنانه یی همــراه اســت، در روحیــه ی

غزِل فارسی بی تأثیر نبوده. 

مسلم اینست که عشق و کام، در چارچوبِ ممنوعیت ها بسوی هم جنس بازی جهت می یافت و
 بـار در غزلهـای حافــظ هســت کـه55یا در پرده ی ابهام میمانـد )کلمـه راز و راز ِ سربســته و رازداری 

بمعنای بروز ندادِن کاِر خالف شرع و مخالفت با مذهب/قدرت نیز می آید(. اما علیرغِم ممنوعیت ها و
پیشداوری ها در مردساالری، ابراِز عشق در شعر، چه از طرِف شعرای عاشق پیشــه، چــه از ســوی
صوفیاِن غزلگو، مدنیت ساز بوده است. شعِر عاشقانه بطــور مســتقیم بــرای یــک زِن خــاص ســراییده
نمیشود )جز در برخی غزلهــای حافــظ( و بیشــتر ارزشِ محبت و دوســتی را می ســتاید. و این، دور از
قواعِد شرعی، بیانگِر جستجوی هویت و آزمودِن عواطــِف خــود و دیگــری، و آرزوی رســیدن بــه تفــاهم
بین زن و مرد است. به شعِر عارفانه و ادغــاِم عشــقِ الهی در عشــقِ انســانی  بــه صــوِر مختلــف بــاز
ــای خواهم گشت. اینجا یادآوری کنم که در شعر حافظ، باالبلندی های عشق/کام و شکست و رنجه
عاشق در عشقِ عارفانه نیز پژواک می اندازد. یعنی، در این فرهنگ، آدمیت و الهیت در فرا ـ معنایی
بهم می آمیزند و بعبارتِ دیگر، خدا انسانی می شود تا دردهایی که عینیِت زندگی میســازد معنــایی

بیابد.

}بنظرم میرسد که مردساالری/مذهب ساالری و پیشداوری نسبت به زنان در شکسِت تاریخی ی
ما بی نقش نبوده است. آخرین نمونه ی آنـرا در انقالب ایـران دیـدیم کـه مــردان دنبــاِل گنـِد روحانیـان
دویدند. مرد ساالری در تشکِل هویت و ساخِت فرهنگی ی ما نقش بسته و دست و پا گیر بوده، زیرا
مشکِل خود/دیگری/زن را که بر زور و تبعیض بنا گذاشته شده حل نکرده ایم. برای کتماِن عیِب بــزرگِ
خود، صبح تا شام از توحید سخن رانده ایم، ولی قادر نشده ایم یک ساخت اقتصــادی در عــدالت و در
همبستگی و همدستی ی زن و مرد بوجود آوریم. این ندایی است که زناِن ایران اکنون بــر داشــته اند
و اینطور که دیده می شود مردان هر چه بیشتر به آن می پیوندنــد. زنــان نیِم جمعیت ایــران و نیمی از
انسانند. رژیِم آخوندی در به قهقرا بردِن ایران، سوراخ دعایی پیدا کرده و آن ایجاِد نفاق بیِن زن و مــرد
از راه »حقوقِ شرعی« و حمله به زنــان )و بــویژه زنــان مبــارز در حقــوق بشــر( بــرای ســلطه بــر تمــاِم

جامعه است.{  

 بار( شکل میگیرد. با عاشق و243گروِه معنایی ی اصلی در دیوان حافظ، در اطراِف محوِر عشق )
 بار( و کلماتی دیگر چون یــار، نگــار، محبــوب، دوســت، حریــف34 بار(، شوق و اشتیاق )99عاشقی )

)=دوست(، کام، هوا، هوس، سودا، مهر، مهربان، عاطفه، شیدایی، مجنــون و دیوانــه در غزلهــایش،
! بـرخی از این کلمـات در تـرکیب بکـار می رونـد و زیـر ـ این حوزه ی معنایی به مرِز هزار بازی میرسـد

معنا هایی میسازند. مانند تداعی می و عشق، عشق و رندی، عشق و خدا.
در ابهـام، حافـظ بـه فـرا ــ معنـایی متوسـل می شـود و یـا مظهـر میسـازد، مثالً بـا معنـای دو پهلـوی

معشوق در غزِل عاشقانه ی زیر :

دلم ُربوده ی لولی وشی است شورانگیز           دروغ وعده و َقتّال وضع و رنگ آمیز  )...(
! میان عاشق و معشوق، هیچ حایل نیست         تو خود حجابِ خودی، حافظ!، از میان برخیز

: در واقع، کلمه ی معشوق را بیشتر در استدالل بکار میبرد، وگرنه در شعرش »یار« عینی تر است



چو باد، عزِم سِر کوی یار خواهم کرد       نََفس به بوی خوشش ُمشکبار خواهم کرد

، دوست )در اکثِر موارد، با42، نگار 214، یار و یاری 19، دلدار 5 بار، محبوب 30معشوق و معشوقه 
 بـار و31 بـار، حریـف )=دوسـتان و یـاران( 154همه ی ابهامش، بمعنای نگار( و ترکیبات مربوط بـه آن 

ــان12 و همره و همرهی 2، همراه 3، همراز 11، همدم 2، همدرد 20رفیق   بار، هم صحبت و هم ِعن
 بــار بیــاد441 بــار در دیــوانش تکــرار میشــوند و ارزشِ محبّت را 15و هم قِــران و همنشــین و همَنَفس 

 بار آمده اند(. 54 بار و مهر و مهربان و ترکیباتشان 13می آورند )کلماتی مانند محبّت 
در شعر حافظ، از کلماتی که بـا عشـق در تـداعی ی دایم انـد بایـد از »می« و »دل« نـام بـرد کـه در
سوختگی و شیدایی، در دل شکستگی و ضــعفش، فضــایی رمانتیــک/احساســاتی بوجــود می آورد.
بغیر از ترکیباتش )مانند دلبر، دلربا، دلدار، دلفریب، دلشده، دلفــروز و بســیاری ترکیبــات دیگــر(، »دل«

:    بار در غزلهایش می آید618

دلبر که جان فرسود از او، کاِر دلم نگشود از او        نومید نتوان بود از او، باشد که دلداری کند

»می« دل می انگیزد و در هوس مندی با مستی می آمیزد:
در دیِر ُمغان آمد یارم قدحی در دست     مست از می و می خواران از نرگسِ مستش مست

 بار تکرار می شوند و28 و هوا 28، هوس 20، میل 3 بار، ناکامی 68در دیوان حافظ، کام و ترکیبات آن 
: »بـده کـاِم دِل حافـظ کـه فـاِل بختیـاران زد«(. گاه، زیر ـ معناهایی هم دارند )مثالً، کـام بمعنـای آرزو

 واضح میســازند، کــام )کــه کلمه اشدر مورد هند ژاک دوپویی ( وسیمای زنهمانطور که ج. ستّاری )
به فارسی رسیده( در این تمدن، معنی ی جنسی و شهوانی دارد. بر خالِف »دنیای اسالمی« )و یا
فرهنگِ قروِن وسطای اروپا( که کام در آن جنبه ی معنوی پیدا کرده. در واقع، باید در برابِر کاِم هندی،

کلمه ی کامجویی را در فارسی گذاشت که به هوس مندی نزدیک تر است. 

در شعِر فارسی و عربی، جنبه ی نفسانی و معنوی ی عشق بر لذتِ کامجویی و کامگیری چیره
: کــام= ســقِف دهــان میشود. اما زباِن فارسی فراست بخرج داده و ســه معــنی بــه کــام داده اســت

)کام/تن(. کام= پــرورش عواطــف و کــامجویی و ارضــای هــوس )کــام/تن(. کــام= آرزوی خوشــبختی و
موفقیت و شکفته شدن و بانجــام رســاندِن خواســته های فــردی و اجتمــاعی )کــام/ذهــنیت و نفس(.

عکس آن دقیقاً »ناکامی«، معادِل نافرجامی است.  
اوضاعِ آشفته ی جهانی که حافظ در آن زندگی میکند او را، پس از سعدی، بسوی عشقِ انســانی و

: مستی هدایت می نماید

!  )...( !                         وآن َمواعید که کردی َمَرواد از یادت ! آمدِن عید مبارک بادت ساقیا
حافظ از دست مده دولِت این کشتی ی نوح         ور نه طوفاِن حوادث ببََرد بنیادت

بدینسان، و  میپرورد.  را  انسان  محرِک  بعنواِن  امیال  و  عاشقی  میل  او  نوح«،  ی  »کشتی  این  در 
میکوشد از بالیای نظاِم حاکم خود را محفوظ نگاه دارد.

برای الهام گرفتن در شعر، حافظ معشوق پرست است و عاشقِ »ُحسن«/زیبایی و بویژه زیبایی ی
برآید«. امــا در :»بگشای لب که فریاد از مرد و زن زن. خوِد کلمه ی »زن« فقط یکبار بمعنای عام آمده

: تداعی با نگار، »ُحسن« بسیار تکرار میشود، از جمله

! !        خال و خِط تو مرکِز لطف و َمداِر ُحسن ای روی ماه منظِر تو نوبهاِر ُحسن
در چشِم پر خماِر تو پنهان فنوِن ِسحر     در زلِف بی قراِر تو پیدا قراِر ُحسن

 بار در دیوان حافظ تکرار شده. او ابهامی بین »نظر« و »اهل نظر«5 و نظربازی 93 بار، نظر 89ُحسن 
:  و »نظربازی« )که مستلزِم شرکِت معشوق است( و چشم چرانی بوجود می آورد



! کماِل دلبری و ُحسن در نظربازی است        بر شیوه ی نظر از نادراِن دوران باش

: نظربازی ی این شاعر/عاشقِ حرفه یی از اینست که ُحسن، عشق می انگیزد

ای همه شکِل تومطبوع و همه جای تو خوش!     دلم از عشوه ی شیرینِ  شکرخای تو خوش )...( 
شیوه و ناِز تو شیرین، خط و خاِل تو َملیح            چشم و ابروی تو زیبا، قد و باالی تو خوش

هم گلستاِن خیالم ز تو پر نقش و نگار                هم َمشاِم دلم از زلِف َسَمن سای تو خوش
کمبـوِد عشـق، کمبـوِد انسـانیت. معشـوق اسـطوره یی اسـت کـه عاشـق هـر روز بازمیسـازد تـا در

: لحظه های شعر زندگی کند، اما بدوِن امیِد وصال

مجاِل من همین باشد که پنهان، عشقِ او ورزم. 
کنار وبوس و آغوشش، چه گویم چون نخواهد شد؟

شرابِ لعل و جای امن و یاِر مهربان ساقی.       
دال! کی به شود کارت اگر اکنون نخواهد شد؟  

: او در کامجویی، به کمترین، یعنی به خیاِل یار راضی است

در مصطبه ی عشق، تََنُعم نتوان کرد      چون بالشِ زر نیست، بسازیم به خشتی
مصطبه= تاالِر پذیرایی ی شاهانه. تنعم= عیش و ناز و نعمت. اما باید گفت که معنای عشــق در این

! غزل به خدا هم باز میگردد و در دلخوشی به آن هم حافظ به کم قناعت میکند

: ولی طوفانی در راه است

چو عاشق میشدم، گفتم که ُبردم گوهِر مقصود   ندانستم که این دریا چه موجِ خون فشان دارد!)…(
چو در رویت بخندد گل، مشو در دامش ای بلبل!   که بر گل اعتمادی نیست گر ُحسِن جهان دارد

عاشق شدن طوفانی از اشتیاق بر می انگیزد، اما بی اعتنایی ی معشوق و احساسِ تحقیر قلِب
عاشق را خونین میکند. شاعر این تحقیر را به اصرار و اصرار را به ستایشِ معشوق مبدل میسازد، به
عشــق جنبــه ی معنــوی می بخشــد و آن را بــه راِه اعتال میــبرد. از نگــار، ملکــه میســازد. بارهــا او را
»سلطاِن خوبان« و »پادشاِه ُحسن« میخواند و بدینسان، نقشها عوض می شوند و زن که در کهتری
است ِمهتر میشود، نوعی الهه ـ مادر که عاشق بر درگاه و سِر کویش، در حاِل سجده، بخاک افتاده.

: عاشق بنده ی معشوق است، در هوسِ مندی

عهِد ما با لِب شیرین دهنان بست خدای        ما همه بنده و این قوم، خداوندانند

مذهب و  استبدادی  نظاِم  واقعیِت  که  هنگامی  تا  زنان،  به  بخشیدن  تعاال  علیرغِم  اینکه  مسلم 
ساالری تغیــیر نیابــد، ســخن گــویی در مهــتری ی زنــان، شــاعرانه! بــاقی میمانــد. بــویژه کــه در شــعِر
عاشـقانه، عاشـق قربـانی جلــوه داده می شـود و معشـوق عامـل آن. البتــه در این بیت و در غزلیـاتِ
دیگری از حافظ این معنا هم هست که از نظِر عاطفی، زنان برتری دارند و در عمــق، مــردان ضــعیفند.
از سوی دیگر، دو سه بار حافظ تصویری کلیشه شده در شعر فارسی را در افشای جهاِن بی ثبــات و

:  بکار میبرد بیرحم

! مجو درستی ی عهد از جهاِن سست نهاد       که این عجوزه، عروسِ هزار داماد است

هرگز از اینکه معشوق قربانی باشد در شعِر فارسی صحبتی نیست. فقط یک شعر با این مضمون
می شناسم کـه خــواهم آورد. در هــر حــال، عشــقِ تعـاال سـاز اجـازه میدهــد کــه حافــظ بــه »خلوتگــِه
ــابی راز«/لحظه های شعرش پناه ببرد، خود را از محیط جدا کند و به معنایی برسد و بقوِل ظهــیر فاری

: )پایاِن قرن ششم هج.(



برای تحفه ی نظّارگان بیارایم     به ُحلّه های عبارت، عروسِ معنا را
)ُحلّه= پارچه های رنگارنگ(

به معشوقی،  از  با سر خوردگی  گویی شاعر  میرسد.  بنظر  یک جانبه  موارد  بیشتِر  در  حافظ  عشقِ 
سر خوردگی از معشوقی دیگر میرود تا به خالقیتش نفسی بدمد و جاودانه در عشق بماند... 

به تماشاَگِه زلفش دِل حافظ، روزی         شد، که باز آید و جاوید گرفتار بماند

و این همان بازی است که ژ. ُدوینیو میگوید. بازی با کام و ناکامی. مانند تقدس که بی بازساختن ِ
دایمی اش، اســطوره یی ایســتا میمانــد و از معنــا می افتــد، حافــظ عشــق را هــر لحظــه میخوانــد و
احساس خود را در تنوع بازمیگوید. بهمین جهت، عشق سازی است که ظرافت مندی/لطـف/مـدنیت

چنین میسراید : را میپرورد. در غزلی که به دوستی نوشته یا از او یادآوری کرده

پیش از اینت، بیش ازین، اندیشه ی عّشاق بود          ِمهرورزی ی تو با ما شهره ی آفاق بود )…(
یاد باد آن صحبِت شبها که با نوشین دالن                  بحِث ِسرِّ عشق و ذکرِ  حلقه ی عّشاق بود
ُحسن ِ َمهرویاِن مجلس گرچه دل میُبرد و دین             بحِث ما در لطِف طبع و خوبی ی اخالق بود 

بدینسان، لطافت/مدنیت، در عمق، بر زن و زیبایی  و بزرگداشتش تکیه میکند، مذهب ساالری را با
لطافت جویی کنار میزنــد. این راه، زمینــه ی عمــومی ی تقــدس و فرهنــگ در ایــران شــده بــود. شــعِر
عارفانــه، بنوبــه ی خــود، از راِه نیِّت عاشــقانه، بــه امیــد و ایمــاِن بــه خــدا و بــه تعــاالجویی در آن روی
می آورد. اما، ویژگی ی شعِر عاشــقانه ی حافــظ در اعــتراضِ اجتمــاعی ی او نــیز هســت و بــا رنــدی،
عشق ُبعدی دیگر می یابد. مثالً در غزِل زیر، با هماهنگی های صــوتی و قرینــه و تصــویر ســازی، کــه

: آنها را باید جزِو عشقِ حافظ دانست

َگَرم از دست برخیزد که با دلدار بنشینم،                ز جاِم وصل ِمی نوشم، ز باغِ عیش گل چینم،
شرابِ تلخِ صوفی سوز بنیادم بخواهد برد.              لبم بر لب نِه ای ساقی و بِستان جاِن شیرینم!
مگر دیوانه خواهم شد در این سودا که شب تا روز    سخن با باده میگویم، پری در خواب می بینم 

)در  ستّاری  زنج.  میگویدسیمای  و (  است  یی  چهره«  بی  »زن  معشوق  فارسی،  شعِر  در   :
»آرمانی«. در مــورد حافــظ، تــا انــدازه یی درســت اســت، امــا در غــزل حافــظ، عشــق در شــهر مطــرح
میگردد. بررسی ی غزلهایش نشان میدهد که معشــوق گــاه َمهــرویی اســت کــه او در کوچــه و بــازار
دیده. چه بسا، نگاِر دلربایی که توجه و کامجویی ی او را بر می انگیخته، زناِن بی حجابِ مغــول بــوده
انــد. هم چــنین، بنظــر میرســد کــه یــار، در بــرخی غزلهــا، همســِر خــود اوســت و یــا خــانمی در بیِن
خویشاوندانش )م. استعالمی(. اینها بعالوه ی مضــموِن معشــوق/خــدا، جنبه هــا و معناهــای مختلــِف

عشق در شعر حافظند. 

: از نوع عشقِ خیابانی

! که دهد دانه و آبت؟ ! که کَِشد بنِد نقابت؟              ِو ای مرغِ بهشتی ای شاهِد ُقدسی
خوابم بشد از دیده، در این فکِر جگرسوز               کآغوشِ که شد منزِل آسایش و خوابت؟  

: و در غزلی دیگر
! این شمعِ دل افروز، ِز کاشانه ی کیست؟  جاِن ما سوخت. بپرسید که جانانه ی کیست؟ یارب

حالیا، خانه برانداِز دل و دیِن من است              تا هم آغوشِ که میباشد و همخانه ی کیست؟ )…(

در واقع، حافظ و شیراز از هم جدا ناپذیرند. از سویی، رسِم عیش و نوش و رندی، عشق و کام و
: عاشقی با زیبایاِن شهر. و در این مورد، گاه، نگاِه حافظ به جامه ی زیبای دلربایی جلب میشود



دامن کِشان همی شد، در َشربِ زر کشیده     صد ماهرو، ز َرشَکش، ِجیِب َقَصب َدریده

)َشربِ زر کشیده= پارچه ی کتانی ی لطیف که رشته های نازک طالیی در بافتش بکار رفته. ِجیب=
گریبان. َقَصب= پارچه ابریشمی ی گرانبها. خالصه آنکــه از حســودی بــه معشــوقِ حافــظ، زنــان دیگــر

جامه ی زیبای خود را بر تن میدرند!(

 بار در غزلهایش آمده(، یعنی به مراقِب زن، و بنظرم، به احتماِل قوی،29حافظ بارها به »رقیب« )که 
به شوهر او که مواظب است، میتازد. او را »رقیِب دیو سیرت« میخواند و حتی آرزوی مــرگ او را دارد.
اما این سرزنشِ میتواند بمعنای محکوم ساختِن بنیاِد شریعت که به افراد )و بــویژه زنــان( مهــار میزنــد
نیز باشد. در توصیِف معشوق، حافظ گاه صریحاً میگوید که شوهر دارســت یــا دیگــری را بــه او تــرجیح

داده و حسودی میکند :

مِن رمیده ِز غیرت، ِز پا افتادم، دوش         نگار خویش چو دیدم به دسِت بیگانه

: بنظر میرسد که گاه، حسادت حافظ از عالقه به زنانی است که در خرابات خودفروشی میکنند

می مخور با دگران تا نخورم خوِن جگر       سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم

: و یا
!     ! داِد من بِستان ازو، ای شحنه ی مجلس خدا را

که می با دیگری خوردست و سر بر من گران دارد
چه عذِر بخِت خود گویم ؟ که آن عیّاِر شهرآشوب

به تلخی کشت حافظ را و شکّر در دهان دارد
 

ــد گاهی نیز تکرار میکند که از خیِر عشق میگذرد تا یار خوشبخت باشد : »تَرِک کاِم خود گرفتم تا برآی
کــاِم دوســت«. در هــر حــال، اینهمــه هــوس منــدی )بــویژه بــا ســخِن خطــابی( در غزلهــایش، اگــر بــه

،10، َمهرو 7شرایطی مجهول باز نگردد، بمیان آوردِن لذت بصری است و با نظربازی تداعی دارد )زیبا 
4، دلخواه 6، دلپذیر و دلجوی 3، دلفریب 3، دلبند 31، دلبر و دلبری 4، دل ربودن 2، دلربایی 5مهوش 

بار در دیوانش تکرار شده(. 

مهم اینکه علیرغِم قوانیِن شرعی/اجتماعی، مسائلی مثل تک همسری و انتخابِ آزادانه ی یار )زن
یا مرد( غیِر مستقیم در غزلهای حافظ مطرح میشوند. این زیِر سوآل بردن ها، البته، در میاِن شاعراِن

عاشق پیشه ی ما بی سابقه نبوده. 

معشوقِ حافظ، اگر سکوت نکند و یا »جوابِ تلخ« ندهد، مانند خود او شوخ طبع است )فکر میکنم
زنان شیرازی از گستاخی در برابِر مردان پروایی نداشتند و ندارند(. نگار، گاه سـکوت را میشـکند و بـا

: طنّازی، حاضرجوابی میفرماید

! که پای تو بست؟! !        به خنده گفت که حافظ برو ز دسِت جوِر تو گفتم ز شهر خواهم رفت

: گاه، در خیالش، با معشوق مشغول گفت و گوست و با پاسخ ِ طنزآمیِز او روبروست

! خیاِل زلِف تو گفتا که جان، وسیله َمساز،       َکزین شکار، فراوان به دام ما افتد

: این آرزوی صحبت با یار در میاِن شاعراِن ایرانی بوفور دیده میشود. مثالً حافظ در غزلی با مطلع زیر

! هرچه تو گویی چنان کنند : به چشم : کی ام دهان و لبت کامران کنند؟         گفتا گفتم



حافظ مجسم میکند که در برابِر تمنّایش عکس العمل نگار چه خواهد بود. گاه، دم فرو می بنــدد تــا یــار
را نیازارد. اما معلوم نیست که این هم خیالی نباشد، و یا شاید در رابطه با یاِر خانگی اش سراییده؟

!           که رستگاری ی جاوید در کم آزاریست دلش به ناله میازار و ختم کن، حافظ

: حافظ در دو سه غزل، خود پسندی ی زنان را مانعِ وصال می بیند

!          که پرسشی بکنی عندلیِب شیدا را؟ غروِر ُحسن اجازت مگر نداد، ای گل

زنان در  دفاعی  است  یی  پدیده  البته  این  زیبایی و  معیاِر  در  و  میشمارند،  کهتر  را  آنها  مردان   :
: محبوسشان ساخته اند. زنان نیز پشِت دلربایی ی خود جبهه میگیرند

! که آن گِل خندان به راِی خویشتن است  !     مکن چو راِی عشق زدی، با تو گفتم، ای بلبل

: این عاطفه و بطوِر دقیق تر، حافظ »حّبِ نفس«/خود دوستی در معشوق را خوب مشاهده کرده
خود دوستی انگـیزه ی سـخِن بی نقـاب در گفتـاِر زنـان میشـود، در حالیکـه در جامعـه ی مردسـاالر،

عاشق خودپرستی را نفی و طرد میکند.   

اما اینهمه بی اعتنایی ی معشوق چرا؟ اینهمه ناِز جداساز چرا؟ اینهمه نامهربانی و بد خویی چرا؟

رو بَر َرَهش نهادم و بَر من گذر نکرد           صد لطِف چشم داشتم و یک نظر نکرد
سیِل ِسِرشِک ما ز دلش، کین بدر نبرد      در سنگِ خاره، قطره ی باران اثر نکرد…

زلفت هزار دل به یکی تاِر مو ببست          راِه هزار چاره گر، از چار سو ببست
تا عاشقان به بوی نسیمش دهند جان      بگشود نافه یی و دِر آرزو ببست

! با »نامحرم« در واقع، معشوق را لحظه یی دلربایی بس، که خیلی زود فرار را بر قرار ترجیح میدهد
! )=توجــه معشــوق بـه عاشــق، ارتباط داشتن »گناه« است. در واقــع، چــاره ی کــار، کرشــمه اســت

 بار در دیوان حافظ تکــرار شـده(. زن، بــه مــرد و آنچــه عشــق26بی آنکه وصالی در کار باشد. کرشمه 
می نامد اعتماد ندارد. خود، اوامِر دین/مرد ساالری را ضمیِر ذهِن خویش ساخته و هر گونه ارتبــاط بــا
مرد را ناممکن می یابد و می داند. اجازه ی نزدیکی به مرد خارج از چارچوبِ قواعِد اجتماعی/شــرعی
ممنــوع اســت و زن آگــاهی دارد کــه شــیئِی جنســی بــودن خــارج از ازدواج، آبــرو و نــاموس را بخطــر
می اندازد و حیثیتی برایش نخواهد ماند. حالت دفاعی میگیرد. در این مضمون، غزلی از حافظ هست

: که در آن، معشوق بجای عاشق سخن میگوید، با َمطلَع

! ! ُرو گفتا برون شدی به تماشای ماِه نو             از ماِه ابرواِن منت، شرم باد

زباِن در  میدانند.  حیله گر  را  زن  که  بویژه  میشود،  خوانده  موّجه  زنبارگی  مردساالری،  در  حالیکه  در 
عشــقی ی حافــظ، معشــوق، گــاهی، طنّازانــه او را پس میزنــد. در واقــع، آرزوی گفت و گــو بــا یــار در

: تجسِم حافظ به طنز تبدیل میگردد

! چه باشد اگر        به یک ِشَکر ز تو، دِل خسته یی بیاساید؟ : ای َمه رخ به البه گفتمش
! ! خدای را مپسند          که بوسه ی تو رخِ ماه را بیاالید به خنده گفت که حافظ

مجموعِ این پندارها و معناها در غزل حافظ بیانگر اینست که او عکس العمل و رفتاِر زنان در برابِر مردان
: »دائم و عشق پذیری از جانب آنان را مجّسم میسازد و خود، گاه، از آن خجل اســت. بخــود میگویــد
 بــار در50وصل میّسر نمیشود«، تا آنجــا کــه مــرتب، وسوســه ی وصــال در شــعرش در تکــرار اســت )

دیوانش(. آیا این برای رهایی از غمی نهانی، از عزایی است کــه بــر جامعــه ی مــذهب ســاالر ســایه



انداخته؟ در واقع، برای جبراِن غم و سر خوردگی که چه بسا در فرا ـ معنایی، بازگوی حقــارتی اســت
: که مذهب/قدرت تحمیل کرده، حافظ در پرورشِ اصِل کامجویی و عشق ورزی وارِد بازی میشود

روزگاری است که سودای بتان، دیِن من است     غِم این کار، نشاِط دِل غمگیِن من است )…(
یاِر من باش که ِزیِب فلک و زینِت َدهر                 از َمِه روی تو و اشِک چو پرویِن من است )…(
تا مرا عشقِ تو تعلیِم سخن گفتن داد                خلق را ورِد زبان، ِمدَحت و تحسیِن من است

: »این عشق ماست غِم این کار= کوشش در این کار. م. استعالمی در مورِد بیِت َمطلَع مینویسد
که دنیا را زیبا می کند. روی زیبای تو و اشک های من...«. اما بنظــرم میرســد کــه این رفتــاِر در شــعر
حافظ یادآوِر ُدن ژوآِن مولیر است که اعتقادات و ارزش های مذهبی و اجتمــاعی را ببــازی میگــیرد )ُدن
ژوآِن مولیر نمونــه ی کامــِل رنــد/»لیــبرتن« اســت، آنطــور کــه ژ. ُدویــنیو میگویــد. عجیب اســت کــه این

فرهنگ شناس از ُدن ژوآِن مولیر حرفی نمیزند(. 

 بار در دیوانش تکرار میشود(، از جمله :26)صبر  در غزلهایی دیگر، حافظ صبر در پیش میگیرد

صبر کن، حافظ!، به سختی، روز و شب            عاقبت، روزی بیابی کام را

از نشانی  رفته،  از دست  یار  انتظاِر  در  نیست  معلوم  )و  میدهد  نشان  بی صبری  اینها  از  بیش  اما 
: خداپرستی نباشد(

! کاِم جان تلخ شد از صبر که کردم بی دوست     عشوه یی زآن لِب شیریِن ِشَکربار بیار

مرگِ آمیِز  فاجعه  مضموِن  نیست.  معشوق  مرگِ  از  صحبتی  فارسی،  شعِر  در  میدانم،  که  آنجا  تا 
معشوق )ُافلیا در تراژدی ی هاملت( را رمانتیکها در انگلستان )کــه حجب و حیــای پروتستانتیســم در
فرهنگِ آن چیرگی دارد، جز در مورِد شکسپیر که ماجراهای بین زن و مرد را می شکافد( در نقاشــی
ی قرن نوزدهم بتصویر درآوردند. این مضمون در فرانسه نیز َعلَم شد تا قربــانی بــودِن زن را در جامعــه
نشان دهد. عیِن همین رفتار را در شعری )یک قصیده یا یک مثنوی؟( از َعمَعق میبینیم )نک ذ. صفا(.
ــرِن ششــم هج. در ــِل ق ــد )او در اوای ــوری او را »اســتاِد ســخن« میخوان ــه ان ــود ک َعمَعــق شــاعری ب
مــاوراءالنهر شــعر می گفت(. َعمَعــق معشــوق خــود را دفن شــده مجســم میســازد. همــه رهــایش

: کرده اند
خیاِل آن صنِم سرو قّدِ سیم َذَقن                به خواب، دوش، یکی صورتی نمود به من )…(

سمنش سوخته و ریخته ُگلش در ِگل         یکی ز دوِد دریغ و یکی ز باِد َمَحن   )…(
شهیدوار، به خون اندرون گرفته مقام          غریب وار، به خاک اندرون گرفته وطن

یکی سرشک و هزاران هزار درد و دریغ       یکی دریغ و هزاران هزار گرم و حزن )…(
! امیِد من که مرا     غلط فتاد چنین در وفا و مهِر تو ظّن : دریغا چه گفت؟ گفت

گمان نبرده ُبدم که تو بدین زودی              صبور وار ببندی ِز یاِد بنده دهن )…(

! )پس از فروپاشی ی ارزشِ در مورِد خدا هم باید گفت که در قروِن وسطای ایران، هنوز مردنی نبود
!(. در هــر حــال، حافــظ بــه مــرگ خــود نــیز مذهب در غرب، نیچه آنرا در ابتــدای قــرن بیســتم ُمــد کــرد

 بـار در دیـوانش تکــرار شـده(. او معشــوق را بـه14 بار و نیستی یک بار و مرگ 19می اندیشد )مردن 
بالیِن احتضار و یا به روِز تدفیِن خود میخوانـد. حـتی تقاضـا دارد کـه پس از مـرگِ عاشـق، معشــوق از
کناِر قبرش گذر کند تا او زنده شود و برخیزد. این الحاِد رندانه یی اســت بــا اشــاره بــه روِز رســتاخیز و

: بیدار شدِن مردگان. اما مهم اینست که عشق، ُبعدی جاودانه به او می بخشد

! بگو که کاِر جهان شد به کاِم ما )...( ! به نوِر باده بر افروز جاِم ما                 مطرب ساقی
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق        ثبت است در َجریده ی عالم، دواِم ما   



: از سویی، چنین علویتی در سخِن حافظ هست. از سوی دیگر، اشباحِ شهوانی به زبــانش می آینــد
وقتی صحبت از کامجویی است، خیاالتِ هوس آلودی از »َمهرویان« و دخترکانی که »هنوز دهانشــان
بوی شــیر میدهــد« و »چهــارده ســالگان« در غــزلش میرقصــند )این مضــمون در تغــزِل قــرون وســطای
فرانسه هم هست(. بی تردید، این دوگانگی به تحوِل شعر حافظ بســوی فکــِر بیش از پیش عرفــانی
جهت میدهـد. مهم اینســت کـه بـر خالِف بـرخی شـاعراِن عشــق پــرداز، زن ســتیزی در شـعر حافــظ
نیست. او از سر خوردگی در کـامجویی، آرمــاِن قادسـانه میســازد. پیش از او، مجـد همگــر کـه شـاعِر
معاصِر سعدی بود، جذب و دفع در عشق را به حّدِ تناقض، تناقضی که ممنوعیت ها تحمیــل میکننــد،

:  واضح میساخت
! ! بر خیز و برو و َدمید صبح !       مستی : بر خیز و برو آمد بنشست، گفت

! ! میاویز و برو :       کای یاِر دالویز لب بر لِب من نهاد و میگفت به راز

حافظ اکثراً در ابهام میسراید. اوهاِم لذیِذ کام در مغزش میلغزند و شعر و شعور، آنها را به عاطفه و
ه، اضــطراب، احســاسِ حقــارت، تغــزل مبــدل میســازند. او هــوس منــدی، امتنــاعِ معشــوق، غم و غصــّ
سر خوردگی و خشِم خود را در عشــق ســازی ی هنرمندانــه بــاز میگویــد و چــه بســا از آن، انگــیزه ی

: معنایی رهابخش میسازد

لعِل سیرابِ به خون تشنه، لِب یاِر من است      وز پی ی دیدِن او، دادِن جان کاِر من است )…(
!              کآبِ گلزاِر تو از اشگِ چو ُگلناِر من است )...(  ! همچو نسیمم ز دِر باغ مران باغبان

آنکه در طرِز غزل، نکته به حافظ آموخت             یاِر شیرین سخِن نادره گفتاِر من است

این بیِت َمقطَع، ممکن است اشاره یی به خواجوی کرمانی باشد که در جوانی ی حافظ راهنمای او
در تغزل بود. اما مهم تر اینکه عشــق انگــیزه ســاز اســت و بــه شــکوفایی و خالقیت راه میــبرد. در هــر
حال، در اعتال و مدنیت، ارزشِ هر انسانی را به انساِن دیگر میتوان نسبت داد، بشرِط آنکــه فریبکـار و

! آدمکش و غارتگِر نباشد

: در غزلهای عشقی ی حافظ، صحبت از زندگی با همسرش میرود. مثالً در غزلی با مطلع

مرا در خانه سروی هست کاندر سایه ی قّدش     فراغ از سرِو بستانی و شمشاِد چمن دارم

یا »یاِر سفری«سخن میگوید، که بگفته ی م. استعالمی گاهی او شش بار از یک »یاِر سفر کرده«
:  شاید دوستی بوده که شهر را ترک گفته. ولی بطور مشخص، یاِر خانگی ی اوست

ماهم این هفته شد از شهر و به چشمم سالیست 
حاِل هجران تو چه دانی که چه مشکل حالیست؟

مینویسد آورده.  مهمی  توضیحِ  حافظ،  غزلهای  نوع  این  مورِد  در  معین  شجاع، م.  شاه  زماِن  در   :
»دســت زمانــه آن جانانــه را از دســت شــاعر فرزانــٌه مــا بگــرفت« و »حافــظ را در تأســف از این واقعــه

:   سوزهاست«. نشانه یی از آن در غزل زیر پیداست

آن یار کز او خانه ی ما جای پری بود،              سر تا قدمش چون پری از عیب بَری بود،    
: فرو کش کنم این شهر به بویش      بیچاره ندانست که یارش سفری بود )…( دل گفت

: آن ماه، که او را              با ُحسِن ادب، شیوه ی صاحب نظری بود منظوِر خردمنِد من
از چنگِ منش اختِر بدِمهر بدر ُبرد                   آری چه کنم، فتنٌه ُدوِر قمری بود

)فروکش کنم این شهر به بویش= در این شهر ماندگار شوم، به امیِد بوی او/دیداِر او. منظور ِ خردمنِد
من= یاِر مورِد نظِر من که دانا و صاحب نظر بود. »یار سفری«= استعاره برای یاِر از دست رفته(.

: همین مضمون در غزلی دیگر



آن ترک پری چهره که دوش از بِر ما رفت         آیا چه خطا دید که از راِه خطا رفت؟   )…(
احرام چه بندیم چو آن قبله نه اینجاست؟       در سعی چه کوشیم چو از مرده صفا رفت؟

: در غزلی دیگر، »دِل سوگوار«ِ حافظ این مضمون را چنین بیان میکند

!  که حکِم آسمان اینست اگر سازی، وگر سوزی جدا شد یاِر  شیرینت، کنون تنها نشین، ای شمع

مضموِن جدایی و غِم عمیقِ حافظ بصور مختلف در بسیاری از غزلهایش بیان میشود )تنها و تنهایی
 بار صریحاً در دیوانش آمــده(. گــاهی، گلــه هــا میکنــد52 بار، و گوشه گیری 43 بار، هجر و هجران 14

که چرا همسرش او را ترک گفته و به سفر رفته. چرا باز نمیگردد؟ 

دیدم به خواب، دوش، که ماهی برآمدی     کز عکسِ روی او شِب هجران سرآمدی
!     )=کاش( !             ای کاج هر چه زودتر از در درآمدی : یاِر سفرکرده میرسد تعبیر رفت

ذکرش به خیر ساقی ی فرخنده فاِل من     کز در، ُمدام با قدح و ساغر آمدی
خوش بودی ار به خواب، بدیدی دیاِر خویش  تا یاِد صحبتش سوی ما رهبر آمدی...

گاهی، اظهاِر ندامت میکند. آیا حافظ التفات بخرج نمیداد و با زنش تندی میکرد و او در قهر، به خانه
ی پدری، در جایی دور از شیراز، میرفت؟ در غزلی، حافظ اظهاِر شعف میکند که او بازگشــته. در بیِت
تخلّصِ این غزل، اعتراف میکند که یاِر خانگی را رنجانده و چقدر خوشحال است که همســِر وفــادارش

:   او را بخشیده

! که دگربار، صبا بازآمد                     ُهدُهِد خوش خبر از طَرِف َسبا بازآمد مژده ای دل
بَرکِش، ای مرغِ سحر!، نغمه ی داوودی باز           که سلیماِن گل از باِد هوا بازآمد

الله بوی می ی نوشین بشنید از دِم صبح            داغدل بود، به اّمیِد دوا بازآمد )…(
مردمی کرد و َکَرم، بخِت خداداد به من                 کآن ُبِت سنگدل از راِه وفا بازآمد )…(

! گرچه حافظ دِر رنجش زد و پیمان بشکست            لطِف او بین که به صلح، از دِر ما بازآمد

ُهدُهد اند.  بخاک کشیده  امروزه  را  فرهنگش  و  زیبایی ها  تماِم  که  تمدنی  یمن،  در  )سبا= شهری 
پرنده یی بود که پیامهای ملکه ی سبا، بلقیس، را برای سلیمان میبرد.(

جالب اینست که حافظ شناسان وارِد حریِم حافظ نمیشوند. باستثنای م. استعالمی که دو سه بار
به »یاِر سفر کــرده«ی حافــظ اشــاره میکنــد. در بــاره ی غــزلی کــه او در آن از کــرده ی خــود پشــیمان

: »آرزوی بازگشــت او ]یــاِر ســفری اش[ در چنــدین غــزل این اســت، م. اســتعالمی چــنین مینویســد
دیوان، حکایت از آن دارد که این گونه جدایی ها، واقعــاً در زنــدگی حافــظ مکــرّر پیش آمــده، و خــود نــیز

: صادقانه گفته است که تقصیر می کرده است«

از دست چرا ِهشت سِر زلِف تو حافظ؟      تقدیر چنین بود، چه کردی که نِِهشتی؟
چه کردی که نِِهشتی؟=  چرا یار را رها کردی؟ کاِر تقدیر بوده است !

در دو سه غزل، بنظر میرسد که حافظ با اشاره و کنایه از عدِم تفاهم با زنش سخن میگوید و از
:  عشقِ عینی که به بن بست میخورد گله دارد. یکی از این غزلها با مطلع

چون شوم خاِک رهش، دامن بیفشاند ز من     ور بگویم دل بگردان!، روی بگرداند زمن

: و در غزلی دیگر
چو دست بر سِر زلفش زنم به تاب رود             ور آشتی طلبم با سِر ِعتاب رود             

چو ماِه نو، رِه نظّارگاِن بیچاره                        زند به گوشه ی آبرو و در نقاب رود
شِب شراب، خرابم کند به بیداری                  وگر به روز شکایت کنم، به خواب رود



!    بیفتد آنکه درین راه، با شتاب رود طریقِ عشق، پرآشوب و آفت است، ای دل

: پس، تنها چاره را در تسلیم شدن میداند
اگر روم از پی اش، فتنه ها بر انگیزد           ور از طلب بنشینم، به کینه بر خیزد

وگر به رهگذری، یک دم، از وفاداری            چو َگرد، در پی اش افتم، چو باد بگریزد
وگر کنم طلِب نیم بوسه، صد افسوس        ز ُحّقه ی دهنش چون شکر فرو ریزد
من آن فریب که در نرگسِ تو می بینم          بس آبِ روی، که با خاِک ره برآمیزد

فراز و شیِب بیاباِن عشق، داِم بالست        کجاست شیردلی کز بال نپرهیزد؟     
تو عمر خواه و صبوری، که چرخِ شعبده باز   هزار بازی از این ُطرفه تر بر انگیزد

!          که گر ستیزه کنی، روزگار بستیزد بر آستانه ی تسلیم سر بِنِه، حافظ

نوع این  اهمیت  زیرا  نیست،  این »غزل عاشقانٌه ساده« یی  آنچه م. استعالمی میگوید،  بر خالِف 
غزلهای حافظ در اینست که علیرغِم قراردادهای نقابداِر شعر، میکوشد جنبه های عیــنی و ذهــنی ی

:  زندگی و امیاِل خود را در تغزلش باز گوید

عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش       تا بدانی که به چندین هنر آراسته ام

: حافظ رندی ی خود را در خدمِت گفتِن حقایقِ فردی و اجتماعی گذاشته

مجلسِ انس و بهار و بحِث شعر اندر میان             نَسُتَدن جاِم می از جانان، گرانجانی بَود
! نه عیب آن به که پنهانی بود؟ !      ای عزیِز من : حافظ میخورد پنهان شراب دی عزیزی گفت

در غزل زیر، حافظ بطور مشخص از زندگی ی زناشویی ی خود سخن میگوید و عشق و دوستی و
ــل از احترام نسبت به همسرش را تا حّدِ قادسانه یی باال میبرد و در عین حال، خواهاِن احــتراِم متقاب

: او است

آن سیه چرده که شیرینی ی عالم با اوست،       چشِم میگون، لِب خندان، دِل خرّم با اوست،
گرچه شیرین دهنان پادشهانند، ولی                  او سلیماِن زمان است، که خاتم با اوست.

روی خوب است و کماِل هنر و دامِن پاک              الجرم، هّمِت پاکاِن دو عالم با اوست.
!                  چه کنم با دِل مجروح؟ که َمرَهم با اوست. دلبرم عزِم سفر کرد، خدا را ! یاران

با که این نکته توان گفت که آن سنگین دل           ُکشت ما را و َدِم عیسِی ی مریم با اوست؟
حافظ از معتقدان است، گرامی دارش !               زآنکه بخشایشِ بس روحِ مکرّم با اوست

 بار در غزلهایش تکرار میشود :54حافظ در عشق وفادار است. کلمه ی »وفا« 

بسوخت حافظ و در شرِط عشق بازی، او      هنوز بر سِر عهِد وفای خویشتن است 

نمیداند را عالمِت ضعف  رفته  از دست  یاِر  انتظاِر  در  آرزومندی  بیاِن  است او  انسانی  نظر،  این  از  و 
: بیرون از اوامِر مردساالری

چه بودی ار دِل آن یار، مهربان بودی             که حال ما نه چنین بودی ار چنان بودی
َگَرم زمانه سرافراز داشتی  و عزیز               سریِر ِعزّتم آن خاِک آستان بودی

!    چو این نبود و ندیدیم، باری آن بودی به خواب نیز نمی بینمش. چه جای وصال
بگفتمی که چه ارزد نسیِم ُطرّه ی دوست      َگَرم به هر سِر مویی هزار جان بودی )…(
اگر نه دایره ی عشق راه بربستی،               چو نقطه، حافِظ سرگشته در میان بودی 

: گاهی نیز بنظر میرسد که شعِر عاشقانه ی او، خطابی است به همسِر از دست رفته اش



هزار جهدبکردم که یاِر من باشی           مرادبخشِ دِل بی قراِر من باشی
چراغِ دیده ی شب زنده داِر من گردی      اَنیسِ  خاطِر اّمیدواِر من باشی )…(
شبی به کلبه ی احزاِن عاشقان آیی       دمی، اَنیسِ دِل سوگواِر من باشی 

یا چه هوسی در سر آنگاه که شِب سیاه بر سرش سنگینی میکند، نمیدانم چه کرده  در غزلی، 
پرورانده که پشیمان است، اما از اینکه ُمفتی بخواهد آنرا بحسابِ گناِه شرعی بگذارد سر بازمیزند :

! مباش چنین هرزه گرد و هرجایی           که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود دال
مکن به چشِم حقارت نگاه در مِن مست        که آبروی شریعت بدین َقَدر نرود   )...(

سیاه نامه تر از خود کسی نمی بینم            چگونه، چون قلمم، دوِد دل به سر نرود؟ )…(
مِن گدا، هوسِ سروقامتی دارم                   که دست در کمرش جز به سیم و زر نرود

مسلم اینکه ماجرای معشوق و عشق بازی برای حافظ تنها خیالی نیست و به زندگی ی عینی  و
ذهنی اش در شیراز، شهِر عیش و نوش و نظربازی، بر میگـردد. او از انتقـاد از خـود و دیگـران پـروایی
ندارد و نقش خود یعنی شاعِر روشن بین را با هّمت و صداقت بازی میکنــد. علــیرغِم فرهنــگِ حــاکم،
میکوشد بی نقاب بسـراید، اندیشـه برانگـیزد و مـدنیت سـاز باشـد. از این حیث، از دیگـران، در زمـان

: خود، و حتی از بسیاری در زمان ما، جلو تر است.  بویژه، او در طرِد رابطه ی زور میکوشد

در آب و رنگِ رخسارش چه خون خوردیم و جان دادیم      
! چو نقشش دست داد، اوّل رقم بر جانسپاران زد

آیا در شعر حافظ، رمِز معشوق، رمِز خدا هم هست و به موازات میروند؟ گاه پاسخی باید پرسید 
: می آورد

کس ندانست که منزلگِه معشوق کجاست            اینَقَدر هست که بانگِ َجَرسی می آید
)بانگِ َجَرس= صدای زنگوله ی شترهای کاروان(. 

ِآرزومندی است )محرم  راز  ِ کامجویی و خدا، محرِم  راز  بار و20در غزلهای حافظ، معشوق، َمحَرِم   
:  بار در دیوانش تکرار شده(4نامحرم 

آب و آتش بهم آمیخته ای از لِب لعل                   چشِم بد دور که خوش، شعبده باز آمده ای! )…(
زهِد من با تو چه سنجد؟ که به یغمای دلم           مست و آشفته به خلوتگِه راز آمده ای

چنین ابیاتی مستلزم این معناست که فرد در نظاِم مذهب/قدرت، تخیل و کام را پناهگاهی می بیند،
چه در مورِد عشقِ انسانی، چه از راِه انسانی ساختِن تقدسِ الهی )= خدا/معشوق(، و یا خدا را در

ُجستن : »خلوتگِه خورشید«

!           تا به خلوتگِه خورشید رسی، چرخ زنان کمتر از ذرّه نِه ای، پست مشو، ِمهر بورز

آیا باید گفت که حافظ فکری سه قطبی داشته و دائماً بین کامجویی و رندی و خداجویی در نوسان
بوده؟ مسلم اینست که به تقدس پروری ی هنری گرایش دارد و انسانی ســاختِن خــدا را در عشــق
میپرورد. این سنتی است که صوفیان غزلگو گذاشته بودند، ولی حافظ است که آنرا با ریزه بیــنی هــا

: و ظرافت مندی در عشقِ  عینی، به زیبایی های بی نظیری میرساند

گر دست دهد خاِک کِف پای نگارم         بر لوحِ بصر، خطِّ غباری بنگارم
)خطِّ غبار= قلِم خوشنویسی که بسیار ریز مینویسد(



لِب لعل
هویت اصلی یی که حافظ بخود میدهد عشق سرایی و مهرجویی و رندِی معترضانه در شهر اســت.
او لحظه های شعر عاشقانه اش را با الهـام از نظربـازی بـا مهرویـاِن شـهر و خطـاب بـه نگـاِر سـرکشِ
بی اعتنا، و خاکساری بر دِر خانه ی او و شیوِن شـاعرانه در تمنّـای دیـدارش می آفرینـد. گـاه، هـوس

: مندی بطور وضوح به شعر در می آید

هر دم به یاِد آن لِب میگون و چشِم مست         از خلوتم به خانه ی َخّمار میکشی
 چنین بنظر میرسد که در این ماجرا، فقط او نیست که تخیِل هوس مندانه دارد و در اثر ممنوعیت هــا
در روابــِط بســته ی زن و مــرد، از خــود هــوس منــدی و حــرص و ولــع در کــامجویی بــروز میدهــد. زنــاِن

!  شیرازی نیز از راِه نظربازی، در دلربایی به رقابت با معشوقِ حافظ برخاسته اند
غزِل عاشقانه ی سعدی، با »بیان سهل« و بی نقابش، »کــام جســمانی را انکــار نمیکنــد« )ع. زرین

کوب(، در حالیکه تنها در مواردی معدود، حافظ تصویِر شهوانی میسازد : 
کشیدم در برت ناگاه و شد در تاب، گیسویت      نهادم بر لبت، لب را و جان و دل را فدا کردم

: )که بنظر میرسد در شباب سراییده( و یا در این غزل
شِب قدری چنین عزیز و شریف        با تو تا روز خفتنم هوس است

: حرف »ب« در در واقع، پیش از هر چیز، کامجویی ی حافظ در ساخِت زباِن شعری اش بروز میکند
 بار در دیــوان حافــظ تکـرار شــده( یــک صــوتِ دو لــبی131»لب« ) که عضو تکلمی و شهوانی است و 

است، و »بیا!« به باز ترین حرف مصّوتِ فارسی )آ( ختم میشود. »بیا«، »بیــار«، »بــاز آی«، »بــر آی«
: »ب«، صــدایی خــوش کــه از بین لبهــا در غزلهای حافظ در تکرارند. مبدأ ســخن حافــظ این صداســت

:  می جهد و از لِب لعِل یار، سینه را از آرزو پر میسازد

باده ی لعِل لبش، کز لِب من دور مباد!            راحِ روحِ کِه و پیمان دِه پیمانه ی کیست؟
: شراب، شادی، و هم چنین نوایی از موسیقی ی قدیِم ایران( )راح با سه معنی ی مختلف

تن در تنگنای بن بست
:  بار و جان )= دِم زندگی در جسم، و در نظــِر صــوفیان26 بار، تن 2 بار، جسم 2در دیوان حافظ، بدن 

 بـار، نَفس )= هـوی و هـوس،42 بار، جانان )=دلبر، در تشدیِد جـاِن عزیـز( 271»روح بدوِن معرفت«( 
 بار تکرار شده انــد. جــان مــترادف بــا روان/حیــاتِ فــرد و مقــر آن در تن4 و روحانی 21  بار، روح 6روح( 

م )»بــه جــاِن...«( اســتفاده شــده.است.  در گاهی، جان بــا دل در تــداعی اســت و گــاه بصــورتِ َقســَ
: »جــاِن آگــه«  یــا شعرش، »جاِن بر لب آمده« بسیار هست. ذهنیت گاه به جان می آمیزد ) مثالً در

: »جــان، بی »از صبا هر دم، مشاِم جان ما خوش میشود«. او در بــازی بــا حــرِف »ج« شـعر میســازد
جماِل جانان، میِل جهان ندارد«(. »جانان« گاهی برای گفتن خداست و »جانــا« بمعنــای »عزیــزم« یــا

آمده. »عزیِز من«

دست از طلب ندارم تا کاِم من برآید                      یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید )…( 
جان بر لب است و حسرت در دل، که از لبانش        نگرفته هیچ کامی، جان از بدن در آید

از حسرتِ دهانش، آمد به تنگ جانم                     خود، کاِم تنگدستان کی زآن دهن بر آید؟    

 در بیتی، حافظ سه کلمه یگاه، روح مترادِف روان است، ولی کاربردش بیشتر معنای روحانی دارد.
! که گو نفسی : » نفس )که میتواند دو تلفظ داشته باشد( و روح و روان را، در ابهام، با هم می آورد

 روح را میکنم از پی اش روان«.
تن در جامـه )لبـاسِ تحمیلی ی جامعـه( پوشـیده شـده، امـا در حـالِت مسـتی و عشـق و شـیدایی
)یعنی در حالتی خارج از چارچوبِ ظواهر در جامعه(، عاشقِ سودایی میشورد، جامه ی خود میَدَرد و

)»تختــه بنــد« »تخته بنِد تن« را که اسیِر نظاِم اجتماعی و مذهب/قدرتِ حاکم است در هم میشکند
تخته یی بود که بدن را به آن می بستند تا شکنجه دهند( :



چو گل هر دم به بویت، جامه در تن       کنم چاک از گریبان تا به دامن
تنت را دید گل، گویی، که در باغ           چو مستان، جامه را بدرید بر تن )…( 

تنت در جامه، چون در جام باده             دلت در سینه، چون در سیم، آهن

از ماجرای تشویشِ ذهنی که ختنه ببار می آورد میگذرم. در غزلی از حافظ، »تخته بند تن« معنای تن
: بعنواِن مانعِ رسیدن به تقدس بکار رفته

چگونه طوف کنم در فضای عالِم قدس،       چو در سراچه ی ترکیب، تخته بنِد تنم؟

تعبیر به خداست  مانع رسیدن  که  در جهان مادی  بودن  گرفتار  را م. استعالمی، عارفانه،  بیت  این 
میکند. اما این نوع تفسیرات بکنار، انتخاب کلمه ی »تخته بنــِد تن« از طــرف حافــظ معنــای اجتمــاعی
دارد، بویژه که او به فنای صوفیان نمی پیونــدد. بعالوه، از نظــر فرهنــگ شناســی، بایــد دیــد چــارچوبِ
سختی که شریعت در مورِد پاکی/ناپاکی/نَجِس بودن تحمیل میکنــد و بصــورتِ آیین، در طهـارت/دوری
از کثافت به وسوسه تبدیل میسازد، تا چه اندازه در این »تختــه بنــِد تن« بعنــواِن مظهــر، دخــالت دارد
ــدها بصــورتِ »توضــیح المســائل« در ــدان و آخون ــِر موب ــای بســیار دور در اوام )این وسوســه، از زمانه
فرهنگها وجود داشت. »توضیح المســائل«ِ اســالمی و حــرام و حالل از قــوانیِن مــذهبی/سیاســی ی

تمدِن بابِل به ارث رسیده است(.

بر عکس. مثالً، در غزلی که لحِن آن تبدیل نمیسازد.  امیاِل خود را به کشتِن نفس  حافظ خشم و 
یادآوِر مولوی است ولی فصاحتی دیگر دارد، تن، عصیان زده، بر عــالم میشــورد، ممنــوعیت هــا را کــه
خرقه ی پشمینه ی صوفی مظهِر آنست از سر بر میکِشد، به حرکت در می آید و بــا نالــه ی زخمگیِن

:  چنگ، میرقصد

! : در گیر !              پیشِ شمع، آتشِ پروانه به جان، گو روی بنما و مرا گو که زجان، دل بر گیر
در لِب تشنه ی ما بین و مدار آب دریغ                به َسِر ُکشته ی خویش آی و زخاکش برگیر
ترِک درویش مگیر ار نبود سیم و زرش                در غمت، سیم شمار اشک و ُرخم را زر گیر
چنگ بنواز و بساز، ار نبَود عود، چه باک؟             آتشم، عشق و دلم، عود و تنم، َمجَمر گیر

!        ورنه، با گوشه رو و خرقه ی ما در سر گیر در سماع آی و ز سر، خرقه برانداز و برقص
صوف برکش ز سر و باده ی صافی درکش           سیم درباز و به زر، سیم بَری در بر گیر

: پشت کن و روی زمین لشکر گیر : یار شو و هر دو جهان، دشمن باش   بخت گو دوست گو
!      بر لِب جوی، طرب جوی و به کف، ساغر گیر میِل رفتن مکن، ای دوست!، دمی با ما باش

رفته گیر از بََرم و زآتش و آبِ دل و چشم              گونه ام زرد و لبم خشک و کنارم، تر گیر
!  و ترِک سِر منبر گیر ! آراسته کن بزم و بگو واعظ را                   که ببین مجلسم حافظ

)سیم درباز= پول خرج کن. سیم بری= دلبِر زیبایی را. خرقه و صوف= لباسِ صوفیان. هر دو جهان،
دشمن باش= به این جهان و آن جهان که به ما تحمیل کرده اند اعتماد نکن. رفته گیر از...= فرض کن

!(. که مرده ام و با آتشِ دل و اشکهایت مرا زنده کن

: سر : در شعر حافظ، تن بیشتر بصورت اعضای بدن، و بسیار، تکرار میشود یک یادآوری مهم  است
، زلـف16، قــامت 12، کمــر 24 بـار، دهـان 131، لب 15، گـردن 53، گـوش 54، پـا 203 بار، دست 331
 بار. البته هر یک از این کلمــات، بــر حســِب محیطش در عبــارت، زیــر ـ63، ابرو 27، مو 24، گیسو 175

معناهایی پیدا میکند )مثالً گوش بمعنای ذهن، بویژه با »گــوشِ هــوش«(. َمــرُدم )= مردمــِک چشــم(
 بــار در غزلهــایش88 بار، چشِم یار،با اصطالحات مختلفی مانند »چشِم مســت«، 226 بار، چشم 10

 بار تکرار284 و دیدن 106، دیده 30، نگریستن 15: نگه و نگاه  آمده. در مضموِن بدن/وسیله ی ادراک
شده. بـویژه، چشـم و دیـده و دیـدن نقشِ اساسـی در ادراک و تصویرسـازی هـای حافـظ دارنـد و بـه

: احســاسِ قلــبی و مشاهده ی محیط بر میگردند. تا حدی که حافظ از آن نظریه یی ساخته یا آ ورده
:  عشق به چشم میرسند و در نگاه انعکاس می یابند

 
خیاِل روی تو چون بگذرد به گلشِن چشم،        دل از پی ی نظر آید به سوی روزِن چشم  



تغزل حافظ در عینیت/ذهنیت )چشم/دید( و در نگاه به عناصِر مادی و جهاِن خارج شــکل میگــیرد. هــر
چند، گاه، در اعتالی معشوق، آنچه معیاِر پسندیدگی است بیشتر شخصیِت یار و بطور کلی، انسان
است، و همین نشان میدهد که تا چه انـدازه در مـدنیتی کـه شـاعر میــپرورد، مقصــود از تعـاالی یـار،

: تعاالی دیگران و انسان بطور کلی است

جماِل شخص، نه چشم است و روی و عارض و خط      هزار نکته در این کار و باِر دلداریست
مّجرداِن طریقت به نیم ُجو نخرند                               قبای اطلسِ  آنکس که از هنر عاریست      

 بار، و از جمله »زین آتشِ نهفته که در26احساسِ درونی )و بویژه احساساتِ تلخ( بصورتِ »سینه« )
 بــار( در دیــوان حافــظ618 بــار( و دل )16 بــار(، قلب )3 بــار(، رگ )3سینه ی من است«(، اســتخوان )

 بـار، خــون و خـونین و خونبــار و30 بـار، گریــه و گریـان و گریسـتن در مجمــوع 36تکرار میشوند. اشک 
 بــار، در23 بار و خــوِن جگــر )تشــویش، سـرخوردگی( 146خونابه و خون افشان و خونریز، در مجموع، 

: فرا ـ معنایی، یادآوِر درد و رنج و کشت و کشتارند

از دیده، خوِن دل همه بر روی ما َرَود        بر روی ما زدیده، چه گویم چه ها رود؟

 بار در غزلهای حافظ می آید. در اشعار عاشقانه اش،8 بار و صاحب نظر 83»نظر«، بنوبه ی خود، 
تن حضوری دایمی دارد. او در رنجِ عشق میسوزد یا با یار به اعتال میرسد و در برابر نظامی کــه در آن
گرفتار آمده سرکشی میکند. از اعضای تِن یار، بیشتر لب و چشم و زلف و سپس، رخ و قامت و کمــِر

!  باریکش در چند غزل آمده و او را  و ما را از هر جهت مسحور ساخته

! فریاد! که از شش جهتم راه ببستند      آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت

///هفت///

صوفیگری و عرفان
در همان صدر اسالم، با شروعِ فتوحاتِ هر چه بیشتر، و قتــِل پیــاپی ی ســه تن از خلیفــه هــا پس از
ــرب مرگ پیامبر و نفاق و اختالف بین سراِن مسلمانان و روی کار آمدِن معاویه و تشکیِل امپراطورِی ع
و سلطنِت امویه عیش و نوشِ دربــاری، ســرگردانی و تناقضــی عظیم پیش آمــد. »از هنگــام حکــومت

بــامعاویه، انواع فساد از دزدی و رشوه خواری و عیاشــی و مفت خــواری آغــاز شــد« )ع. زرین کــوب، 
(. در حالیکه »در قرآن، خدا دنیا را لهو ولعب میدانـد )سـوره ی فجـر(«. تـراکِم ثــروت کـه ازکاروان حله

غارت های سپاهیان اسالم و برده داری حاصــل میگشــت، عــّده یی را کــه ســخت بــه »اّمت اســالم«
(. در عربســتان وســیمای زناعتقاد داشتند ناامید میساخت )از بین منابعِ مختلــف، نــک ج. ســتّاری، 

اسـالم و تمـدنعراق، از دهات به شهرها میریختند و به خیِل فقـرا می پیوسـتند )نـک آنـدره میکـل، 
(، در حالیکه امرا و سرداراِن عــرب در نــاز و نعمت میزیســتند، زنــدگی ی بــا شــکوِه دربــاری راه میآن

انداختند، و در تکبر خود، محرومان را علناً تحقـیر میکردنـد. این بـر خالف وعـده ی اسـالم در برابـری و
برادری در زندگی ی روزمره بود.

کنار میکشیدند، را  یا خود  اجتماعی شورش میکردند  روابط  تکبر در  نتیجه، فریب خوردگان علیه  در 
روی به زهد می آوردند و سر در عبای پشمینه ی عبادت و تقوا فرو میبردند. ناگفته نماند کــه عرفــاِن
موبدانه که در دوران گذشته تر در بابِل مرسوم بود، قاعدتاً در گرایش به گوشه گــیری ی زاهدانــه بی
اثر نبوده است )تأثیِر آیین های دینی را یادآور شدم(. اولین صوفیاِن نواحی ی تحِت اشغاِل اســالم، در
نزدیکی ی مداین )کوفه و بصره( که تحت سلطه ی فرهنگی و سیاسی ی ایران قبل از اســالم بــود،

ــرن با کاروان حلهدر پایاِن قرن دوم هجری سر برآوردند )نک ع. زرین کوب،  : »نخستین بار، در حدود ق



دوم و سوم هجری، در کوفه گروهی از شیعیان که ارباب دل و اصــحاب بصــیرت بودنــد بــه نــام صــوفی
(. خوانده شدند«

از بغیر  گرفت.  باال  اموّیه، ستم  درباِر  یعنی  اسالمی،  اولین سلسله ی شاهنشاهی ی  دوراِن  در 
کشتاِر کربال و امام حسـین و همراهـانش، مـردم سـرزمین هـای گونـاگونی دچـار ظلم وسـتِم قـدرت
شدند .بدون شک، یکی از عوامل توسعه ی تصوف، تداعی ی دایمی ی آن بــا تشــیع و مبــارزه بــرای

(. هم چــنین، بگفتــه ی ع. زرین کــوب، »فرقــهزمینه ی فرهنگ مردمحق بوده است )نک ج. ستّاری، 
های صوفیه نظام خود را از تشیع اقتباس میکردند« زیرا مانند اهل تشیع ادعا داشتند که باید قرآن را

. از طرف دیگر، می بینیم که »فنای خود« کـه از اصـوِلتعبیِر باطنی کرد و به سطحِ کالم بسنده ننمود
تصوف است با شهادت در تشیع نزدیکی دارد. هم چنین، »َمجاز« و »حقیقت« در تصوف با »ظاهر« و

»باطن« در شیعه همگام است )مرشد تبدیل به امام شد تا باطن را برای سالکان بازگوید(. 

رفتاری برمیگردد،  با سیاست/جامعه  رابطه  بریدِن  به  که  تصوف  آوردند.  در  بازی  صوفیان  بدینسان، 
است که در آن فرد خود را در باطن پنهان میکنــد و در زهــد مــأوا میگــیرد، یعــنی در ذهــنیِت قادســانه.
صوفیگری در ایران و بویژه مناطقِ دور از دسترسِ اشــغالگران عــرب، در نــواحی ی تحت تــأثیِر مــذاهِب
هندی در شرقِ کشور و خراسان بروز کرد و نوعی پاسخ به رفتاِر اعــراب و مفهــوِم خــدا در قــرآن بــود.
ق. غنی یادآور می شود که مهم ترین عامل حیــات دیــنی ی مســلمانان در قــرن اول هجــری تــرس از
خدا بوده، خدایی قّهار که کوچک ترین حرکت مؤمن را تحِت نظــر دارد، سرنوشــتی تغییرناپــذیر تحمیــل
میکند و خطا از دستورات او عذاب در روی زمین و در دوزخ را بـدنبال می آورد )و از این نظـر، از ذهــنیِت

یهودی تأثیر پذیرفته است(.

در ایران، مردم با تحقیِر اعراب روبرو بودند، در ماوراءالنهر و خراسان، گوشه گیری زاهدانه به صورت
صــوفیگری از طــرِد اشــغالگران ظهــور می یــافت. اصــلی کــه چــنین رفتــاری را مــوجب میگشــت دوری
جستن از عینیت زندگی / »َمجاز« و نزدیکی به »حقیقت« / خــدا بــود. امــروز هنــوز هم اصــِل حــق در

: خدا، حقوقِ اجتمــاعی، وجدان عمومی ی مردم ما ارجحیت دارد )حق کلمه یی است چند معنایی
عدل الهی(. ابتـدا، چــه بسـا کـه زاهـد/صــوفی، ماننــد بـودا تَــرِک دنیـا میگفت، سـر بـه کــوه و بیابــان
میگذاشت تا از حکومِت حاکمان و ارزشهای اجتماعی دوری گزیند. از قرن سوم هجری، عــده یی دوِر

صوفیان گرد آمدند و بتدریج خانقاه هایی با سلوِک خاصشان تشکیل شد. 

مراجعه آنها  به  شفا  یا  دل  درِد  بمنظور  بودند  قایل  بسیار  احترام  زده  زهد  صوفیاِن  برای  که  مردم 
میکردند )ع. زرّین کوب(. بتدریج، خانقاه ها هفته یی یکبار جلساتِ عام گذاشتند. مردم )بویژه بازاریان
و پیشه وران( بتماشای مجلسِ سماع و  شعر خوانی و موسیقی شان میرفتند. از این نظر، صوفیان
در حفــظ موســیقی و اشــاعه ی شــعِر پارســی نقش مهمی بــازی کردنــد )ذ. صــفا(. امــا ســالکان در

! عشــقِ خانقاه هــا حــق نداشــتند بــه تغــزل عاشــقانه بــه چشــم عشــق و لــذت بنگرنــد )ق. غــنی(
»حقیقی« منحصر به خدا بود و صوفی میبایست از عشـقِ »مجـازی« کـه بـدن و کـامجویی را بمیـان
می آورد دوری جوید. و این  قدر مسلم، بیماری جنسی و روحی ببار می آورد. این هم تضاِد دیگری در

!  ـ معنایی فرهنگ ما با تجرد در فرا

تلفیقِ معشوق/خدا به  و  منجر شد  عاشقانه/عارفانه  پهلوی  دو   به شعِر  معنایی  ـ  فرا  تصوف،  در 
انجامید. در واقع، صوفیان زن ستیز بودند و عشق به زن و کام را قربانی ی زهد میساختند )بگفته ی

»عرفــان نــه احــتراز و پرهــیز از زن، بلکــه سراســر اعتال و تطهــیر و تهــذیب ،ســیمای زنج. ستّاری در 
زنانگی است«(. نتیجه ی آن رعایت ســنِت شــریِف )!( هم جنس بــازی در خانقاه هــا شــد.  نمونــه ی
واالی آن مولوی است ! اینجا، شراب، خلسه/حال میشد، و برای بیشتر به خــدا رســیدن، افیــون هم

 تصــوفبه آن می افزودند )البته، ع. زرّین کوب این گونه رفتار ها را در خانقاه ها عمــومی نمیدانــد. نک
(.ایرانی در منظر تاریخی آن

بعبارت دیگر، در جامعه ی ایرانی ی بعد از اسالم، و بویژه پس از یورش های پی در پی، آنچه پیش
آمد ُدور زدِن ممنوعیت های شــرعی و دوری از قهــارتِ خــدایی هولنــاک بــود کـه از دیِن عــبرانی تــأثیر



ــادری در عطــوفت و ــد میشــود، در حالیکــه آیه هــای ن ــر آن تأکی ــرآن ب ــه و در بســیاری آیه هــای ق گرفت
بخشندگی ی خدا نوشته شده )هر چقدر هم مسلمانان و کتاب های فارسی در رژیم کنــونی، همــه

!(. بلبشــوی اشــغالگری در ایــران، در طی ی قرنهــا، چیز را با »بسم هللا رحمــان رحیم« شــروع کننــد
ب در خــوِد مــذهِب تــک سبِب آگاهی به این امــر شــد کــه گرفتــاری ی اســتبداد/دین ســاالری از تعصــّ
خدایی ی مطلقه می آید. در چنین اوضاعی، الهیتی قرین به قرآن ولی در انعطاف و عطا بخشــی ی
خداوند در فرهنگ ایران پا گرفت و پایدار مانـد. امـا بـرای فـرار از تهمِت کفـر، صـوفیان دین سـاالری ی

!  باطنی را هر چه بیشتر تشدید می بخشیدند… تحِت لوای قرآن پرستی

احیای برای  بود.  دینی  استبداِد  بساِط  از  پافراگذاشتن  در  مؤثر  عوامِل  از  یکی  صوفیگری  ابتدا،  در 
تقــدس، تصــوف یــک مــذهب/خــدای تلطیــف یافتــه و سرشـار از عشــق سـاخت، ورای دینِ  بنیــادی و
مکافات و پاداش در جهنم و بهشت، و آنچه شریعت و فقه بعنـوان آیین تحمیـل میکـرد. در ایـرانی کـه
صحنه ی تاخت و تاِز اجانب و کشت و کشتار و فاجعه ی دایمی بود، نمایندگاِن خالفت بغــداد، یعــنی
علما و فقها و قضات، از بلبشو سوء استفاده میکردند و در ساخت و ساز با اشغالگران، بــه اســتحکام
قدرت و نفوذ خود میپرداختند. از شرع، شرّ میساختند. سخت گیری هــای دیــنی و جــزم گــرایی بــراه

می انداختند )نک ذ. صفا(. 

صوفیان در خطِر تهمِت کفر قرار داشتند و برای فرار از الحاد، »همه چیز خداسِت« قرآنی را به »همه
چــیز عشــقِ خداســت« تبــدیل سـاختند. در بســاِط ظلم و آشــوب، لــزوِم پناهگــاه/خــدای بخشــنده ی
مهربان، و امید به »هدایِت الهی« در تناقض هــای مــذاهب، در دوره یی طــوالنی کــه نابســامانی هــا
امواجِ فجایعی پیاپی برمی انگیختند، صوفیان و پس از آنها عارفانی میکوشیدند بـا زیبـایی ی شـعری
روزنه یی از امید باز کنند. حافظ میخواست از طریقِ عشق و عاطفــه تقــدس بســازد، خــدایی را احیــا

کند که با زور و خشونت پایمال میشد.

در رابطه با این موضوع یادآوری کنم که شیوه ی خداداری در فرهنگهای مدیترانه از قدیم و ندیم بر
خدای قلبی و قرار و مدار و بده و بستان شخصی با »خدای خود« استوار بــود. در این فرهنگهــا، خــدا
در قلب و درون ساخته میشد، در تداعی ی نزدیک با تقدیر. سرنوشت بر پیشانی نوشته شده بــود،
ولی در سختی ها و بالیا، مؤمنین هم بنده و هم در عین حـال اربـاب رجـوع بودنـد و دسـت کمـک بـه

داماِن الهیت دراز میکردند. 

: در ایمان، خدا ی قلبی بخشنده است، نه ُکشنده. درست بر عکس رژیم فعلی در }مهم این است
ایـران کـه بـا اســالم خــود سـاخته اش، »همــه چــیز خداسـت« را بـه شـکنجه و دروغ و غـارت تبـدیل

!{ ساخته

وحدت وجود
با باال گرفتِن تصوف و موضع گیری های ضِد نظام، علمای شرع برتــرِی خــود را در خطــر میدیدنــد و بــه
تکفیِر صوفیان میپرداختند. ترس از اتهاِم کفـر و  خطـِر مـرگ صـوفیان را مجبـور میکـرد کـه پشـت آیـات
قرآنی سنگر بگیرند )نک ق. غنی. صــوفی هــا و معترضــانی بقتــل رســیدند(. در عین حــال، تصــوف از
عرفاِن مسیحی و عقاید نو افالطونی )بویژه موضوعِ وحدتِ وجود( هم الهام میگــرفت )ق. غــنی( و در

مجموع، بطور التقاطی با فرا ـ معنایی ی توحیدی عملکرد داشت. 

! از همان ابتدا، در ریاضت و زهد و ترک دنیا و رها ساختن خود صوفیان از هر چمن گلی می چیدند
:»نه من از دل خبر دارم و نه از من دل خبر دارد« )ُجنیــد بغــدادی، از جامعه، ادعای صوفیان چنین بود

 هج. پدر و مادرش مسیحی بودند(. از گفته های جنید، »وحدت وجود« است کــه در شــطحیات3قرن 
او بروز میکرد. شطحیات صوفیان، که در خلوت و مناجات میگفتنــد، ســخنان ضــد شــرعی بــود، در اوج
سکرات. شطحیات، گاه در مأل عام با صدای بلند »ان الحق« از دهاِن منصور حاّلج بــیرون مــیزد و ســر

حال آنکه صــوفیان میبایســت از افشــای اســراِر الهی )»اســراِر غیب«(  هج.(.309او را بباد میداد )در 
خودداری کنند. 



برای صوفی، »خدا وحدت است و جسم کثرت« )نک ق. غنی(. روح انسان در جسم گرفتار است و
آلوده به آالیش های ماده، ولی میل او بازگشت به مقر اصلی ی خود یعنی مقــر الهی اســت. شــرط

ــد به خدا رسیدن اینست : »عشق و مشاهده و تفکر و سیر در خود و ریاضت و تصفیه ی نفس و وج
و مستی روحانی و بی خودی و بی خبری از خود و از میان بردن تعینات و شخصــیت خــود کــه حجــاب
بزرگ اتصال به خدا است« )ق. غـنی(. این »فلســفه ی نـو افالطـونی در بین مسـلمین، بیش از هـر

]تــا قــرن ســوم هج.[ چیزی در تصوف و عرفان مؤثر بوده است، به این معنی که تصوف که تــا آن وقت
زهد عملی بود اساس نظری و علمی یافت. )…( موضوع وحــدت وجــود در فلســفه ی نــو افالطــونی،
بیش از هر چیز نظر صوفیه را جلب کرده است زیرا وحدت وجودی، همه ی دنیا را آینه ی قــدرت حــق
می بیند و موجود در حکم آینه یی است که خدا در آن جلوه گر شده باشد. و این مرایــا همــه ظــاهر و
نمود است و هستی مطلق و وجود حقیقی خدا است. انسان باید بکوشد تا پرده هــا را بــدرّد و خــود

را مورد جلوه ی کامل جمال حق قرار دهد و به سعادت ابدی برسد« )ق. غنی(.

این مضمون ها بکرّات و گاه در سطحِ دوم معنایی در غزلهای حافظ هست. از دیِد فرهنگ شناسی،
این جستجویی مداوم برای رهایی از بنیاِد دینی و جهاِن بی ثباتِ ظــالم بــود .جســتجوی راِه نجــات از

. راِه نجــاتِ هنــدی، اخالقیجامعــه شناســی ی دین(اصوِل مذاهب هنــدی اســت )نــک مــاکس وبــر، 
است در گذشت از جهان و از خود. و باید اضافه کرد که گذشت از خود در چنین پیشنهاِد موبدانه یی

 ! از محرومیت های عینی از دروِن خیِل طبقاتِ فقیر می جوشد

معنای عمیق تِر وحدتِ وجود، آرزومندِی فرهنگی و انسجاِم اجتماعی است. لزوِم توحید در خانقاه،
منزلت بخشیدن به سالک در احتیاجش به حمایِت گروهی اســت. بعالوه، از لــزوِم حفــِظ همبســتگی
در جامعه می آید، آنهم در وضعیِت از هم پاشیده ی سیاسی و اجتماعی یی کــه اشــغالگران بــه آن
دامن میزدند. وحدت وجود، خواستِن اتحاد همه در اطراف برابری/برادری و بعبارت دیگر احیای »اّمت«

 عطّــار )اوایــِل قــرنمنطــق الطّــیراز دست رفته است. معنای سیمرغ/سی مرغ در تعبــیر شـاعرانه ی 
هفتم که بدست مغولها کشته شد( برای رسیدن به خدا جز این نیست.

چون خدای قرآنی قّهار و تهدیدگر است، باید او را به عشقی بزرگ تبدیل میساختند، به بزرگی ی
ذهنیِت فرهنگی. معنای دیگرش بازکردن چشم انداِز تقدس بود… از خدا عشق و مهربــانی ســاختن،
ورای جهنم و بهشــت، در همین دنیــا، بــه زنــدگی معنــای قادســانه بخشــیدن... در لــزوم اعتال/معنــا،
صوفی ی خانقاهی خود را به فنا میسپارد و همه ی احساس و عواطف خود را خرجِ خدایی متعــالی
میکند، در حالیکه عارف میخواهد از راه خداپرستی برای انسان اعتال ساز باشد، بــرای انســان کــه از

نظِر اجتماعی بی منزلت و در تحقیر است و زیر ضربه های ظلم و استبداد ُخرد میشود.

کثرتِ صوفیگری
صـــوفیان در ابتـــدا میخواســـتند پنـــداری دیگـــر از تقـــدس بســـازند، ولی بتـــدریج بـــه یـــک بنیـــاِد
اجتماعی/سیاسی تبدیل شدند. از نظِر تشکل، صوفیگری یکی نیست. طــریقِت اندیشــه ی صــوفیاِن
پراکنده، خود زاینده ی جزم گرایی و روحیه ی مکتبی بود. فرقه های مختلفی پا به پای یکدیگر رشــد
ــرای عــوام مثــل پیغمــبران تلقی یافتنــد. ع. زرین کــوب خــاطر نشــان میســازد کــه »شــیوخ خانقــاه ب
می شدند و خانقاههاشان قبله های روحانی و برای کسانی که می خواســتند از آنجــا بــه عرصــه ی

(. صــوفیگری در طــوِل زمــان تحــوالتی پیــدا کــرد و بنیــاداز کوچــٌه رنــدانشهرت برسند به قبول عــام« )
اجتماعی/سیاسی از آب در آمد. در ابتدا )از نیمه ی دوم قرن دوم هج.(، راهی فــردی بــود در گوشــه
گیری و ریاضت و زهد و ترک دنیا و زندگی ی بیابانی. از قرن سوم هجری، صوفیان ریاضت های شــاق
و زندگی ی سخت بیابانی را کنار میگذارند و به »تفکر و تدبر و امعان نظر بیشــتر اهمیت می دهنــد«

)ق. غنی(. 

»افکار تازه یی از قبیل عشق و محبت و عرفان و معرفت و فنا و بقا و امثال آن، وارد تصوف شد که با
اصــول و افکــار قــدیم، یعــنی زهــد و تعبــد و طلب نجــات اخــروی و غــیره، متوازیــاً پیش می رفت« )ق.



غــنی(. ســپس، تصــوِف خانقــاهی گشــت و بعــد بــه مکتب رفت و بــه تعلیم و تــربیت و تفکــر و کتــاب
نویسی پرداخت. برخی صوفیان روانشناساِن خوبی هســتند. در عین حــال، رابطــه ی مــراد/مریــد بــه
سلسله مراتِب یــافتِن خــدا از راِه دور و درازِ  مراحــل ِ ســلوک تبــدیل گشــت و خانقــاه فضــای رســیدن
ســالکان بــه »حقیقت« تــا حــّدِ اجتهــاد رســید، بعــد از ســالها دعــا و تزکیــه ی نفس. بدینســان، ِهــَرِم
مریدان/مرشد ساخته میشد )این ساخت در مکتب معمولی و مدرسه ها و نظامیــه هـا و دانشـگاه ها

نیز بیش و کم بهمین ترتیب عمل  میکرد و میکند(. 

آنها فرمان میگرفت، از  یا مستقیماً  ایران بسازد و  با اشغالگران ترک در  بغداد که میبایست  خالفِت 
تصوف را بشکلی بنیادی تشویق میکرد، زیرا در استحکاِم ســلطه ی خــود، اشــغالگران بــرای تضــعیِف
علمای شرع از راِه حمایِت از صوفیان و ایجاِد رقابت، سیاست بخرج میدادند و حتی در بسیاری موارد
صوفیان در هیئِت حاکمه وارد میشدند و زیِر فرماِن سلطاِن محلی که نماینــده ی اشــغالگران خــارجی
بود عمل میکردند. بغداد برای فالن شهر، فالن صوفی را انتخاب میکرد و میفرستاد. با اعطــای اوقــاف
و معافیت از مالیات، صوفیان عمالً به یکی از ارکان حکومت و »البی« ی اول در نفوذ سیاسی تبــدیل
میشدند و چه بسا که در حِل مسایل و اختالفاتِ گروه های حاکم میــانجی گری مینمودنــد. نمونــه یی
از آنرا ابن بطوطه در صحِن مسجِد جامعِ شیراز در زماِن حافــظ مشــاهده کــرده بــود. در عهــِد مغــوالن،

صوفی ها در تجارتِ خارجی با آنها شریک بودند. 

این بنیاِد دینی ی نوین، یا بعبارت دیگر، مذهبی در مذهب، هر چه بیشتر در سطحِ جامعه بسط پیدا
میکرد و مردمی میشد. َرباطها )خانقاه ها( باصطالح امروزی، مانند یک سازمان غیر دولتی، مــددهای
اجتماعی و بیمارستانها و تعلیم وتربیت را تأمین مینمودند. مسافرخانه میشدند و اقامتگــاِه درویشــان

أمورینبودند )منوچهر مرتضوی تعداِد بسیار زیادی از آنها را در ایـران بـر شـمرده(. صـوفیان خـود را »مـ
خیریــه در خــدمِت فقــرا« میگفتنــد. و این البتــه از نظــِر انســجام اجتمــاعی اهمیت داشــت، بــویژه کــه
ــپردازد(. ــر آن می ــه ذک ــتّاری ب ــار مختلفی، ج. س ــد )در آث ــمار می آم ــوف، ارزش بش ــوانمردی در تص ج
جوانمردی، در اصل، کاِر عیّاران و رندان و پهلوانان بود که به کمِک مردم می شتافتند، و تا امــروز یکی

از ارزشهای فرهنگی ی ایرانی باقی مانده.

با دیِن بنیاِد اجتماعی در مقابله  باید تصوف را یک  تصوف و عرفان در فارسی بیش و کم مترادفند. 
رسمی، و عرفان را در تمایز با صوفیگری ی خانقاهی و مذهب ساالری دانست.

سیاسی شدِن صوفیگری
ــرخی بتدریج، ساخِت سیاسی ی جامعه ی فئودالی یعنی نظاِم تباری در صوفیگری نیز پیاده شد و ب
فرقــه هــای صــوفی سلســله ی ســلطنتی بــراه انداختنــد و مقــاِم شــیخ و شــیوخی از پــدر بــه پســر
میرسید. در واقع، »در پایان قرن چهارم، تصوف یک روش تفکر گردید و کم کم تصوف بندگی به تصوف
شاهانه تبدیل یافت« )ع. زرین کوب(. بویژه که به صوفیاِن اعظم، کرامات و معجزاتی نســبت میدادنــد
و در موردشان اسطوره ها میبافتند )بنظر میرسـد کـه این اســطوره ســازی هـا بــه رســِم فــرهنگی ی
بســیار قــدیمی ی خداسـازی ی محلی، کـه امـامزاده سـازی نشـانه یی از آنســت بـر میگــردد(. اگــر

! مثالً صـوفی شـاه نعمت هللا ولی )متولـد دیگران اسطوره نمیساختند، خـود شـیوخ کم ادعـا نبودنـد
! این  هج. و معاصِر حافظ( مدعی بود که با نگـاه خـود، کیمیـاگری میکنـد و از خـاک طال میســازد731

: ادعا طنز حافظ را برانگیخته

آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند         آیا بود که گوشه ی چشمی به ما کنند؟!
َدردم نهفته بِه زطبیباِن پر مدعی          باشد که از خزانه ی غیبش دوا کنند...

نظامی نیروی  و  میساختند  آماده  قدرت  گرفتن  بدست  برای  را  خود  صوفی  های  سلسله  بعضی 
(. سلسـله بازی هـای صـوفیان دراز کوچۀ رنـدانتشکیل میدادند و پادشاهی میکردند )ع. زرین کوب، 

دوران های بعد از حافظ بیشتر شد )ع. زرین کـوب(. کمـا اینکـه بعـدها، در ابتـدای قـرن دهم هجـری،
سلسله ی صوفیاِن شاه نعمت هللا ولی »بنیان پادشاهی« ی صفویه را بنا نهاد. 



فسق و فجور در خانقاه ها، نعمت خوارِی صوفیان، البی شدن و سیاســی شــدن صــوفیگری و جــذبِ
آنها به هیئت حاکمه از عواملی است که حافظ و گروهی از عارفان را که او با آنها بــود بــه محکــومیت
شدید صوفیگری بر می انگیخت )ع. زرین کــوب(. »صــوفی ی حقــه بــاز«، مــال اوقــاف خــور، فریبکــاِر و
خائن به دیِن قلبی ی مردم در بسیاری از غزلهــای حافــظ  بــه صــراحت افشــا شــده. این خــود نشــاِن
رشِد مدنیت در شیراز بود و به حافظ چنین اجازه یی میداد. شــرکای دیگــر حکــومت، یعــنی زاهــدان و
واعظان و علمای شرع و قضات نیز دســت کمی از شــیخ و شــیوخ تزویــری نداشــتند، آنهــا نــیز دایم از

! نیشِ تیِز طنِز حافظ مستفیض میشدند

بیا که خرقه ی من گر چه رهِن میکده هاست      ز ماِل وقف، نبینی به ناِم من ِدَرمی

ماجرای فنا  و کشتِن نفس
همانطور که ق. غنی یادآوری میکند، »ترس از خدا« یکی از مراحــل ســلوکی ی خانقــاهی اســت، و
همانطور که ع. زرین کوب میگوید، به »تن خوار داشتن صوفیان« منجر میشود. این ترس )که در  دیِن
یهود قوی و معیاِر مذهب ساالری است( همانست که فروید آنرا منشأ دین میداند. بنظرم میرسد که
این ترس، ترس از دیگران و بستن خویش در خویشــتن اســت و یــادآوِر رفتــاِر صــوفیان. هم چــنین فکــر
میکنم کــه اگــر کابوســنامه ها )!( را در روانکــاوی کنــار بگــذاریم و چــیرگی ی ناخودآگــاه را بــر همــه ی
ذهنیت قبول نکنیم و همه چیِز زندگی ی انسان )و حتی تمدن!( را به ناخودآگــاه برنگــردانیم، میتــوان
بعضی یافته های فروید را در علوم انسانی بپذیریم. فروید اصل را کامجویی میداند. اما بایـد گفت کـه
کام در قوه ی محرکه ی ذهنیت است، زیرا در مغز به هوش و کوشش مبدل میشــود. حافــظ در مــورِد

: اصِل کام میسراید

طمع در آن لِب شیرین نکردنم، اولی           ولی چگونه مگس از پی ی شکر نرود؟    )]اوال[= بهتر(

بویژه در زندگی ی شهری حضور دارد )سرمایه گذاری ی کام در اختیاِر اصل کامیابی در شخصیت، 
راه، فعالیت، ابتکار، اخالق یا عکس آن، بر حسِب تــربیت و تجربــه(. پس حــرِف فرویــد درســت اســت،
بشرط آنکه مانند او کام را در میل جنسی و شهوت پرستی و ناخودآگاه محدود نسازیم. او همه چــیز
را در انسان بــه جنســیت برمیگردانــد و بــر انحــراف تکیــه میکنــد و بقــوِل ف. کــامبی، از خــود قضــاوتی
»زاهدانه« نشان میدهد. کما اینکــه »در عصــر مــا، کوشــیده انــد زهــد را بــا نظریــه ی واپس زدگی ی
فروید توجیه کننــد و میگوینــد انگیزه هــای جنســی ی واپس زده بــه تعــاال تبــدیل میگــردد )…( از قــدیم
عقیده ی افالطون این بود که تجربه ی عرفانی از تبدیل ِ شهوت می آید« )ف. کامبی(. چنین زهــدی

از مذهب ساالری سرچشمه میگیرد.

کنونی دوراِن  در  گرایش  میتوان  را  ُدوینیو  ژ.  ی  فرهنگ شناسی  در  بازی  اصِل  و  کامبی  ف.  }فکر 
: متفکراِن غربی از انساِن برنامه ریزی شده در حکومِت ســرمایه داری اشــباع شــده اند و آنــرا دانست

پس میزنند. شاید باید گفت که بــه پــوچی و رفتــاِر مالمــتی )کــه در این متن بــه آن خــواهم پــرداخت(
رسیده اند. ما که در کشورهای تحِت سلطه با آرزوی رشد و آبادی دســت و پــا مــیزنیم و حــتی دچــاِر
عقده میشویم، هنوز به اخالقی مبتنی بر تعاال/شکوفایی ی انسان در صحنه ی اقتصادی/اجتمــاعی

معتقدیم و در طرِد مذهب/قدرت میکوشیم.{
 

در هر حال، تشکِل شخصیت آن نیست که روانکاواِن دنباله روی فرویــد میگوینــد و بســیار محــدود می
بینند. ژ. ُدُلز آنها را  بمسخره میگیرد که همــه چــیز را بــه مثلِث »من و پاپــا و مامــان« محــدود میکننــد

(. همــانطور کــه خــود فرویــد میگویــد، فــرد ناکــامی را بــا اعتالی خــود یــا دیگــری و درضــد ُادیپ)نــک 
فعالیت های اجتماعی و فرهنگی جبران میسازد و عواطف را در این زمینـه هـا سـرمایه گذاری میکنــد.
بنظرم میرسد که کام و عواطف در رونِد تشکیِل وجدان در فرد و رسیدن به شــعور و تطــبیق و دخــالت
در محیط و زندگی و ساختِن خود و کوشش در ایجاِد رابطه با دیگری، انگیزه یی است که برای بعهده
گرفتِن ایجاباتِ زندگی، از کودکی در شخصیِت فرد حضور دارد )ژ. ُدوینیو آنرا در بازی ی کودکان نیز بــاز



می یابد(. باید گفت که اگر تربیِت مذهب ساالر در کار نباشد یا پشِت سر گذاشته شــود، وجــدان بــه
راههای فرهنگی ی شگرفی دست می یابد.

                                                    
( بــهســیمای زننظریه ی فروید را در مورد اینکه زن »منفعل و مازوخیست« اســت )نــک ج. ســتّاری، 

خودش واگذار میکنیم. ساخِت مثلثی یی که او برای رواِن انسانی میسازد نـیز بنظـر معیـوب میرسـد
: این/من/ ورا ـــ من، )بقول خیّـام، »گفتنــد فســانه ای و در خــاک شــدند«(. مثلــثی اســت ســاخته از

: غریزه ی جنسی/شخصیت/الگوی باال تر از شخصیت که فرد از آن اطاعت میکنـد تـا بـه یعنی مثلِث
انگیزه های جنسی اش مهار بزند. از ورا ـ من پیروی میکند و بعنــوان آرمــاِن اجتمــاعی، بــه آن تســلیم
میشود. ورا ـ من از دیِد فروید، مجموعه ی قواعِد مــذهبی و اخالقی و وجــدانی و تربیــتی در ســاخِت
فرهنگی و بنیاِد اجتماعی در تــرس از پــدر اســت و در نتیجــه پــدر )یــا مرجــعِ تقلیــد و احــترام(، الگــوی
آنست. این مضمون در یک غزِل عرفانی ی حافظ )که بنظر میرسد در دوران پیری اش ســروده شــده(

: چنین می آید

! بکوش که روزی پدر شوی در مکتِب حقایق، پیشِ ادیِب عشق،           هان ای پسر

اوامِر بر  تسلیم  سِر  و  شده  رها  من  ـ  ورا  از  حافظ  اش،  رندی  با  و  اش  عاشقانه  غزلهای  در  اما 
شرعی/مذهبی/اجتماعی فرود نمی آورد. بر عکس، الگوی حافــظ، ســرپیچی ی از مــذهب ســاالری
است و این مثاِل خوبی است که نشان میدهــد ورا ـــ من بــر همــه ی ذهــنیِت فــرد حــاکم نیســت. تــا
اندازه یی غریزه ی جنسی و انگیزه های فرد را در مهار خــود دارد، ولی تمــامی ی رفتــار و شخصــیت
فرد را بعنوان یــک قــانوِن روانی ی جهـانی و جـاودانی مشــروط نمیســازد. تحــوِل تــاریخی و مبـارزه ی
انسان برای رهایی از اجباراتِ نظام اجتماعی/اقتصادی و دینی در جامعه ی پدرساالری دایمی بــوده.
میل بـه کـار و شــکوفایی و بــه خالقیت رســیدن و کوشــش در ســاختِن آزادی، راه انســان اســت و در
نتیجه، بویژه در شهروندی، با ورا ـ من در کشمکش می افتد تا آنرا بتحــول در آورد و آرمانهــای نویــنی
ــه بیابد و عملی سازد.در فرهنگ ما مبارزه با ورا ـ من، یعنی با مردساالری و مذهب ساالری، همیش

در وجداِن عمومی فعال بوده. نمونه ی بارز آن شعِر حافظ است. 

}واکنش علیِه ورا ـ من حتی گاه از راه منفی ی تخریِب خود صورت میگیرد. بویژه امروز با مواد مخدر،
که بالی بزرگی شده. در جوامعِ تحِت سلطه نیز بخاطر زندگی ی مصــرفی )البتــه اگــر گــرانی آنچنــان
نباشد که نتـوان مصــرف کـرد!( و وسـایل و فنــوِن غــربی کـه تحمیـل شـده اند، حیـاتِ انســانی شـکِل

منفعالنه یی بخود گرفته و در نتیجه، طبیعِت مقاومت در برابِر ورا ـ من تغییر یافته.{ 

کاهنان )یعنی فقها، آخوندها، شیخ وشیوخ صوفی و واعظان( همیشه در تکاپو بوده اند که جامعه را
در نظاِم مذهب/قدرتِ استبدادی بی تحول نگاه دارند تا موقعیِت حاکمانه ی خود را  بعنواِن عامِل ورا ـ
من حفظ کنند. درجامعه یی که دچاِر بن بست اجتمــاعی/فــرهنگی اســت و در چنگــاِل اوامــر و قواعــِد
شریعت دست و پا میزند، عده یی میکوشند خود و جامعه را از آن برهانند. بعضی اشعار حافظ بیانگر

آنست.

ممکن است تحوِل ورا ـ من قرنها به کندی پیش برود و امکاِن پا فرا گذاشتن جّدی از آن کم باشد و
افراد و جامعه ناکام بمانند )آنچه را هربرت مارکوز افشا میسازد و بــا آن عقیــدت فرویــد را طــرد میکنــد
گویای این نظر است(. ولی باید در نظر گرفت که شــاعران و هنرمنــدان و متفکــراِن اســتثنایی در یــک
فرهنگ، همیشه پیشتاز و از دیگران در زمان جلو ترند )این حرفی بود که پ. وییِی وقــتی میدیــد دارم
ــام در باره ی حافظ  کار میکنم میگفت(. حافظ از این نوع پیشتازان است. بعالوه، با فرا ـ معنایی، او ک

: و لذت و عشق زمینی را به ذهنیاتِ آسمانی میدوزد

!     که در چمن، همه گلبانگِ عاشقانه ی توست )…( دلت به وصِل گل، ای بلبِل صبا، خوش باد
سروِد مجلست اکنون، فلک به رقص آورد        که شعِر حافِظ شیرین سخن، ترانه ی توست



و چــون جامعــه در بن بســِت نظــام بــرده داری و طبقــاتی بســر میــبرد، حافــظ کــام را در رنـدی/اعــتراضِ
اجتماعی انگیزه میسازد و در ناکامی، به عشقِ انسان ساز میپردازد و آنرا راه حلی در برابِر مــذهب/
قدرت میداند. زمینه ی چنین کامجویی را اشغالگراِن ترک و مغول در رفتار با زنانشان )کــه در واقــع، از
ســاخِت اجتمــاعی ی چادرنشــینی می آیــد( و هم چــنین صــوفیان و شــعرای پیش از حافــظ و بــویژه
سعدی، و شهر شیراز، تا حدی فراهم آورده بودند، ولی حافظ است کـه آنـرا بـه اوج زیبـایی بـرد و در

نتیجه به اوجِ تقدس رساند.

ی محدوده  در  مگر  نیست  برخوردار  منزلت  از  فرد  استبدادی،  تربیِت  و  ساالری  پدر/مذهب  در 
قراردادهای جمع  و خانواده ی خود و در روابِط تباری. بهنگاِم سر خوردگی )مثالً در شرایط ظالمانه یی
که سلطه گران تحمیل میکنند(، محبت به خود که از عناصِر شخصیِت فــرد اســت خدشــه دار و دچــاِر
کتمان میشود )در نتیجه، محبت به دیگران هم(. در حالیکه در شــرایِط مناســِب آزاد، اگــر فــرد وجــدان
داشــته باشــد )یعــنی  اگــر از انتقــاد از خــود و دیگــران و از اوضــاع فــرار نکنــد(، عطــوفت خــود را در راِه

ساختن خویش و دیگران بکار میبرد. آیا این یکی از معناهای شعر عاشقانه نیست؟ 

در صوفیگری، بطرز مبهمی، صوفی ذهنیت خود را در عشق به خدا محدود میسازد، هویِت خود را در
فنا و کشتِن نفسِ خویش میداند تا به »بقا« )=ماندن در خدا( برسد. بــرایش، توحیــد در »مقــاِم فنــا«
بدست می آید و این پوششی است در اطاعت از قرآن و طرِد کام و دنیا )قــرآن، گــاهی، همــه چــیز را

: سوره ی فجر(. این، تا اندازه یی یــادآوِر ورا ـــ من در نظریــه ی فرویــد اســت. در »لهو و لعب« میداند
واقع، یکی از معناهای عشق ِ افراطی به خدای جبّار، تحقیِر خــود و دوســت نداشــتِن دیگــران اســت.
پس از شاعراِن عشق پرداز که صریحاً میگوینــد، در نامــه یی عاشــقانه، کی یرکــه گــاآرد، فیلســوف و

: »من تــو را دوســت دارم، ( نوشــته19خداشناس و منتقِد اجتماعی ی دانمارکی )نیمه ی اول قــرن 
زیرا خود را دوست دارم«.

بنظرم میرسد که در تصوف، با تربیِت استبدادی در پدر ساالری، کتماِن محبت به خود بطرز مبهمی
ــت. به عشقِ خدا/پدر به خودش تبدیل می شود. صوفی یا عارف، آوازخواِن این عشقِ پدر به خود اس
در نتیجه، محکوم ساختِن خودپرسـتی از طـرِف صـوفیان و عارفـان از عشـق بـه خـدا/پـدر می آیـد، از
عشق به ورا ـ من، از عشق سـالک بـه مرشـد کـه در سلسـله مــراتِب خانقـاهی بـه خــدا و خــدایی
رسیده. در فکر حافظ، بر عکس، پیر مغان در میخانه، وجــداِن عرفــانی ی اوســت، نــه مرشــِد بــه خــدا

! بر خالف حافظ، صوفیان اکثراً بناِم خدابینی، کاری با جهان بینی ی رسیده و یا تازه به دوران رسیده
معترضانه ندارند. برای پرستشِ خدایی پاک و منزه، بطور مرتب از کثـافِت وجـود/طـبیعت و آلـودگی ی

: »تن را ویــران روح که باید تنزیه شود سخن میرانند. مانی نیز در اشــاعه ی دین خــود توصــیه میکــرد
!«.  کن تا جان آباد گردد.در این راه باید از زنان دوری جست

برای افالطون نیز تن مانعِ شکفتگی ی روح است. در حالیکه اسپینوزا رابطه ی آنها را عینی می بیند
و انعکاس روان را در تن اصل میشمارد. در سطحِ مدنیت، در باره ی فرهنگِ بیابانی در خــاور نزدیــک و

: »این درست که بیابان، وحدتِ نفس را بر انسانها آشکار میسازد، امــا اَشــکاِل میانه، اِ. ُفر مینویسد
نادری را که در آن هست بفراموشی میسپارد. از بیابان و کویر، فکِر ضد اجتماعی و ضد تمدنی ی دو

دنیای آشتی ناپذیِر روحِ غیِر مادّی و  بدِن مادّی برخاستند«. 

بدینسان، مخلوقِ ناپاک که در جامعه ی پدرساالری دوست داشتنی نیست و مورد ارعابِ دایمی ی
خالقِ قرآنی است، از راِه کشتِن نفس، از راِه فنای تِن خویش و نفی ی امیال، میخواهد خــود را پــاک

! خویش را قربانی ی خدا میکنــد )بایزیــد بســطامی، در قــرن ســوم هج.، چــنین پیشــنهاد سازی کند
(. عشق صوفیانهمیکرد. نک ج. ستّاری، 

}منطق چنین فداکاری یی در قرآن صریحاً از بنده ی خدا سرباِز اسالم میسازد، با وعده و وعیِد غنایم
(. در نظــاِم کنــونی ی ســلطه ی جهــانی، نفــرت ازجامعــه شناســی ی دینجنگی )نک مــاکس وبــر، 

محرومیت ها و تحقیری که غرب تحمیل میکنــد )و در مــاجرای کاریکاتورهــای پیــامبر اســالم تبلــور پیــدا
کرده(، بدبختی های فراوان بویژه در طبقاتِ محروِم کشورهای تحت سلطه، عواقب وخیِم سرباِز خــدا



ــذهب ــدا، از راه مـ ــاخته )ابتـ ــدیل سـ ــرایی تبـ ــالم گـ ــداربازی در اسـ ــم و پاسـ ــه تروریسـ ــودن را بـ بـ
وهابی/سعودی. سپس، در نظــاِم تروریســتی ی جمهــوری اســالمی(. این، وســیله ی دســتکاری ی
سلطه گراِن جهان در ایجاد هرج و مرج سیاسی و بلبشــوهای منطقــه یی و از بین بــردِن آزادی هـا در

همه جا به بهانه ی مبارزه با تروریسم شده. 
: آنها که دیگر انسـان و خـدا و فرهنـگ سرشـان نمیشـود، چـه پنـدار و رفتـاری دارنـد؟ میتوان پرسید

عوامِل رژیم فعلی ی ایران، کار را به آنجا کشانده اند که حتی خــدا را چپــاول کننــد و بــه اســِم الهیت
سرکوبی راه بیندازند، زیرا خود فرزنداِن نامشروعِ  ازهم پاشیدگی هـای دیـنی و فـرهنگی در ایراننـد.
مسئله ی مهم دیگر در مورد خاکسایی در برابــِر ورا ـــ من و فنــای خویشــتن، شــهیدبازی و تروریســم
است. البته باید در نظر گرفت که این، نتیجه ی بن بست هایی است که سلطه بوجود آورده. افــرادی
که در محرومیت ها دست و پا میزنند و از تولیــد و خالقیت محرومنــد و آینــده یی هم ندارنــد، در رنج از
ظلم و ستم، به نابودی ی خود برای تغییِر جهان روی می آورند و یا به آنها چنین القاء می شود که راه
حل، خشونت است. در نتیجه، در نهایت، بازیچه ی سیاسِت استعمارگر هــا می شــوند. رژیِم کنــونی
ی ایران تبهکاری را در تروریسم بازی و جنگ جویی، قوه ی محرکه ی سیاسِت تخــریب و خشــونت و
اضمحالل در خاورمیانه ساخته. چـه قـدرتهایی عمالً از آن نفـع میبرنـد؟ مشـخص اسـت. مـردِم ایــران

قربانی ی آن شده اند.{  

صوفیان حتی عشقِ به خدا را به عشقِ خدا به خودش معطوف میگرداندند .در حدیثی که در این
باره می آورند، خدا بندگان را می آفریند تا او را بپرستند و عشقِ او را به خویش ارضاء سازند! 

تا تماشای جماِل خود کند         نور خود در دیده ی بینا نهاد   )عراقی، قرن هفتم هج.(

خیالی نزدیک به این، با حضوِر  زیبایی ی معشوق در ذهنیِت شاعر، در غزلهای حافظ ُبعدی بزرگ
: می یابد

جلوه گاِه رخِ او دیده ی من تنها نیست     ماه و خورشید همین آینه میچرخانند

حافظ فنا و کشتِن نفس را نمیپذیرد و واقعیاتِ سیاسی و اجتماعی را انکار نمیکند. ج. ستّاری در
باره ی شاعراِن عشق پرداز میگوید : »میل بری از شائبٌه شهوانی شاعر و یا آرزوی برآورده نشــده و
برنیاوردنی عاشق نامراد، موجب نفس کشی و اســتکمال اخالقی او و تلطیــف و اعتالی عشــق می

(. اما برای حافظ، علیرغِم نشدن ها و سر خوردگی هــا، اصــل کــام و تعــاال پــردازیسیمای زنگردد« )
:  ساختِن خود و دیگری است. او کشته ی عشق است، نه مرده ی بنیاِد ورا ـ من در دین ساالری

تو گر خواهی که جاویدان، جهان یکسر بیارایی      صبا را گو که بردارد زمانی ُبرَقع از رویت
! تا فرو ریزد هزاران جان ز هر مویت وگر رسِم فنا خواهی که از عالم بر اندازی            بر افشان

///هشت///

تقدسی آمیخته به مدنیت در فرا ـ معنایی 
در شهری چون شیراز، حافــظ بــه اصــل اولیــه ی کـام در ذهــنیِت انســان اعتقــاد دارد، آنــرا بــا سـاخِت
اجتماعی ی مذهب/قدرت متضاد می یابد، و صوفیگری ی خانقاهی و زهد و تظاهر به زهد را محکوم
میسازد. معنای مدنیت در شیراز، فاصله گــیری از اعتقــاداتِ دیــنی و آیین هــای مــذهبی )مثــل نمــاز و
روزه در ماِه رمضان( یا ریاضِت خانقاهی و گرایش به بــازکردِن معنــای تقــدس بــود. ســعدی و حافــظ )و
شاعرانی دیگری هم( لذت بردن از زندگی را بعنواِن ارزش پیشنهاد میکردنــد. ُبــروِز تغــزل از ســه قــرن
پیش از آن در بین صوفیان و سبِک شعری ی عاشقانه/عارفانه، بازی ی نوینی بود و نشانه ی فاصله
گیری از مذهب ساالری. در شیراز، و هم چنین در دیگر شهرهای ایران که بعد از تخــریب هــا و از هم



پاشیدگی ها، بازسازی میشدند و بــه شــهر/حکــومِت محلی تبــدیل میگشــتند و بــه تــرمیِم فــرهنگی
میپرداختند، آرزوی آزادی ی شهری و مـدنی و فـردیت در شـعر در دلهـا می طپیـد. نشـانه های آن در

موضع گیری ی شاعراِن پارسی آشکار است.

با موضوعِ مدنیت بعنواِن رکِن فرهنگی، خشک مذهبی زیر سوآل میرفت )پرورشِ خداشناسی/فکر
مدنی در رابطه با گسترشِ شهرها، پدیده یی است که در قرون وسطای فرانســه هم میتــوان دیــد(.

 تکرار در دیوان حافــظ( معیــار و ارزش میشــد و103در مدنیتی که فرهنگِ شیراز میپرورید، »لطف« )با 
: ظرافت مندی، معیاِر شهر

 
! َصالی عشق است، گر میکنید کاری )…( شهری است ُپر ظریفان، َوز هر طرف نگاری           یاران

چون من شکسته یی را از پیشِ خود چه رانی؟      کِم غایِت توقع، بوسی است یا کناری
!      ساِل دگر که دارد اّمیِد نوبهاری؟ می بیغش است، دریاب!، وقتی خوشست، بشتاب

! چون این گره گشایم؟ وین راز، چون نمایم؟            َدردّی و سخت َدردی، کارّی و َصعب کاری
! هر تاِر موِی حافظ در دسِت زلِف شوخی               مشکل توان نشستن در این چنین دیاری

ظریفان= خوش طبعان، بذله گویان، زیبارویان. َصال= دعوت به ضیافت. کِم غایِت توقع= که مرا اوجِ
توقع. بــوس و کنــار= در آغــوش کشــیدِن معشــوق. می ی بی غش=  شــرابِ نــاب. صــعب= دشــوار.

شوخ= معشوقِ زیبای گستاخ و بی پروا )توضیحاتِ م. برزگر خالقی(.

در کناِر مذهب ساالری، در مدنیتی که در آن، کام راِه شکوفایی می پیمایید، معبد و میخانه در فرا ـ
معنایی با هم تلفیق میگشتند و چه بسا، شاعران و عارفان، در ذهنیِت خود، بطوِر مظهری، مســجد
را رها میکردند و به میکده روی می آوردند، رنِد خراباتی میشدند و در برابِر حیلــه گــری هــای علمــای
شرع و واعظان و قضات و شیخ و شیوخِ صوفی و همدستی شان در حکومت، ُبعِد عاطفی ی بــرخی

: آیه های قرآنی را ایماِن خویش میساختند و تقدس را درمحبت و لطف و خوبی می جستند

:         چیست، یاراِن طریقت!، بعد از این تدبیر ما؟ )...( دوش، از مسجد سوی میخانه آمد پیِر ما
ما مریدان، روی سوی قبله چون آریم؟ چون؟      روی، سوی خانه ی َخّمار دارد پیر ما )…(

روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد           زآن زمان، جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما

تحکیم فکِر  به  وخیم  فجایعِ  و  ها  اشغالگری  ی  بحبوحه  در  که  روحانیون  ی  طبقه  رفتاِر  با  واقع،  در 
موقعیت خود بودند و به تعصب و جزم دامن میزدند )نک ذ. صفا( و حاکماِن بیگانــه را بــه این سیاســت
تشویق میکردند، بنیاِد دینی زیر سوآل میرفت. لزوِم گشایشِ ذهنیت و این پدیده ی فرهنگی ی مهم
که شعر/موسیقی ُبعــِد چهــارِم فرهنــگ مااســت، ارزشِ مســجد و آیین هــای دیــنی و توقــعِ پــاداش در
بهشت و ترس از جهنم را بیرنگ میساخت. این فکــر جــا افتــاد کــه میتــوان الهیت را در مــدنیت یــافت.
مذهِب تلطیف یافته در لطف/مدنیت حلول کرد. جامعه از آن استقبال نمود و »لطــِف طبــع و خــوبی ی
اخالق« )حافظ( نشاِن این فرهنگ شد. ایمان بـه خـدایی بخشـنده از این نظــر تقــویت یـافت کـه دین
ساالری را خنثی کند زیرا وسیله ی سلطه طلبی ی اهِل شرع بــرای مهـاِر مؤمــنین از راِه اتّهامشــان

: به »گناه« بود. مدنیت باِر گناه را از دوش بر میداشت

کماِل صدقِ محبت بین، نه نقصِ گناه         که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند

گرایش به عرفان و اصِل وحدتِ وجود )که روحِ تصوف بود( از محدوده ی خانقاه ها در آمد و از راه فرا ـ
معنایی و تلفیقِ زندگی ی مدنی با زندگی ی مذهبی، در انعطاف و وسیع نگری ی قادسانه، زمینــه
ــاف و ی فرهنگی ی ما گشت. »همه چیز تحِت مهاِر خدای قاهر است«، عمالً به »همه چیز در انعط
با بخششِ  خدای مهربان است« تبدیل شد. تداوِم رونقِ شعرخوانی، و روی آوردن به تفأول بــا شــعر
حافظ )بجای تفأول با قـرآن( خـود از نشـانه های این پدیـده اسـت. در اطـراِف مضـموِن تقـدس ِ مـدنی

: شده در شهر، حافظ با زباِن مظهری/رمزی ی خود میسراید



! )...( در خراباتِ مغان، نوِر خدا می بینم.                  این عجب بین که چه نوری زکجا می بینم

مضموِن خدا را در همه ی اماکِن شهر و زمین و آسمان و اموِر انسانی دیدن، و آنرا دیِن خود دانستن
رشد میکرد :  ارزش گشت. این از پیشتر سنت شده بود و در کناِر یک مذهِب باز در شهر

همه کس طالِب یارند، چه هشیار، چه مست    همه جا خانۀ عشق است، چه مسجد، چه کِنِشت 

: )کنشت= عبادت گاِه یهودیان(. و یا

! ! درد نیست، وگرنه طبیب هست عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد؟    ای خواجه
 در عشقِ خانقاه و خرابات فرق نیست         هر جا که هست، پرتِو روی حبیب هست

:  یاد عکسی می افتم که در خرابه یی در ایران گرفته شده. بر دیواِر شکسته ای نوشته اند

 »جماِل جمع در سرزمیِن عشق است«...

غزل عرفانی
در اثر فجایعِ پیاپی ی یورشگران، آن نظمی که قرآن ادعا میکرد خدا در زمین و آسمانها برقرار ساخته
در تشویش میشد، بویژه که خلیفه های خدا و موبــدان/آخونــدان چــه بســا کــه تاریــک انــدیش بودنــد.
ساخِت فرهنگِ درباری و ارتباِط شعرا با آن نیز در اغتشاش، ارزش خود را از دست میــداد. بــا این فــرو
پاشی، رعایِت ظــواهِر دین بنوبــه ی خــود بی معــنی میگشــت. در واقــع، بــا بحــراِن مــذهبی، تحــولی
فرهنگی پیش آمد که در آن »زهِد خشک« رنگ میباخت و  جــزم گـرایی ی دیــنی زیــر ســوآل مــیرفت

!«(. صوفیان چــاره را در آن دیدنــد کــه بــرای یــافتِن الهیت، بــه )»ز زهِد خشک ملولم، بیار باده ی ناب
صداقِت قلبی و عشقِ عینی و حاِل عاشقِ شوریده متوسل شوند و از خدا معشوقی بســازند… امــا

ساختند! در هر حال، عشقِ انسانی یدک کشِ عشقِ الهی باز هم خدایی مطلق تر از خدای قرآنی
شد. آیا این چاره جویی بر خاطره یی از زمانهای بسیار دور تکیه میزد که در آن، تقدس به الهــه هــا و

 +سیمای زن در فرهنــگ ایــرانمادر ـ خدا تقدیم میگشت؟ )نک ش. الهیجی و م. کار + ج. ستّاری، 
ف. کامبی(. 

}میدانیم که پیامبر اسالم، لحظه یی خواست الهه های عربِ قبل از اسالم را هم به میدان تقدس
درآَوَرد و کمی هم بر آنها تکیه بزند. پس، آیه یی در این معنا فرود آمد. ولی بـا عکس العمـِل اطرافیـاِن
ارتجاعی و زن ستیزش مواجه گشت. آنگاه »آیه های شیطانی« در نفی ی لــذت و کــامجویی و لــزوم

!  زهد و عبادت نازل شد

در واقع، یکی از معناهای جزم گرایی در مذهب ساالری، همه چیز را بر محوِر زهد و دعا و تقوای
ــران، »آیه هــای خشــک گذاشــتن و در نتیحــه زن ســتیزی و عشــق ســتیزی اســت. بعــد از انقالب ای
شیطانی« بیمارگونه از آستیِن سلمان رشــدی بــیرون آمـد تـا مثــِل گروگــانگیری کــه در آن ســیا رهــبر
ارکستر بود، برای مردِم ایران بحران سازی شود و مقدمات جنگ را در افکاِر عمومی ی جهــان فــراهم

! از طرف دیگــر می بیــنیم کــه بــرای تبلیغــات، رژیم در خــارج از کشــور، بــرای فیلم هــایی در مــورِد کنند
سیاحت در ایران سرمایه گذاری میکند تا رنگ و روغنی به پیکِر پوسیده ی خــود بزنــد. در این فیلمهــا،
بر زیارت و مسجد ها تأکید میشود، و وقتی به اســتاِن فــارس میرســند، از کنــاِر شــیراز میگذرنــد یــا از

!{ حافِظ آخوند ستیز سخنی بمیان نمی آورند

شاعراِن صوفی، قرنها قبل از حافظ، اعتقاد به وحدت وجود را پرورش میدادند. بایزید بسطامی در قرن
: »عاشق و معشوق و عشــق یکی دیــدم کــه در عــالم توحیــد همــه یکی تــوان سوم هجری میگفت

رونِد تلفیقِ فرا ـ معنایی ی عاشــقانه/عارفانــه از قــرن پنجم ببعــد، بــا َدمیبود« )با نقل از ق. غنی(. 
قادسانه در شعِر عاشقانه شروع شد. در مجموع، از ارزش افتادن شعر درباری و روی آوردن شعرا به



غزل )ذ. صفا( و میلشان به بیاِن احساسات خود، و بعبارت دیگر رانده شدِن شعر به خلوت و تنهــایی
و تکیه بر اعتقاِد قلبی ی قادسانه و در نتیجه عرفان پردازی در شعر، معنایی نوین بــه تغــزل بخشــید.
استفاده از تمثیل و استعارات و کنایات، با تقلید از شعِر عاشقانه و استفاده از عناصــِر ُخمریّــات، می،
میکده، خرابات، و یـا زلـف و رخ و قـد و قـامت یـار بـرای صـحبت از عشـق/خــدا، در بین صــوفیان بطـوِر

رمزی/مظهری شیوع پیدا کرد. 
صوفی که عابد و زاهد و موالنا شده بود، عاشق پیشه ی مسِت شرابِ ازلی از آب در آمد ! معنایش
اینست که مظهرسازی در خدایی ساختِن عشق در میاِن صوفیان بمنظوِر روحانی سـاختِن انگـیزه ی
عینی ی لذات و امیال از راه کالِم رمزی صورت میگرفت. »اتحاد عاشق و معشوق«، »وحدت وجــود«،
»فنا«، »بقا«، »صحو«، »محو« و »ُسکر« )مســتی( در شــعِر صــوفیاِن عشــقگو َجــَوالن پیــدا کــرد )ق.
غــنی(. در واقــع، بــرای مــردِم ظلم کشــیده و تحِت اســتبداد و فــرو افتــاده در گــردابِ نیســتی، خــدا را
مهربان و حـامی دیـدن، و در مـورِد صـوفیان، زنـدگی را پرسـتشِ مطلـق و انحصـاری ی خـدا دانسـتن
دستاویزی بود دل انگیز در جبراِن ظلِم فاجعه ی تعزیه آمیزی که آنرا زندگی مینامیدند. آنچــه عطّــار در

: تکیه به خدا میسراید نشاِن چنین پدیده یی است

میان صد بال، خوش باش با او      خود آنجا کو ُبَود آنجا بال نیست

از آکنده  و  افتاده  جدا  اتمی  همچون  را  فرد  است،  ستم  در  منزلتی  بی  ی  نتیجه  که  بی هویتی 
تشویش، به فضای بی نهایت و بی انسجام می پَرانَــد. این احســاس را عطّــار در خلســه ی ذهــنیت

: چنین بیان میدارد

گم شدم در خود چنان کز خویش ناپیدا شدم        شبنمی بودم ز دریا، غرقه در دریا شدم

: و برای معنا دادن به این ناپیدایی، عطّار  سخناِن عارفانه را به تخیِل افالطون می چسباند

سایه یی بودم ز اول بر زمین، افتاده خوار      راست کآن خورشید پیدا گشت، نا پیدا شدم

حرِف عارفانه بتدریج آنچنان تناسخی در غزِل عاشقانه پیدا کرد که تمییز آنها مشکل شد )ذ. صفا(.
موارد معلوم نیست حافظ به یار خطاب میکند یا به خدا : در برخی

مردِم دیده ی ما جز به ُرَخت ناظر نیست      دِل سرگشته ی ما غیِر تو را ذاکر نیست

را دو سطح  میتوان  معنایی،  ـ  فرا  این  در  رسید.  مهارت  اوجِ  به  ها  سازی  ابهام  نوع  این  در  حافظ 
مشخص ساخت : سطحِ معنی )معـنی ی کلمـات در زبـان( و سـطحِ معنـا )ســطحِ عقایـد عرفـانی(.
ادراکی دوگانه با این سبِک دو پهلوی معنی/معنا بوجود آمد. این تلفیق، نــه تنهــا تقــدس کــه شــعر را

است : نیز غنی تر میساخت. از غزلهای عراقی )قرن هفتم هج.(

عشق، سیمرغی است کاو را دام نیست       در دو عالم، زو نشان و نام نیست )…( 
جمله عالم، جرعه چیِن جاِم اوست               گرچه عالم، خود برون از جام نیست

می بینیم که عراقی مثل عطّار ذهنیت را در خلسه ی جانان/معشوق/خدا میپرورد. هم اوست که با
: طنز میسراید

چو با خود یافتند اهِل طرب را                شرابِ بیخودی در جام کردند
لِب میگوِن جانان جام در داد                 شرابِ عاشقانش نام کردند )…( 

چو خود کردند راِز خویشتن فاش           عراقی را چرا بدنام کردند؟!

این نوع بدنامی در این بیِت تخلصِ عراقی، مضمونی است که در بیت تخلصِ یکی از غزلهای حافظ
:  به این صورت درمی آید



صوفیان جمله حریفند و نظرباز، ولی      زین میان، حافِظ دل سوخته بدنام افتاد 

بیانگر آنست که در اشعاِر صوفیانه، اصرار به نوشیدِن می آنچنان هم بمعنای َمجازی این از جمله 
: در قرنهای هفتم و هشتِم هجری ! م. معین در این باره مینویسد نیست و در خانقاه ها معمول بوده

! حافــظ در غزلهــایی )عهِد مغول(، نوشیدِن شراب معمــول تــر شــد و کشــیدِن بنــگ و افیــون، اولٰی تــر
موضوع را فاش میسازد. در واقع، از دوره یی ببعد، صوفی با فاسد و عیّاش مترادف شد. این تصویر از
صوفی در شـعِر قاسـم انـوار دیـده میشــود )دوره ی بعـد از حافــظ. او در زمــاِن تیمــوِر لنـگ در پـایتخِت
ــوان تیموری اقامت داشت و طرفداراِن بسیار پیدا کرده بود(. در غزلی که بنظر میرسد از اولین غزِل دی

حافظ الهام گرفته، انوار میسراید :

صوفی ی خلوت نشین را کز محبت دل ُتهیست      گر به صورت می نماید حق، به معنی باطلست
ناصح از درِد دِل ما کی خبر دارد؟ که ما                 در میاِن موجِ دریاییم و او بر ساحلست

چنانکه دیدیم، این نوع افشاسازی ها، پیش از او، در رباعیاتِ مهستی گنجوی و خیام نیز می آمد.
صوفی در بنیاِد دینی پناه میگیرد و عارف، باید با ایمان خود در برابر نابسامانی ها بایستد. 

تجربی« است. حافظ و  ادراکی شخصی  و  زرین کوب، عرفاِن حافظ »بینش  بعقیده ی  در هر حال، 
عشق به خدا را »مثل تعدادی از عارفان )…( مایه ی کمال انسانیت می داند و ]این[ رنگ خاصــی بــه

(. از کوچٌه رندانغزل عرفانی ـ نه غزل عادی ـ او نیز می بخشد« )

باید یادآوری کرد که مضمون ها و طرِز بیاِن حافظ و اصطالحاتی را که بکار میبرد در اشعاِر هم عصر او،
نعمت هللِا ولی نیز میتوان یافت )او سر سلسله ی صوفیاِن نعمت اللهی است که به حکومِت صفوی

: منجر گشت. او بیشتر عمر خود را در سمرقند و هرات و یزد و ماهان کرمان گذراند(

منزِل جاِن جهان بر َدِر جانانه ی ماست       مسکِن اهِل دالن، گوشه ی میخانه ی ماست )...(
تا ابد، گنجِ غمش در دل ما خواهد بود        زآنکه گنجش، ِز ازل در دِل ویرانه ی ماست

از میاِن شاعراِن عرفانی یی که در زماِن حافظ هنوز زنده بودند و او به آنها توجه داشته یا مانند آنها
 هج.(713مضمونهای معموِل آن زمان را در غزلهایش می آورد، میتوان از جملــه از ُهمــام تــبریزی )م. 

: نام برد که چنین میسراید

صبرم از دوست مفرمای که هرگز با هم       اتفاقی نُبَود عشق و شکیبایی را
مکن، ای دوست!، مالمت مِن سودایی را    که تو روزی نکشیدی غِم تنهایی را

آیا هنگامی که حافظ از تنهایی گله مند است، از ُهمام نیز تأثیر گرفته یا تنهایی اش با شعِر ُهمام،
بیانی شدید تر یافته؟ بنظــر میرسـد کـه یکی از مضــمون هــای اصــلی ی این دوره، عشــق پــروری در

غمگساری است، زیرا فرد احساس میکند که بحال خود رها شده.
:  هج.( نیز شاید بگوش حافظ رسیده بود717شعر عارفانه ی امیرحسینی از هرات )م. 

!          بی عشق بسر نمیشود راه  )...( ای پرده نشیِن این گذرگاه
! شرابخانه ی عشق         اینجا شنوی ترانه ی عشق ای رند
        

:  حافظ در غزلهای عارفانه اش بسی رسا تر و ُحسن پرداز تر از صوفیاِن شعرگوست

دوش دیدم که مالیک دِر میخانه زدند                ِگِل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند
ساکناِن َحَرِم ِستر و َعفاِف ملکوت                    با مِن راه نشین باده ی مستانه زدند

آسمان باِر امانت نتوانست کشید                    قرعه ی کار به ناِم مِن دیوانه زدند  



جنگِ هفتاد و دو ملّت، همه را ُعذر بِنِه             چون ندیدند حقیقت، رِه افسانه زدند
شکِر ایزد که میاِن من و او صلح افتاد               حوریان، رقص کنان، ساغِر شکرانه زدند
آتش آن نیست که از شعله ی او خندد شمع     آتش آن است که در خرمِن پروانه زدند
کس چو حافظ نگشود از رخِ اندیشه نقاب          تا سِر زلِف سخن را به قلم شانه زدند

به قرآن، با اشاره  اندیشمندی است.  از زیبا ترین و ماهرانه ترین بیتهای حافظ در  بیِت تخلّص،  این 
»انساِن ستمکار«، آن »امانِت« خدا را )=خدا را خالق دانستن و »درِک اسـراِر حـق«( میپـذیرد تـا بـاِر
انسانیت را بر دوش کشد )در حالیکه فرشتگان از آن سرباز زده بودند(. در این غزل، حکــایِت آفــرینش
و رابطه ی خالق/مخلوق با تصـاویری آسـمانی، در فضـای بسـیِط ِخلَقت/تخیـل ترسـیم شـده )یـادآوِر

نقاشی های بزرگِ مذهبی ی غرب در سبِک باروک(. 

حافظ شناسان تفسیری مبسوط بر این غزل نوشته اند. در بیت دوم، صحنه ی گفتار در َعرش/َمَقِر
َرد خداست و ساکنان آن، فرشــتگاِن پاکدامننــد. گوینــده ی غــزل درویشــی اســت گوشــه نشــین و ِخــ
ستیز )دیوانه( که با جنگ و جدال بر سِر ایمان و در نتیجه در جــزِم مــذهب/قــدرت و جنــگِ هفتــاد و دو
ملت برای خود هویت نمیتراشد. بیت پنجم خــالی از طــنز نیســت، بــویژه کــه در بــرخی نســخه هــای

: »صــلح میــان تن دیوان حافظ، »صوفیان« بجای »حوریان« آمده. م. استعالمی آنرا چنین تعبیر میکند
خاکی و روح الهی را باید زیبایان بهشت شکر بگویند، نه صوفیان کـه در نظـر حافـظ عمومـاً ریاکارنـد و

چنین می نمایند که ساغری نمی زنند«. 

: تصویِر عاشق )پروانه( است که زندگی ی خود را در بیت بَعدی )ماقبل آخر( ُبعدی فاجعه آمیز دارد
راِه عشق )در جذبش به شعله ی شمع( میسوزانَد. در شرحِ زندگی ی وان گوگ مینویسند که برای
آنکه عشق خود را به معشــوقش ثــابت کنـد، جلــوی او دســت خــود را روی شــعله ی شـمع گـرفت و

! میدانیم که وان گوگ ایمانی عرفــانی داشــت سوزاند. همین باعث شد که معشوقش از او فرار کند
و این در سبِک نقاشی هایش انعکاس یافته. قلِب او از قلِب حافظ دور نیست.

قلب و خدا
عارف میخواهد خود را از »اهل ظاهر« کـه حرفهـای قـرآن را سـطحی و طـوطی وار تکـرار میکننـد رهـا
کند، »باطن« را ببیند و در رابطه با حال درونی ی خود، قــرآن را تأویــل کنــد )ق. غــنی(. همــانطور کــه

:    مولوی میگوید

ما درون را بنگریم و حال را     نی برون را بنگریم و قال را

بعبارت دیگر،  عارف خدا را در قلب/درون خودمیسازد، تقدس را در عاطفه ی قلبی می پرورد، نه از
 غــزل495 بــار در 750راِه شریعت. بسیار پـر معناســت کـه کلمــه ی قلب و دل )و ترکیبــاتش( بیش از 

حافظ تکرار شده. عشق و شراب و کامجویی و هوس مندی با قلب و خــداجویی/خداســازی در شــعر
حافظ مکمل یکدیگرند. فکر میکنم که هیچ شاعر و عــارفی بانــدازه و بخــوبی ی حافــظ توحیــِد واقعی،

!  یعنی وحدتِ امیاِل عشقی و آرزومندِی قادسانه را در ذهن نپرورانده

صوفیاِن شعرساز پیش از حافظ، از وحدتِ عشق و عاشق و معشوق سخن میرانند، ولی بیانشان از
دروِن احساساتِ رقیق و عاطفی ی عمیــق  و میــل بـه کـامجویی و آرزوی بوســیدن لِب لعــِل یــار و در
ــر نمی خــیزد. اشــعاِر صــوفیان بیشــتر ــا از عشــقِ فرهــادی ب ــد. بینش آنه ــرفتنش نمی آی آغــوش گ
استداللی است یا مثنوِی عشــقِ بـه خداســت بـا بیـانی روحــانی. کمــتر احساسـاتی اسـت. بهمین
خاطر، شعِر مولوی استثنای بزرگی است، زیرا قلبی و شدیداً عاطفی است. در عشق ورزِی عارفانه
ی حافظ نیز، همواره عاطفه یی صمیمی و غیر مذهبی بروز میکند و با فنوِن شعری بسط می یابد و
شعر را شدیداً احساساتی میسازد )فکر میکنم احمد کسروی که مبارِز بزرگی نیز بــود این را در نظــر

نمیگرفت. نک عبدالعلی دستغیب(. 



در غزلهای سیف َفرغــانی )نیمــه ی دوم قــرن هفتم و نیمــه ی اول قــرن هشــتم هجــری و معاصــر بــا
که قــدر مســلم در حافظ. او در آسیای صغیر خانقاهی داشت و مرشد بود و با سعدی مکاتبه میکرد(

: حافظ تأثیر گذاشته، رگه یی از شوریدگی ی عطّار هست
چون در جهان، ز عشق تو غوغا در اوفتاد          آتش به َرخِت آدم و حوا دراوفتاد

وآن آتشی که رخِت نخستین بدو بسوخت        زد شعله یی و در مِن شیدا دراوفتاد
در اشعار سیف، عشق بیشتر از نوع عارفانه ی استداللی اسـت. عرفـاِن حافـظ را میتــوان زیبـایی ی
انسان/خـدا و در تعـدادی از غزلهـایش، گــرایش بـه وارونــه سـاختِن فکـِر صــوفیانه ی »َمجـاز« )جهـاِن
مــادی( و »حقیقت« )الهیت( معنــا کــرد. عالوه بــر این، در غزلهــای عارفانــه اش، »حقیقت« فرصــتی
است برای تشویقِ انسان به تعاال جستن. هر چند، گــاه در برابــر پســتی ی محیــط و بن بســِت نظــاِم

  اجتماعی اظهار نومیدی میکند.

ظرافت بیانی  در  اجتماعی،  اعتراض  به  آمیخته  ی  عارفانه  اعتقاِد  و  عاشقانه  نگاِه  حافظ،  در شعر 
مندانه، بیش از شعرای پیش از او بهم پیونــد می خورنــد. بــویژه، این مهم اســت کــه همــانطور کــه ع.

: »پیش از حافظ، تجربٌه عرفانی، سکر و بیخودی را وسیلٌه رسیدن بـه معــرفت می زرین کوب میگوید
دانست«. در حالیکـه حافـظ اعـتراضِ اجتمـاعی را وارِد این »معـرفت« میسـازد. در بعضـی از غزلهـای
عارفانه اش، دو یا سه بیت عاشقانه می آید و حــتی کــار بــه رنــدی میکشــد. مثالً در این اســطوره ی

: آفرینش

در ازل، پرتِو ُحسنت، ز تجلّی دم زد                  عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد
جلوه یی کرد ُرَخت، دید َملَک عشق نداشت      عیِن آتش شد از این غیرت و بر آدم زد 
عقل میخواست کز آن شعله چراغ افروزد           برقِ غیرت بدرخشید و جهان بر هم زد

مدعی خواست که آید به تماشاَگِه راز              دسِت غیب آمد و بر سینه ی نامحرم زد
دیگران قرعه ی قسمت همه بر عیش زدند        دِل غمدیده ی ما بود که هم بر غم زد 

جاِن ِعلوی، هوسِ چاِه ُزُنخداِن تو داشت            دست در حلقه ی آن زلِف خم اندر خم زد
حافظ آن روز طرب نامه ی عشقِ تو نوشت         که قلم بر سِر اسباّبِ دِل ُخرّم زد

: اََزل= ابتدای ِخلقت. ُحسن= زیبایی. تّجلی= معنی ی برخی کلمات را با م. برزگر خالقی ببینیم
جلوه کردن )اصطالحِ صوفی(. َملَک= فرشته و فرشتگان. غیرت= »آن امـانتی کــه بــه آســمان و زمین
عرضه شد و مالئکه از قبول آن سر باز زدند، به تعبیر عرفان، عشق است کــه بــر دوش آدم قــرار داده
شد«. عقل= اینجا، بمعنای ارزش دادن به جهاِن مادّی. مدعی= اینجا، همان صوفی ی الفزِن عشق
که دروغ میگوید. نامحرم= بیگانه. جاِن ِعلوی= روحِ آسمانی. چاِه ُزُنخدان= چانه ی معشــوق کــه بــه
سبِب فرو رفتگی ی زیِر آن در شعِر فارسی به چاه مانند شده. طرب نامه= کتابِ شــادی )= شــادی

خواری(. اسبابِ دِل خرّم=زندگی ی خوشِ در دنیا. قلم بر چیزی زدن= کنایه از محو و نابود کردن.   

: »امانت : اشاره یی است به آیه ی قرآنی که میگوید م. استعالمی بیِت دوم را چنین تفسیر میکند
اسرار حق را بر آسمانها و زمین عرضه کــردیم و از همــٌه آفریــدگان، انســان بــار این امــانت را بــر دوش

: »مضـمون سـخن حافــظ بـا مضــمون آیــه گرفت، انسانی که نادان و ستم پیشه است«. بگفته ی او
: وقــتی کــه فرشــتگاِن آســمان این امــانت را بــه دوش نگرفتنــد و دقیقاً یکی نیســت. حافــظ می گویــد

عشق را در نیافتند، محبوب ازل به غیرت آمد و آتش خشم او به جان آدم افتاد«. بعبارت دیگر، اینطور
ــال که می بینم، حافظ اینجا خدای قّهار را تشدید بخشیده. و اما آتشِ سوزاِن خانه برانداز، در عین ح
شوری است در قلِب لحظه های شعر، در اوج ِ عشق سازی ی غم انگیز. حافظ را چنان غیرتی است
که با عقِل/مادّیات جهان و بـا عیشِ گـذاران، همخـوان نیسـت. پس غـزلی اسـت در سـالخوردگی ی
حافظ، هنگامی که به کام و لذت پشــت کــرده. در هــر حــال، در گوشــه ی تنهــایی و فقــری کــه بســر

! میبرد، امکان دیگری هم نداشت
در هر حال، آنچه توجهم را جلب میکند تمایِل عمیقِ حافظ به »بر هم زدِن جهان« است.

  



»رخِ دوست« در »جلوه ی معشوق« 
روحانی پرستان و عارفان جلوه ی دوست/خدا را در رخِ معشوق می بینند. امــا ببیــنیم تــاریخِ تــأثیراتِ
فرهنگی در این مورد چه بوده. یادآوری کنم کــه رابطــه ی بین ســخِن قادســانه و نقاشــی از قــدیم در
ایران وجود داشته )مانی در قرن سوم میالدی ظهور کــرد و مینیاتورهــایی مانــده انــد کــه بــه مکتب او
نسبت میدهند(. در شعر فارسی، نگـار بـا چهــره سـازی در تـداعی اســت و بـه حـوزه ی معنــایی ی
انگاریدن/تخیل/تصور تعلق دارد. در واقع، نقش و نگار و رنگها در نقاشــی و پارچــه بــافی بــه مجســمه
سازی برمیگردد و به گونــه هـای مختلـف در تغـزِل عاشــقانه ی پارسـی، چهــره ی زیبـای یـار را معنـا

: میدهد. مثالً در یکی از غزلهایش دقیقی )قرن چهارم هج.( چنین میسراید

پریچهره، ُبتی عیّار و دلبر                 نگاری سرو قّد و ماه منظر
ر )…(  سیه چشمی که تا رویش بدیدم       ِسِرشکم خون ُشَدست و بَر، ُمَشجَّ

از آن شکّر لبانست اینکه دائم           گدازانم چو اندر آب، شکّر
! اگر بتگر چو او پیکر نگارد                  َمریزاد آن خجسته دسِت بتگر

ر= جامه با نقشهای شــاخ و بــرگ، در اثــِر اشــکهای خونــالودی کــه بــر دامنم مــیریزد. َمریــزاد= )ُمَشجَّ
!( آفرین

با آمدِن نژادهای ترک و  بویژه مغول به ایران، نه تنها منزلِت زن و بی نقابی ی او که در رسومشان
بود، بلکه پرورشِ تصویر و بویژه مینیاتور نیز در فرهنگ تحولی بوجو آورد. بعبارت دیگر، بنظر میرسد که
تــأثیِر فــرهنگی ی ترکــان و مغــوالن و شــیوعِ تصویرســازی و مینیــاتور پــردازی در بینش و تجســِم خــدا
تحولی پدید آورد. بویژه باید تأثیِر مینیاتوِر چینی را در نظر گرفت )که در زمانهای گذشته ی دور تر خود

از نقش پردازی ی ایرانی الهام میگرفت(. 

در عهِد حافظ در شیراز )بعد از شاهکارهای تبریز از یک قرن پیش از آن(، نقش پردازی در شکوفایی
بود و تبلوِر آنرا در ظرافت مندی ی تصویری ی شاعرمان می بینیم. بنظــر میرســد کــه این دو پدیــده در
انسانی کردِن خدا و در تغزِل صوفیان اثر داشته )بـه خـدا »دوسـت« گفتن نـه تنهـا خواسـتِن خـدایی

مهربان، بلکه نشاِن انسانی ساختِن خداست(. 

مینیاتور، در  گویی  میگرفت.  تأثیر  تغزلی  مندی های  از ظرافت  تصویر سازی  و  تزیین  نیز،  بر عکس 
: تصاویر، فضـا، زمــاِن ایســتا، اجسـام و عمـاراتِ دو بعـدی، بـا نظِم عناصر با هم قافیه بندی شده اند

گرافیِک خاص و قراردادِی خود، و حضوِر ستونها/چارچوبهایی کــه نــثر و شــعر و نقشِ گلهــا را بهم می
ــاتور از آمیزند قرینه سازی و مهندسی شده اند. حضوِر ظرافت مندی ی شاعرانه را بروشــنی در مینی
قرن هفتم هجری )بویژه در تبریز( و در نمودهای تغزلی و تأثیِر گیری از سبِک حافظ )قــرن هشــتم( در
ــاِر رنگی شیراز می بینیم. مینیاتورهای شیرازی بسیار زیباست، گاه با زمینه ی آبی ی نیلگــون در کن
خاک فام. حافظ، خود از چهره ی نگار در نقاشی ها الهام میگــیرد و شــعرش یــادآوِر فضــای مینیــاتور و
خطوِط صورتِ ترکان و مغوالن با چشمهای کشیده است. و شاید هم چهــره ی بی نقــابِ زنــاِن مغــول

به او الهام می بخشیده؟

غالِم چشم آن ُترکم که درخوابِ خوشِ  مستی   نگارین گلشنش روی است و ُمشکین سایبان، ابرو

پدیده ی فرهنگی ی نوینی که از قرِن ششم هجری بروز کرد، دیدِن جلوه ی الهیت در جماِل زیبای
زنان از راِه فرا ـ معنایی بود. ُرخ/ َجمال/ ُحسن/ زیبایی ی زن، به تصور درآوردِن خدا و مضمونی اســت
که از دو قرن قبل از حافظ در سخِن صوفیان پیدا شد. انسانی کردِن خدا و درآمیختِن عشقِ زمیــنی و
آسمانی و یافتِن جلوه ی الهی در رخِ زن در بین صوفیاِن شرقِ ایران از اوایِل قرِن ششم هجــری بــروز

: »عــارف در هرجــا (. در این بــاره، ع. زرین کــوب نوشــته اســتعشــق صــوفیانهکرد )نک ج. ســتّاری، 
نشانی از زیبایی می یابد آن را همچون جلوه ای از وجود معشوق، موضــوع عشــق و اشــتیاق خــویش

می شناسد«. 



بطور مشــخص، زیبایی هــای هــنری و روحیــه ی مــدنی الهــام بخشِ عشــقِ عارفانــه شــدند و یکی از
(. این تحــوِلسیمای زنهدفهای آن، ستایشِ زنان و منزلت بخشیدن و اعتالی آنان بوده )ج. ستّاری، 

چشمگیر بطور واضح از گرایش بـه پـرورشِ مـدنیت می آیـد. کمـا اینکـه، بــر عکس، در خشـک مغــزِی
خویش، زاهد و محتســب، جمــاِل انســان را »داِم شــیطان« میداننــد. غــزالی، ســخنگوی عقیــدتی ی
شریعت، »حتی می کوشید نشان دهد که آنچه شایستٌه عشق ورزی اســت تنهــا خداســت« )زرین

: »شیفتگی به مظــاهر کوب(. در باره ی سلسله ی صوفیاِن شاه نعمت اللهی نیز زرین کوب نوشته
از کوچــٌهوجود و جمــال کــه قــدم نخســتین آن عشــق اســت ســرلوحه ی این مســلک قــرار گــرفت« )

(. رندان

: در شعر عطّار )اول قرن هفتم هج.(، خدا چنین جلوه یی دارد
نوِر ایمان از بیاضِ روی اوست     ظلمِت کفر از سِر یک موی اوست

: و در وسوسه ی خود، مولوی میسراید
آن خیاالتی که داِم اولیاست      عکسِ َمهرویاِن ُبستاِن خداست

در ستایشِ حافظ از رخِ یار، حافظ شناسان بیشتر تأثیِر افکاِر روزبهاِن شیرازی )قرن ششم ـ هفتم
هج.( و ابن عربی )قرن ششــم ـــ هفتم هج.( را می بیننــد. این دو »خــود هادیــان راه نیــل بــه مقصــد

(. مثالً در بیِت زیــر، بگفتــه یسیمای زنعشق عرفانی از مبدأ عشق جسمانی بودند« )ج. ستّاری، 
: ع. زرین کوب، حافظ از ابن عربی الهام گرفته

سایه ی معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟       ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود

: »شناخت زن، شناخت خود است« و »نفس انسان واحد و یکی است، گرچه ابن عربی می گفت
. در قرن بیســتم، نظــِرسیمای زن در فرهنگ ایراندو قطب مذکر و مؤنث دارد« )با نقل از ج. ستّاری، 

گاسُتن باشالر در شعر نیز همین است(.

روزبهان بقلی شیرازی عارفی بود که یک قرن و »چند سال پیش از سعدی« میزیست. حافظ از این
ــدارد بیِن نظر بیِن ذهنیِت عاشقانه و عارفانه در نوسان است که مانند روزبهان، عشق را »پلی« میپن
ــرای ــنیِت جهــان( و »حقیقت« )ذهــنیِت الهی(، بین عشــقِ انســانی و عشــقِ الهی. ب »َمجــاز« )عی

، »َمجاز پلی است که واقعیِت محســوس را بــا حقیقِت معقــول ارتبــاط میعبهرالعاشقینروزبهان، در 
(. این ذهنیتی بود که ابن عربی در ســفرش بــه کشــورهای شــرقی از صــوفیاناز کوچٌه رنداندهد« )

 تعریف میکند )نــک تشــریحِ(ترجمان االشواقآموخت و آنرا بصورتِ اشاره در داستاِن عشقی اش )در 
: در زندگی و افکاِر روزبهان و ابن عــربی در کتــاب تحلیلی و دائــرة المعــارفی ی میگــل کــروز ِهرنانــِدز(

مجموعه ی اشعار عاشقانه اش، در زیـارتِ مکّـه، حکـایتی اسـت از عشـق ابن عــربی بـه یــک دخــتر
اصفهانی که باهوش و دانشور بود )این داستان، یادآوِر شیخِ صنعان است(. ا

ین نشان میدهد که در ذهنیِت مذهبی تحولی پیدا شده بود و هر چه بیشتر، تقدس از راِه روایِت
عاشقانه ی ادبی بیان میشد )بویژه که ابن عربی از فرهنگِ انُدُلس می آمــد کــه در آن بــا تلفیــقِ ادبِ

(.1992مسیحی، یهودی و عرب، یکی از زیباترین شعرهای شهری پرورش یافته بود. نک آ. میکل، 
بدینسان، مدنیت داشت محوِر اصلی ی فرهنگ میشد، از این نظر که زنان نقش پیدا میکردند.  

بیِت رخِ معشوق.  از جلوه ی دوست/خدا در  واالیی است  نمونه ی شاعرانه ی  از حافظ،  زیر  غزِل 
دوم، مضمونی است از یک شعِر عطّار که در نظرش، »انسان آیینه و جلوه گاه حــق اســت« )ع. زرین

:  کوب( و مصراعِ دوِم بیِت تخلّص از سعدی است

در نظربازِی ما بی خبران حیرانند                     من چنینم که نمودم، دگر ایشان دانند
جلوه گاه رخ او دیده ی من تنها نیست             ماه و خورشید هم این آینه میگردانند
وصِف رخساره ی خورشید زُخّفاش مپرس         که در این آینه صاحب نظران حیرانند



عاقالن نقطه ی پرگاِر وجودند، ولی                  عشق داند که در این دایره سرگردانند
گر به ُنزَهتگِه ارواح بََرد بوی تو باد                    عقل و جان گوهِر هستی به نثار افشانند
مگرم شیوه ی چشِم تو بیاموزد کار                  ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانند

! !         عشقبازاِن چنین مستحقِ هجرانند الِف عشق و گله از یار؟ زهی الِف خالف
عهِد ما با لِب شیرین دهنان بست خدای          ما همه بنده و این قوم خداوندانند

! مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم               آه اگر خرقه ی پشمین به گرو نستانند
!        »دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند«  زاهد ار رندی ی حافظ نکند فهم، چه باک

این، از  بغیر  )زرین کوب(.  الهی نوسان دارد«  بدینسان، »حافظ همواره بین جمال انسانی و جمال 
بطور وضوح، »نظر بازی« همان بازی با عشــق اســت. حــال، اگــر ســاخِت معــنی هــای این غــزل را از

: حسن و جمــاِل خــدا را در معشــوق دیــدن و از نزدیک بررسی کنیم، به معناهای آن بیشتر میرسیم
آن تقدس ساختن + اگر بوی یار به »ُنزَهتگِه ارواح« )= آسوده گاِه روح( برســد، ذهن و رواِن عاشــق،
خود را فدایش خواهد کرد + حافظ سنِت عرفانی ی سـتیِز همیشــگی بــا عقــل و دانشِ معقــول را در
تضاد با معنویت یاد آور می شود. دانشِ معقـول بـه بـاطن و نیّت هـا کمـتر توجـه دارد و تجربـه پـردازی
برایش ِمالِک کار است و »به سود و زیان این جهان می اندیشد و لطیفٌه رنــدی و عاشــقی را در نمی

یابد« )م. استعالمی در مورِد بیِت چهارم(. 

در واقع، عقل پرستی ارسطو را به افالطون ترجیح میدهد. در حالیکه در نظِر حافظ، عاقل مثل خّفاش
کور است + یار، الهه ی عشق است و عاشق را مسحور میسازد و مستی در ظــرافت و درســتی را
به او می آموزد. زیرا در مردساالری، مردان مفلسانند بنده ی کامجویی + با معکوس ساختِن معنی،
حافظ زاهد را دیوی می بیند که از او که قــرآن خـواِن عــارف اســت میگریـزد. در برابــِر تغـزل عاشـقانه و

عشق و امیال، عابدان فرار را ترجیح میدهند و آزاده گویی ی شاعر را تحمل نمیکنند.

گوناگونی منبّت معنایی/کالمی ی  با حوزه های  را  اش، حافظ غزل خود  بلندنظری ی عاشقانه  با 
سازی کرده. در ابتدا، تصاویر بیشتر آسمانی هستند و سپس، تصـاویِر زمیــنی ی انســان در امیـالش
بیان می شوند. همین نشان میدهد که نیِّت حافظ آنست کــه آســمان را بــه زمین بــدوزد. حــوزه هــای

ــدس را از خالِل ــ ــزل، تق ــ ــایی/کالمی ی این غ ــ ــا[، معن ــ ــام/تن، فض ــ ــاه[، ]ک ــ ــای : ]نگ ــ ــمون ه ــ مض
]گفتار/رفتار/حرکت[ و هم چنین ]ارزشهای مثبت[ و ]ارزشهای منفی[ بیان میکنند و به چهره سازی

: ی قادسانه ی »رخ دوست« میپردازند. حوزه های معنایی در این غزل اینها هستند

]نگاه[= دیده ی من + نظربازی ی ما )که آیینه با آن تداعی شده( + جلوه گاِه رخ او )در چشمان
من/آیینه(.

]کام/تن[= رخ او + پرگار/دایره/فضای هستی + بوی تو/جای مِن عارِف روح پرست + چشِم سیاِه
تو/مستی ی من + لِب شیرین دهنان )بدن در غزل حافــظ، بــر خالِف صــوفیان، نفی نمیشــود، حــتی
شاعر به ضعِف مردان و امیالش در برابِر زنان اعتراف دارد( + غزلســرای رنــد از دروِن وسوســه هــایی
که او را بر می انگیزند میسراید + با »خرقه ی پشمین«، سخن از عــارف مــیرود، در تقدســی کــه در

عینیِت امیال و ایستادِن شاعر در برابِر شرع مطرح میشود.

]فضا[= خورشید، ماه، باد )عناصِر فلکی( + نقطه ی پرگار + دایره )بمعنای فضای هستی(.

]گفتار/رفتار/حرکت[= من آنطور که هستم خود را نشان میدهم، سخن با نقاب نمیگویم + صاحب
نظران + آینه می چرخانند )مانند من( + این آیینه )آینه گردانی بمناسبِت جشن که همه در آن جمع
می شوند( + حیرانند + به نثار افشانند + چشمانت به من مستی و مســتوری )پرهــیز( می آموزنــد

+ خدا عهِد ما را با یار بست + زاهد نمی فهمد و از رند و عاشق میگریزد.



]ارزشهای مثبت[= صاحب نظــران + آیینــه )ی دِل عاشــق( + خداونــدان + امیــال + نزهتگــِه ارواح +
ذهِن شاعر + گوهِر هستی + تو )معشوق( + بــوی تــو + عشــق بــازان + مســتی + مســتوری )=
اینجا استعاره برای بیاِن ظرافِت فرهنگی و رسوِم مدنیت( + رندی ی حافظ + آنان که قرآن میخوانند.

]ارزشهای منفی[= بی خبران + نقطه ی پرگار )= خودمدار( سرگردان + خّفاش )= کور( + بنده +
مفلسان + معتادان به می و مطرب و عیش و نوش + هوای می و مطرب + الِف خالف + هجــران +
زاهد، آنان که از ظرافِت فرهنگی چیزی نمیدانند + دیوها گریزانند + آه اگر خرقــه ی پشــمین بـه گـرو

!  نستانند

آینه و جام
در شعر حافظ، جام که میخــواره ی عاشـقِ مســت در آن عکسِ نگـار/خــود را می بینـد، و در مســتی،
حساسیِت فکری اش بسط پیدا میکند، آینه یی است که رخِ عاشق و معشوق را بهم میرساند. آنها

:  همانند همند، زیرا معشوق در نگاِه عاشق شکل گرفته و می زید

نظیِر دوست ندیدم اگرچه از َمه و ِمهر         نهادم آینه ها را مقابِل رخِ دوست 

دوست آینه  در  راه،  این  از  و  پسندیدن  را  اش  زیبایی  و  دیدن  یار  و  در عشق  را  خود  دیگر،  بعبارت 
ــاهی داشتن، همانگونه که یار خود را در آینه می بیند و دوست دارد. بویژه، در تجسمی رویایی، با نگ
مست و مبهم که در آن تصویِر شاعر و تصویِر خیالی ی یار بهم می آمیزند، یار مردمِک چشــم خــود را

: در آینه می بیند و آنرا، در ذهنیت، با خاِل سیاِه ُمشکیِن خود اشتباه میگیرد

مردِم دیده ز لطِف رخِ او در رخِ او          عکسِ خود دید گمان برد که ُمشکین خالیست

: من تو را، یار/خدا را در آینه/چشمانم می بینم که در این آینه بخود این بیت تعبیر دیگری هم میپذیرد
: او انسان را آفرید تا خــود را در آینــه ی مینگرد )بر حسِب حدیثی که صوفیان در مورِد خالق می آورند

آن ببیند و منتظِر ستایشِ مخلوقِ خـویش باشـد(. این بـاز بـودِن تعبـیر در این بیت، از این نظـر بیشـتر
: ابهام آمیز است که غزل با مطلعی بسیار عینی شروع می شود و با تصاویری عینی ادامه می یابد

ماهم این هفته شد از شهر و به چشمم سالیست  
حاِل هجران، تو چه دانی که چه مشکل حالیست؟

مردِم دیده ز لطِف رخِ او در رخِ او   
عکس خود دید گمان برد که ُمشکین خالیست

میچکد شیر هنوز از لِب همچون شکرش
گرچه در شیوه گری، هر مژه اش قتّالیست )…(

کوِه اندوِه فراقت به چه حیلت بُکشد
حافِظ خسته که از ناله، تنش چون نالیست؟

آیا همسِر حافظ یا دختر جوانی که چشِم حافظ را گرفته به سفر رفته و شاعر به یاد او، شاید صحنه
: معشوق خود را در آینه می نگریست و حافظ این تصویر را در غزلش یی را که دیده بود بیاد می آورد

گنجانده؟ در هر حال، مهم در اینجا، تداعی ی مضموِن کام و آینه است، حتی از خالِل تقدس.

الهیت به  آینه  در  تصویر  که  باشد  این  میتواند  آوردم  آینه  مورِد  در  باالتر  که  را  اولی  بیت  هم چنین، 
عینیت بخشیده. اما باید گفت که متعلق بــه غــزلی اســت کــه در آن، عشــقِ الهی از خالِل مضــامیِن

: کامجویانه در عشقِ انسانی ادغام شده 

مگر تو شانه زدی زلِف عنبر افشان را          که باد، غالیه سای است و خاک، عنبر بوست ؟
نثاِر روی تو هر برگِ گل که در چمن است     فدای قّدِ تو هر سرو ُبن که بر لِب جوست



!         چرا که حاِل نکو در قفای فاِل نکوست ! مراد خواهم یافت رخِ تو در دلم آمد

)غالیه= ماده ی خوش بوی سیاه رنگی که موها را با آن رنگ میزدند. در قفای= بدنباِل(
  

چنین غزلهایی در دیوان حافظ نشاِن مسلِم تقدسی آمیخته به مدنیت در فــرا ـــ معنــایی اســت. یــک
نکتـه ی مهم دیگـر اینکـه در عشـقِ ایـرانی، در شـعر/فرهنـگِ پارسـی، عشـق پرسـتی/تعـاالپردازی
ویژگی دارد. خود را دیدن در رخِ یار/یار را در آینه و در خود دیدن، در فرهنگ ما نشاِن واالیی است و با
آنچه در فرهنگِ فرنگیان عاشقِ خود بودن/نارسیسیســم می نامنــد متضــاد اســت. حافــظ عشــقی را
میپرورد که در آن، عاشق خود را در آینه/معشوق و معشــوق، خــود را در آینــه/عاشــق می نگــرد. این
پندار به صورت »من تو ام و تو من«، ورِد زباِن صوفیان در رابطه با خداست. در واقــع، در عرفــان، »ُحّبِ

نفس« نفی می شود ولی در عشق به خدا بازتاب می یابد. 

باید خاطر میدارد.  بیان  فرد  بینشِ  در  ذهنیت  نقشِ  به  را  آگاهی خود  آینه، حافظ  با  دیگر،  از سوی 
نشان ساخت که در غزلهایش، آینه بیشتر روانی و نفسانی است، در حالیکه جام بعنواِن آینه بیشتر

 بــار تکــرار میشــود. در162 بـار و مضــموِن جـام 23به کام و اعتراضِ رندانه بر میگردد. در دیوانش، آینه 
اکثر موارد، جام به صورتِ جام/آینه، جاِم جم، جاِم جهان بین و تصاویِر ذهنی ی متعددی مانند »خنده
ی جاِم می«، »لِب جام«، »جاِم غِم می«، »در ازل، جاِم دوست« و بسیاری تصاویر دیگر از این گونه
شکل میگیرد. به ُبعِد مظهری ی آن بازخواهم گشت. مضموِن آینه/جام در بســیاری مــوارد بــه صــافی
ی دلی که خدا را دوست دارد و او را در قلب خود می یابد و از خالل آن، ذهِن فــرد بــه ارزشِ پــاکی ی

خود واقف است بر میگردد. 

جاِم جهان نماست ضمیِر ُمنیِر دوست      اظهاِر احتیاج، خود آنجا چه حاجت است؟ 
)ضمیِر ُمنیر = باطِن روشن(. 

بگفته ی ع. زرین کوب، »از اینکه خود او ]حافظ[ در آینٌه جام نقش معشوق را می بیند و همه چیز و
هر گونه نقش دیگر را از آن آینه تماشا می کند پیداست که در معرفت از تأثیر محیی الــدین بن عــربی

و فخرالدین عراقی خالی نیست«.  

///نه///

شیراز، پیش از حافظ
فارس یکی از قدیمی ترین نواحی ی متمدن از عهد عیالم بود. پــایتخت سلســله هــای ســلطنتی ی

! شــیراز ایران در فارس بود. در اطراِف کاخِ تخت جمشید، شهری با یک میلیون جمعیت وجود داشــت
را اموّیه در قرن اول هجری بنا گذاشتند و مــدتها گذشــت تــا آنکــه آنهــا کــه از میــاِن زرتشــتیان اســالم
آوردند حاضر شدند از استخر )نزدیِک شیراز و پایتخِت ساسانیان( بــه شــیراز مهــاجرت کننــد و بتــدریج

آباد شد. 

چند قرن پیش از حافظ، شیراز در برابِر خالفِت بغداد می ایستاد. در جستجوی علت های آن پیش از
همه باید از حرکِت یعقوب لیِث صفاری )نیمه ی دوم قرن سوم هج.( یاد کرد. او اولین عیّاِر ایرانی بود
که از خالفت بغداد سرپیچید و بـاالخره حکــومت مســتقل خــود را تحمیـل سـاخت. یعقــوب لیث ماننــد

خاندان های بزرگ ایرانی زبان و فرهنگ و شعر فارسی را تشویق مینمود. 

به لیث  یعقوب  بودند. روحیه ی  زبان فارسی«  همانطور که ذ. صفا میگوید، صّفاریان »حامی جدی 
فارس نیز رسید. در قرن چهارم هجری، شیراز پایتخت آل بویه )سلسله یی شیعی( شــد کــه تحمــل
آزادی ی عقایـد و مـذاهب از اصولشـان بــود. آنهـا اوامــِر سیاســی ی خــود را بـه بغـداد، مرکــز خالفِت



ســنی، تحمیــل میکردنــد. تــا جــایی کــه کــار را بــه اضــمحالِل حکــومِت بغــداد کشــاندند، ولی بــه ُیمِن
656سلجوقیان، بغداد باز هم دو قرن بــر جــای مانــد. هالکــو خــاِن مغــول مرکــِز خالفِت اســالمی را در 

هجری به آتش کشید. سقوِط بغداد، شکسـِت بـزرگی بـرای اسـالم بشـمار می آمـد )ذ. صـفا(. از آن
پس، مسلمانی دچاِر تزلزِل بیشتری شد. 

و قشایِر ایران  در  مغوِل مستقر  خانهای  و سپس  گوناگون سلجوقی  یورشگراِن  برابِر  در  شیرازی ها 
مهاجم، تا آنجا که میشد می ایستادند. از فرمانفرمای شهر و وزیر و قاضی ها و وعــاظ و فقهــا و ادبــا
گرفته تا مردم کوچه و بازار و عیّاران و رندان، همه در برابر خطر متحد میشدند. و این، علیرغِم تحمیِل
مالیاتهای سنگین به همه ی قشرها و حرفه ها، از جمله مالیات بر »بیت اللَطَف« )روســپی خانــه( و

 هجری، تا انــدازه یی در ایــران جلــوی694ـ703بَنگ خانه و شراب خانه و قمارخانه. غازان خان مغول، 
تجاوزگران به مال و ناموس و تجاوز به خوِد روستاییان را گرفت و کوشید دهقانان را که فــرار میکردنــد،

ــیز مالیــات میگــرفت ــرای ســایه ی درخت ن ــه زور در ده ســاکن کنــد. پیش از او، مغــول ب ــان ب ! دهقان
میگریختند، سر به بیابان میگذاشتند یا به شهرها میریختند. تولید کشاورزی کم میشد و کمبوِد مــواد

غذایی پیش می آمد.

شیراِز زماِن حافظ 
:  حافظ فرزنِد شیراز است، شهری که سعدی در آن درخشیده بود

!       تا برفتی ِز بََرم، صورتِ بی جان بودم  )...( ! که چه مشتاق و پریشان بودم ! َوه آمدی
زنده میکرد مرا دم به دم اّمیِد وصال                   ورنه دور از نظرت، کشته ی هجران بودم )سعدی(

: از نظِر رابطه ی افراد و گروه ها و شیراِز زماِن حافظ برای فرهنگ شناسی آزمایشگاه خوبی است
ــنی و رابطه شان با حکومت و بعبارت صحیح تر با مذهب/قدرت، هم چنین از نظِر ذهنیِت و اعتقاداتِ دی
ُبعِد شهروندی/مدنیت و منطقِ رفتارها، گفتارها و پندارها و بازنمود های اجتماعی و وجدان فـرهنگی

، شــناخِت جامعـه یاز کوچـۀ رنـدان تحقیقات مختلف ع. زرین کـوب و بــویژه ی مردم و پرورشِ هنری.
حافظ را روشن ساخته اند. هم چنین، تحقیقِ ج. لیمبرت با موضوعاتِ تـاریخی و جامعـه شناسـی ی

ــاِر حافــظ را بیشــتر روشــنشــیراز در روزگــار حافظ  مســایِل فــرهنگی و سیاســی ی این شــهر و رفت
میسازد.

نقشِ سعدی و حافظ در فرهنگ سازی و مدنیت آنچنان است که بعد از گذشت چند قرن هنوز در
!  وجدان عمومی ی ما جای دارند. شرابهای معروف شیراز در این شعردوستی بی اثر نبوده است

: »حاال دیگر سعدی و حافظ بدرِد که میخورد؟«. درست دوست وشاعر جوانی اخیراً به من میگفت
است که وضع بــد تــر از این حرفهاســت و ارزشــهای ادبی در فروپاشــیدگی هــای طــبیعت و زنــدگانی
غرق شده اند. مخصوصاً آنطور که باید حافــظ را نشــناخته ایم. در هــر حــال، گــرایش بــه ادب زدایی، از
زماِن شاِه سابق شــروع شــد و ادب شناســان و از جملــه ج. ســتّاری )در چنــدین کتــاب( از بی رونــق

شدِن ادب و شعر پارسی در میاِن مردم ابراز نگرانی میکردند. 

ـ مدرن« کنونی که در آن هستیم، سلطه گری بطرز وحشیانه یی ساختهای این عهِد »ُپست  در 
اجتماعی ی ما را از هم پاشیده و شیرازه های فرهنگی ما را از هم گسیخته. در هــر حــال، میدیــدم
که دوست جوانم در ترنم هایش از سعدی و حافــظ میخوانــد و صــدای آنهــا در قلب اوســت. و در قلب

: من این بیت حافظ طنین می اندازد

از صدای سخِن عشق ندیدم خوشتر      یادگاری که در این گنبِد دوّار بماند

شیراز بر سر راه بازرگانی با بنادِر خلیج فارس و شهر های شمال ایران قرار دارد. »اما اقتصاد شیراز
بر مدار فعالیت کشاورزی سرزمین فارس، مرکز حکومت و ادارات استوار بــود« )ج. لیمــبرت(. در ســده



ی هشتم و زمان حافظ، شیراز در رکود اقتصادی بسر میبرد. ابن بطوطه از بوی گند فاضالب در کوچه
های شهر مینویسد. برای فاضــالب، خــرجِ زیرســازی نمیکردنــد و تــرجیح میدادنــد بــرای جمعیت کمی

: نامشــان در این صدها مسجد و مدرسه و خانقاه های متعدد بسازند. برایشــان ســه فایــده داشــت
! و بعالوه، با امالک بسیاری کـه جهان میماند. در آن جهان هم اتاقی در هتلی بهشتی رزرو میکردند

به بنیادهای شیخ و شیوخ وعلما وقف میشد، ثروت در دستشان میمانــد. شـاید اینهمــه بــوی خــوش
عطر که از غزلهای حافظ می آید، از جمله برای جبراِن بد بویی در کوچه بازاِر شیراز بوده ؟! 

شاعر ما از هوای خوش و باد مصلی )باغِ با شکوهی که قبِر حافظ در قلِب آن نهفته(  و چمنزارها و
: آب ُرکناباِد شهر خود تعریف میکند

شیراز و آبِ ُرکنی و آن باِد خوش نسیم...         عیبش مکن که خاِل رخِ هفت کشور است! 

اعراب، در قرن از  بعد  نژاد و قومهای زرد پوست،  تخریب ها که اشغالگران ترک  و فجایع و  ظلم ها 
پنجم و ششم وسپس از قرن هفتم با مغولها در ایران ببار آوردند، ابعاِد جنایــات و  تخریبهــا را وســعت
می بخشید. بویژه وحشی گری های مغولها )که رویه ی رژیم فعلی است و بــد تــر از آن هم میکنــد(
بطرز وحشتناکی خانه بر انداز شد. در طی ی جنگهای داخلی بین ایــل و تبارهــای گونــاگون در نظــاِم
اقتصادی ی اشغالگری/غارت/تخریب، در هر گوشه ی کشور امرا طغیان میکردند و هر کســی ادعــای
استقالل داشت و با دسیسه های گوناگون در فکر بر انداختن رقبا و فتحِ سرزمین های دیگــر بــود. در
ایرانی فرو افتاده که شهرها در خرابی می زیستند، شیراِز زمان حافظ، و سعدی در نسـل قبـل از او،

بطور نسبی در امان ماند، زیرا اتابکاِن حاکم بر شهر به سلجوقیان و سپس به مغولها باج میدادند. 

شیراز جزیره ی تمدنی بود در دریاِی طوفانی ی یورش ها و بی ثباتی ها. تا آنجا که دانشمندان و
هنرمنداِن نواحی ی مختلف به شیراز پناه می آوردند. شیراز یکی از کانون های اصلی ی فــرهنگی و
علمی و هنری در خاورمیانه شد )ذ. صفا(. اما این امانی بــود واقعــاً نســبی، چــون شـهر بـا حمالت و
آسیبها و بی ثباتی ی دایم مواجه بود. جنگهــای بین اعــوان و انصــار ِ مغــوالن و اشــغاِل شــیراز بعــد از

 هجری، حکومت فارس هشت بار دست بدست شد(. 764 تا 760اتابکان قطع نمیشد )بین 

اضطراب و »وحشت و بدگمانی« )ع. زرین کوب( شهر را ترک نمیگفت. بیهوده نیست که حافظ مدام
از جهان بیرحم و »بی بنیاد« سخن میراند. در واقع، در پایان سده ی هفتم هجری و در آغاز ســده ی
هشتم، »دیگر توجه و دلسوزی به مردم شیراز از میان رفته بود« و »شـیراز دچــار همـان سرنوشـتی
شد که تمام ایران بدان دچار شده بودند« )ج. لیمبرت(، یعنی تزلزل اقتصــادی، تشــویش اجتمــاعی و

بی ثباتی ی سیاسی ی دوراِن مغول.

با وجود این، با جمعیت شصت هزار نفری اش در زماِن حافظ، شیراز در برابر یورشها مقاومت میکرد.
شیرازی ها همیشه مردمی سرکش  بوده اند و »روح آزادگی« )ع. زرین کوب( همیشــه در آنهــا زنــده
بوده است. ع. زرین کوب، مانند دیگر حافظ شناسان، واقعه یی را در شـیراِز زمـاِن حافـظ اتفـاق افتـاد

: برای محبوبیِت خـود، روزی، شـاه ابـو اسـحاق پس از نمـاز جمعـه بـه یـک مغـازه ی قنـادی می آورد
ــد ــه مــردم میگوی ــاد کاســبی کنــد. ب ! : بیاییــد از من بخریــد می رود و پیشــنهاد میکنــد کــه بجــای قن

تــوانمردانی کــه همــراهش بودنــد بــه قیمِت گــزاف چــیزی میخرنــد و مبلــغ بســیاری حاصــل میشــود.
ابواسحاق در آمد را به قناد میدهد و آنجا را ترک میکند. قناد بر باالی بام مغازه ی خود مــیرود و فریــاد

! امروز، شاه بجای من کاسـبی کـرد و درآمـد هنگفـتی حاصـل شـد. حـاال شـما : ای مردم بر میدارد
ــد بیایید مغازه ی مرا غارت کنید و همه را ببرید : ! چنین میکنند. وقتی خبرش به شاه میرسد، میگوی

! عجب آدِم با جرعتی است

حتی در قرن نوزدهم، گوبینو شاهد روحیه ی سرکشِ شیرازی ها بود. امروز، می بینیم که شیرازی
ها علیه دیکتاتوری و نابودی ی کشور بپا می خیزند. 



شیراز، شهِر عیش و نوش
در قرن هشتم هجری، »شیراز بیش از پانصد مســجد و مدرســه و دیگــر مؤسســات دیــنی بــا شــکوه
داشت« )ج. لیمبرت با نقل از مستوفی(. و در عین حال، »شیراز با هند و بغداد یکســان و در هرحــال
عشق و شهوت حکمروا بود« )ع. زرین کوب(. سپاهیان بیروِن شیراز چادر میزدند و بــه شــهر ســرازیر
میشدند تا برای فسق و فجور بـه محلــه ی خرابـات برونـد. »یکی دیگــر از جنبه هــای زنـدگی شــهری
خشونت سپاهیانی بــود کــه شــهر را محاصــره میکردنــد، اوبــاش افسارگســیختٌه شــهر، لــذت جویی و
عشرت خواهی و ال قیدی اخالقی در شراب خــواری و هــرزگی و اســتعمال مــواد مخــدر از جنبه هــای
زندگی شهری بود« )ج. لیمبرت(. »بعضی رندان شهر گه گاه شــیخ یــا زاهــدی را کــه در محلــه هــای
خلوت پیدا می کردند کتک میزدند و مورد بی حرمتی قرار می دادند )…( در همین کوچه هــای پســت و
فقیر بود که جوانان مست می کردند، عربده می زدند و گه گاه بی هوش در کنار راه می افتادنــد« )ع.

(.از کوچۀ رندانزرین کوب، 

که ها  چه  نظامیان  با  شجاع  شاه  مادِر  حافظ،  زماِن  )در  میشد  دیده  هم  دربار  در  فجور  و  فسق 
: »این عدم توجه به عقـل و دین در جامعـه بـه شـعر حافــظ رنـگ زیبـای نمیکرد !(. ج. لیمبرت میگوید

خاص خود را می دهد«. در واقع، افسارگسیختگی در شیراز، بطور عینی بمعنای این بود که در جــواِر
خشک مذهبی و زهد و وعظ، گرایش به انعطاف و پافراگذاشتن از ممنوعیت های جنسی و عقیدتی
تشویق میشد. مهم تر از این، با وجوِد تعداِد غلوآمیِز صدها خانقــاه  و مســجد )بــرای جمعیـتی شصـت
هزار نفری(، عینیِت زندگی ی مدنی در شیراز پرورش می یافت. و این از جمله به ُیمِن رفتاِر ترکــان و
مغوالن با زناِن خود و نسِل قبل از حافظ نـیز بــود. شـعِر آزاد منشِ سـعدی در قلِب شــیرازی هـا جــای

گرفته بود. 

پردازی است. علیرغِم در عشق  زیبای خاصِ« اشعارش  »رنگ  تغزِل حافظ همان  در  ظرافت مندی 
ممنوعیت های شرعی، پرورشِ مدنیت از گرایش به بیــاِن لــذت و کــامجویی و آزادی هــای نســبی در
شــهر و بــویژه آزادی ی بیــان می آیــد. اینهمــه صــحبت از خرابــات و شــراب و شــاهد و زنــان زیبــاروی
شیرازی و یاِر دلربا در شعر حافظ، در محیطی صورت میگرفت که رنــدی/اوباشــی و فســق و فجــور در

شهر غوغا میکرد. 

: در چهار غزل، حافظ از خرج کردِن سیم و زر برای بدست آوردِن نگار سخن میراند. از جمله

سر و زر و دل و جانم فدای آن محبوب       که حّقِ صحبت و عهِد وفا نگه دارد

بدینسان، حافظ هوس مندی و عاقبِت آن، سرخوردگی، را به نجیب ترین و شاعرانه ترین شکل، و
گاه در مردساالری، در شهِر عیّاشان مجسم میسازد، ولی بی رحمی و سنگدلی را به ســوی لطــف

و مهربانی جهت میدهد. 

 روسپی خانه در اصفهان در حکومِت شیعه ی18.000}سه قرن بعد، سیاح فرانسوی ژان شارَدن از 
صفوی صحبت میکند. البد، آنچه بنظرش شرایط خاص برای ورود به این خانه ها میرسد همــان ســنِت
صــیغه بــوده. افســار گســیختگی در آن زمــان، مثــل امــروز، زیــِر پــرچِم حکــومِت دیــنی از نظــِر فرهنــگ
شناسی پدیده ی قابل توجهی است. هـر چـه دروغ و تزویـر در مـذهب سـاالری بیشـتر، رفتـاِر لجـام
گسیخته و فساد بدتر. در رژیم والیِت وقیحِ امروز، در تنگنای بن بست، کار بــه جنــون کشــیده، بــویژه،

هذیان در رفتار و گفتاِر حاکمان، خنده  دار است و از شدتِ بدبختی گریه آور شده !{ 

بنظر میرسد که هوس مندی ی حافظ و بویژه نظربازی، به رفتاِر زنان و همدستی ی آنان نیز مرتبط
است. اما زن، نقاب بر چهره داشت و در محدودیت بود. شریعت، مانعِ رسیدن به عاشق یـا معشـوق
ــه در فارســی، بجــای زن، کلمــه ی ــادآوری کنم ک ــبرد. ی ــراقبِت شــدید بســر می میشــد و زن تحِت م

»محجوبه« را بکار میبردند. 

:  حافظ میل بسیاری به دیدن چهره ی زنان نشان میدهد



!        که به رقص آوَرَدم آتشِ رویت چو سپند حاجِت مطرب و می نیست، تو ُبرَقع بگشا

عرفانی اما ی  جنبه  خود  آرزوی  این  به  گاه،  نمیداند.  را  لبخندش  بیند،  نمی  را  یار  لباِن  حتی 
: میبخشد

حجابِ چهره ی جان می شود غباِر تنم            خوشا دمی که از آن چهره پرده بر فکنم           

و در غزلی دیگر، با طنِز رندانه :
! پرده از رخ بر فکندی یک نظر، در جلوه گاه         وز حیا، حور و پری را در حجاب انداختی

! باده نوش از جاِم عالم بین، که بر اورنگِ َجم      شاهِد مقصود را از رخ، نقاب انداختی

}امروز که همگان، زن و مرد، باید برای فرار از ویروس نقاب به چهره بزنند، معناها و ذهنیت در زندگی
تغییر پیدا میکنند.{

 بار و دو سه باری درمعنای5 بار و حجاب در همین معنا 70 بار، پرده 21 بار،قبا 3 بار، برقع 20نقاب 
صوفیانه ی خود بعنواِن مــانعِ رســیدن بــه خــود در دیــوانش تکــرار شــده، همچنانکــه در یــک ربــاعی ی

! از میان  برخیز!«. بعبــارت دیگــر، آرزوی بــه دیدیم: »تو خود حجابِ خودی، حافظ مهستی گنجوی نیز 
: نگار و به خدا رسیدن به موازاتِ هم میروند. و بسیار به ندرت، دیدن و دیدار حاصل میشود

بر خاِک درت بسته ام از دیده، دو صد جوی         تا بو که تو چون سرِو خرامان بدرآیی   )بو= ُبَود(
!، که آن یوسِف مه روی       باز آید و از کلبه ی اِحزان بدرآیی حافظ، مکن اندیشه

می دو  هر  معنی  و  صورت  آن،  در  که  دارد  عجیب  دلی  عاشقی  »در  حافظ  میگوید  کوب  زرین  ع. 
گنجد«. در واقع، در ذهِن چند ُبعدِی حافظ، عناصِر تزییــنی و کــامجویی و عشــقبازی در عیــنیِت شــهِر

:  شیراز با تمایِل قادسانه و عارفانه بهم می آمیزند. تا دوره یی، کامسازی انگیزه ی شعر اوست

!  )…( هر سِر موی مرا با تو هزاران کارست            ما کجاییم و مالمتگِر بیکار کجا است
باده و مطرب و گل، جمله مهیّاست، ولی       عیشِ بی یار مهیّا نشود. یار کجاست؟ 

اینهمه ُکجاگویی، آرزومندی را میرساند که مدام با می نوشیدن در تداعی است. غزل، بی می ی
ــراب107 بار، باده و باده فروش 265! می و ترکیباتی مانند میخانه و میگسار  حافظ بی معناست ، ش

 بــار در غزلهــای حافــظ تکــرار40 و ســاغر 22، پیالــه 162، جام 48 و میکده 53، میخانه 72و ترکیباتش 
 بار( در تداعی است. مست و مستی و مســتانه، بنوبــه ی132شده و مدام با رندی و نگار/ ساقی )

 بــار تکــرار میشــود. می هــوس بــر می انگــیزد و یــار می طلبــد و بــا آن میتــوان بــدبختی ها و125خود، 
: فشارها را به فراموشی سپرد

شرابِ تلخ میخواهم که مردافکن بود زورش              که تا یکدم برآسایم ز دنیا و شر و شورش

تداعی میشوند، خود با شراب  دیوانش  در  که  یی  کلمه  معنایی ی چند  در حوزه های  تحقیق  اما 
!!   ی گسترده یی است که از شدتِ مستی، محقق را از پا در می آوردساقی نامه

از اینهمه، که دنیایی است پر از اعتراض و خلسه و شهوت و دلداری و تحریک علیِه دین ساالران،
: چهار بیت از چهار غزِل حافظ  را در باره ی باده می آورم، که مشخصه های فرهنگی ی ما هستند

در آن  ی  تقدیری  مضموِن  و  است  عشق  و  انسان  ضمیِر  ساِز  انگیزه  اصِل  که  کام  با  تداعی  در  ـ 
: به یــک نگــاه عاشــق شــدن و سرنوشــت را در هم بسیاری از داستانهای عشقی ی ایرانی می آید

: ریختن



می خور که عاشقی نه به کسب است و اختیار       این موهبت رسید ز میراثِ فطرتم

ـ در تداعی با دوستی که ارزشی است دایمی در فرهنگ ایران، بعنواِن مظهِر آرامش و لذت بردن از
: زندگی در مجلسِ مردان

مقاِم امن و می ی بی غش و رفیقِ شفیق        گرت مدام میّسر شود، ِزهی توفیق 

: ـ تداعی با الحاد در آنچه باید سبِک رندی نامید، علیِه مذهب ساالری

! بر سِر ُتربَِت من با می و مطرب بنشین        تا به بویت ز لََحد، رقص کنان برخیزم

: ـ در تداعی با الهیت و ایماِن عرفانی

 در ازل داده است ما را ساقی ی لعِل لبت     جرعه ی جامی که من مدهوشِ آن جامم هنوز

نباشد. باده خواری  از  او نیست که در آن صحبت  از  حافظ خود شراب شناسِ خوبی است. غزلی 
بنظر میرسد که در شیراز، ورای آیین های دینی، ِمی نوشی آیینی مدنی بود، ســنتی شــریف کــه از

: دیرهنگام در شعِر فارسی پژواک انداخته

روزه یک سو شد، عید آمد و دلها بر خاست    می ز ُخمخانه به جوش آمد و می باید خواست
نوبه ی زهدفروشاِن گرانجان بگذشت            وقِت رندی و طرب کردِن رندان برجاست

چه مالمت بود آنرا که چنین باده خورد؟          این چه عیب است بدین بی خردی وین چه خطاست؟
باده نوشی که درو روی و ریایی نبَود              بهتر از زهد فروشی که درو روی و ریاست

! و در غزلی دیگر با همین مضمون : البته حافظ به شاه منصور توصیه میکند که معتدالنه بنوشد

! نگویمت که همه ساله می پرستی کن.        سه ماه ِمی خور و ُنه ماه پارسا می باش
! چو پیِر سالِک عشقت به می حواله کند،       بنوش و منتظِر رحمِت خدایی باش

         
بدینسان، در مجموع، می و مستی در شعر حافظ، بازی بــا آن اســت. اســتعاره ی رندانــه یی اســت
برای بیاِن خلسه در لحظه های شعر، یا تداعی در تخیل و عشقبازی، و یا برای تحریک کــردِن خشــک

: »تظاهر به میخوارگی در سخن حافظ، یک مبارزٌه مذهبان. حتی، همانطور که م. استعالمی میگوید
:  سیاسی و اجتماعی است«، یک »مبارزٌه تمام عمر«

دل به ِمی در بند، تا مردانه وار،        گردِن سالوس و تقوی بشکنی

از سوی دیگر، رندی/اعتراض به صوفیان/حاکمان و واقعیاتِ جامعه. از سوی سوم، ذهنیِت عرفانی،
خداجویی و انسان پروری. بدینسـان، عشـق/زیبـایی/عاطفـه/رنـدی/تقـدس در غـزل حافــظ بـا هم در

!  تلفیقند و مثِل شراب، »در جوش و خروشند«

طی ی دورانی طوالنی، شعر او سراینده ی کام در شهر است. لذتِ بودن در شیراز. در دوره یی
دیگر که از اولی جدا نیست و در آن مضمونهای عشقی نیز حضور دارند، تغزِل عارفانه به بیان می آید

: و دررونِد آن، حافظ به لزوِم تقدس سازی در مدنیت گرایش پیدا میکند. از جمله، در این غزل

المنة هلل که درِ  میکده باز است                زآن رو که مرا بر دِر او روی نیاز است )=سپاس خدای را(
ُخمها همه در جوش و خروشند ز مستی    وآن می که در آنجاست حقیقت، نه َمجاز است

از وی همه مستّی و غرورست و تکبّر         وز ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است
رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم                با دوست بگوییم که او محرِم راز است



! شرحِ شکِن زلِف َخم اندر َخِم جانان           کوته نتوان کرد که این قصّه دراز است
باِر دِل مجنون و َخِم ُطرّه ی لیلی              رخساره ی محمود و کِف پای ایاز است
بردوخته ام دیده چو باز، از همه عالم         تا دیده ی من بر رخِ زیبای تو باز است
در کعبه ی کوی تو هر آن کس که درآید      از قبله ی ابروی تو در عیِن نماز است

! سوِز دِل حافِظ مسکین       از شمع بپرسید که در سوز و گداز است ای مجلسیان

)محمود و ایاز= سلطان محمود غزنوی و عشقش به ایاز، غالمش. مجلسیان= یاراِن عارف(

///ده///

اوضاعِ اجتماعی و سیاسی در شیراز
حافظ از سعدی و  شعِر انتقادی ی اوحدی مراغه یی )قرن هفتم/هشتم هج.( بســیار الهــام گرفتــه.

: اوحدی چنین میسراید

دل خسته همی باشم زین شهِر بهم رفته      خلقی همه سرگردان، دلمرده و َدم رفته
یک بنده نمی یابم ِهنجاِر وفا دیده                  یک خواجه نمی بینم بر َصوبِ َکَرم رفته )…(

در پرده ی این بازی، بنگر که پیاپی شد           زن زاده، پسر مرده، خال آمده، عّم رفته )…(
در بیِم بال بوده، یک پند و به صد حسرت          از بیِم وجود، آخر، بر باِم عدم رفته

همانطور که ع. زرین کوب خاطرنشان میسازد، در دوره ی پس از تخریبهای تیمور لنگ، »اوضاع مالی
غالباً مغشوش بود«. اوضاعِ اجتماعی بهم چنین. در غــزلی کــه م. معین از حافــظ آورده )و در دیــوانی
که حافظ شناسان تنظیم کرده اند دیده نمیشود(، حافظ از اوضاع )در دوراِن شاه شجاع که پدر خود را

: محبوس و کور کرد( به سبِک اوحدی، چنین اظهاِر نگرانی میکند

این چه شوری است که در دوِر قمر می بینم؟        همه آفاق پر از فتنه و شر می بینم
همه کس روزبهی می طلبد از ایّام                         علّت آنست که هر روز بََتر می بینم
ابلهان را همه شربت ز گالب و قند است               قوتِ دانا همه از خوِن جگر می بینم

! اسِب تازی شده مجروح به زیِر پاالن                      طوقِ زرین همه در گردِن خر می بینم
دختران را همه جنگ است و جدل با مادر               پسران را همه بدخواِه پدر می بینم

هیچ رحمی نه برادر به برادر دارد،                        هیچ شفقت نه پدر را به پسر می بینم
! برو نیکی کن                  که من این بند به از ُدرّ و گهر می بینم پنِد حافظ بشنو، خواجه

 
بدینسان، ستم بیداد میکرد. مالیاتهای کمرشکن شهر را از مفلسان و گدایان و ولگردان و بیکــاران پــر
میساخت. »حاصل مزید فقر عام، مزیـد عوایـد بازرگانـان و افـزونی ی فاصـله بین فقـیران و تـوانگران«
بود. بعالوه، چون »رهایی از قید اخالق تدریجاً شعار اهل عصر شد« )ع. زرین کوب( و بـه نابسـامانی
ها دامن میزد، کشمکِشی در دروِن خانواده نیز پیدا شده بود. غـزل حافــظ نشـان میدهـد کـه جوانـان
می خواستند خود را از فشاِر پدر/مادر و احکاِم شرعی ی تحمیلی رها کنند. بنیاِد خــانواده زیــِر ســوآل

: »ســفالت و رذالت میرفت. مردم نیز در افسارگسیختگی شــرکت می جســتند و بگفتــه ی م. معین
در میان مردم عصر موفر است و بازار فحش و دشنام رواج بسیار دارد«. 

هرج و مرج و فساِد سالطین و امرا و جنگها و برادر و پدرکشی ها عالمگیر شده بود و »بزرگان دربار
نیز در تنزل اخالق بر کمال بودند«. بگفته ی ع. زرین کوب،  »عشقبازی با پســران در بین این طبقــات
معمول بود« و »کام جویی، نظربازی و باده خواری اختصاص به محله های فقــیر نشــین یــا رنــداِن بی

(.از کوچٌه رندانبند و بار نداشت« )



از نظِر سیاسی، شیراز را نظــاِم ایــل و تبــاری مشــخص مینمــود. بگفتــه ی ج. لیمــبرت، در این شــهر،
قشر حاکم با پیوند های خانوادگی نفوذ خود را مستحکم میســاخت و  مــوقعیت خــود را در رده هــای
باالی هرِم حاکمیت تقویت میکرد. قضــات و بزرگــاِن صــوفیه و بازگانــاِن بین المللی و پــانزده یــا بیســت
خانداِن ثروتمند/نجبا »که اکثراً شیخ االسالم و واعظ و مرشد صوفیه بودند شهر را در دست داشتند«
ــام ــاری انج ــروِه تب ــا و در دروِن گ ــد. ازدواج در بین آنه ــینی هم بودن ــبرت(. در بینشــان، مدرّس )ج. لیم
میگرفت تا نفوذشان در انحصار بماند. ارتقای اجتمــاعی ی قشــِر نخبگــان در این نظــام از راه مرشــد ـ
ــه و ســالک مرید و طلبه شدن در مدرسه های شیخ وشیوخ تأمین میگشت )نک ج. لیمبرت(. اگر طلب

موفق میشد از راه ازدواج یا حمایت مرشد وارد تباری شود، باصطالح نانش در روغن بود. 

بعد از فرمانفرمای شهر و سلسله ی او، وزیر )که به امور شهر و روستا ها و اخذ مالیات میرسید( و
بعد از او قاضی القضات که مستقیماً با مردم سر و کار داشت در باالی هرم سیاســی قــرار داشــتند.
در شــیراز ســده ی هشــتم هجــری، شــاه و وزیــرش از خــارج از شــیراز بــه شــهر حکــومت میکردنــد و
»وظیفه ی اصلی ی آنان حفظ امنیت در آن ســلطان نشــین پهنــاور بــود. آنهــا تنهــا در آن امــور شــیراز
دخالت مستقیم می کردند که به امنیت قلمرو وسیع آنان مربوط می شد. اما شــیراز بــرای فرمانفرمــا
ــار اهمیت حیاتی داشت. هم پایگاه و پایتخت مطمئنی بود و هم منبع درآمدی که باید هزینه های درب
و سپاه را تأمین می کرد« )ج. لیمــبرت(. و »افــزون بــر قضــات و ســادات کــه بزرگانشــان در رأس هــرم
جامعه ی شیراز قرار داشتند، رؤسای و پیشوایان تشکیالت محالت نیز نقش کلیدی در اداره ی شهر

داشتند« )ج. لیمبرت(. 

این پیشوایان که کدخدای محله ها بودند و به آنها »ُکلو« میگفتند، پهلواناِن محفِل زورخانه ها و بس
جوانمرد بودند. گاه نفوذ زیادی در شهر داشتند و میتوانستند مردم محله را علیه فرمانفرمای شهر بر
انگیزنــد یــا در حمــایت از او بحــرکت درآورنــد. آنهــا عمالً در جنــگ بــا مهــاجمین، بطــور مثبت یــا منفی،
شرکت می جستند زیرا مسئوِل دروازه یی از شهر بودند که در محله شان قرار داشــت. میتوانســتند
دروازه را بروی دشمن بــاز کننــد یــا مــانع ورودش بــه شــهر شــوند. در واقــع، همیشــه در کوچــه وبــازاِر
شیراز، »جریانی مخفی بر ضد تمام فرمانفرمایان وجــود داشــت« )ج. لیمــبرت(. رو در رو شــدِن مــردم

شیراز با امرا، امری استثنایی نبود.

برخی توانمردان به مستمندان کمک میکردند واز راه ذکات، انسجام اجتماعی را زنده نگاه میداشتند.
در انسجاِم فرهنگی، پیشه وراِن هنر ساز و شاعران همچنان کوشا بودند. »همگی جــوّی نیرومنـد از
نشاط فرهنگی و تنوع اندیشه و توان اقتصادی به وجود آورده بودند، به گونه ای که شــیراز بــه راحــتی
می توانست طوفان های شدید و خون آلود مکـرر سیاسـی را تحمــل کـرده و خم بـر ابــرو نیـاورد« )ج.
لیمبرت(. وجداِن شهر، هنوز در زمان حافظ، فرهنگِ زرتشــتیان را )کــه اقلیــتی در شــیراز بودنــد( زنــده
نگاه میداشت زیرا نوروز و دیگر عیــدهای زرتشــتی را بــا چراغــانی جشــن میگرفتنــد )این البتــه در اوج

شکوفایی ی بغداِد اسالمی هم اجرا میشد(. 

انعطاِف دینی و همزیستی ی مسالمت آمیز بین سنّیان و شیعیان در شیراز تا آن حد بود که علیرغِم
جزم گرایی ها و سخت گیری های مذهبیوِن سنّی ی حاکم، شیعیان در شیراز جای خود را پیدا کرده
بودند. مساجِد شیعه وجود داشت و مقبره هــای بزرگــاِن شــیعه محــِل زیــارت بــود. سیاســِت مغــولی
شیعه چی ها را بعنواِن گروِه فشار علیِه نفوِذ علمای سنّی، یعنی دیِن حاکم،  بکار میبرد. از صوفیان
نیز در همین سیاسِت تفرقه استفاده میکردند و آنها را در ســلطه ی خــود شــرکت میدادنــد و شــریِک

منافع خویش میساختند. 

ساخِت میشد.  اجرا  نیز  مالیات  از  معافیت  و  اوقاف  و  وقف  توزیعِ  راِه  از  سیاست  این  البته، 
اقتصادی/سیاسی/اجتماعی/مذهبی ی شیراز طوری شده بود که در آن صوفیان و علمــا و حاکمــان،
همگی یک طبقه را تشکیل میدادند )ج. لیمبرت(. از این نظر، اصطالح مذهب/قدرت معنایی عینی در

شیراز ِ عصِر حافظ پیدا میکند. 



}در رژیم مافیایی ـ نظامی ی کنونی نیز، که نمونه های آن در کشورهای تحت سلطه کم نیستند، بــا
ساخِت اختاپوسی و تباری در مذهب/قدرت، یک فاشیسِم ویران کننده براه انداخته.{

طرِد ُتنِد مذهبیون/قدرتمندان
پس تعجب آور نیست که حافظ اینهمه به زاهــد مفت خــور و واعــِظ گزافه گــو و »صــوفی ی عالیمقــام«،
»صوفی ی حقه باز« و شیخ و شیوخِ تزویری و قضات و مفتی ی ریاکار که همــه جــزِو هــیئِت حاکمــه
ــب = بودند، و گاهی نیز به »اربابِ دنیا« و »اربابِ بی مروّتِ دهر« و »محتسب« حمله میکند )محتس
پلیس. این کلمه را مردم شیراز و حافظ برای اشاره به امیر مبارزالدین مستبد هم بکار میبردند(. طرِد

: تنِد حافظ اکثراً با هجوی نیشدار همراه است، از جمله

در عهِد پادشاِه خطابخشِ جرم پوش          حافظ َقرابه َکش شد و ُمفتی، پیاله نوش
صوفی زکنج صومعه با پای ُخم نشست      تا دید محتسب که َسبو میکشد به دوش  

: در غزلی دیگر
صوفی نهاد دام و سِر حّقه باز کرد                       بنیاد َمکر با فلِک حّقه باز کرد

! !      غرّه مشو که گربه ی عابد نماز کرد ! کجا میروی؟ بایست )…( ای کبِک خوشَخرام

تحمل را  معجزاتشان  به  صوفیان  ادعای  و  بنیادگرا  مذهبیوِن  ی  پنهانی  های  نیّت  و  رفتار  حافظ 
: نمیکند

خیز تا خرقه ی صوفی به خرابات بریم             شطح و شامات به بازاِر ُخرافات بریم
)شطح= ادعای معجزاتِ شیخ و شیوخِ صوفی، که بیشتر طرفدارانشان میساختند(.

 بار در دیوان حافظ آمده )جز در یکی دو مورد( معنای منفی ی مزوِّر و کافِر را41کلمه ی صوفی که 
: دارد

! بِیَفشان زلف و صوفی را به پابازی و رقص آور   که از هر ُرقعه ی َدلَقش، هزاران ُبت بِیَفشانی

 تکرار در غزلهایش بیشتر در معنایی مثبت است. حافظ که در مدارس13ِکلمه ی عارف، بر عکس، با 
علمیه درس خوانده بود، خود را از »قیل و قال مدرسه« کنار میکشید و مثل سعدی وارد دوِر صــوفیاِن

: خانقاهی نمیشد

!       شادی ی شیخی که خانقاه ندارد رطِل گرانم ِده، ای مریِد خرابات

: »ما مرِد زهد و توبه یکی از معناهای طرِد صوفیان در شعر او همین است. در غزل دیگری میسراید
: و طامات نیســتیم«. آنچــه را ع. زرین کــوب خـاطر نشـان ســاخته، م. اســتعالمی این چــنین نوشــته

»حافظ روزی در شمار اهل مدرسه و دیری در جمع زاهدان و صوفیان بوده، در آن هــا صــفایی ندیــده و
روی به عالم صاحب دالن و رندان آورده است«. او بارها و بارها در شعرش خرقه )= لباس صــوفی( را
آتش میزند و آنرا با شراب )کــه اهــِل شــرع ناپــاک میگوینــد( میشــویَد تــا جامــه ی َربّــانی ی آلــوده بــه
ریاکاری را از نجاست و جنایت پاک کند. بدینسان، اذعان دارد که در تعلیم و تربیت، از بین آنهــا آمــده،

: ولی به سالوس و ریاکاری ی صوفیان در همدستی با حکومت تن در نمیدهد

! بیا که جامه ی سالوس بر کشیم      وین نقشِ زرق را خِط بطالن به سر کشیم صوفی
نذر و ُفتوحِ صومعه در وجِه ِمی نهیم              دلقِ ریا به آبِ خرابات برکشیم



حافظ به آیین های دینی و شرعی نیز بی اعتناست. در زمان او، ایمان داشتن با مدنیت می آمیخت و
مسئله ی شهروندی را پیش میکشید. شهروندی، مستلزِم فردیت و شخصیت اســت و حافــظ این را

در غزلهایش بسیار ابراز میکند. 

حاکماِن شیراز در زماِن حافظ
حافظ شاعری است عشق پرورو بهمین مناسبت در خطاب به امیراِن ممدوحِ خود، اکــثراً ابهــام هــای
زباِن عاشقانه را بکــار میــبرد، وگرنــه او همــان شــهرونِد عاشــق پیشــه اســت و »در شــهر بــه عشــق
ورزیدن شهره« شده. امیِر حامی ی او در جوانی اش، شاه ابو اسحاق اینجو بود، شاهی »دوســتدار
ــران او و هنر و ادبیات و تحقیقات دینی و در بزرگی و دالوری و جوانمردی او و دست و دلبازی او معاص
حافظ دریغ نکرده اند« )ج. لیمبرت(. حافظ بــا او »روابــط صــمیمانه« داشــت و در مجلسِ شــعر خــوانی

: اش شرکت می جست

یاد باد آنکه سر کوی تو ام منزل بود                   دیده را روشنی از خاِک َدَرت حاصل بود
راست چون سوسن و گل، از اثِر صحبِت پاک       بر زبان بود مرا هر چه تو را در دل بود

 راستی، خاتم فیروزه ی بو اسحاقی                 خوش درخشید ولی دولِت مستعجل بود

در دوران ابو اسحاق، شیراز در صلحی نسبی بسرمیبرد و رونقی اقتصادی پیدا کرد، ولی ناآرامی و
 حکومت کرد و چون شــرابخوار774کشمکش گروه های مختلف و یورشها قطع نمیشد. ابو اسحاق از 

 هجری بدست مبارزالدین مظفری بقتل رسید.758! در  دایمی بود، در خماری، شیراز را از دست داد

و ستیز  نظر  از  در شیراز،  شاه شجاع،  پدر  مظفری،  مبارزالدین  محمد  امیر  حکومت  کوتاه  ی  دوره 
ضدیِّت حافظ با استبداِد دینی قابل توجه است. سلطاِن مستبد دشمِن بزرگ ابواسحاق اینجــو بــود و
ــد و ــاومت کردن با حمالتش سالها مایه ی درِد سِر شیراز شده بود. در آخرین یورش او، مردم شهر مق
پسرش، شاه شجاع، محله یی را که مــردم در شــورش بودنــد بــا خــاک یکســان کــرد. در مــدت کوتــاِه
حکومتش در شیراز، مبارزالدین همه را »سیاست میکرد« )منشأ کلمــه ی سیاســت= تنبیــه. از نظــِر

فرهنگ شناسی جالب است !( 

اگر چه باده فرح بخش و باد گلبیز است      به بانگِ چنگ مخور می که محتسب تیز است )…( 
در آستیِن مرقّع، پیاله پنهان کن                که همچو چشِم ُصراحی زمانه خونریز است )…(

ز رنگِ باده بشوییم خرقه ها در اشک         که موسِم َوَرع و روزگاِر پرهیز است
)آستین ُمَرقَّع= لباس صوفی با آستیِن کوتاه. ُصراحی= تنگ شراب. َوَرع= پرهیز از خوردِن حرام(. 

مستبِد خونخواِر حالل پرست، طرفداراِن ابواسحاق و پهلوانان را سر و دست میبرید، اوباشِ شهر را
به بند میکشید. او که قبالً عیاش بود، توبه کرده بــود و خشــک مــذهب و جــزم گــرا شــده بــود. تکفــیر
میکرد. به »تشویق فقیهــان« )م. معین(، عشــرتکده هــا را میبســت، مــردم را »بــه شــنیدن احــادیث،
تفســیرها و مبــاحث فقهی مجبــور میســاخت« )ج. لیمــبرت(. شــرابخواران را بشــدت و بدســت خــود
مجازات میکرد، اوراقِ کتابهای غیر دینی را بــا آب می شســت. هنگــاِم اجــرای حکِم محکــومین، قــرآن

 نفـر را بـه این وضـعِ افتضـاح آمـیز800میخواند )یادآوِر شکنجه گراِن رژیِم کنونی!(. به اعتراف خـود او، 
! این رفتار ها سبب شد که مردم شیراز به او لقب »محتسب« بدهند.  سر برید

}داعشی بود ولی مأمور آمریکا نبود! میخواست با فاطمیان مصر، محور اسالمی ی نوینی بسازد.{

کار به جایی رسید که حتی فرزندش، یعنی شاه شجاع، به حمایت از معترضین و منتقدین برخاست
و در خرده گیری از اعمال پدرش، شعرها سرایید. این پسـر بـود کـه پـدر خـود امـیر محمـد را از ویـران
کردن آرامگاه سعدی بخاطر اشعاِر غیِر جزمی اش باز داشــت )ج. لیمــبرت(. شـاه شـجاع شـیراز را از

چنگِ پدرش بیرون آورد و به تخت نشست، پدرش را زندانی و کور کرد.  



در چندین غزل، حافظ این اصولگرای آدمکش را محکوم میکند و در باره ی اســتبداِد مــذهبی بــه تفکــر
: میپردازد

دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنند؟                پنهان خورید باده که تعزیر میکنند
ناموسِ عشق و رونقِ عّشاق میبرند                   عیِب جوان و سرزنشِ پیر میکنند

جز قلِب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز                  باطل، در این خیال که اکسیر میکنند
: رمِز عشق مگویید و مشنوید                   مشکل حکایتی است که تقریر میکنند گویند

ما از بروِن در، شده مغروِر صد فریب                    تا خود دروِن پرده چه تدبیر میکنند؟!
! تشویشِ پیِر مغان میدهند باز.                           این سالکان نگر که چه با پیر میکنند

صد ُملِک دل به نیم نظر میتوان خرید                  خوبان در این معامله تقصیر میکنند
قومی به ِجّد و جهد نهادند وصِل دوست             قومی دگر، حواله به تقدیر میکنند

فی الجمله، اعتماد مکن بر ثباتِ دهر                 کاین کارخانه یی است که تغییر میکنند
می خور، که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب     چون نیک بنگری، همه تزویر میکنند

تعزیر= سرزنش. ناموسِ عشق را میبرند= آبرو و ارزشِ عشق را انکار میکنند. جالب این است که
ــا بساِط استبداد در مورد پیر و جوان همیشه همان بوده )البته در جامعه ی تکنولوژیک تغییر کــرده و ب
سرکوبی و مهـاِر همـه جانبـه و محـدودیِت فـرِد مصــرفی، لیبرالیســم زمینه هـای فـرهنگی را تضـعیف
میسازد و بهر ظلمی دست میزند و مشــغول محــو کــردِن آزادیهــای مــدنی و سیاســی در خــود غــرب
شده(. قلِب تیره= سیاه دل + سکّه ی تقلبی. اِکسیر= تبدیل ساختِن فلزی کم بها بــه طال. معنــای

: ریاکاران دلی ســیاه دارنــد و میخواهنــد انســان را بــه ســکّه یی بی ارزش تبــدیل غزل برای من امروز
! سازند و با وجود این، فکر میکنند معجــزه کرده انــد کــه اســتبداد راه انداختــه انــد و سانســور میکننــد

عشق را به انحراف میکشند و مانعِ شکفتگی ی فــرد و ســاختِن خــود/دیگــران میشــوند. بیت چهــارم
باحتماِل قوی طرِد گفته ی خلیفه ی اسالم، ُعَمر، است کــه علیــه زنــان گفتــه بــود: »بــا زبــان حــدیث
ــدٌه ایشــان عشق مگویید تا دل ایشان تباه نشود، که زنان همچون گوشتند بر صحرا افگنده، نگاهدارن

(. سیمای زنخدایست« )با نقل از ج. ستّاری، 

را به آزادی را ساخت و انسان ها  انعطاف و عدالت میتوان  با مهربانی و  این غزل، حافظ میگوید  در 
شکوفایی رساند. این از اهماِل »خوبـان« )=آگاهـان( نــیز می آیــد. در این میــان، کوشــشِ گـروهی از
عارفان رسیدن به خدایی است عادل و بخشنده، در حالیکه عوامِل مــذهب/قــدرت، بن بســتی را کــه
ساخته اند، در تاریک اندیشی بحسابِ سرنوشت میگذارنـد. امـا این وضـع ادامـه نخواهـد داشـت. در

بیِت تخلّص= فساد و حیله گری همگانی است و از خوِد نظاِم اجتماعی و افرادش می آید.

 هج.( که ممنوعیت ها را برداشت و آزادی های760ـ786حافظ روی کار آمدِن شاه شجاع مظفری )
: نسبی ی شیراز و بویژه آزادی بیان را برقرار ساخت با شعف استقبال کرد

سحر ز هاتِف غیبم رسید مژده بگوش      که دوِر شاه شجاع است، می ی دلیر بنوش
گذشت آنکه اهل نظر بر کناره میرفتند      هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش )...(

ز کوی میکده دوشش به دوش میبردند     اماِم شهر که سّجاده میکشید به دوش

« حافظ »در باب شاه شجاع از حافظ حمایت میکرد، ولی به تحریِک حسودان و به بهانه ی »شّکِ
رستاخیز«، مدتی نیز او را مغضوب ساخت. آنها همدرس بودند، شاه شجاع شاعر هم بود و حافظ در
محفل شاعرانش شرکت میجست و با او مشاعره میکــرد. حافــظ او را در ده غــزل مــدح گفتــه اســت.
شاه شجاع مثل پدرش بیرحم بود و به همه چیز و همه کس مظنون میشــد.  ولی در »تقــویت اصــول
مذهب تسنن و تــربیت علمــای دین و بنــای ابنیــه ی خــیر« )م. معین( هّمت میگماشــت. میخــواره ی

قّهاری بود و  »در اغلب اوقات مست و الیعقل«. در اثر آن، جان خود را از دست داد. 

وزیرانی نیز حامی ی حافظ بودند و نقشِ بزرگی در تأمیِن زندگی ی حافظ بازی کردند )مانند قوام
الدین حسن و قوام الدین محمد صاحب عیار(. »همه ی درها بــر روی او گشــوده بــود، امــا شــاعر بــه



دربارها و درباریانشان چندان رغبت نداشـت« )ع. زرین کـوب(. »مـرگ شـاه شـجاع شـهر رنـدان را در
میان نفاق و اختالف فرزندان امیر مبارز گرفتار هرج و مرج کرد« )ع. زرین کوب(. 

( العابدین  زین  سلطان  مدحِ  )786ـ789در  یحیی  شاه  و  هج.(  غزلهایی789ـ 790  حافظ  نیز  هج.(   
سراییده. اما بنظر میرسد که بلبشوی سیاسی/نظامی اجازه نمیداد که این چماق بدســتاِن جنگجــو

به ارزشهای فرهنگی اهمیِت کافی بدهند. 

 هج.( حاکِم شیراز بود و به حافظ توجه داشت. شاعر او790ـ795در اواخر عمِر حافظ، شاه منصور )
: رادر غزلهایی به شجاعت و مقاومت تشویق میکرد، زیرا دلنگراِن یورشِ تیمور لنگ به شیراز بود

شاه منصور واقف است که ما          روی همت به هر کجا که نهیم،
دشمنان را ز خون کفن سازیم         دوستان را قبای فتح دهیم

اما باید گفت که در هنگاِم نزدیک شدِن تیمور به شیراز، منصور که چهل روز در باده خواری بسر برده
بود از شیراز فرار کرد! تیموِر لنگِ تخریبگر میرفت تا بــزودی ماننــد دیگــر نــواحی ی ایــران، شــیراز را بــه
خاک و خون بکشد )فقط در اصفهان هفتاد هزار نفر را از شمشیر گذراند(. پیش از یورش او به شــیراز

ــه ) ــه795و فاجع ــرای همیش ــوب(، ب ــی« )ع. زرین ک ــر و فراموش ــوش، در فق ــده پ ــِظ »ژن  هج.(، حاف
چشمهایش را بسته بود. تیمور دو بار به شیراز آمد و ممکن اســت بــار اول حافــظ بــا او مالقــات کــرده

از کوچــٌهباشد. »حافظ از غارت و کشتار تیمــور سـخت متــأثر شـده بــود« و او را »نیم تن« میخوانــد ) 
(.رندان

هرچند گوشه گیری و درویشی در غزلهای حافظ بسیار است، اما چه بسا که درویشی را در تضاد با
ــت توانمردان و بمعنای قناعت و صلح طلبی و آزار نرساندن بکار میبرد. مثالً در غزلی که نصیحتی اس

در شیراز : به یکی از این امیراِن دایماً جنگجوی زمان او

در شاهراِه جاه و بزرگی خطر بسی است         آن به کزین َگریوه سبکبار بگذری  
سلطان و فکِر لشکر و سودای تاج و تخت          درویش و امِن خاطر و ُکنجِ َقلَندری 

! صلح به ز جنگ و داوری )…( یک حرِف صوفیانه بگویم. اجازت است؟              ای نوِر دیده
! !             کاین خاک بهتر از عمِل کیمیاگری ! غباِر فقر و قناعت ز رخ مشوی حافظ

)گریوه= گردنه، راِه دشوار. داوری= دعوا(. 

میله کشیدن به چشمانش  و  مبارزالدین،  پدرش،  به حبسِ  و  بود  پدرش، جنگ  و  بین شاه شجاع 
منجر شد. سپس، در طی ی سه سال سلطنِت زین العابــدین در فــارس، دعــوا و جنگش بــا دو پســر
عمویش شاه منصور و شاه یحیی که در شیراز سلطنت میکردنـد پیش آمـد. او بدســتوِر شــاه منصــور
کــور شـد. در این نظـاِم خشــونت و زور و جنـگ دایمی، از قــدیم و نـدیم، چــه در هنـد و چــه در ایـران،

کاهنان و عارفان و درویشان، صلح و فقر و قناعت را با رفتار و گفتار خویش پیشنهاد میکردند. بیِت
تخلصِ حافظ خود یادآوِر ظاهِر غبارآلوده ی مرتاضاِن هندی است.

شاعراِن هم عصِر حافظ
بغیر از خیّام که یکی از پایه های اندیشه ی حافظ است، بغیر از سعدی که حافظ از غزلهــایش بســیار
استقبال و مستقیماً نقل نموده، شاعراِن هم عصر و یار و یــاوِر حافــظ در آینــه ی دیــوانش حضــوِر دایم

دارند.
حافِظ جوان با خواجوی کرمانی نشست و برخاست داشت که یکی از لطیـف سـرایانی اســت کـه در

 هج. تولــد یافتــه بــود(.689 ســال. او در 40 تا 30شیراز اقامت گزید و نسبت به حافظ سالخورده بود )
»تأثیر حافظ از شیوه ی خواجو  بسیار شدید است« )ذ. صــفا( و بنظــر میرســد کــه خواجــو اســت کــه
حافظ را باصطالحِ معروف از راه بـدر کـرده و طـرِد صـوفیاِن مـزور را در دلش بیشـتر منسـجم سـاخته و
بویژه او را به راِه بیاِن مدنیت در شعر کشیده. از نظِر ظرافت مندی نــیز تــأثیِر خواجــو در حافــظ بچشــم



میخورد. بویژه در زمینه ی تصویر سازی )ترکیِب کلماتِ ناهمخوان که مفهوِم نــویی میســازند در شــعِر
: »ُمرغِ ُصراحی«( و در نغمه سازی و توسل بــه زمینه هــای دیگــری ماننــد خواجو دیده می شود، مثل

موسیقی :

پرده ی دل، بانگِ نوا از تو یافت         روِد روان صوتِ بقا از تو یافت

خواجو متفکری است که نزدیکی به خدا را به راه مدنیت می اندازد. مثالً در حیرتش از خلقت و وجوِد
: افالک و ستارگان چنین میسراید

گر مخترعِ َوهِم خیالند چه چیزند؟      ور قابِل ادراِک ضمیرند کدامند؟ )...(
وین چه مرغند که در گلشِن افالک   با جلوه ی طاووس، همه کبِک خرامند؟

بدینسان، در تعجِب خود در برابر خالقِ آسمانها، خواجو بجای صوفی بازی و تخیالتِ توحیدی، حیرتی
غیردیــنی از خــود نشــان میدهــد. او از ســخن بــا نقــاب در اخالق گــویی و از اعتقــاداتِ مــذهبی دوری

: میجوید. خواجو به فرد گرایی تمایل دارد. او در شِب تنهایی، در انتظاِر معشوق نشسته

گوییا عزم ندارد که شود روز امشب               یا در آید ز در، آن شمعِ شب افروز امشب
گر بمیرم، بجز از شمع کسی نیست که او      بر مِن خسته بگرید ز سِر سوز امشب 

مرغِ شبخوان که دم از پرده ی عشاق َزنَد       گو نوا از مِن شب خیز بیاموز امشب

در مقایسه، می بینیم که حافظ تا چه اندازه پرعاطفه تر و احساساتی تر است. به هر حال، تکروی
: های حافظ یادآوِر خواجو است که چنین میسراید

هر که را بینی در اینجا مسکن و کاشانه است       جای ما جاییست کآنجا مسکن و کاشانه نیست

:  حافظ مضمونهای خواجو را پی میگیرد. خواجو میسراید

هیچ می خواره ندارد طمعِ حور و بهشت      این بشارت به من باده پرست آوردند

بهشتی وعیدهای  و  وعده  به  چشمی  هرگز  صوفیان  بود.  شده  عرفانی  شعِر  سنِت  این  البته، 
نداشتند و حافظ نیز مانند بسیاری از شاعران قبــل از او، از همین بی اعتنــایی ی ملحدانــه ی خواجــو

: پیروی میکرد

! ! روِز اجل، گر به کف آری جامی        یکسر از کوی خرابات برندت به بهشت حافظا

اما باید گفت که مظاهِر دیِن رسمی یا تصوِف خانقاهی را باور نداشتن، خود از ایجاباتِ پیوستن به
آزادگی ی عارفانه بود. پرهیز از اخالق بافی هـای بیهــوده و میـل بـه فــردیت را در غزلهـای حافــظ نـیز
بسیار می بینیم. یکی از وجوِه طرِد طنزآمیِز ریای اخالق پرستان )واعظــان و شــیخ وشــیوخ( در شــعر

حافظ همین است. 

خواجو اشعاِر عرفانی/رندانه یی دارد که بی شک در حافظ تأثیر گذاشته اند :

ساقیانش ز می ی عشق تو کردندم نیست      به میِی دیگرم از نیست به هست آوردند
قلب و سالوس و ریا را نشکستند ُدُرست         مگر این قوم که در زلف، شکست آوردند

)زلِف شکسته= تاخورده(

از نظر فرهنگ شناسی، این مهم است که در زماِن خواجو و حافظ، به لطِف مدنیت، عشقِ انسانی
در غزلهایش، خواجو نیز معترض به ســالوس و ریــای صــوفیان اســت کــهپرهیزکاری/زهد را کنار میزد. 



شریِک جرِم هیئت حاکمه بودند. در واقع، حافظ موضع گیرِی خواجو را انتخاب میکند. خواجــو بــا رنــدی
: میسراید

اگر من دلقِ  ازرق را به ِمی  ُشستم عجب نبَود     که دست از ُدنیا و ُعقبا به خونابِ قدح ُشستم
)دلقِ  ازرق= جامه ی نیلگون صوفیان. به می شستن= با می که نجس است پاکیزه کردن( 

و این مضمون همیشگی ی حافظ خواهد بود. بطوِر مشخص، هر دو شاعر در زمان و شهری زندگی
میکردند که تنفر از صوفی ی آلوده به قدرت باال گرفته بود. در تشویشِ اوضاع، نظـاِم الهی زیــِر ســوآل

: رفته بود و مردم پریشان حال و سرخورده بودند. خواجو در یک رباعی چنین میسراید

بر گردشِ چرخ چون نمی باشد دست                دل در بد و نیِک َدهر چون باید بست؟
این محنت و غم که هست، پندار که نیست        وین عیش و طرب که نیست، انگار که هست

 توضیحات، م. معینحافظ شیرین سخناستقبال از اشعاِر خواجو یکی از روشهای حافظ است. در 
: بسیط و مثالهای متعددی می آورد. از جمله در مورِد ُغربِت شاعران

: خواجو
طرّه ی ُمشکین نباشد بر رخِ جانان غریب                     زآنکه نبَود ُسنُبل ِ سیراب در ُبستان، غریب

: ِگرِد لَعلَش، خطِّ ُمشکین از چه روست؟    ِخضر نبَود بر کناِر چشمه ی حیوان غریب ای که گفتی
)»آب ِخضر، در ُاسطوره های شرق، چشمه یی اسـت در تـاریکی کـه ِخضـر ]کـه پیـامبری بـود[ از آن

نوشیده و زندگی جاودان یافته است« )م. استعالمی(

: حافظ
: در دنباِل دل، ره گم کند مسکین غریب ! رحم کن بر این غریب         گفت گفتم ای سلطاِن خوبان

بس غریب افتاده است آن مور خط، ِگرِد ُرَخت            گر چه نبَود در نگارستان، خِط ُمشکین غریب
)مور خط= موهای ظریف، پشِت بناگوش. ولی در ایهام با خــطِّ نــازک و ظریــف، کــه در مینیاتورهــا می

بینیم(.

خواجو نیز در عرفان خود به معنویتی ورای آدابِ دینی معتقد است. او که زیارتِ کعبه هم کرده بود،
: چنین میسراید

حاجیان را کعبه بتخانه است و ایشان، بت پرست     ور ببینی، در حقیقت، کعبه جز بتخانه نیست

: حافظ این مضمون را چنین میسراید
! که تو         خانه می بینی و من خانه خدا می بینم جلوه بر من مفروش، ای ملک الحاج

که در آنها عشقِ( گل و نوروز و همای و همایون)مثل  خواجو داستان های عشقی ی منظومی دارد
بین زن و مرد، انگیزه ی داستانند. در مجموع، خواجو مانند اوحدی مراغه یی روحیه ی مدنی دارد.

 به نظم در آورده که در آن عاشق و معشوق، راز و نیاز خودرا از راِهده نامه)اوحدی مثنوی یی بنام 
نامه بهم مینویسند و باهم ارتباط بر قرار میکنند(. 

شیراز در  اینجو  اسحاق  ابو  زماِن  در  که  است  زاکانی  عبید  حافظ  معاصِر  شاعراِن  از  دیگر  یکی 
میزیست و با حافظ در محفِل ادبی ی شاه شــرکت میجســت. بــا هم مکاتبــه ی شــاعرانه داشــتند و
حافظ به غزلهای هوس انگیز او با غزلهــای عرفــانی اش پاســخ میــداد. طــنز هــر یـک در شـعِر دیگــری
پژواک می انداخت. عبید زاکانی از هزل نویسان درجــه ی یـک جهـانی اســت. او بـه دانشــهای زمـان
خود چیره بود ولی کارش بجایی نمیرسید. با مدحِ امیران و درباریان نیز به آب و نانی نرسـید. در برابـر

: پوچی ی اوضاع، راه هجو و هزل در پیش گرفت



! رو مسخرگی پیشه کن و ُمطربی آموز     تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی

و آخوندها  امروز، شیّادی و حماقت  نویساِن  از هزل  یکی  راِه دفعِ سر خوردگی است.  و طنز  }هجو 
ــلی« ــتعار »آیت هللا تناس ــام مس ــا ن ــذهبی را ب ــداربازی ی م ــادی پاس ــر، ه ــد. آن دیگ ــا میکن ! افش

خرسندی، نویسنده ی مشهور، حریِف عبید زاکانی در هجــو اســت. هم چــنین، کاریکاتورهــای مانــا و
توکا نیستانی معنای اموِر حاکم در جمهوری اســالمی را بدســت میدهنــد. امــا از نکتــه بینــاِن شــادی
ساز که بگــذریم، ســیاه بازی هــای عــاملیِن رژیم واقعــاً خنــده آور و از شــدتِ بی معنــایی متــأثر کننــده

است. نمیدانم چرا اینهمه افتضاحِ مضحِک بی نظیر خود را در یونسکو ثبت نمیکنند؟!{

با لطافتی ادبی، پر از ایما و اشاره به روابط اجتماعی و حماقِت افراد و فساِد قدرتمندان، نوشته های
! این البتـه عبید آنچنان محبوبیتی پیدا کرد که با عـزّت و احـترام، او را بـه دربـار و محفـل هـا خواندنـد

نشان دهنده ی آزادی بیان نسبی و روحیه ی باز و شوخ طبعی ی شیرازیان و انعطاف آنهاست که از
!( لذت ببرند. عبیــد بــه شنیدِن شاعری که همه ی نظام را به مسخره میگرفت )و اعدام هم نمیشد

( و افشــای فســاد اجتمــاعی و اخالقی ی حاکمــاِن زمــاِنرســاله ی دلگشاهجــِو هم عصــران خــود )
( میپرداخت. داستان موش و گربه( و هزِل مذهب/قدرت )اخالق االشرافمغولی )

از جمله در چند سطر، چنین حکایت میکند که مردی بر سرای خلیفه ی مصر رفت و تقاضای دیداِر
: وی را نمود و خود را »خدا« معرفی کرد. بعد از چندین و چند بار اصرار، خلیفه او را پذیرفت و پرسید

: من خانه خدا بودم  )خــدا بمعــنی ی صــاحب(، امــوالم را غــارت این چیست که میگویی؟! پاسخ داد
!  کردند و خانه ام را از من گرفتند، فقط ماند »خدا«

یا برای نظامیان  عبید به جوانان توصیه میکرد که رمِز ترقی در جامعه  شاهد شدن و عشوه گری 
! از روی هجو )یــا واقعــاً در ابــراز تمایــل خــود؟( جــزوه ای در دســتوِر متموالن و همخوابگی با آنهاست

! شاید محبوبیت او در بین درباریــان کــه اینکــاره بودنــد بهمین عمل برای همجنس بازان نوشته است
خاطر بوده؟ 

بغداد درباِر  در  )که  است  داشت سلمان ساوجی  مشاعره  او  با  حافظ  که  دیگری  عصِر  هم  شاعِر 
 هج. درگذشت(. او »سرمشق کار حافظ« بود )ذ. صــفا(. این یــک778قصیده گو و غزل پرداز بود و در 

: نمونه از »رونویسی که از یکدیگر کرده اند« )م. معین(

:  سلمان در غزلی با مطلع
از ازل، عکسِ مِی لعِل تو در جام افتاد      عاشق سوخته دل در طمعِ خام افتاد

: و حافظ در غزلی با مطلع
عکسِ روی تو چو در آینه ی جام افتاد      عارف از پرتِو می در طمعِ خام افتاد

او در  قادسانه  گرایش  ولی  یابیم،  برابر صوفیگری می  در  را  نیز همان طنِز حافظ  در اشعار سلمان 
: کمتر است

صوفی ز سِر پیمان، شد با سِر پیمانه                    َرخت و بَنه از مسجد، آورد به میخانه
سودی ندهد توبه، زان می، که بَود ساقی              در ُدوِر ازل بر ما پیموده به پیمانه )…( 

زاهد به دعا ُعقبا، خواهد دگری دنیا                       هر یک پی ی مقصودی، سلمان پی ی جانانه

بنام »جمشید و خورشید« که مانند مثنوی های به نظم درآورده است  سلمان داستانی عشقی 
خواجو به راِه نظــامی گنجــوی مــیرود. این درســت کــه بگفتــه ی ع. زرین کــوب، »در تلفیــق ســلمان و

ازخواجو و سعدی، حافظ رنگ خاص شعر خود یعنی رنگ عرفــان واقعی را بــه ارمغــان آورده اســت« )



(، اما داستانهای عشــقی ی غــیر عرفـانی ی آن عهـد خــود دلیلی اسـت از گسـترشِکوچه ی رندان
مدنیت.

در میاِن هم عصراِن حافظ، باید از بِسحاق حاّلج شیرازی نیز که شیخ اَطَعمه لقب داشت یادی کرد.
: او غزلهای حافظ را با زباِن غذا های شیرازی استقبال میکرد. م. معین مثال هایی از آنرا می آورد

:  حافظ
اگر چه عرضِ هنر پیشِ یار بی ادبیست      زبان خموش ولیکن دهان پر از عربیست

: شیخ اطعمه
اگر چه بحِث ُرطَب پیشِ قند بی ادبیست    زبان خموش ولیکن دهان پر از عربیست

: حافظ
آنکه رخساِر ترا رنگِ گل و نسرین داد         صبر و آرام تواند به مِن مسکین داد

: شیخ اطعمه
آنکه با شاهِد پالوده رخِ رنگین داد             او به لوزینه، بحکمت، بدِن سیمین داد 

: حافظ
دل ما به ُدوِر رویت ز چمن فراغ دارد          که چو سرو، پایبند است و چو الله داغ دارد

: شیخ اطعمه
دِل ما به ُدوِر بورک ز عدس فراغ دارد         که به دنبه پایبند است و ز سرکه داغ دارد

در شعر حافظ صحبتی از خوراک نیست و فقط دو بار کلمه ی نان در دیوانش آمده. اما، چه بسیار که
! بــویژه عضوی از بــدِن معشــوق مایــه ی لــذتِ کــاِم عاشــق می شــود و اســتعاره یی اســت خــوراکی

: »پسته ی خندان« که تصویِر لبخنِد لباِن کوچِک یار است

!    !      مشتاقم، از برای خدا، یک شکر بخند ای پسته ی تو خنده زده بر حدیِث قند

از طرف و  مردمی  فرهنگِ  در  حافظ  محبوبیِت  طرفی،  از  دارد.  معنا  حداقل سه  اطعمه  ابتکاِر شیخ 
دیگر، اهمیت بخشیدن به زندگی ی عیـنی/مـدنی در شـهر شـیراز )کـه حافـظ نـیز بـه آن مینـازد(. از
سوی سوم، معنــایش حضــوِر زنــان اســت. بســیاری از غزلهــای حافــظ نــیز حــاکی از همین اســت. در
سطحِ طبقه ی حاکم نیز نقشِ زنان را در صحنه ی شــیراِز زمــان حافــظ بــاز می یــابیم. در چنــد مــورد،
شاهزاده خانمها نایب السلطنه بودند. و حتی خان سلطان، دختر امیر کیخسرو بن محمودشاه اینجو
در غیاب شوهرش )برادر شاه شجاع( شخصاً فرماندهی ی دفاع از شیراز را در برابِر شــاه شــجاع بــر
عهده گرفت )ج. لیمبرت(. از سوی دیگر، حضوِر زنان در صحنه ی شهر را که بیشــمار بــه نمــاِز جمعــه

میرفتند دیدیم. 

/// یازده///

زندگی ی حافظ
از زنــدگی ی عیــنی ی شــمس الــدین محمــد کــه حافــظ تلخیص میکــرد زیــاد دانســته نیســت. تولــِد

 میالدی اتفـاق افتـاد، ولی بگفتـه ی م. معین، در1326 در دائـرة المعـارف اسـالمشاعرمان بقولی از 
 ســال نوشــته اند )در حالیکــه ع. زرین کــوب،65 هجری« بوده است و مدت عمــر حافــظ را 715»حدود 

 هجــری میدانــد(. او در دوره ی بلــوغش، »شــاهد خشــونتهای792 ســالگی در 72مــرگِ حافــظ را در 



بیرحمانه و درگیری های خونین« بود )ج. لیمبرت(. آیــا آنطــور کــه ذ. صــفا و م. معین میگوینــد، از میــان
قشرهای فقیر بر خاسته بود و برای تأمین معاش مجبور شد از کودکی شاطری کند؟ یا همانطور کــه
ــظ ع. زرین کوب مینویسد، از طبقه یی نسبتاً مرفه آمده و  این از نوع تفکرش پیداست؟ بگفته ی حاف
شناسان، او محبوبِ مردم بود. غزلهایش میگویند که تنهایی را ترجیح میداده و در عین حال از آن گله

مند است. 

با نام »شاخ نبات« ساخته اند. ولی از زندگی ی عشقی ی حافظ، افسانه یی در مورد معشوقی 
ــِک بنظر میرسد که یک تعریف استعاره یی ی شعری باشد )»حافظ ! چه ُطرفه شاخِ نباتی اســت کِل

!«(. بگفته ی حافــظ شناسـان، زن و فرزنـد داشـته. بنظـر میرسـد کـه مــرگِ همسـرش او را بــرای تو
همیشه سوگوار ساخت. در سوگِ مرگِ پسِر جوانش دو سه غزلی ســراییده، از جملــه در غــزلی بــا

: مطلع

بلبلی خوِن دلی خورد و گلی حاصل کرد        باِد غیرت به صدش خار، پریشان دل کرد

در دوره یی از زندگی اش، حافظ از راه دبیری در دستگاه اداری امرار معاش میکرد و غزلهایی دارد که
در آنها پرداخِت »وظیفه« )حقوق دیوانی( ی عقب افتــاده اش را طلب میکنــد. غزلهــایی هم هســتند
که بگفتـه ی م. اسـتعالمی سـراییده بـوده و بـا اضـافه کـردِن یـک یـا دو بیِت مداحانـه در پایـان آن، از
حامی و توانگری یا شاهی  تقاضای پاداشی مینمایــد تــا زنــدگی را بگذرانــد. بــرخی غزلهــایش را نــیز
بنظر میرسد که بمناسبِت دعوت به ضیافتی سراییده )و چــه بســا بــا آواز و موســیقی همــراه بــوده(.
غزل زیر از این نوع بنظر میرسد )شاید بمناسبِت صیام = جشِن عیِد فطر(. با همه ی شــوخ طبعی و

:   شادی اش، حافظ در این غزل، اصِل کام و لذت را میسراید و به رندی میبرد

گل در بر و می در کف و معشوق، به کام است    سلطاِن جهانم در چنین روز، غالم است
گو شمع میارید در این جمع، که امشب              در مجلسِ ما ماِه رخِ دوست تمام است

در مذهِب ما باده حالل است، و لیکن                 بی روی تو، ای سرِو گل اندام، حرام است
گوشم همه بر قوِل نی و نغمه ی چنگ است      چشمم همه بر لعِل لب و گردشِ جام است

در مجلسِ ما عطر میامیز که ما را                      هر لحظه ز گیسوی تو خوشبوی مشام است 
از چاشنی ی قند مگو هیچ وز شکّر                   زآنرو که مرا از لِب شیریِن تو کام است 

تا گنجِ غمت در دِل دیوانه مقیم است                 همواره مرا ُکنجِ خرابات َمقام است
از ننگ چه گویی؟ که مرا نام ز ننگ است            وز نام چه پرسی؟ که مرا ننگ زنام است

میخواره و سرگشته و رندیم و نظرباز               وآن کس که چو ما نیست در این شهر کدام است؟!
با محتسبم عیب مگویید که او نیز                      پیوسته چو ما در طلِب عیشِ مدام است

! منشین بی می و معشوقه زمانی           کایّاِم گل و یاسمن و عیِد صیام است حافظ

که هنوز تصوفی  در  بود  واالیی  ارزش  )فقر  درویشی می جوید  و  فقر  و  در غنائت  را  او هویت خود 
علیِه نظاِم تراکِم ثروت : فاسد نشده بود(، ولی درویشی ی او اعتراض آمیز و راه حلی است

از کِران تا به کِران، لشکِر ظلم است، ولی         از ازل تا به ابد، فرصِت درویشان است

مکاِن غزلهایش،  در  گذشت.  تنهایی  و  فقر  در  زندگی اش  آخر  ی  دوره  که  میگویند  حافظ شناسان 
سخن در عمقِ وجدان تاریخی و فرهنگ مردم ایران جای دارد. خود را فقیر شــمردن )کــه از ادعاهــای
صوفیان بود( و درویش ستایی در شعر حافظ، بیانگِر دوراِن فقر و وجوِد فقرا در شهرهاســت. حافــظ در
تنگنایی و ژنده پوشی درگذشت )ع. زرین کوب(. در سالهای آخِر عمرش، شـیراز دچـاِر بحـراِن شـدید
بود و بنظر میرسد که به این مناسبت، حافظ از رکوِد کاِر هنرمندان و پیشــه وران ابــراِز نگــرانی میکنــد

:  بار در دیوانش آمده(25)هنر 

عشق میورزم و اّمید که این فّنِ شریف        چون هنرهای دگر موجِب حرمان نشود



تفکرات عارفانه ی حافظ، بنوبه ی خود، دلیلی است بر تعلق او بــه محیــط دانش ورزان و تســلط او بــر
عرفان )م. معین(. بگفته ی ع. زرین کوب، »آریستوکراسی فکــری اهــل مدرســه کــه عرفــان و حکمت
عصر او نشانٌه آنست رنگ خود را به ذهن او داده است«. حافظ از گروه روشــن بینــاِن معــترضِ شــیراز

(. او درحافــظ و پیــدا و پنهــان زنــدگی و منصــور رســتگار فســائی، از کوچۀ رنداناست )ع. زرین کوب، 
چنــدین غــزل، از مبــارزه ی این گــروه، بــه صــورتِ »دوســتان«، »حریفــان«، »یــاران«، »رنــدان« یــادآور

از خطراتی )و بویژه تیموِر لنگ( که »عزیز نگین«، یعنی شیراز، را تهدید میکرد ســخت نگــران میشود.
است :  

از این ُسموم که بر طَرِف بوستان بگذشت          عجب که بوی گلی هست و رنگِ نسترنی )...( 
به صبر کوش، تو ای دل، که حق رها نکند          چنین عزیز نگینی به دسِت اهرمنی

!                 کجا است فکِر حکیمی و رأِی بََرهَمنی؟ مزاجِ َدهر تَبَه شد در این بال، حافظ

 کودکی ی حافظ
ــود پدیده یی که در زندگانی ی حافظ توجه مرا جلب میکند اینست که میگویند فرزنِد کوچک خانواده ب
و در کودکی پدرش را از دست داد، با مادرش زندگی میکرد. ولی گویا فرزندان دیگـری هم در خـانواده
بوده اند. اما اینکه او از تربیت استبدادِی پدر و روابــط پدرســاالری معــاف شــد، قــدر مســلم در تشــکِل

ســیمای پــدر ســختگیر در جامعــٌه مردسـاالری هــراس : » ذهنیت او مؤثر افتاد. ج. ســتّاری مینویســد
انگیز و رعب آور است. در چنین خانواده و جامعٌه سرکوبگر و به اصطالح روانکاوان »اختــه کننــده« ای،
ــد تنها یک جان پناه هست و آن مادر است )…( در نتیجه آنکه این رابطه و پیوند رحم میان مادر و فرزن
تا پایان حیــات قطــع نمی شــود و مــرد در کنــار دنیـای واقعی، دنیــای مهربــان و پــر عطوفــتی کـه منبــع

.(سیمای زنخوشی و سعادت است می سازد« )

هر چند در پدر ساالری، پس از پدر، برادر بزرگتِر خانواده نقش پدر را بازی میکند و حتی در این نوع
تربیت، مادر نیز روحیه ی پدر ساالر دارد. در هر حال، کودکی ی حافظ بیشــک در آزاده گــویی و آزادی
جویی ی او بی ســهم نبــوده اســت و در بــاور بــه آنچــه ج. ســتّاری میگویــد، میتــوان حــدس زد کــه در
لحظه های شعر خود، حافظ آن فضای »خوشی و سعادت« را بازسازی میکند و گاه، تصویِر کــودکی را

! بنظر می آورد که در حال شیون و زاری و گدایی ی محبِت مادر است

حافظ، کدام حافظ؟
نکته ی دیگری که بایـد در مـورد زنـدگی ی او دانسـت اینسـت کـه میگوینـد »حافـظ« از این نظـر نـام
ــرین ــرین و افشــاگر ت ــد ت ــرآن را از حفــظ داشــته. بقــول خــود او، در یکی از نومی تخلّص اوســت کــه ق

: »عشقت رسد بفریاد گر خود بسان حافظ / قرآن ز بر بخــوانی در چــارده روایت«. این بیت غزلهایش
شاید اغــراقِ شــاعرانه یی بیش نباشــد. البتــه اســطوره این بــود کــه قاریــان مشــهور میتوانســتند بــه
چهارده نوع قرآن بخوانند. استفاده از آیاتِ قرآن در تغــزل حافــظ و اینکــه در مــدارسِ علــوم دیــنی درس
گرفتـه بـود و از همـه مهمـتر، مهـارتِ بی نظـیرش در تصویرسـازی و تـراکم نحـوی در شـعرش نشـان
میدهند که از سبِک قرآن تــأثیر گرفتــه و »لطــف بیــان و ایجــاز و ابهــام را از قــرآن و تفاســیر آن آموختــه

است« )ع. زرین کوب(. 

با این همه، روحیه ی بازی که در شیراز می شکفت و انعطاف و مدنیتی که در این شهر رشد می
یافت، چهره ی دیگری را متفاوت با آنچه سخِن با نقاب از حافظ میسازد نشان میدهـد. در واقــع، آنچــه

 ذ. صفا را در چهار جلد تلخیص کرده اســت( درســت تــرتاریخ ادبیات ایرانمحمد ُترابی تأیید میکند )او 
: »اّمــا تفحص در بنظر می آید. م. ُترابی در یادداشتی در فصل مربوط به حافظ در این کتاب مینویســد

آثار آن دوره و دقت در حرفه و پیشه ی کسانی که لقب »حافظ« داشــته اند نگارنــده را بــر آن می دارد
«. کمـا اینکـه که تخلّص »حافـظ« را بـه سـبب خـوش آوازی و احیانـاً غـزل خـوانی او بدانـد. س.م.ت.



»کلمــٌه »حافــظ« لقب بســیاری از بزرگــان بــود« )م.معین( و از جملــه عــده یی از شــعرا. از قــرن دهم
هجری و عهِد صفوی، نام عده یی از آوازخوانان با لقِب »حافظ« در فهرست ها باقی مانده.

از تقدسی آمیخته به مدنیت که در آن، هم خواننده و هم این نکته مهم است زیرا نشانی است 
: قاری ی قرآن را حافظ مینامند. حافظ خود در غزلی میگوید که صدای خوشی دارد. و در غزلی دیگر

! دلم از پرده برون شد، حافِظ خوشگوی کجاست؟            تا به قول و غزلش، ساِز نوایی بکنیم

حافظ چگونه شخصیتی بود؟
نمیدانم چگونه شخصیتی داشت و تا چه اندازه در خــود میزیســته، ولی مســلم اینکــه شــوریده طبــع

بود:  

اندروِن مِن خسته دل ندانم کیست       که من خموشم و او در فغان و در غوغاست

اینکه درباره ی او گفته اند که در شعر بهتر از صحبت با دیگران میدرخشیده بنظر میرسد که به این بر
: میگردد که احساس میکرد او را نمی فهمند

محرِم راِز دِل شیدای خویش         کس نمی بینم ِز خاص و عام را

او نمیخواهد با فضل فروشان، ارتباِط قلبی بر قرار کند. میتوان مجسم کرد که دیگران با او سخِن با
نقاب و فاضالنه میگفتنــد، در حالیکــه او غــرق در لحظــه هــای تغــزلی ی خــویش بــود و بی حوصــلگی
نشان میداد. »که من چو آهوی وحشی، زآدمی بَِرمیدم«. در واقع، بسر بردنش در وقت/لحظـه هـای
شعر از او »رند آزاد اندیش« و »عارف مردم گریز« میسازد )ع. زرین کوب(. احســاس تنهـایی در میــان
دیگران، شاعر را به این میبََرد که هویت خود را در تغزلش بجویــد، نــه در رســوِم معاشــرت و اخالقِ بــا

: نقاب و قواعِد شریعت/اجتماعی و کتابی. بویژه که حافظ زندگی ی خوشبختی نداشت

هر دم از درد بنالم که فلک، هر ساعت،        کندم قصِد دِل ریش، به آزاِر دگر  )…(
:     غرقه گشتند در این بادیه، بسیاِر دگر : نه در این واقعه حافظ تنهاست باز گویم

(، با او درِدمثنوی آهوی وحشیاو همان آهوی وحشی است که در یکی از لطیف ترین شعرهایش )
: دل میکند

اال ای آهوی وحشی، کجایی؟       مرا با ُتست بسیار آشنایی
دو تنها، دو سرگردان، دو بیکس     دو دامت در کمین، از پیش و از پس

بیا تا حال یکدیگر بدانیم               مراِد هم بجوییم، ار توانیم

آری، است.  گشته«  گم  دِل  »دلیِل  معشوق،  که  میگوید  خود  حافظ  سرگردانی؟  احساس  چرا 
معشوقِ گم گشته دلیِل دل اوست. نه تنها همسرش، بلکه فرزنــدش را از دســت داد. آیــا در بــاره ی
خدا/معشوق نیز، گاه، چنین احساسِ گم گشتگی داشت؟ آیــا در نابســامانی هــای ظلم، خــدا رنــگ
میباخت؟ آیا به این دلیل بود که حافظ به تغزِل عرفانی بیشتر روی آورد و خداسـازی میکــرد؟ در شـعِر
پر احساسِ او لحِن عمیقِ شــاعری کــه خوشــبختی را کم چشــیده دیــده میشــود، حــتی در واالتــرین
ــدازه ی غزلهای عرفانی اش. از این نظر، صوفیاِن شعرگو باندازه ی او گیرایی ندارند، از این نظر که بان

او در بیاِن بحراِن هویت مهارت بخرج نمیدهند.  

از سوی دیگر، بنظر میرسد که حافظ با همسرش بد اخالقی میکرد. از اشعارش پیداست که زندگی
برایش زیاد قابِل تحمل نبود. شاعرانی که ارزشِ واالی شعر خود را میدانند گاهی از زندگی میرمند و
مثِل بیگانه  یی در میان دیگرانند. واقعیِت عینی ی زندگی ی آنها فقط از راه منطقی که ذهنیتشان را



میسازد به شعرشان مربوط میشود. در مورد فرّخی و سنایی این را دیدیم. نظامی هم مــورِد دیگــری
بود. 

تشویش دوراِن  که  نوزدهم  قرن  در  ببعد  رمانتیسم  از  فرانسوی  شاعراِن  ی  زندگی  در 
اجتماعی/سیاسی در فرانسه بود نیز این پدیده قابِل مالحظه است. مثالً بودلر خودمدار و بی اخالق
ــتیمی، در ــدخویی میکــرد. شخصــیت او از کــودکی اش در ی ــود، روحیــه یی مرگــزده داشــت و گــاه ب ب
کشمکش و عشق به مادرش تشکل یافته بود. شوهِر مادرش هم یــک نظــامی ی ارتجــاعی ی غــیر
قابل تحمل بود. و این بساِط زندگی، فقط تا حدی به زیبایی هایی که در شــعر آفریــده و نقــدی کــه در
نقاشی و موسیقی نوشته مربوط میشود. گویی آن زشتی را که در اطراِف خود میدید بــا اوج زیبــایی
در تخیالت و تصاویِر بلندش جبران میکرد. شوریده یی بود زخم خورده. مثل هر شاعر عاشــق پیشــه،

عشق در او اعتال ساز بود و او را گاه به حاالتِ عرفانی میُبرد. 

ی پوچی  از  میسرایید،  ها  پلیدی  در  گیرا  آنچنان  شعری  و  بود  معترض  و  سرکش  آنهمه  که  رمبو 
! مثاِل نقاشــهای غــربی زندگی خود را بباد داد و سر از تجارتِ اسلحه در مستعمراتِ فرانسه در آورد

هم در تناقضِ بین زندگی ی عینی و عظمت آثارشان کم نیست. یکی از بزرگترین آهنگسازان جهان،
! در بـاره ی شــاعر بتهوون، از ناشنوایی ی خود در نوآوری های مســحور کننــده اش اســتفاده میکــرد

خوبمان دقیقی )قــرن چهــارم هج.( کــه بــه چــه زیبــایی نگــار و عشــقِ یــار را میســراید، ع. زرین کــوب
بــازندگی کوتاه و آلوده به گناه او نباید در آرامش و  انضباط خانوادگی بسر آمــده باشــد« )  »: میگوید

. دقیقی بدست بنده یی کشته شــد. شــعِر عاشــقانه اش یــادآوِر آراگــون، شــاعِر معاصــر(کاروان حلّه
 میسرایید... چشماِن اِلسافرانسوی است که همجنس باز بود و آنهمه برای 

متأسفانه، سخن با نقاب در فرهنگ ما مانع از آنست که همه ی حقایق را بدانیم یا بگوییم . دوست
و همدرسِ حافــظ، محمـد گلنـدام کـه پس از مــرگِ شــاعر، دیــوان او را بـرای اولین بـار تنظیم کــرد، در
مقدمه اش با کلیشه های رسمی و نثِر سنگیِن آن زمــان و سـخِن بانقـاب، از حافــظ تعریـف و تمجیـد

میکند. 

حافظ خودپرستی را اشتباه میداند. در فکرش )و این از صوفیان می آید(، طرِد خودپرستی تنها بیانگِر
فروتنی و جوانمردی نیست. در عین حال، خودپسندی ی زنان را بــا عشــق متبــاین میدانــد. از ســوی
دیگر، محکوم ساختِن تکبر و خودمداری ی قدرتمندان هم در این انتقاِد حافظ هست. نشانی است از
ــر خالِف ــار و دیگــران. گرایشــی اســت در گذشــتن از خــود )ب ــر اعتالی انســان، اعتالی ی تکیــه زدن ب
نارسیسیســِم غربیهــا(. این همــان مــدنیتی اســت کــه قرنهاســت، علــیرغم نقابهــا، حجابهــا و موانــعِ

شرعی و سیاسی، فرهنگِ ایران در پرورش آن میکوشد.

)این میکند  بیان  را  مهارتش  از  ستایش  حافظ  غزلهایش،  از  بسیاری  تخلصِ  بیِت  در  این،  وجود  با 
: خودستایی را در غزلهای شاعرانی چون سعدی و خواجو هم می یابیم(، و گاه در میاِن غزل

منم آن شاعِر ساحر که به افسون و سخن       از نی ی ِکلک، همه قند و شکر میبارم  

از زنانگی در لحظه های شعِر شاعری که سالهاست دایم این رفتار، رگه یی  بنظرم میرسد که در 
غزل میسراید و از مردساالری فاصله میگیرد وجود دارد. ولی اینهم هست که در نظاِم اجتمــاعی یی
که افراد جز با حمایِت گروهشان و یا قدرت )قـدرتِ ایـل و تبارشـان و یـا رابطه شـان بـا حـاکمیِن وقت(
منزلت و کرامتی ندارند، نظامی که در آن همـه اش رابطـه اسـت و ضـابطه یی در کـار نیســت، افـراد

میخواهند بطور مرتب حّق و شایستگی ی خود را به اثبات برسانند. 

البته حافظ به شهرت عالمگیرش آگاه است و با ستایش از شعرش، بی منزلتی یی را که بر حقِ
افراد روا میشود بازگو میسازد. آیا در عین حال به این معنا نیست که بـا مـدعیان و رقبــا در شــعر و بـا
دیگران، غرور بخـرج میدهـد؟ آیـا افتخـار بخـود بـرای او سـپری دفـاعی در برابـر آشـفتگی هـای زمـان



نیست؟ مســلم این اســت کــه این خودســتایی بــه معنــای یــادآوری ی نقشِ فــرهنگی ی شــاعر هم
هست.

 بار71 بار و »خود« )بعنواِن ضمیِر شخصِ اول( 100 بار، »مرا« 486 بار، »ما« 586در هر حال، »من« 
 غزل حافظ تکرار شـده. حــتی سـه غــزل بـا قافیــه ی »من« سـراییده اســت. ولی بایــد توجــه495در 

داشــت کــه »من« پیش از هــر چــیز، نشــاِن فــردیِت شــاعر و بیشــتر بــرای جلــوه بخشــیدن بــه
عاشق/گوینده ی غزل، از دروِن ذهــنیت و وضـعیِت او در زمـان و مکـان و رابطـه بـا دیگــران و در ارتبـاِط
قلبی اش با معشوق یا تقدس است. هم چنین، در مقابِل فروتنی ی بیش از اندازه در برابِر یار و غلو

در خاکساری، حافظ گاه میخواهد با ستایش از شعر خود، جبرانی بجوید… در همان های عشق آمیز
فروتنی : 

هر آبروی که اندوختم ز دانش و دین                نثاِر خاِک رِه آن نگار خواهم کرد )...(
بیاِد چشِم تو خود را خراب خواهم ساخت         بنای عهِد قدیم استوار خواهم کرد

صبا کجاست؟ که این جاِن خون گرفته چو گل    فدای نِکَهِت گیسوی یار خواهم کرد

)بنای عهِد قدیم... = عهِد عاشقانه را تجدید و استوار خواهم ساخت. نِکَهت= بوی خوش(.

مسلم اینست که بویژه هنرمندان، در جبراِن غمهای زندگی و بدبختی های شخصی ی خود و عیوب
و رنجهــا، در برابــر کمبودهــا وتنــاقض هــا و ناهمــاهنگی هــا، در حساســیِت شــدیِد خــود، در برابــِر بی
منزلتی هایی که به آنها و دیگران میشود، میکوشند که با تخیل و راه جــویی و هنرآفریــنی، آرزوهــای

بزرگِ فرهنگی بسازند. و این در شعر حافظ مسحور کننده است. 

سروِد مجلست اکنون، فلک به رقص آرد        که شعِر حافِظ شیرین سخن، ترانه ی ُتست

!  پیشه کن و ُمطربی آموز«دیوانگیُرو »
از انتظاِر پایاِن رمضان برای جشن صیام و باده نوشیدن )در چند غزل( چنین بر می آید که حافظ، این

:  هم عصِر عبید زاکانی، اهل آیین های دینی نبود

زآن می ی عشق کز او پخته شود هر خامی       گرچه ماِه رمضان است، بیاور جامی )...(
!        صحبتش موهبتی داد و شدن، انعامی روزه، هر چند که مهماِن عزیز است، ای دل

: هم چنین )و اینطور که پیداست، پس از برافتادِن بساِط استبدادی ی مبارز الدین در شیراز(

روزه یک سو شد و عید آمد و دلها برخاست       می ز خمخانه بجوش آمد و می باید خواست
نوبه ی زهدفروشاِن گران جان بگذشت             وقِت رندی و طرب کردِن رندان پیداست

بعد از مذهب حافظ، همانطور که خود میگوید، »مذهِب عشق« است و »مذهِب رندان«. در واقع، 
بسیاری شعرای دیگر، رفتاِر حافظ یادآوِر مالمتی هاست که »با رنــدی این تکــرو آزادانــدیش مناســبت
دارد« و او را »بخاطر انکاری که در حق صوفیه دارد شاید بتوان به طرز فکر اهل مالمت نزدیک خواند«
)ع. زرین کوب(. از قرن پنجم هجری در خراسان، مالمتی آنها بودند که خــود را رنــد و الابــالی /قلنــدر و
بی اعتنا به دیگران نشان میدادند و بازی در می آوردند. این نوع بازی در بحران و هــرج و مــرج و از هم
پاشیدگی بروز میکند و شبیه آنرا در جهاِن امروز و بویژه در نزِد جوانــان می یــابیم؛ همــان بــازی کــه ژ.
ُدوینیو میگوید. اما قلندری/بی چیزی و رفتــاِر مالمــتی بــه مهــاجراِن بی خانمــان کــه در هنگــام بحــراِن

شدید به شهرها می ریختند نیز برمیگردد. 

مالمتی ها میخواستند به »عدم تقوی و می خوارگی و ترک شرع معروف شوند« )ق. غنی(. بنظرم
میرسد که  به مذهب/قــدرت عکس العمــل نشــان میدادنــد و از این نظــر، شــاعراِن عاشــق پیشــه ی
ایرانی با مالمتی ها همخوانند. بـه مالمـتی، »دیوانـه ی عاقـل« میگفتنـد. دیـوانگی، بی اعتنـایی بـه



حسابگری و تحقیِر صالح طلبی، زندگی یی بر باد رفته احساس کردن، اعتراض به ِخَرِد نظاِم حـاکم و
ــود. تحقیر و تخریِب خود، رفتاری معمول حداقل در سطحِ سخن، بین صوفیان و شاعران تعمیم یافته ب
میشل فوُکو از این پدیده ی اجتماعی در قرون وسطای فرانسه صحبت میکند و انتخــابِ رفتــار ِ جنــون

آمیِز آن زمان را نتیجه ی استبداد کلیسا و حکومت میداند. 

از نیمه ی دوِم قرِن پنجم ببعد، بویژه پس از حمله ی مغول، گفتاِر جنون انگیز و میل به رهایی از بن
بسِت سخِت فاجعه آمیز، نشاِن بحراِن هویت و گم گشتگی است. صوفیان نیز چاره را در جســتجوی
یکی شدن با خدا میدانستند، آنچنــان کــه در اشــعاِر عطّــار )عــارفی شــوریده کــه در سلســله مــراتِب

: صوفیاِن خانقاهی نبود( می آید

پس زتکلیف و ز عقل آمد برون          پایکوبان، دست میزد از جنون
: اکنون من ندانم کیستم         بنده،باری، نیستم، پس چیستم؟ گفت

بندگی شد محو و آزادی نماند         ذره یی در دل، غم و شادی نماند
من ندانم تو منی یا من تویی           محو گشتم در تو و گم شد دویی

بویژه که اعتراضِ صریح همراه است.  با  او روحیه ی مالمتی  پیداست که در  از اشعار حافظ چنین 
: حاشیه روی را اختیار کرده و با مصلحت بینی و اندیشه ی حکومتی در ستیز است

رنِد عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟       کاِر ُملک است آنکه تدبیر و تأمل بایدش

این »رنِد عالم سوز«، »انسان متفکر و مسئول«ی است که »مبارزه«ی خود را »به اعصار و قرون
پس از خود نیز گسترش« میدهد )م. استعالمی(.

مضموِن آورد،  می  روی  استدالل  به  غنایی  شعِر  از  حافظ  و  آوردم  قبالً  که  را  غزلی  از  بخشی  در 
: مالمت بمعنای رندی و تکیه گذاری بر اصل ِ کام تصریح شده

تا گنجِ غمت در دِل ویرانه مقیم است            همواره مرا کوی خرابات، َمقام است
از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است         وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است

میخواره و سرگشته و رندیم و نظرباز             وآن کس که چو ما نیست در این شهر کدامست؟!
با محتسبم عیب مگویید که او نیز                 پیوسته چو ما در طلِب عیشِ مدام است

! منشین بی می و معشوق، زمانی      کایّاِم گل و یاسمن و عید صیام است حافظ

بدینسان، مالمتی با حیثیِت خود بازی میکند تا ارزش های حاکم را ببازی بگیرد. خود را خراب میکند.
ــام و خرابات مظهِر دیوانگی، سرگشتگی و دربدری است. ولی یادآوری کنم که آنجا همه یکی اند و ن

: ننگ و سلسله مراتِب طبقاتی در کار نیست و بقوِل عراقی

این خراباتِ مغان است و َدرو، زنده دالن،     شاهد و شمع و غزل و رود و سرود.
زر و سر را نُبَود هیچ در این ُبقعه محل        سودشان جمله زیانست و زیانشان همه سود

می خوارگی مظهِر ذهنیِت زمان است و میل به رهایی از منطقِ دین ساالری را بر می انگیزد. ع.
: »روزگار حافظ روزگار فساد، روزگار دروغ، و روزگار ریا بـود، روزگـاری بـود کـه احـوال زرین کوب میگوید

عامه روی به فساد داشت و اخالق اشراف، مثل زمان ما، از »مــذهب منســوخ« بــه ســوی »مــذهب
(. فساد و دروغ و ریا بکنـار، مغــِز کالِم ع. زرین کــوب بـه گــوشِ مناز کوچٌه رندانمختار« می گرایید« )

: گرایش به رهایی از شریعت و توجه به مدنیت در شیراز پرورش می یافت. چنین می نشیند

تا سماع  نهایِت  بی  تکرار  و  حال  از  خانقاه ها  در  صوفیان  ی  مسلکی  آیین های  سازی،  خدا  برای 
خلسه، و از حاالتِ سکر تا بیاِن شطحیات میرفت. بــرای خداشناســی و اخالق پــردازی، در اثــِر تکثــیِر
ــانی ی مدرسه ها و لزوم کتاب های درسی، عده ای صوفی ی محقق و معلم را به راه نگارشِ آثار عرف



(.تــاریخ ادبیــات ایــرانمهم و از نظــر ادبی بــا ارزش و نــو آور در ســبِک نــثِر فارســی انــداخت )ذ. صــفا، 
مشاهدات و تفکراتِ درونی ی آنها چه بسا بطرز قابل تــوجهی بــه روان شناســی می انجامیــد. در آن
زمان، رشته ی پزشکی جدا بود و در مکاتب علـوِم دیــنی، تعلیِم فقــه و تفســیر قـرآن و علم حـدیث و
ــرح علِم کالم رواج داشت. در قرن هشتم و دوره ی تحصیل حافظ، مبحث تصوف نیز در این مکاتب مط

ــااز کوچــۀ رنــدانمیشــد )ع. زرین کــوب،  (. امــا مهم اینســت کــه در کالم، حافــظ از حــدود این علم پ
! فراگذاشت… و در عرفان هم

آیین های به  بی اعتنایی  به  تبدیل  بتدریج  بود  اولیه  منشِ  صوفی  ُزّهاد  محرِک  که  جهنم  از  ترس 
مذهبی و روزه و جهنم و بهشت شد. اما حــتی در خانقاه هــا روزه میگرفتنــد و نمـاز میخواندنــد )البتــه
نماز باید برای نرمش بدن مفید باشد!(. وعـده و وعیــدهای بهشــتی را حافــظ بارهــا بــه طــنز میکشــد

: )صوفیان نیز از قدیم، دل به پاداش های قرآنی در آن جهان نمی بستند(

سایه ی طوبی و دلجویی ی حور و لِب حوض       به هوای سِر کوی تو برفت از یادم

///دوازده///

 اختیاِر رندی 
ــاراِن پهلــوان منش بــا ظلِم از قدیم، در شعر فارسی، رندی و عیّاری مترادف یا در تداعی بوده انــد. عیّ
قدرتمندان در ستیز میشدند و از سـتمدیدگان حمـایت میکردنـد. یعقـوب لیث صـّفاری عیّـاری بـود کـه
ــود ــار جــوانمرد ب ــِر حکــومِت بغــداد ایســتاد. عیّ تشــکیالتِ نظــامی و اجتمــاعی تشــکیل داد و در براب
)جوانمردی بعنواِن ارزش حــتی وارِد آدابِ صــوفیان شــد. نــک م. اســتعالمی(. داســتانهای عامیانــه ی
ــتم، پ. وییِی پس از اسالم نیز از قهرمانی های عیّاران بسیار میگویند )نک م. محجوب(. در قرن بیس

حضوِر این ارزش را در فرهنگِ مردِم ایران گوشزد میسازد. 

رند بمعنی اولیه ی آن به می خواران و عربده کشاِن محله های مردمی میگفتند، افرادی سرکش،
حاشیه رو و چه بسا پهلوان صفت که مخفیانه در زورخانه، به زور آزمایی و زور ورزی میپرداختنــد )این
سنت در هند نیز وجود دارد(. کلمه ی »رند« در سخِن با نقاب، نوعی فحش بود و به آنها که نســبت
به قدرت یاغی بودند نسبت داده میشد. اما تحوِل این کلمه را شاعران با مظهرسازی باعث شــدند و
»در شعر عارفانه ـ عاشقانه »رند« به صورت شخصیّتی دل خواه در آمد و می خوارگی و الابالی گری
او مظهر وارستگی و سرمســتی و رهــایی از تعلّقــات شــد )…( کســی شــد کــه )…( بــه هیچ قیــدی

وابسته نیست به جز هللا و از شیخی و مریدی بیزار است« )م. برزگر خالقی(

قدرت و  جامعه  و  خانقاهی  زهِد  و  شریعت  به  کجی  گسیختگی/دهن  لجام  مظهِر  رندی،  از  شعرا 
ساختند و مانند خیّام به »زاهدان ریایی و عوام« میتاختند )ذ. صفا(. رند معنای زیرک و حیله باز و آزاد
اندیش پیدا کرد و یادآوِر »بازی« است، آنطور که ژ. ُدوینیو میگوید. شعِر رندانه علیه مذهب ساالری و

بعنواِن مظهِر آزادگی و آزادی خواهی به بیان آمد. 

 ی دهخدا پیگیری کنم. ترکیباتی چونلغت نامهمفهوِم آزادی در شعِر فارسی را لحظه یی به کمِک 
»آزاده خو« و »آزاده سرو« در آن هست، ولی پیش از هر معنی، »آزاد مردان« بمعنــای نجبــا و شــرفا

!… متضاد با بندگان.  بود

: فردوسی )قرن پنجم هج.( »آزادگان« را در تضاد با »بندگان« بکار میبرد
هر آنکس که دارد ز پروردگان        ز آزاد و ز پاکدل، بندگان

: و هم چنین در معنای غیر مقید، که در آن، آزادی با تِن آزاد تداعی شده



تن آزاد و آباد گیتی بر اوی           برآسوده از داور و گفت و گوی
: و در معنای رها شده از

ز گفتاِر او انجمن، شاد گشت        دِل شهریار، از غم آزاد گشت

بکار میبرد، ولی در تنگنای تن، تناقضی را که در زندگی باباطاهر )قرن پنجم هج.( هم در همین معنا
ی استبدادی هست یادآور می شود :

!     که هرچه دیده بیند دل کند یاد ز دسِت دیده و دل هر دو فریاد
!  بسازم خنجری نیشش ز فوالد       زنم بر دیده تا دل گردد آزاد

شــد، »آزاده«، که بمعنای جوانمرد هم هست، از رودکی ببعد، یکی از مضــمون هــای شــعر فارســی
ســیمایباحتماِل قوی باین جهت که جوانمردی ارزشِ واالیی در فرهنگِ ایران است )نک ج. ستّاری، 

:  (زن

دایم بر جان او بلرزم، اَزیراک         مادِر آزادگان کم آرد فرزند

: ُعنُصری )قرن پنچم هج.( آزادی را با ارزشهای دیگر تداعی میکند
دانش و آزادگّی و دین و ُمُروّت      این همه را خادِم ِدَرم نتوان کرد

در بار  چند  که  را  ادبی  تصویِر  این  آزاد«،  »سوسن  هج.(  پنجم  )قرن  منوچهری  آزادی،  بیاِن  برای 
: غزلهای حافظ نیز دیده میشود، به بیان می آورد

!     !         نرگسِ خوشبوی و شاخِ سوسِن آزاد بیار سوسِن آزاد و شاخِ نرگس بیار، جفت

آزادی را به معنای سیاسی ی آن بکار برده : فرّخی )قرن پنجم(

! ای به ُحرّی و به آزادگی از َخلق پدید،        چون گلستاِن شکفته ز سیَه شورستان

: با زباِن معترضِ خود، ناصرخسرو )قرن پنجم( روحانیاِن حاکم را چنین افشا میکند

کجا باشد محّل آزادگان را در چنین وقتی        که بر هر گاهی و تختی، شه و میر است موالیی؟

: سنایی )قرن پنجم( آزادمردی را دور شدن از توانمردان معنا کرده

هیچ دانی از چه باشد قیمِت آزاد مرد؟      بر سِر خواِن لَئیمان دست کوته کردن است

: عطّار نیشابوری )قرن ششم ـ هفتم هج.( آنرا در معنای سر افرازی بکار برده

آزاد شدی چون اَلِف، اگر چند       امروز، به زیِر طمع، چو دالی

اجباراتِ از  حال،  عین  در  و  مندی  هوس  از  بودن  رها  بمعنای  هج.(  هفتم  )قرن  سعدی  شعر  در 
آمده : اجتماعی و مذهبی

تو آزادی از نا پسندیده ها     نترسی که بر وی فَِتد دیده ها

: و هم چنین
! : یکی میوه یی نمی آری        جواب داد که آزادگان ُتهی دستند به سرو گفت

)قرن هشتم هج.( آنرا در درستی و صداقت و طرِد تزویر در روابط اجتماعی و الهام گرفتن از حافظ
آزادگی در طبیعت میجوید :



!             به راستی، طلب آزادگی از سرو و چمن طریقِ صدق بیاموز ز آبِ صاف، ای دل

 بار در دیوان حافظ تکرار شده، از جمله در غزلی که40آزاد و آزاده و آزادگی و فارغ و رها در مجموع 
بطور وضوح از سعدی الهام گرفته :

زیِر بارند درختان که تعلّق دارند         ای خوشا سرو که از باِر غم آزاد آمد

:  باید تصریح ساخت که در زباِن حافظ، کلمه ی رندی بجای کلمه ی آزادی بکار می رود

! همچو حافظ، برغِم مدعیان،        شعِر رندانه گفتنم هوس است

ایرانی ی دیگر، از هر شاعِر  بنظر میرسد که شاعری که در فصاحت خود بیش  در نظر اول عجیب 
 بــار(118خالقیت نشان میدهد و راه خود را در رهایی میجوید، اینهمه از بند و بنده و بندگی و غالم )

سخن میگوید. مسلم اینســت کـه در این نظـام اقتصـادی، بـا بـردگی ی کشـاورزان و محرومــان، و در
روابِط اجتماعی که بر سلطه ی طبقاتی در هرِم اجتماعی بنا شده، بیاِن بردگی از راه فــرا ــ معنــایی
نشاِن ایماِن مسلمان است )»بنده ی خدا« که قرآن میگوید و بقیه تکـرار میکننـد(. در این بیـان، ابـراِز

: »وز بنـده، بنــدگی برسـان شــیخِ جـام فروتنی و خلوصیت و اطاعت و احترام و شیفتگی نیز هســت
،  بورژواهـای17!« )= طنز با تکرار در مصـراع بسـط پیـدا میکنـد. در نمایشـنامه های مـولیِر در قـرن  را

!«(.  : »ما نوکِر شماییم شکم گنده ـ حاج آقاهای آن زمان ـ بهم تعارف میزنند

حافظ به اوضاعِ اجتماعی و مذهبی و سیاسی ی شهر بسیار حّساس است و در این راه از سعدی،
و بویژه از اوحدی )قرن هفتم ـ اوایـِل قــرِن هشــتم هج.( الهــام میگــیرد. اوحــدی در »نکــوهش فقهــای

: دون« )م. معین( و حیله گری در روشنفکربازی چنین سراییده )با نقل از م. معین(

در حیَل، دفتر و کتاب که ساخت؟        یا به تزویر، فصل و باب که ساخت؟        
سخِن راست در نََوردیدن                   ِگرِد تأویل، ُدور گردیدن )…(
لشکِر ترک و لقمه های حرام             رفته بر پیشگاِه خواجه امام

:  حافظ بنوبه ی خود این نوع مضمونها را میپرورد. از جمله چنین میسراید

ننهاده ایم باِر جهان بر دِل ضعیف                   وین کار و بار بسته به یک مو نهاده ایم
طاق و رواقِ مدرسه و قال و قیِل فضل            در راِه جام و ساقی ی َمهرو نهاده ایم  )…(

! ! دِل سر َگشته ات کجاست؟     ـ در حلقه های آن خِم گیسو نهاده ایم : حافظا گویند

در واقع، همانطور که م. استعالمی میگوید، حافظ بخصوص از خرقه ی آلوده شیخ و شیوخِ صوفی که
خود نیز در جوانی جزو آنها بوده و »مانند آنها ظاهری زاهدانه داشته، اما همیشــه آن ظــاهر حــق بــه
جانب را آلودٌه ریا و فریب می دانسته، و الف صالح، یعنی اینکه صالح و تقوایی در کار نبــوده، ادّعــا یــا
ــاِل دین ــه دنب تظاهر به آن بوده« فاصله یی انتقادی و حتی عصبانی میگیرد. َخلقی را نیز که کورکوران

)خلق در این نوع غزلهایش بمعنای دیگران و ساالری میرود و از آن مرجع میسازد بباِد سرزنش میتازد
محیط است( :

سر به آزادگی از َخلق برآرم چون سرو،        گر دهد دست که دامن ز جهان درچینم

برابِر در  یی  وزنه  خود  شعِر  با  دارد،  همتایی  بی  هنِر  میداند  که  نشین«  »مصدر  حافِظ  بدینسان، 
ــه در افشــای بن بســِت نظــاِم ــر میســازد، بخــود نقشِ آزاده یی را میدهــد ک مــذهب ســاالری و تزوی
اجتمــاعی/سیاســی/دیــنی، ســنِّت ادبی ی رنــدی را »اختیــار« کــرده. در حالیکــه عــده یی از حافــظ
شناسان او را جبری میدانند و هواداِر خدای َجبّاِر قرآنی. ولی حافظ، رندانه، بر خدایی پر انعطــاف کــه



رفتاِر »بنــده« و »گنهش« را درک میکنــد و می بخشــد اصــرار میــورزد. او میکوشــد آرزوی آزادگی را در
نظاِم بردگی بازگوید. بهمین جهت، رندی او بر اظهاِر بندگی می چربد. اگر تعداِد تصریح شده ی رندی

 بار در دیوانش بیشتر میشود. 110و رند و ترکیباتش را هم به آزاد و آزاده بیفزاییم از 

: رندی ی حافظ از روی صداقت و راستی است

این دلقِ ملّمع را بخواهم سوختن روزی                 که پیِر می فروشانش به جامی بر نمیگیرد
از آن روی است یاران را صفاها با می ی لعلت        که غیر از راستی نقشی درین جوهر نمیگیرد

نصیحتگوی رندان را که با حکِم قضا جنگ است       دلش بس تنگ می بینم، مگر ساغر نمیگیرد؟!
میاِن گریه میخندم، که چون شمع اندرین مجلس     زباِن آتشینم هست، لیکن در نمیگیرد       

در و  نظاِم سلطه  نشیناِن  اوباش/حاشیه  فقرا/رنداِن  ی  جبهه  در  را  حافظ  رندی،  چیز،  هر  از  بیش 
تقابل با طبقه ی ثروت اندوِز مزوّر، که مذهبیون و صوفیان در رده ی آن بودند، جای میدهد و چهره یی
ملحدانه به او میبخشد. البته تحریِک زاهد سنتی ادبی شده بود. حافظ، از جملـه، ارزش هـای آییــنی

: ی دینی را ببازی میگیرد

در کعبه ی کوی تو هر آن کس که درآید      از قبله ی ابروی تو در عیِن نماز است

آنرا که  میدهد  را  آزادی  این  بخود  که  اوست  ولی  داشت،  وجود  او  از  پیش  شعری  مضموِن  چنین 
شدیداً ملحدانه سازد تا به ترس و گناهی که شریعت راه انداخته دهن کجی کند :  

! تا سحرَگِه َحشر،         به می ز دل ببرم هوِل روِز رستاخیز پیاله بر کفنم بند

شیوخِ و  و شیخ  مذهبیون  قشِر  برابِر  در  پرور  مدنیت  قشِر  که  میدهد  نشان  حافظ  اشعار  نوع  این 
صوفی قد برافراشته. این جرأت از صمیمیتی می آید که در آن، مــدنیِت آغشــته بــه تقــدس انگــیزه ی
آزادی خواهی شده. خشک مذهباِن حیله گر که بر دیگران اصــِل کــام و عشــق را ممنــوع میســازند و

:   تظاهر به زهد میکنند برای حافظ غیِر قابِل تحّملند

پشمینه پوشِ  تندخو، از عشق نشنیده است بو        از مستی اش رمزی بگو تا تَرِک هشیاری کند

در تلفیقِ رندی و عشق، حافظ میکوشد از سنگینی ی باِر گناه برهد و اصِل کام را صادقانه به صحنه
بیاورد. چنین صداقِت رندانه یی با سخِن بـا نقـاب در تضـاد اسـت و طـرِد آن، لـزومی فـرهنگی شـده.

: حافظ پایاِن مذهِب مزوران را بچشم می بیند

سخِن غیر مگو با مِن معشوقه پرست                 کز وی و جاِم می ام نیست به کس پروایی
: این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه می گفت      بر دِر میکده یی، با دف و نی، ترسایی

! گر مسلمانی از این است که حافظ دارد،              آه اگر از پسِ امروز بود فردایی

م. معین تأیید میکند که پس از این غزل که در زماِن شاه شجاع سراییده شده، به حافظ تهمِت الحاد
: زدند و او را از دربار دور کردند. هم چنین، در غزلی دیگر، حافظ چنین سراییده

! چنان بزد رِه اسالم غمزه ی ساقی       که اجتناب ز صهبا مگر صهیب کند
ره زدن= غارت کردن. صهاب= شرابِ سرخ. صهیب= نام یکی از رؤسای پارسای عرب. »ناز و غمــزه ٌ
ساقی چنان راه دین و ایمان را می زند و مسلمانان را گمــراه می کنــد کــه مگــر فقــط صــهیب بتوانــد از

نوشیدن شراب خودداری کند« )م. برزگر خالقی(

}صفویه با تزویر و مذهب ساالری، اسالم را وسیله ی قدرت ساختند. رژیِم کنونی در ایران، سقوِط
 دین را به پایان برد و بنظر میرسد که دیگر سر بلند نخواهد کرد.{



حافظ دو سه بار بوضوح میگوید که »از هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است«. دین و سیاست از هم جدا
نیستند و با حمله به دین، او بــه سیاســِت نظــام حملــه میکنــد. در برابــِر بن بســِت مــذهب ســاالری،
اعتراض او به دروغ و حیله گری باال میگیرد. بویژه، از میاِن مزوران، حافظ با حمله ی تنــِد خــود یقــه ی
»صوفی ی َدّجال کیشِ  ُملِحد شکل« را میگـیرد، زیـرا صـوفیان دسـِت خـود را بـه ظلِم قـدرت و ثـروت

: آلوده اند

! بیا که آینه صافی است جام را      تا بنگری صفای می ی لعل فام را صوفی
راِز دروِن پرده ز رنداِن مست پرس              کاین حال نیست صوفی ی عالی مقام را     

ــدازه حیلــه مذهبیوِن دیگر )فقها، علما، ُوّعاظ، قضات( که خود را پشِت قرآن پنهان میکنند نیز بهمان ان
: گرند

! ! می خور و رندی کن و خوش باش، ولی      داِم تزویر مکن چون دگران، قرآن را حافظا
 

رندی ی حافظ، منطقی دارد متعلق به دوره ی گشایشِ فرهنگی در شــیراز و طــرِد »زهــِد خشــک« و
:  سرکشی ی شیرازیان، بر پایه ی صفای دل که هنرمنداِن مدنیت ساز باید داشته باشند

!             طریقِ رندی و عشق اختیار خواهم کرد نفاق و زرق نبخشد صفای دل، حافظ
)نفاق و زرق= دورویی و ریاکاری(

با عشق و رندی بعنواِن اصِل هویت، حافظ سخِن شاعرانه را به اوجِ گستاخی میرساند و مدنیت را
در شیراز به شکوفایی میبرد. انتخابِ رنــدی، سرکشــی در برابــر مــذهب/قــدرت و حــتی در برابــِر جــبِر

: قادرانه ی الهیِت قرآنی است

این چه استغناست، یارب! وین چه قادر حکمتست   کاین همه زخِم نهان هست و مجال آه نیست؟!

رندی، همان انتخابِ دیوانگی، یعنی دوری از ِخَرد/سخِن با نقاب است، طرِد عقِل شرعی و اخالقِ
: دینی ی دست و پاگیِر قهقرایی است که وسیله ی حیله گری شده

! چه نسبت است به رندی، صالح و تقوی را ؟          سماعِ وعظ کجا، نغمه ی َرباب کجا

}رژیِم کنونی ی ایران نیز هرگونه جنایتی میکند و دروغ خود را با عقِل شرعی تزیین میسازد.{ 

در غزِل زیر )که بصور مختلف، مضمون آن در چندین شعرش آمده( حافظ آن رند، آن »شاِه شوریده
سران« است. از رسِم خاِل سرخ بر پیشانی انداختن )که نه تنها در هند، بلکـه در ایــران نـیز مرســوم
بود(، حافظ تصــویری کافرانــه میســازد. رنــدی/افشــاگری بــا عشــق تــداعی دارد. او خواهــاِن آزادی هــا

: از ممنوعیت ها و سانسور ســرباز میزنــد و بــا زبــانی مــدنی در صــحبت از عرفــان، لحظه هــای است
: شعر را که سازنده اند ارزش میداند

 
گر من از سرزنشِ مدعیّان اندیشم،                  شیوه ی مستی و رندی نرود از پیشم

زهِد رنداِن نوآموخته راهی به ِدهی است          من که بدناِم جهانم، چه صالح اندیشم؟
! !      زآنکه در بی خردی از همه عالم بیشم شاِه شوریده سران خوان مِن بی سامان را

بر جبین، نقش کن از خوِن دِل من، خالی           تا بدانند که قرباِن تو کافرپیشم
! !                        تا در این خرقه ندانی که چه نادرویشم اعتقادی بنما و بگذر، بهِر خدا

!          که ز مژگاِن سیه بر رگِ جان زد نیشم ! بدان یار رسان شعِر خونباِر من، ای باد
من اگرباده خورم ور نه، چه کارم با کس؟           حافِظ راِز خود و عارِف وقِت خویشم

او سخِن با نقاب با زباِن عربی را که در نوشته ها و گفته های فضال و صوفی صفتان و واعظان پشِت
: بمسخره میگیرد سِر هم آیه وار سرازیر میشوند



! اگرچه عرضِ هنر پیشِ یار، بی ادبی است        زبان خموش، ولیکن دهان پر از عربی است

فشاِر نظاِم اجتماعی، در تحمیِل رفتار و پندار در تربیِت مذهبی و تاریک اندیشی، بحدی است که
افراد برای هم، زاهدانه، نقش بازی میکنند. حافِظ قاری و غزلســرا در این میــان گــیر افتــاده، امــا از آن

: رندی میسازد

حافظم در مجلسی، ُدردی کشم در محفلی        بنگر این شوخی که چون با َخلق، ُصنعت میکنم
)ُدردی َکش= فقرا که شرابِ تِه ُخم را که ارزان تر بود مینوشیدند(

این بیت اشاره یی است به تناقض های بین مذهبیون و زندگی ی عینی. اول بار نیست که کلمه ی
: »حافظ« در بیت تخلص میتواند به خوِد شاعر بر نگردد و مقصود از آن، رفتاری عمومی باشد

! ُصراحی میکِشم پنهان و مردم دفتر انگارند       عجب گر آتشِ این زرق در دفتر نمی گیرد

برزگر م.  )توضیحِ  میریزند  شراب  پیاله  در  آن  از  که  دراز  و  باریک  گردن  با  بلورین  ظرف  )صراحی= 
خالقی(. میکِشم= میبََرم(

: در هر حال، حافظ خود را پاِک خالص هم نمیداند

می ده که شیخ و حافظ و مفتّی و محتسب         چون نیک بنگری، همه تزویر میکنند
 

! این نو دولتان را با : »یا رب تحریکهای حافظ علیِه هیئِت حاکمه، گاه، با دشناِم عامیانه همراه است
!«.  خر ِ خودشان نشان

: و یا
! !      پارُدمش درازباد، آن حیواِن خوش علف صوفی ی شهر بین که چون لقمه ی ُشبهه میخوَرد

)ُشبهه= ناپاک. پارُدم= بنِد پاالن(        

که میکند  اعتراف  صادقانه  ندارد،  پروایی  صوفیان  و  مذهبیون  تحریِک  از  که  حافظ  خود،  ی  رندی  با 
: عشق و هوس مندی میتواند حتی در هنگاِم نمــاز اشتهای جنسی و تقوا با یکدیگر منافی نیستند

: بروز کند

! در نمازم، خِم ابروی تو با یاد آمد          حالتی رفت که محراب به فریاد آمد

: و بنظر میرسد که این را از سعدی الهام گرفته که چنین میسراید

چه نماز باشد آنرا که تو در خیال باشی      تو منم نمیگذاری که مرا نماز باشد

از بعد  نقاب،  با  طرِد سخِن  و  خود  سانسوِر  از  رهایی  در  که  است  گستاخی  رنِد  حافظ  بدینسان، 
سعدی تأکید میکند که کام اصل است و از تقــدس، جداناپــذیر. معنــایش اینســت کــه در شــیراِز آنهــا،
علیرغِم وفوِر عبادتگاه ها و مذهبی بودِن مردم، زهــد و آخونـدبازی زیــِر ســوآل رفتــه بـود و در مـدنیت،
تقدس به کام پیوسته بــود. حافــظ در یکی از غزلهــای عاشــقانه ی خــود کــه در آن، روی یــار و »لطــف
الهی« با هم تداعی میشوند، این مضمون را )که اصل آن از سعدی است( در یــک بیِت تخلّص چــنین

: میسراید

در صومعه ی زاهد و در خلوتِ حافظ        جز گوشه ی ابروی تو، محرابِ دعا نیست

: حافظ پروایی ندارد که میل به عشق/کام را در پیری نیز اقرار کند



پیرانه سرم، عشقِ جوانی به سر افتاد        وآن راز که در دل بنهفتم بدر افتاد
!  )…( از راِه نظر، مرغِ دلم گشت هوا گیر              ای دیده نگه کن که به داِم که در افتاد
! گر جان بدهد، سنگِ سیَه لعل نگردد           با طینِت اصلی چه کند؟ بد گهر افتاد

حافظ که سرِ  زلِف بتان، دستکشش بود      بس ُطرفه حریفی است َکش اکنون به سر افتاد        

این نوع اعترافات، رسوایی بپا میکرد. این رسوایی ها را در نوشته های عبید زاکانی نیز می بینیم.
در ذهن خود مجسم میکنم که در عینیِت زندگی در شیراِز هــنرپرور، انعطــاف و مــدنیت در آزادی بیــاِن
نسبی، شکوفایی می یافت )شعِر سعدی یکی از زمینه سازان آن بود(. حافظ فرزند چــنین شــیرازی
است. او عشق و آرزو و کام را با تکیه به خدایی عادل و بخشنده بیان میکند : »تو با خدای خود انداز

!«. در حالیکه بنیاِد دینی )چه شرعی، چــه خانقــاهی( از دلــق و عبــای مفســداِن کار و دل خوش دار
حاکم یاری میگرفت. در برابر این تنــاقض، حافــظ بـا اعتقــاِد قلــبی خــود، بــه افشــای صــوفی و واعــظ و
مفتی و قاضی و محتسب و سلطان، یعنی طبقاتِ حاکِم مزوّر میپردازد. این از ابتدا در غزلهــای دوران
جوانی اش دیده میشود. گویا به شاه شجاع خرده میگرفت که چــرا میخواهــد خــود را خشــک مــذهب

جلوه دهد. همین مدتی مایه ی کدورتشان شد )ع. زرین کوب(.

روِز نخست، چون دِم رندی زدیم و عشق       شرط آن بود که جز رِه این شیوه نسپریم

از این رو، عشق و رندی دو انگیزه ی همیشگی ی شعر حافظند، او را به »جمعِ معانی« میرسانند و
راِه »از خود رهایی« )ع. زرین کوب( را برایش باز میکنند. غزلی از او نیست، حتی کمتر غــزِل عارفانــه

و در آن گســتاخی و اعــتراض، یی از او هست که مبدأ حرکِت سـخنش، عشــق/کـام و رنـدی نباشـد
: تقدس را مایه ی مدنیت نسازد

راهی بزن که آهی بر ساِز آن توان زد               شعری بخوان که با آن، رطِل گران توان زد
بر آستاِن جانان، گر سر توان نهادن                   گلبانگِ سربلندی بر آسمان توان زد

قّدِ خمیده ی ما، َسهلَت نماید اّما                    بر چشِم دشمنان، تیر، از این کمان توان زد
در خانَقه نگنجد اسراِر عشق بازی                   جاِم می ی ُمغانه هم با ُمغان توان زد

درویش را نباشد برگِ سرای سلطان                 ماییم و کهنه دلقی کآتش در آن توان زد
اهِل نظر، دو عالم، در یک نظر ببازند                  عشق است و داِو اوّل، بر نقِد جان توان زد

گر دولِت وصالش خواهد دری گشادن                سرها بدین تخیّل، بر آستان توان زد
عشق و شباب و رندی، مجموعه ی مراد است    چون جمع شد معانی، گوی بیان توان زد 

!  شد رهزِن سالمت زلِف تو، وین عجب نیست       گر راهزن تو باشی، صد کاروان توان زد
!         باشد که گوی عیشی در این جهان توان زد ! به حّقِ قرآن، کز ِشید و َزرق بازآی حافظ

ی فرهنگی  احتیاجِ  را  رندانه  عرفاِن  حافظ  آورد.  می  سرکشی  و  است  ساز  تقدس  عشق 
میداند: شهر

داده ام باِز نظر را به تََذروی پرواز                   بازخواند مگرش نقش و شکاری بکند 
کو َکریمی که ز بزِم طربش، غمزده یی         جرعه یی در کشد و دفعِ ُخماری بکند؟

! شهر خالیست ز عّشاق. بود کز طرفی         مردی از خویش برون آید و کاری بکند

از میکند،  گوشزد  را  بودن  منفعل  از  دور شدن  و  فرصت طلبی  طرِد  لزوِم  او  نیز،  دیگری  غزلهای  در 
: جمله

! جاِم می ام ِده که به پیری برسی عمر بگذشت به بی حاصلی و بوالهوسی           ای پسر
چه ِشَکرهاست در این شهر که قانع شده اند       شاهبازاِن طریقت به مقاِم مگسی؟   )…(
! کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش            َوه که بس بی خبر از اینهمه بانگِ جرسی

! !               حیف باشد چو تو مرغی، که اسیِر قفسی بال بگشای و صفیر از َشَجِر طوبا زن
)شجِر طوبا= درخِت بلنِد طوبا در بهشت. صفیر زدن= نغمه خواندن(.



در غزلهایش، حافظ تعلق خود را به گروِه رنداِن جهان بین، رندان/عارفان، رنداِن َقلَندر صفت و درویش
منش و حاشیه رو در برابِر »صالح و تقوی« واضــح میســازد. او از رنــداِن عــالم ســوِز مســت اســت. در
برابر بنیاد هایی چون مسجد و خانقاه، پیشنهاِد حافظ اینست که رندان، خراباتِ ُمغان را مقــِر خــویش

: بسازند

در خراباتِ مغان، ما نیز هم منزل شویم          کین چنین رفتست در عهِد ازل، تقدیر ما
 در دیوانش، در دو سه مورد، رندی در معنای منفی ی آن، یعنی اوباشی و الابالی گری نیز آمده. غیر
ازاین، در فرا ـ معنایی، رند همان عاشقِ معترضِ تکرو اســت. بلنــدپروازی ی رندانــه ی حافــظ تــا آنجــا
میرود که چون به تصوِف خانقاهی نپیوسته و از صوفیاِن حیله گر فاصله میگیرد، یــاران خــود را کــه چــه

: بسا از سالکاِن سرخورده بوده اند تشویق میکند که ابتکاِر عمل را بدست بگیرند

! !          جهدی کن و سر حلقه ی رنداِن جهان باش در خرقه چو آتش زدی، ای عارِف سالک

سیاسِت این گروه، نفی ی مذهب/قدرت و زیر سوآل بردِن صریح آن است. م. رستگار فسائی حافظ
را از دایره ی عارفاِن روشنفکِر معترض به نظام اجتماعی در آن زمان میداند. در بیت زیر، حافــظ حضــوِر

: معترضان را در صحنه با استعاره ی شطرنج بیان میکند

تا چه بازی رخ نماید، بیدقی خواهیم راند             عرصه ی شطرنجِ رندان را مجاِل شاه نیست

ممکن را  اجتماعی/مذهبی  بسِت  بن  و  استبداد  بساِط  برداشتِن  بین  از  حافظ  دیگر،  غزلی  در  و 
: میداند

ُحسنت به اتفاقِ مالحت، جهان گرفت           آری، به اتفاق، جهان میتوان گرفت   )…(
! از این آتشِ نهفته که در سینه ی من است    خورشید، شعله یی است که در آسمان گرفت

! سبِک رندی
با الهام از نازک بینی ها و ظریف کاری های حافظ، شاعراِن بعد از او، بویژه در هنــد، ســبِک هنــدی را
ساختند که بر جزئیاتِ عینی تکیه میگذارد )نــک ذ. صــفا(. طنزانــه، میتــوان ســبِک حافــظ را کــه در آن،

!  رندی یکی از ارکان است و هجو و تعارض مایه ی آن، سبِک رندی دانست
در واقع، در بسیاری موارد، رندی ی حافظ، زیرکی ی اوست در پافراگذاشتن از اصول و قواعِد مذهب/

: قدرت، در بازی با قراردادهای شعری و اخالقِ  رسمی. او سبِک رندی اش را در طنز میپرورد

! پرده از رخ بر فکندی یک نظر در جلوه گاه         وز حیا، حور و پری را در حجاب انداختی
! باده نوش از جاِم عالم بین، که بر اورنگِ َجم     شاهِد مقصود را از رخ، نقاب انداختی

در این غزل شاید حافظ از ُعبید زاکانی، که بزرگِ سبِک رندی است!، الهام گرفته و لحِن او را بکار
برده. در هر حال، این همان »طریقِ رندی« است که خود میگوید. این طریــق، از »طــریقت«ِ  صــوفیان
نمی آید، بلکه بمعنــای عــاِم کلمــه، جســتجوی راه اســت، یعــنی طــریقت/جســتجو در راه/تحقیــق در

: مدنیت و پرورشِ تقدس

در مذهِب طریقت، خامی نشاِن کفر است     آری، طریقِ دولت، چاالکی است و َچستی

: نشانه های بسیاری از سبِک رندی در غزلهای حافظ هست

نصیحتگوی رندان را که با حکِم قضا جنگ است   دلش بس تنگ می بینم، مگر ساغر نمیگیرد؟! )...(
بدین شعر تِر شیرین، ز شاهنشه عجب دارم     که سر تا پای حفظ را چرا در زر نمیگیرد؟!  



: و یا
! حدیِث مدرسه و خانقه مگوی، که باز            فتاد در سِر حافظ، هوای میخانه

: بهم چنین، با از راه بدر بردِن معنا

! :      ما را بکشت یار به انفاسِ عیسوی این قصّه ی عجیب بشنو از بخِت واژگون
ــار را بــه آن تشــبیه ســاخته، ولی از بس انفــاسِ عیســوی مــرده هــا را زنــده میکــرد و حافــظ نََفسِ ی

! خوشبوست عاشق را میُکشد

: و گاه یادآوِر عبید زاکانی اما تحریِک حافظ بیش از اینست

مشکلی دارم، ز دانشمنِد مجلس باز پرس:          توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند؟! )…(
! صبحدم، از عرش می آمد خروشی، عقل گفت:     قدسیان، گویی که شعِر حافظ از بر میکنند

: و یا
زاهِد خلوت نشین، دوش به میخانه شد                 از سِر پیمان برفت، با سِر پیمانه شد

! صوفی ی مجلس که دی، جام وقدح میشکست      باز به یک جرعه می، عاقل و فرزانه شد

: گستاخی ی حافظ هنوز بیش از اینهاست
! فقیِه مدرسه، ِدی، مست بود و فتوا داد         که می حرام، ولی بِه زماِل اوقاف است

: و یا
! که َخِم ابروی ساقی       بر میِشَکَند گوشه ی محرابِ امامت در خرقه زن آتش

از آن : و باز هم شدیدتر
! رشته ی تسبیح اگر ُبگَسست معذورم بدار      دستم اندر دامِن ساقی ی سیمین ساق بود

: و یا
نیست در کس َکَرم و وقِت طرب میگذرد              چاره آنست که سّجاده به می بفروشیم  )…(

! این حاِل عجب با که توان گفت که ما        بلبالنیم که در موسِم گل خاموشیم حافظ

: تا آنجا که کار به افشای رفتار و اعماِل روحانیون میکشد

هر چند کآن آراِم دل، دانم نبخشد کاِم دل       نقشِ خیالی میکشم، فاِل دوامی میزنم
!  با آنکه از وی غایبم، وز می چو حافظ تایبم      در مجلسِ روحانیان، گه گاه جامی میزنم

)تایب= توبه کننده(   

: یکی از ترفندهای رندانه ی حافظ، بازی ی هجوآمیز با بازنمودهای مذهبی است

! )...( : با ما منشین کز تو سالمت برخاست دل و دینم شد و دلبر به مالمت برخاست      گفت
مست بگذشتی و از خلوتیاِن ملکوت             به تماشای تو آشوبِ قیامت برخاست

شاعِر عاشق پیشه ی ما، معترضانه، سخناِن کفرآمیز بر زبان می آورد و حالِت قادسانه را در برخورد
: با ذهنیاتِ نظاِم مذهب/قدرت با تحریک و طنز می آمیزد

محرابِ ابرویت بنما تا سحرگهی        دسِت دعا برآرم و در گردن آرمت

: و رندانه تر از آن، در مورِد الهیت



! پیر ما گفت خطا بر َقلَِم ُصنع نرفت.       آفرین بر نظِر پاِک خطاپوشش باد

: هم چنین، در مورِد تقدیِر الهی

!   چو قسمِت ازلی بی حضور ما کردند     گر اندکی نه به وفقِ رضاست، خرده مگیر

: و باز هم شدیدتر در زیِر سوآل بردِن خدایی که صوفیان ساخته اند

! بیا که جامه ی سالوس بر کشیم      وین نقشِ زرق را خِط بطالن به سر کشیم صوفی
نذر و ُفتوحِ صومعه در وجِه ِمی نهیم              دلقِ ریا به آبِ خرابات برکشیم

سرِّ خدا که در ُتُتقِ غیب منزوی است          مستانه اش نقاب ز رخسار بر کشیم )…(
عشرت کنیم، ور نه به حسرت ُکشندمان      روزی که رخِت جان به جهانی دگر کشیم

)نذر و فتوحِ صومعه...= نذر و نیازی را که در صومعه جمع شده، خرجِ شراب کنیم. ُتُتقِ غیب= َحَرم و
راِز عالِم غیب(.

:  بار در غزلهای حافظ آمده. او رندانه از کنارش میگذرد40گناه 

! : گناِه من است !       تو در طریقِ ادب کوش و گو گناه اگر چه نبَود اختیاِر ما، حافظ

آنچه را باید خیانتهای علما و صوفیان خواند، بنیاِد دینی را بی معنا ساخته. سبِک رندی از لزوِم احیای
فرهنگی می آید. بهمین جهت، حافظ بنیاد های مذهبی و از جمله »مقاماتِ طریقت« در خانقاه ها را

: به تمسخر میگیرد

در مقاماتِ طریقت، هر کجا کردیم سیر         عافیت را با نظر بازی فِراق افتاده بود
)نظربازی بمعنای غور و تفحص و هم چنین، چشم چرانی(. 

! طبقه ی حاکم نیز از گستاخی های حافظ سهمی میبرد
!           بلکه از یرغوی سلطان نیز هم    )یرغو= استنطاق( عاشق از قاضی نترسد، می بیار

! : اَف/اَف/اَف در غزِل زیر، حتی نغمه رندانه ساخته شده و در ضرباهنگِ قافیه می ترکد

! که در این خیاِل کج، عمِر عزیز شد تلف  )...( از خِم ابروی تو ام، هیچ گشایشی نشد              وه
! من به خیاِل زاهدی، گوشه نشین و ُطرفه آنک      ُمغبچه یی ز هر طرف، میَزنَدم به چنگ و دف

در واقع، پوچ شدِن شریعت و تصوف در ریاکاری و زیِر سوآل بردن مذهب/قدرت با مدنیت، حافظ را هر
کــه در چه بیشتر به راِه آفرینشِ هنری برده. او میخندد و میگرید و به عشــق و عرفــانی دل می بنــدد

آن، »حدیِث آرزومندی« شعر او را به اوجِ تغزل میرساند :

! !      قطره ی باراِن ما، گوهِر یکدانه شد گریه ی شام و سحر، ُشکر که ضایع نگشت

شگرفی های  شعر حافظ
از میــان شــاعران پارســی گــوی، پس از بالغِت فردوســی و منــوچهری، حافــظ اســت کــه چــیرگی ی
بی نظیری در فصاحت و ابداعِ کالِم پیراسته ی آهنگین و در ابراِز عشــق و طــنز و اعــتراض و تقــدس از
خود نشان میدهد. بویژه، بازی های حافظ با صوت و نغمه، و با کلیشه ها و ارزشهای بنیـادی شـگرف

: آمیز است

مژدگانی بده ای دل! که دگر ُمطربِ عشق       رِه مستانه زد و چاره ی مخموری کرد
! نه به هفت آب، که رنگش به صد آتش نرود      آنچه با خرقه ی زاهد می ی انگوری کرد



غنچه ی ُگلُبِن وصلم ز نسیمش بشکفت        مرغِ  خوشخوان، طرب از برگِ گِل سوری کرد

به معشوق مانند گلی در حاِل امیِد وصال  گلبِن وصلم«=  »گِل سوری«= گِل محمدی. »غنچه ی 
شکفتن است. شـاعِر خوشـخوان را در کنـار خـود شـاد سـاخته. از این دورهـا، آوازش را میشـنوم. او
چشم به غنچه ی گلبن دوخته… از جامه ی پشمینه ی پاره پوره ی ریــایی ی زاهــد هم بگــذریم کــه

! گناهش با هیچ آب و شراب و آتشی پاک شدنی نیست

:  یکی از روشهای حافظ گردآورِی عناصِر یک حوزه ی معنایی است

! کاین لولیاِن شوخِ  شیرین کار ِ شهر آشوب     چنان بردند صبر از دل که ترکان، خواِن یغما را فغان

در این بیت، حافظ، قرینه گون، از مضموِن لولیان/کولیاِن دلربای شهرآشوب، و مضموِن »بغارت بردِن«
ظروف در پایاِن ضیافِت ترکان )کــه رســمی بیِن این غــارتگران بــود( یــک حــوزه ی معنــایی ی مشــترک
میسازد. عالوه بر آن، ساخِت سلسله های صوتی و بافِت شعراهنگ و ضــرباهنگِ ابــداعی اش معنــا

: شو/شی/َش/شو، این/این، آن/آن... را میگسترد

که بسیار در از دیگر ترفندهای شعری ی حافظ، ساختِن حوزه های معنایی ی ضد و نقیض است
: شعرش بکار رفته. او با کلماتِ متضاد )غم و شادی، هجران و وصل، و...( عبارت می بندد

!          چو عهد با سِر زلِف گره گشای تو بست چو نافه بر دِل مسکیِن من گره مفکن
!      خطا نگر که دل، امید در وفای تو بست تو خود حیاتِ دگر بودی، ای زماِن وصال

: هم چنین، حافظ استعاره های مضاعف میسازد

!        کز سِر پنجه ی شاهیِن قضا غافل بود؟ دیدی آن قهقهه ی کبِک خرامان، حافظ

: قهقهه ی کبک خرامان/سر پنجه ی شاهین قضا.  دو استعاره ی مضاعف در قرینه سازی ی متضاد

: »از اختصاص های کالم حافظ آنست که او معنی های دقیق ذ. صفا در مورد شعر حافظ میگوید
عرفانی و حکمی و حاصل تخیل های لطیف و تفکرهای دقیق خود را در موجزترین کالم و روشن ترین

: و فصیح ترین آنها بیان کرده است«. در واقع، حافظ از اغراق در نازک بینی ها پروایی ندارد

در خِم زلِف تو، آن خاِل سیه دانی چیست؟      نقطه یی دوده که در حلقه ی جیم افتادست )…( 
!       خاِک راهی است که در دسِت نسیم افتادست دِل من در هوسِ روی تو، ای مونسِ جان

: و یا در تصویر سازی ی نقاشانه یی که یادآور شاعراِن عصِر نویِن در همه جاست

از تابِ آتش می، بر گرِد عارضش، خوی،     چون قطره های شبنم، بر برگِ گل چکیده )خوی= عرق(

های )قافیه  مشکل«  های  »ردیف  انتخابِ  با  ها،  بینی  نکته  با  بسیطش،  بینشِ  با  دیگر،  طرِف  از 
و عشــقی و ترکیبی(، با عبارت بنــدی هــای منبّت شــده و نــازک کــاری هــا در توصــیِف عناصــِر عیــنی

احساساتی، و بویژه تصویرســازی هــای بی نظــیرش در قرینــه ســازی و تــداعی ی معــانی )مجــاورت،
مشابهت یا تضاد(، حافظ گشایشی پر طراوت و غنی به شعرش می بخشــد. تلفیــق آنهــا تــا آن حــّد
است که بطور نامحسوسی، شعِر حافظ را باید بیـاِن عشــق از خالِل آهنــگِ سلســله هــای صــوتی و
شعراهنگ و ضرباهنگ دانست. او »حــدیِث عشــق« را در غــزلی کــه در آن، فضــای شــب در نورهــای

: شبانه میلرزند، چنین تصریح میسازد

!        که جوشِ شاهد و ساقی و شمع و مشعله بود به کوی میکده، یا رب!، َسَحر چه َمشَغله بود
حدیِث عشق که از حرف و صوت مستغنی است      به ناله ی دف  و نی در خروش و ِولِوله بود



مباحثی که در آن مجلسِ جنون میرفت                   ورای مدرسه و قال و قیِل مسئله بود )…(
! ! که وقِت ُمُروّت، چه تنگ حوصله بود دهاِن یار که درماِن درِد حافظ داشت                       فغان

همه ی این شگرفی ها از شیفتگی در برابِر »ُحسن« می آید و ظرافت مندی ی بدیعی در شعرش
میسازد. گاه، آنچنان لطیف است که گویی از خطوِط باریِک مینیاتورها )»مو خط« ها( ظریف تر است.
در عین حال، حافظ غزل خود را بــا بســط و ابــداعِ ضــرباهنگ هــا در شــعراهنگ هــای موجــود در شــعر
فارسی و هماهنگی ی سلسله های صوتی میسازد. اینست لذت/عشــق ســازِی حافــظ کــه در آن،

: امیال از راِه نغمه به بیان می آیند و »عروسِ هنر« را می آرایند

ز جاِم گل دگر بلبل چنان مسِت می ی لعل است     که زد بر چرخِ فیروزه، صفیِر تخِت فیروزی

                                                                             zé/za/zé/zé . gol/bol/bol/a’l . ast/ast . ru/ru. fir/fir/fir

: هم چنین در بیت زیر

! ! که گلبانگِ دل افگاران خوش است ناگشوده گل نقاب، آهنگِ رفتن ساز کرد    ناله کن بلبل

                                                                              nAg/negh/ang , Al/con/bol/bol/el, gol/Ang , gArAn

بنظر میرسد که گاه در برخی ظرافت مندی هایش، حافظ از َعمَعق )اوایِل قرِن ششم هج.( الهام
میگیرد، الهامی کــه در آن، تصــویِر عیــنی بــر تجســِم ذهــنی و تخیلی بنــا شــده. ماننــد این صــحنه ی

: مهتاب که گویی َعمَعق کناِر چشمه یی ایستاده و انعکاسِ ماه را در آب می بیند

فلک چو چشمه ی آب و َمِه نو اندر وی          بساِن ماهی ی زرّین میاِن چشمه ی آب

اما حافظ احساساتی تر است و در خیالش، چون سرابی در تأللو، چهره ی یار از دروِن دِل شکسته
اش به چشماِن گریانش سرازیر میشود. در این کاِر بیهوده ی بی حاصل )=نقش بر آب(، تصویِر یــار از

! دست میرود

! که شد دلبر و در دیده ی گریان،            تحریِر خیاِل خِط او نقش بر آب است افسوس

و در واقع، نیِّت شاعرانه ی حافظ اینست که با معنی و تصویر، معنایی بزرگ، غمگین یا وخیم بسازد
بیهودگی در امید به وصاِل یار را بگوید :

به بوی مژده ی وصِل تو تا سحر، شب دوش          به راِه باد نهادم چراغِ روشِن چشم

اشعاِر دوران جوانیش به این حد نمیرسند، اما از این نظر جالبند که از همان ابتدا معشوق پرستی و
: اصِل کام و لذت در انسان، و طرِد مذهب ساالری و صوفیگری، مضموِن غزلهایش بوده اند

خِم زلِف تو داِم کفر و دین است           زکارستاِن او یک شّمه اینست 

: )با الهام از سعدی( و یا
می ی صوفی افکن کجا میفروشند؟     که در تابم از دسِت ُزهِد ریایی    

در غزلهای عاشقانه ی دوراِن مهارتش و در تلفیقِ عاشقانه/عارفانه، چیرگی به زباِن شعری و تخیل/
تصــور، در ایجــاز پــیرایش یافتــه اســت. بقــوِل محمــود گــل انــدام، دوســت حافــظ، کــه اولین بــار دیــوان
غزلهایش را پس از مرگ او تنظیم کرد، حافظ با »معانی ی بسیار در لفظ اندک« شعر میگوید. تا آنجــا
که کامجویی را در لفافه ی عناصـِر تزییـنی و عیـنی، منبّت کـاری میکنـد و ایجـاز و تـراکِم کالم او گـاه

!  احتیاج به مترجم دارد



بی تو، ای سرِو روان، با گل و گلشن چه کنم؟        زلِف سنبل چه کشم؟ عارضِ سوسن چه کنم؟
! کز طعنه ی بدخواه ندیدم رویت                       نیست چون آینه ام روی ز آهن، چه کنم؟ آه

!                 کارفرمای َقَدر میکند این، من چه کنم؟ برو ای ناصح و بر ُدردکشان خرده مگیر
برقِ غیرت چو چنین میجهد از َمکَمِن غیب              تو بفرما که مِن سوخته خرمن چه کنم؟
شاِه تر کان چو پسندید و به چاهم انداخت             دستگیر ار نشود لطِف تََهمَتن، چه کنم؟

مددی گر به چراغی نکند آتشِ طور                       چاره ی تیره شِب وادی ی ایَمن چه کنم؟
! ُخلِد بَرین خانه ی موروثِ من است.           اندر این منزِل ویرانه، نشیمن چه کنم؟ حافظا

بی تو زندگی معنایی ندارد. رقیِب بدخواه تو را از من پنهان میکند. روی من فلزی را که در آینه بکار
میرود ندارد تا تو را بـبینم. چـه چـاره  بجـویم؟ ماننـد ُتهی دســتان کـه ُدرد/ تـه مانـده ی ُخِم شـراب را
میخرند و مینوشند، سرنوشِت مرا خدای قادری تحمیل کرده که مانعِ وصاِل من اســت. در بیِت پنجم،

در بازی ی دو پهلو با شاِه ُترکان/تورانیان، افراسیاب، و تََهمَتن/رستم افسانه سازی میکند. 

آتشِ طور در وادی ی اَیَمن= آتشی که موسی در کوه می بیند و از دروِن آتش، صدای خدا بگوشش
! ُخلِد بَرین= بهشِت جاودان. جای من در بهشت : ایکاش آتشِ کوِه طور راِه مرا روشن میکرد میرسد

است و معلوم نیست در این سرای خراب چـه میکنم؟! بدینسـان، حافـظ بـا ایمـا و اشـاره و افسـانه،
ــَدر و تبلیغگــران بن بسِت عشقی را که در آن بسر میبرد به موقعیِت فقرا تشبیه میسازد و به قضا و َق

آن، یعنی ناصِحاِن روحانی، معترض است.

البته، تا اندازه یی این فنون را در شعر شاعران پیش از او نیز میتوان یافت )بویژه در شاعرانی که از
اواخر قرن ششم به بعد می سراییدند، مانند ظهیر فاریابی، ضــیاء خجنــدی، شــمس طَبَســی، رفیــع
ُلنبانی…(. اما ساخِت غزِل حافظ همیشه پیراسته تر و ُصنعی تر و هنرمندانه تر است. مثل غزل زیــر
ــا که در آن، لحِن خطابی، قرینه سازی با ضرباهنگ و تقسیِم هر مصراع به دو بخش در شــعراهنگ، ب

: زیبایی های تزیینی و ساخِت صوتی می آمیزند

تابِ بنفشه میدهد ُطرّه ی ُمشکسای تو                  پرده ی غنچه میدرّد خنده ی دلگشای تو )…(
خوش چمنی است عارضت، خاصّه که در بهاِر ُحسن      حافِظ خوش کالم شد مرغِ سخن سرای تو

در شیراز )بعد از تبریز در آن زمان(، هنرهای زینتی )بویژه در تزییِن کتاب( پرورشِ گسترده می یافت.
: حافظ در شعر خود بصوِر مختلف از این هنر یادآوری میکند

شعِر حافظ از زماِن آدم، اندر باغِ ُخلد        دفتِر نسرین و گل را زینِت اوراق بود

: و یا
خدا را، ای نصیحتگو!، حدیث از خطِّ ساقی گو       که نقشی در خیاِل ما ازین خوشتر نمی گیرد

با مکث ها در کالم یا پشت سر هم آوردن مضافات در مصراع های بی فعل، جمله بندی های حافظ
: این روش در ســبِک ضرباهنگ های نوینی در غزل فارسی ساخته اند. بویژه با باال نگاه داشتِن صــدا

: »بــه صــفای دِل رنــداِن صــبوحی زدگــان«، »نــرگسِ او بسیار است. نمونه هایی از آنرا م. معین آورده
مسِت نوازش کِن مردم دارش«، »سهی قداِن ســیَه چشــِم مــاه ســیما را«، و بســیاری دیگــر تــرکیب

: بندی های زیبای حافظ در سبِک رندی اش، مثل

! شرحِ شکن ِ زلِف خم اندرخِم جانان        کوته نتوان کرد که این قصّه دراز است

چیره دستی ی بی نظیر او در هماهنگی ی سلسله های صوتی و ضرباهنگ سازی و گردآوری ی
ساختهای اصــوات در شــعراهنگ هــا، هم چــنین »آرایش و پــیرایش« بی نظــیر او شــعرش را در ردیــف
اولین شاعران جهان قرار داده است. در ترکیب نمای زیر، تکراِر حروف صدادار یا صامتی را که با قرینــه



سازی و یا معکوس کردِن ترکیِب اصوات آهنگ میسازند و با هم در تداعی هسـتند مشـخص سـاخته
: ام

!  ! تا توانی اهِل نظر َمیازار            دنیا وفا ندارد، ای نوِر هر دو دیده ِزنهار
       

        ZénHâR/tâ|ta vâni||aHl-é/naZar| maYâZâR    donYâ/va fâ/nadâ/Rad||éy/nuR-é || har/do/di dé

! تا کی کشم َعتیبَت از چشِم دل فریبَت؟        روزی کرشمه یی کن، ای یاِر بر گزیده

tâ/KéY/K  é  shaM|’atib  at  ||aZ/chashMé|dél/farib  at      RuZi/kéRéshMé/Yi/Kon||éY/YâR/é/baR/goZidé
)عتیبت= سرزنش. اینجا، قهِر با ناز )م. برزگر خالقی(

گویی همه ی امکاناتِ تلفیقی ی صوتی ی زبان فارسی را در دستگاِه عظیم شعری اش آماده دارد
و بــترکیب در می آورد. همــانطور کــه ذ. صــفا میگویــد، »نیرومنــدی او در اســتخدام الفــاظ و چــیره
دستی اش در بکاربردن صنعت ها بحدی است کــه »صــنعت« در »ســهولت« سـخن او اثــری نـدارد تـا
بدانجا که خواننده در بــادی امــر متوجــه مصــنوع بــودن ســخن حافــظ نمی شــود«. مهم تــر از آن، »هم
مناسبت وزن و آهنگ غزلهایش حساب شده اســت، هم تناســب معــانی و افکــار. و اینجاســت آنچــه

غزل او را از رمز و ایهام و از لطف و روشنی آگنده است« )ع. زرین کوب(.

در واقع، با شگرفی هایش، حافظ ُبعِد تزیینی را در غزل بسط میدهد. نمونه های آن در شعِر پارسی
بســیار اســت. این ویــژگی را در شــعر فردوســی و منــوچهری بطــرِز چشــمگیری میتــوان دیــد. از این
ِر حافظ نمیرسد. در عبارت نظر،شعر سرایی در فرهنگهای دیگر، تا آنجا که می شناسم، هرگز به تبهُّ
بندی، نظیر ندارد. در بسیاری از تشبیهاتی که بکار میبرد، شــیوه ی بیــان از نــثر فاصــله میگــیرد. مثالً

: چشِم یار مثل گِل نــرگس اســت و نــرگس را از زیبــایی ی خــود نــا امیــد میســازد، چــنین برای گفتن
: میسراید

به یک کرشمه که نرگس به خودفروشی کرد        فریِب چشِم تو صد فتنه در جهان انداخت

)خودفروشی = خودنمایی. فتنه = فتنه ی عاشق کردن(. در این بیت، هر بار دو کلمه در دو مصراع
: نرگس/چشم، کرشمه/فریب، خودفروشی/فتنه، یک/صد. و در ســطحِ سلســله با هم تداعی دارند
: ش/س/ش، ش/ص، ف/ف، ک/ک/ک/، د/د، ر/ر/ر، ت/ن/ن/ت.  های حروِف بیصدا

کنیم، دنبال  استعالمی  م.  و  خالقی  برزگر  م.  توضیحاتِ  با  آفریند  می  حافظ  که  را  تصویرهایی  اگر 
: می بینیم تا چه اندازه معنا میسازد

سرِو چماِن من چرا میِل چمن نمیکند؟                 همدِم گل نمیشود، یاِد سمن نمیکند؟
ِدی گله یی ز ُطرّه اش کردم و از سِر ُفسوس،       گفت که این سیاِه کج، گوش به من نمیکند

تا دِل هرزه َگرِد من رفت به چیِن زلف او                زآن سفِر دراِز خود، عزِم وطن نمیکند
پیشِ کماِن ابرویش، البه همی کنم، ولی             گوش کشیده است، ازآن، گوش به من نمیکند

با همه عطِف دامنت، آیدم از صبا عجب                کز ُگَذِر تو خاک را ُمشِک ُخَتن نمیکند
! که دلم چه یاد از آن عهدشکن نمیکند چون ز نسیم می شود زلِف بنفشه پر شکن          وه

دل به امیِد روی او همدِم جان نمیشود                جان به هوای کوی او خدمِت تن نمیکند
ساقی ی سیم ساقِ من، گر همه ُدرد میدهد،     کیست که تن چو جاِم می، جمله دهن نمیکند؟

دستخوشِ جفا مکن آبِ رخم، که فِیضِ ابر            بی مدِد ِسِرشِک من، ُدرِّ عدن نمیکند
کشته ی غمزه ی تو شد حافِظ ناشنیده پند         تیغ، سزاست هر که را َدرد، سخن نمیکند

:  با توضیحات م. برزگر خالقی معنی و معنا را دنبال کنیم
: از مصدر چمیدن، خرامان و با ناز راه رفتن و سرو چمان حرکات آهسته و مــوزون شــاخه های »چمان

سرو را گویند کــه بــر اثــر وزش بــاد مالیم ایجــاد می شــود و در اینجــا اســتعاره از معشــوقی کــه دارای



: ]»یاسـمن«[. بین : گل سـرخ. سـمن : سبزه و گیاه، مجازاً باغ. گل حرکات موزون و زیباست. چمن
چمان و چمن جناس زاید است و بین سرو، چمن، گل و سمن تناسب است. معشوق سرو قد زیبا و
خرامان چرا میل رفتن به باغ و بستان را ندارد و با گل هم دم نمی شود و یادی از سمن نمی کند؟«

: ریشــخند و اسـتهزا. سـیاه : موی جلوی پیشانی، زلف تابدار و آراسـته. فســوس : دیروز. طرّه »دی
: کنایه از زلــف سـیاه پیچیـده و تابـدار، سـیاه در اینجـا صـفت زلــف اسـت کـه در آن نـوعی طــنز و کج

استهزاست؛ بدین ترتیب که »سیاه« در معنی بنده و غالم و »کج« صفت آن در معنی کج رفتار و کج
اندام به کار رفته است. دیروز از زلف تابــدار و پیچیــدٌه معشــوق گلــه و شــکایت کــردم و او بــا تمســخر

پاسخ داد که این سیاه کج به حرف من گوش نمی کند و خودسر و نافرمان است«.

در نتیجه، اصطالحِ »تناسب« همان حوزه ی معنایی است که سرو، چمن و سمن + گل را گرد هم
: َچمان/چِــرا/َچمن در صــوت، تلقین کننــده می آورد. سلسله های صوتی را طور دیگری گردآوری کنم

ر/ُفســوس/ســیاه، از ســوی دیگــر، ی چلچله ی بلبل است + َمن/َچَمن + َهم/َدم، از یــک ســو، و ســَ
سلسله ی صوتی ساخته اند. طنز به این کار آمده که حافظ به زلِف یار جنبه ی انسانی بدهد و آنــرا

ــا16! سه مصراعِ اول، هر کدام  غالِم سیاِه کج رفتاری نشان دهد  هجا دارند ) مصراعِ دوِم بیِت دوم ب
 هجا(. بیِت اول، دارای چهار گروِه نحوی است. ضـرباهنگ در بیت دوم16 و 15 هجا و بیت سوم با 14

ــوی و عوض می شود و هر مصراع، سه گروه صوتی پیدا میکند. در بیِت سوم، دوباره به چهار گروِه نح
قرینــه ســازی بــاز میگــردد. بین چین/زلــف و چین/کشــور ایهــام هســت و بــا چین/ســفِر دراز حــوزه ی

: معنایی ساخته. ساخِت صوتی ی اصواتِ صدادار و توزیعشان در سه بیِت اول چنین است

ae / aA / e / a / eA  ||  e / e / aa / eIoa          aa / e / o eIaa || A / e / aa / eIoa
e / ee / I || e / oea || aa / o / a || a / e oU       o / e / I / a / e / a || U / e / a / eIoa
A / e / aea / e / a ||  a / e I / e / o / e / U       A / aa / e / eA / e / o || a / e aa / eIoa

ُمشِک ُخَتن= ماده ی خوشبوی نافه ی آهوی ُخَتن )صحرایی در ترکستان(. عطِف دامن...= انتهای
آن؛ با دامِن بلنِد عطر آمیزت. جان به تن خدمت نمیکند= جان در خدمِت تن نیســت، تن را رهــا کــرده.
»ســاقی ی ســیم ســاق« ... »کیســت کــه چــو جــاِم می، جملــه دهن نمیکنــد؟«= تمــاِم تن، دهــان
می شود تا ُدرد )=شرابِ ته مانده ی آلوده ی تِه ُخم( را با َولَع ببلعد. دســتخوشِ جفــا مکن آبِ ُرخم=

! بی مــدِد ِسِرشــِک من...= بــدوِن دانــه هــای اشــک من، آبــروی مــرا بازیچــه ی بیوفــایی هــایت مکن
علیرغِم کوشش های باران، مرواریدهای مشهوِر شهِر عدن بدست نمی آیــد. هــر کــه را َدرد، ســخن

نمیکند...= هر که َدرد در او اثری ندارد، سزای کشته شدن است.

اما لحظه ی شعر در این غزل حافظ درونی تر است. تصاویِر گوناگونی بکار رفته اند و در هم پیچیده
اند تا عشق را بگویند و از آن ابعاِد مختلفی در فضا و مکان و در رابطه با خوِد شاعر بسازند. عناصــری
مثِل چهچـه ی بلبــل و حضـوِر تن بـه گوینـده ی غــزل بـازمیگردد. یکی از مضـمونهای اصـلی ی حافــِظ
»ناشنیده پند« در این غزل، گوش کردن است. صدای بلبل در چمن، صدای شاعِر عاشــق اســت کــه
چهچهه میزنـد و یـار را میخوانـد. در این میـان، صـدای یـار  هم بجـای صـدای خــوِد او شـنیده میشــود
)»گفت کــه«…( و شــاعر بــه او خطــاب میکنــد. تن، بیهــوده زار میزنــد، جــان بــه درِد او بی اعتناســت.
دل/جان/یار )که یک حوزه ی معنـایی ی واحدنـد( عاشـق را تـرک کـرده و در سـفرهای بسـیار دورش
تخیِل شاعر در جستجوی او در پرواز است. زلِف یــار دور و دورتــر می شــود. او دیگــر بــاز نمیگــردد. یــار ِ
عهد شکن شاید همان یاِر از دست رفته ی حافظ اســت، امــا صــدای شــاعر خــاطره ی دلبســتگی را

برای همیشه زنده نگاه میدارد.

چگونه شاعری میتواند به صدها شکِل مختلف، با اینهمه ابداعِ شعری و تصویری، دور از یکنواختی،
 غزل حافظ، تکرارهایی در مضـمون هسـت کـه از پنجـاه سـال495مضمون های عشق را بازگوید؟ در 

: ! ع. زرین کــوب میگویــد غزلگویی ی اوست… اکثراً تکرار و تنوع است و گاهی هم قافیه کم می آیــد
(. ولی این پدیـدهاز کوچـه ی رنـدان»دو خاصیت عجیب در کالم حافظ عبارت است از تنـوع و تکـرار« )

یی است که در دیوان هر شاعری دیده می شود و به وسوسه های شعری اش مربوط است. حافــظ
: در تــرکیب کالم و بــا کلمــات از تکرار دوری میجوید، و غزلش را به صورتهای مختلــف متنــوع میســازد



نوین و چه بسا ابداعی، با تراکمهای گوناگوِن نحوی، بـا اندیشـه هاِی عشــقی ی مختلــف، بـا تـرکیِب
: خطــابی، آمرانــه، گلــه مضمونهای عشقی/اجتماعی/عرفانی، با تصاویِر جدید و تغییِر لحن در سخن

مندانه، خواهشانه، معترضانه یا طنزانه معنا میسازد. ذ. صفا میگویــد کــه انــوری )قــرن ششــم هج.(،
ظهیر فاریابی )پایان قرن ششم هج.( و سعدی )قرن هفتم هج.( پیشتازاِن حافــظ بـوده انـد. در مـورِد
انوری باید گفت که حافظ از »زباِن تخاطب«ِ او الهام گرفتــه. و اینهم نمونــه یی از یــک غــزِل ظهــیر کــه
مضمون هایش را در شعر حافظ بازمی یابیم )اشاره یی هست به وامق و عذرا و داستاِن عشقی ی

: آنها(

ِخَرد چو رونقِ دیوانگاِن عشقِ تو دید                     به صد بهانه برآورد خویشتن به جنون )...( 
ز عشقِ چشمه ی نوش تو اندرین مدت               برفت بر ُرَخم از آبِ دیدگان جیحون

هنوز آتشِ سودا همی زنم در دل                        هنوز دامِن مژگان همی کشم در خون
ز سوِز سینه ی من شعله ی دو صد وامق            ز جاِم محنِت من ُجرعه ی دو صد مجنون

کنون ز هستی ی من بیش ازین دو حرف نماند      دلی چو چشمه ی میم و قدی چو حلقه ی نون

خوشه های ُمرواری
! ز شوقِ روی تو حافظ نوشت حرفی چند              بخوان ز نظمش و در گوش کن، چو مروارید

ــک مسئله یی که بطور سنتی در مورد غزلهای حافظ مطرح میکنند پراکندگی ی مضمون های او در ی
ــده غزل است. میگویند اولین بار شاه شجاع به او این ایراد را گرفته. این قضاوت دهان به دهان چرخی
و به ما رسیده و نشان میدهد که مفســرانی کــه آنچــه را میشــنوند و میخواننــد نقــد نمیکننــد و کلی
حرف میزنند، قادر نیستند روشِ حافظ را در غزلگــویی بفهمنـد و حــواسِ خــود را در جســتجوی منطــق

درونی ی غزلهایش متمرکز کنند. 

در هر حال، یکی از معیارهای شعر خوب آن بود که هر بیتی ُدرِّ سفته یی باشد. در هر شعر هم
بدنباِل یک »شاه بیت« میگشتند. غزل میبایســت در اطــراف یــک مضــمون ســراییده میشــد. امــا بایــد
گفت که چنین کاری در حکایت یا تفکِر محدود میتواند ممکن باشد ولی نــه در مــورِد بیــان عاشــقانه و

: »چــون جمــع عارفانه و رندانه و اندیشه و اعتراض که با هم در تصویرسازِی حافــظ جمــع  می شــوند
!  شد معانی، گوی بیان توان زد«

: چندنگاهی بودِن ذهِن حافظ مشخصه ی تغزل اوست. معنای لحظه های شعر او نیز همین است
چنــدین و چنــد لحظــه کــه هرکــدام بــارَور ِ زیبــایی/فکــِر خاصــی هســتند. حــتی در تعــداد معــدودی از
غزلهــایش کــه او ســبِک روایت را انتخــاب کــرده، گونــاگونی و یــا حــداقل دو گــانگی ی مضــمون دیــده
میشود، از جمله در این غزِل عاشقانه/معترضانه )تصویری که در بیِت اول می آیــد در یــک غــزِل ظَهــیر

فاریابی، پایاِن قرن ششم هج.، نیز دیده میشود( :

زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست،      پیرهن چاک و غزلخوان و ُصراحی در دست،
نرگسش، عربده جوی و لبش، افسوس کنان،       نیم شب، دوش، به بالیِن من آمد، بنشست

: ای عاشق دیرینه ی من، خوابت هست؟! سر فرا گوش من آورد و به آواز حزین،                  گفت
! عاشقی را که چنین باده ی شبگیر دهند             کافِر عشق بَود گر نشود باده پرست

!              که ندادند جز این تحفه به ما روِز اَلَست برو، ای زاهد و بر ُدردکشان ُخرده مگیر
آنچه او ریخت به پیمانه ی ما، نوشیدیم               اگر از ُخمِر بهشت است وگر از باده ی مست
! خنده ی جاِم می و زلِف گِِره گیِر نگار                   ای بسا توبه که چون توبه ی حافظ بشکست

: )با لحن آراِم بی حرکت، در ابتدا(، در رؤیای خود، حافظ  آمدِن در مجموعِ این غزل، منطقی هست
نگار را بر بالینش مجسم میکند که اینجا شبحی شهوانی است در خــواب. از ظــاهرش پیداســت کــه
روسـپی ی مسـتی اسـت کـه از میکـده می آیـد. لحظـه یی بعـد، شـاعر تجسـِم خـویش را )بـا لحِن

: در هجراِن یار، سرنوشــت خـود و کم بخـتی و معترضانه ی تند در نیمه ی دوِم غزل( به تحلیل میبرد
شـرایِط زنـدگی ی خـود را بیـاد می آورد و بـا پریـدن بـه زاهـِد خشـک مغـز، از قضـا و قَـَدر بـه شـکایت



! بدینسان، غیر از آرزوی دیداِر یــار، گســتاخی و اعــتراض بــه سرنوشــت را زمینــه ی شــعِر بر می خیزد
عاشقانه ی خود ساخته. سپس، با لحنی رندانه در هوس مندی و یـاد آوری از زلــِف یـار، پس از بـاده

! ی شبگیر، پیاله یی دیگر مینوشد و توبه اش را میشکند

)تصویری معمول در شعِر عاشقانه بود( : در یکی دو غزل دیگِر حافظ نیز توصیِف روسپی آمده

شراب خورده و خوی کرده میروی به چمن       که آبِ روی تو آتش در ارغوان انداخت

)خوی کرده= عرق کرده. ارغوان= شرابِ ارغوانی. این شبحِ شهوت انگیز در شعِر شعرای پیش از
حافظ هم هست(.

: گاه، در اوجِ تصوراتِ عارفانه ی خود، حافظ فغان بر می آورد

بساِن سوسن اگر ده زبان شود حافظ،        چو غنچه، پیشِ تو اش، ُمهر بر دهن باشد

حافظ »سوسِن آزاد«ی است با ده زبان. قصدش تلفیقِ چند ُبعِد مختلف در یک غزل است تا معنا را
با تداعی معانی ها گسترش دهد )غزِل عارفانه/عاشقانه در دوگــونگی ی خــود، راه را پیش از حافــظ
بــرای رهــایی از مضــمون واحــد و یکنواخــتی بــاز کــرده بــود(. حافــظ دو ســه مضــموِن مختلــف را از راه
شعراهنگ و قافیه، به هم میبافــد )بــافتن بــا ارزشِ هــنری ی آن(. در عین حــال، فرصــتی بــرای خلــقِ
بیش از یک شاه بیت بوجود می آورد. هرچند در یک غزل، نقشِ قافیــه و  آنچــه را مشــروط میســازد و

دری را که بر روی افکار و تصاویر باز میکند باید در نظر گرفت.   

توحیِد معنایی است. حتی در سطحِ شکل، غزل حافظ بیاِن کثرتِ وجود در  نیِّت حافظ  در مجموع، 
: بعضی غزلهایش با توصیف محیط و مکــان شــروع می شــود و بــا لحِن میتواند دوگانگی داشته باشد

خطابی به معشــوق ادامــه می یابـد. روشِ تکثــیِر مضــمون در یــک غــزِل او را بایــد چــون خوشــه هــای
مرواری دید که نشاِن پرورشِ مدنیت در گوناگونی ی زندگی ها و آزادی های بالقوه در شــهر اســت و
در  واقع، یکی از نیّت های حافظ را در ابهام ســازی هــایش نشــان میدهــد. بــا خوشــه ی مــرواری کــه
ظاهری پراکنده ولی واحد در یک غزل دارد، حافظ لذت/عشق/رندی و خدا/عشــق/آرزومنــدی را چــون

: آسمانی پر ستاره به تأللؤ می اندازد

غزل گفتی و ُدرّ سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ        که بر نظم تو افشانَد فلک، ِعقِد ثریا را

بینان و تعمیم پردازان تحمل نمی کنند که غزِل حافظ، مضموِن عاشقانه و بنظرم میرسد که مطلق 
عارفانه )و یا برعکس( را با هم بیامیزد. مدنیتی که آینه ی تقدس در فرا ـــ معنــایی در ســطحِ شــهر و
عناصِر فرهنگی اش شده بود، ذهنیِت فرد و بویژه افرادی که نمیخواهنــد جــذبِ ســخِن یــک ُبعــدی ی
نظاِم دین سـاالری شـوند، ابعـاِد گونـاگونی دارد و حامـِل آزادی هـای مـدنی در کـثرت و گشـودگی ی
ــزرگی ــودن« را ارزشِ ب آنهاست. بعبارت دیگر، درست است که بگفته ی ع. زرین کوب، حافظ »جامع ب
میداند، ولی باید خاطر نشان ساخت کـه حافــظ از مطلـق بیـنی/کلی بیـنی کـه مشخصــه ی سـخِن

: راهبان/صوفیان و کتابهای آنهاست فاصله میگیرد. عشق در مکتب کسب نمیشود

!            که علِم عشق در دفتر نباشد )…(  بشوی اوراق اگر همدرسِ مایی
کسی گیرد خطا بر نظِم حافظ                 که هیچش لطف در گوهر نباشد

: : در لحظه های شعر، ولی پراکنده در عالِم معناها حافظ سری دارد که هر لحظه، جایی دیگر است

در همه دیِر ُمغان نیست چو من شیدایی        خرقه جایی گرِو باده و دفتر، جایی  )= دفتِر اشعار(

در شیدایی، بر یک شیوه نتوان ماند. برای حافظ، یک صدا و یک مضمون در غزل کافی نیست.         



بازی با ایهام و ابهام 
ّم و َفتح و پیش از هر چیز باید یادآور شد که نقطه نا گذاری)!( و نبوِد نشــان بــرای حــروِف بــا صــدا )ضــَ
َکسر و ُسکون( در خواندِن شعِر فارسی و بویژه در شعِر ایجازی و اشــاره یی ی حافــظ، اشــکال پیش
می آورد. اما خود او با این نانقطگی ها)!( و بی عالمتی ها)!( بــازی میکنــد تــا حــتی ظــاهِر شــعرش
حرآمیز بـه غــزلش ببخشــد. گـویی حافــِظ قــرآن خــوان میخواهــد کالِم ابهام ساز باشد و جنبه  یی ســِ
آسمانی را مجسم سازد تا اسرارآمیز جلوه کند. گـویی در بـازی بـا کلمـات میخواهـد سرنوشــت را از
بن بست رها سازد. بعالوه، بــا ایجــازش و گفتِن بســیار بــا کلمــاتِ کم در محــدوده ی اجبــاراتِ شــعری
)شعراهنگ، ضرباهنگ، قافیه و محدودیت ابیات در غزل( که با عبـارت بنـدِی تشـریحی ی کالِم نـثری
متفاوت است، حافظ به ابهاِم سخِن خود می افزاید. ابهــام در شــعر حافــظ صــوِر مختلــف دارد، بســیار

است و »در ادب فارسی کم نظیر« )م. معین(. 

تفاوتِ بین معنی و معنا روشِ ابهامی ی حافظ را کمی روشن میکند. از چند قرن پیش از او، معنی
ی باده و خلسه و عشـق در رســیدن بـه خـدا معنـای نویـنی یـافت و بـازی ی نویـنی پیشــنهاد کـرد.

: عشقِ انسانی و عشــقِ الهی بــا شــرابِ انگــوری و دوپهلوگویی با غزلسرایی ی صوفیان باال گرفت
! بعبارت دیگر، فرا ـ معنــایی در شــعر، ُبعــِد نویــنی پیـدا نمــود. حافــظ بـه چنــد شرابِ ازلی آبیاری شد

:  صورت، فرا ـ معنایی را به بازی میگیرد

دارند )=ایهام( و معنای شعر را بسط میدهند : مثالً ـ ایهام. با کلماتی که دو معنی ی مختلف یک
کلمه ی »سودا« هم بمعنی ی »سیاهی« و هم بمعنی ی »شــیفتگی و جنــون« )بــا نقــل از پ. ن.

: (تصحیح و توضیح دیوان حافظخانلری، 

روِز اول، رفت دینم در سِر زلفین تو      تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز

، هم بمعنی ی »پیوسته و دایم« و هم »شراب«، در بیت زیر )با نقل از پ. ن.ُمدام«یا کلمه ی »
: خانلری(

ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم        ای بی خبر ز لذتِ ُشربِ ُمداِم ما

دیگر هم مثالی  ایرانی  ی  موسیقی  اصطالحِ  و  میکند  بازی  آنها  با  حافظ  که  »عراق«  و  »حجاز«   :
: هستند

فکند زمزمه ی عشق در حجاز و عراق        نوا و بانگِ غزلهای حافظ از شیراز

حافظ دو ارجحِ شعر  و  معمول  روشهای  از  معنی  در  معنا  بیاِن  و  پهلویی  ،دو  ابهام  ابهام سازی.  ـ 
است. گویی با رندی، دایم میان حقیقِت معنا و مجاز ِ معنی ها در نوسان است.  بقول ع. زرین کوب،

خواننــده را هم بــه بین آنها »می لغزد«، با بکار بردِن حوزه های دو معنایی و ساختِن تصــاویِر تلفیقی
! بازی میگیرد

 بازپرسید ز گیسوی شکن در شکنش            کاین دِل غمزده، سرگشته، گرفتار کجاست؟
عقل دیوانه شد، آن سلسله ی ُمشکین کو؟    دل ز ما گوشه گرفت، ابروی دلدار کجاست؟

معنای این شعر کجاست؟! آیا در ابهام، مرجعِ آن معشوق/خداست؟

ابیات از همسِر از دست رفته اش، سه از  نامعلوم. در غزِل زیر، بنظر میرسد که در بعضی  ـ مرجعِ 
»پادشِه خوبان«، سخن میگوید )و هم چنین در دو بیت دیگر از جدا ماندن و سنگینی ی تقــدیر فغــان
برمی آورد(. در ادب و آداب نمی گنجد که بیش از این، زنـدگی ی خصوصـی اش را بـه صـحنه بیـاورد.
بعالوه، خود او )در کهن سالی اش؟(، مهجور، دیگر در صحنه نیست، »گوشه ی تنهــایی« گزیــده، یــا

او را رها کرده اند. در عین حال، بیوه یی است گله مند. اما ممکن است صحبت از خدا باشد :

! داد از غِم تنهایی              دل بی تو بجان آمد، وقت است که بازآیی ای پادشِه خوبان



دایم، گِل این بستان شاداب نمی ماند            دریاب ضعیفان را در وقِت توانایی
! بگذر زین فکرتِ سودایی )=خیالبافی( : غلطی دیشب، گله ی زلفت با باد همی کردم          گفتا

! صد باِد صبا آنجا با سلسله میرقصند              اینست حریف، ای دل!، تا باد نپیمایی
مشتاقی و مهجوری، دور از تو چنانم کرد        کز دست بخواهد شد پایابِ شکیبایی

! به که شاید گفت این نکته که در عالم      رخساره به کس ننمود آن شاهِد هرجایی یارب
! ! چمِن گل را بی روی تو رنگی نیست     شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی ساقی

! ای درِد تو ام درمان در بستِر ناکامی               وی یاِد تو ام مونِس در گوشه ی تنهایی
در دایره ی قسمت، ما نقطه ی تسلیمیم        لطف آنچه تو اندیشی، ُحکم آنچه تو فرمایی

فکِر خود و رأی ی خود در عالِم رندی نیست     کفر است در این مذهب، خودبینی و خودرایی
!          تا حل کنم این مشکل در ساغِر مینایی زین دایره ی مینا خونین جگرم، می ده

! ! ای عاشقِ شیدایی   شادیت مبارک باد حافظ! شِب هجران شد، بوی خوشِ وصل آمد

)شاهِد هرجایی= زیبارویی که همه جا جلوه میکند )م. استعالمی(. غزل آنچنان افسردگی می آورد
که در بیِت تخلص، حافظ ترجیح داده روایت را بطور استثنایی با وصال و شادی تمام کند. در هر حــال،
»تو« یی در کار است و »بوی خوشِ وصل« که میتواند معشوق، یا همسِر از دست رفته اش یــا خــدا

باشد.

هم چنین، در بیِت عارفانه ی زیر )از غزلی که قبالً چند بیتش را آوردم( که در میاِن غزِل عاشقانه
: می آید، ابهام وجود دارد

بر آستاِن تو مشکل توان رسید، آری،       عروج بر فلِک سرَوری، به دشواریست 

! معشوق است یا خدا، یا هر دو؟ در واقع، معلوم نیست سهِم خدا را چگونه باید پرداخت

: یار= نگار، رفیق، دوست و خدا. این قدر مسلم اینست که حافظ کلماتِ دو معنایی را بکار میبرد
: گونه ابهاِم عاشقانه/عارفانه را در غزِل زیر می یابیم

ُمداَمم مست میدارد نسیِم َجعِد گیسویت           خرابم میکند هر َدم، فریِب چشِم جادویت
پس از چندین شکیبایی، یا رب! توان دیدن           که شمعِ دیده افروزیم در محرابِ ابرویت؟

سواِد لوحِ بینش را عزیز از بهرِ  آن دارم                که جان را نسخه یی باشد ز نقشِ  خاِل هندویت
تو گر خواهی که جاویدان، جهان یکسر بیارایی      صبا را گو که بردارد زمانی ُبرَقع از رویت

! تا فرو ریزد هزاران جان ز هر مویت وگر رسِم فنا خواهی که از عالم بر اندازی            بر افشان
من و باِد صبا، مسکین، دو سرگرداِن بی حاصل    من از افسوِن چشمت مست و او از بوی گیسویت

زهی هّمت که حافظ راست از ُدنیا و از ُعقبا!       نیاید هیچ در چشمش بجز خاِک سِر کویت

در و  شده  تشبیه  شمع  به  میریزد  اشک  که  چشم  افروزیم=  دیده  شمعِ  تاب.  و  پیچ  جعد= 
مسجد/محراب، شمع روشــن کــردن از آیین هاســت. ســواد= ســیاهی. لــوح= صــفحه. ابهــام از روی
ایهام و دو معنایی )در تداعی ی دیدن و نوشتن و ساختِن یک حوزه ی معنایی ی مشترک که کلمــه

!« میتواند در معنای تقاضای مدد از خدا ی »نسخه« هم آنرا بیشتر میگسترد(. ُعقبا= آخرت. »یا رّب
« را در این دو معنا بکار برده(. !  بار »یا رّب67باشد، ولی هم چنین خطابی مستقیماً به خدا  )حافظ 

!« بطــوِر خطــابی آمــده. مرجــعِ بــرخی در غزِل زیر نیز که افشاگری ی تنــد و صــریحی اســت، »یــا رّب
!    کلمات مبهم است، ولی با اینهمه، ایرانی ی ظلم کشیده معنا را زود میگیرد

زآن یاِر دلنوازم، ُشکری است با شکایت            گر نکته داِن عشقی بشنو تو این حکایت
! مباد کس را مخدوِم بی عنایت بی مزد بود و منّت هر خدمتی که کردم            یا رب

! رنداِن تشنه لب را آبی نمیدهد کس                گویی ولی شناسان رفتند از این والیت
! کآنجا       سرها بریده بینی، بی جرم و بی جنایت در زلِف چون کمندش، ای دل، مپیچ

! روا نباشد خونریز را حمایت چشمت به غمزه ما راخون خورد و میپسندی     جانا
! در این شِب سیاهم، گم گشت راِه مقصود        از گوشه یی برون آی، ای کوکِب هدایت



! از هر طرف که رفتم، جز وحشتم نیفزود            زنهار از این بیابان، وین راِه بی نهایت
! ! میجوشد اندرونم                  یک ساعتم بگنجان در سایه ی عنایت ای آفتابِ خوبان

این راه را نهایت، صورت کجا توان بست؟           َکش صد هزار منزل بیش است در بدایت
هر چند بردی آبم، روی از َدَرت نتابم                 جور از حبیب خوشتر َکز مّدعی رعایت

عشقت رسد به فریاد، گر خود بساِن حافظ        قرآن ِز بَر بخوانی در چارده روایت

)کوکِب هدایت= ستاره ی شب که مسافران را در بیابان هدایت میکرد. بردی آبم= آبرویم را بردی(.
وخامِت زندگی، سرگردانی و ناامیدی در استبداِد آدمکش در این غزل بازگو شده. فــرا ـــ معنــایی بین

! فرا ـ معنــایی در یـار/خــدا و عشــق/عرفــان هم هســت. معشوق و حاکماِن ظالِم خونریز بیداد میکند
این غزل، بیاِن بی هویتی و سرگشتگی است در بن بسِت نظام، در اضطرابِ زنــدگی، در بی عــدالتی
هــا، در احســاسِ نــابودی، وقــتی خشــونت و زور بــاال میگــیرد و انســجاِم اجتمــاعی از هم میپاشــد.
وحشت از اینهمه تخــریب و جنــایت در راهی بی نهــایت، در بی نهــایِت گم گشــتگی. شــاعر مــا، بی
صـبرانه، بـه »کـوکِب هـدایت« امیـد بسـته. آیـا خـدا انسـان را در این سـرای ظلم بـه حـال خـود رهـا
ــا نقــاب ساخته؟ حافظ خود را پشِت قرآن خوانی ی خویش پنهان میکند و معلوم نیست که سخنی ب
نباشد که برای تلطیِف آنچه در بیت های قبلی گفته قافیه بسته باشد. جالب است که جز از چهــارده

! در واقع، گاه، در بن بسِت روایت قرآن خواندِن حافظ، روحانی پرستان از بقیه ی غزل کمتر می گویند
سانسور حرف میزنند ولی خاموشند.

با وجود این، باید یادآور شد که محیِط کلمه در مصراع و بیت و بیتهای دیگر و اینکه شاعر کیست و
چگونــه شــعر میگویــد، تــا انــدازه یی ابهــاِم شــعری را می زدایــد. آنهــایی کــه کلی گــویی میکننــد و
میخواهند شعر حافظ را سراسر عرفــانی ببیننــد، همــه چــیز را در هالــه ی ابهــاِم ذهِن خویشــتن فــرو
میبرند. خواننده ی حافظ میداند که او بارها قدرتِ معشوق و چماق بدستان را بــا هم تــداعی کــرده و

از اغراقش، وسیله ی افشا ساخته.
 بار در تغزلش آمــده. ســه غــزل بــا132مثال دیگر. کلمه ی »دوست« را در شعر حافظ در نظر بگیریم. 

39قافیه ی »دوست« دارد، در دومی، این کلمه در همه ی معنی هــایش بکــار رفتــه. در مجمــوع، در 
مورد، دوست بمعنا ی الهی آمده و بدینسان با خدایی انسانی شده از نظِر عاطفی سر و کار داریم.
ــراد در چند غزِل ابهام آمیز نیز »دوست« هم به خدا بر میگردد و هم به معشوق. در بقیه ی غزلها، م

از دوست، نگار، رفیق یا ممدوح است.

برخی تفسیر،  و  توضیح  بدون  است.  ساز  ابهام  حافظ  شعر  در  نیز  کالمی  تراکِم  و  ایجاِز  ـ  چهار 
: بیت هایش را نمیتوان فهمید. تعدادشان کم نیست. از جمله

خوابِ بیداران ببستی وآنگه از نقشِ خیال        تهمتی بر شبرواِن خیِل خواب انداختی

تصویِر م. استعالمی تو  و عاشقان  کرده ای،  را بی خواب  »تو همه  را چنین معنی میکند:  بیت  این 
! این بیچــاره هــا خــواب ذهنی تو را به نظر می آورند و تو می گویی که آن هــا تــو را در خــواب دیــده انــد

!«. ندارند

پنج ـ ابهام در مفهوم سازی و مظهر پردازی که نمونه هایی از آنرا خواهم آورد.

است کمتر  ابهام  زیر،  بیت  در  مثالً،  دارند.  مختلف  درجاتِ  و  گوناگونند  ها  ابهام  حافظ،  و در شعر   !
عارفانه، زیرا کلمه ی جانان )=خدا( را بکار برده، هــر چنــد بــا کلمــه ی معشــوق آمیختــه اســت. ولی

:  ! جانان برای نگار هم کم در غزلهایش نیامده

! قِصد جان است طمع در لِب جانان کردن           تو مرا بین که در این کار به جان میکوشم

: بیت دیگری نیز در همین غزل، معنای عرفانی بر میدارد زیرا »سخِن پیِر مغان« در میان است



من که میخواهم که ننوشم بجز از راَوقِ ُخم     چه کنم گر سخِن پیِر مغان ننیوشم؟

: بقیه ی ابیات غزل، رندانه است یا عاشقانه، از جمله
من کی آزاد شوم از غِم دل، چون هر دم               هندوِی زلِف ُبتی حلقه کند در گوشم؟

: امیال و هوس ها حجابِ راهند )و همانطور البته، حافظ ابهامی استعاری هم بکار میبرد، با این معنا
ــان که در یک رباعی ی مهستی دیدیم، »خود« مانعِ اصلی ی »خویشتن« است(. در بیِت زیر، از هم

: غزل، حافظ سبِک رندی را نیز بکار برده و مزوّران را به افشا میکشد

! خرقه پوشی ی من از غایِت دینداری نیست     پرده یی بر سِر صد عیِب نهان می پوشم

: در حالیکه در بیِت زیر از غزلی دیگر، »دوست« ابهام انگیز است، هم نگار است و هم خدا

شدم فسانه به سرگشتگی چو گیسوی دوست     کشید در خِم چوگان خویش چون گویم

آیا اینهمه ابهام در غزِل حافظ خود نشاِن آگاهی ی او از آفرینش و معمای عشق بازی و خداسازی
نیست؟ مسلم اینکه در غزلهایش، گفت و گو و دیدن یار )و در درجه ی بَعـد، صـحبت بـا خـدای خـود(
همیشه ابهام آمیز است و سهِم خیال و سهِم واقعیت نــامعلوم. معنــا روی بــه معمــای هســتی می

: نهد. حال، چگونه باید فهمید؟! خود میگوید

!         که تحقیقش فسون است و فسانه وجود ما معمایی است، حافظ

! در واقع، ابهام سازی ی حافظ از رندی او می آید، ابهام های او سخِن با نقابِ حاکم را دور میزند
بنظر میرسد که این پدیده به فرهنگی بر میگـردد کـه دایــره ی سـخن و وجــوِد اجتمـاعی را تنـگ می
یابد. و این در دورانی که زهِد خشک و مذهب ساالری رنگ باخته اند و قشِر عالمان و فقهــا و قضــات

و صوفیان فاسد شده اند و برای جبران آن، تقدس از راِه فرا ـ معنایی مفری در مدنیت یافته.

تنها یک بار کلمه ی »اوهام« در غزلی از حافظ که پاسخی است به یک غزِل عبید زاکانی، آمده. هم
چنین کلمه ی »پنداشتن« سه بار و بمعنی ی توهم، و »پندار« بهمان معنا، فقط یک بــار در دیــوانش

:  دیده می شود، آنهم در ترکیب با »پرده«

! )…( اگر از پرده برون شد دل ما، عیب مکن        شکر ایزد که نه در پرده ی پندار بماند
به تماشاَگِه زلفش، دِل حافظ، روزی           شد که بازآید و جاوید گرفتار بماند

چیزی از احساسِ توهم در ابهام سازی های حافظ هست. در بیِت زیر، او توهِم خود را از راِه پاسخِ
: معشوق بوضوح در می آورد

!«        زیِر لب، خنده زنان، گفت که دیوانه ی کیست؟!  گفتم : »آه از دِل دیوانه ی حافظ بی تو

از  بیش  ابهام سازی است. گاه به76کلمه ی »نقش« که  تکرار می شود، ضمیِر  بار در غزلهایش   
تصویر و نقاشی بر میگــردد، یـا بــه خیــال، طــرح، نیّت. و گــاه بمعنـای منفی ی پنــداِر تــوهم آمــیز، کــه

در اصطالحِ »نقشِ بر آب« )بمعنی ی کاِر بیهوده( که دو بار بکار میبرد آنــرا متبلــور سـاخته. هم چــنین
را ترکیب بسته : غزلی که در سوگِ پسرش سراییده، »نقشِ اََمل« )= وهِم اّمیدزا(

طوطی یی را به خیاِل شکری دل خوش بود     ناگهان، سیِل فنا نقشِ اََمل باطل کرد  

میگیرد صورت  راه  چند  از  حافظ  ی  پردازی  ابهام  مظهرسازی،  ایجازی، درکناِر  نحِو  و  متراکم  کالِم   :
ایهـام/ابهـام و ظـرافت منـدی و نـازک بیـنی هـای توصـیفی، اصـطالحاتِ تصـوف کـه معنـا را غـنی تـر

: میسازند و گاه طنزانه آن ها را به شوخی میگیرد )م. آستعالمی(. و هم چنین آنچــه ابهــام میســازد



ــاِم ــه ن یادآوری از حدیث ها، اسطوره های دینی، حوادث تاریخی، بکار بردِن آیه های قرآن، اشاره اش ب
: شاعران یا حامیان و حاکمان، و حتی بازی با ناِم عاشقان، مانند

! از حشمِت پرویز دگر قصّه مخوان        که لبش، جرعه کشِ خسرِو شیریِن من است حافظ
: خسرِو شیریِن من= معشوقِ شیریِن من که سلطاِن قلِب من است. دو پهلویی در این بیت

اندازند. اشکال می  به  را  فهم  اما  میسازند  رموِز خود غنی  با  را  فهِم شعر حافظ  ها  این شگرفی 
در این بیت : مثالً

! ! که با خرمِن مجنوِن دل افگار چه کرد برقی از منزِل لیلی بدرخشید سحر          َوه

برق= فروغ و تجلی است و »در اصطالح عارفان، اوّل نوری که بر بنده ظاهر می شود و او را به دخول
به حضرت قرب خداوند برای سیر فی هللا می خوانـد، بـرق می گوینـد« )م. برزگـر خـالقی، بـا نقـل از

(. خرمن= زندگی. دل افگار= آزرده دل. مقصوِد حافظ هم زیباییفرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی
!  ی لیلی است و هم بهانه دادن بدسِت تعمیم پروران که غزلهایش را سراسر عرفانی ببینند

در عمِد حافظ در ابهام گویی با اشاره و ایجاز و فرا ـ معنایی و مظهر سازی شکی نیست )اشاره
، که یک مثنوی ی اوحدی مراغه یی است را دورتر خــواهیم دیـد(. در واقــع، درجاِم جمهای حافظ به 

شعر حافظ، ابهام نقاب است و مظهرپردازی، مبدل ساختِن این نقاب به تعاال گویی. 

فعالً نمونه یی از کالِم ایجازی و اشاره یی، برای انسانی کردِن یک عنصِر تزیینی )مثالً یک گل( در
بیتی از حافظ را در مورِد خرج کردِن زر/زردِی گل برای بدست آوردِن یار می آورم که احتیاج به مــترجم

!   دارد
زر از بهای می اکنون، چو گل، دریغ مدار      که عقِل کل به َصَدت عیب، متّهم دارد

بگفته ی م. استعالمی، اشاره به اینست که »در بیشتر انواع گل سرخ )َورد، ُرز( پرچم های وسط
: گل سرخ، زر خود را محکم نگــه داشـته و در پـای قــدح نمی گـذارد«. گل زرد است و حافظ می گوید

: »زر را از می، و نــیز از گــل، عالوه بر این معنی ی اول، م. استعالمی معنای دیگری را هم می بینــد
: »در حکمت بـه معــنی دریغ نکن، یعنی می و گل بخر، و بزم را برپا کن«. و اما ماجرای »عقــل کـل«

نخستین صادر از قدرت آفرینش است که بیش از خلقت صــوری جهــان پدیــد آمــده، امــا در این ســخن
حافظ، منظور عقل آگاه از اسرار حقایق است. تو مثل گــل ســرخ، زر خــود را محکم نگــه نــدار، در پـای

قدح بگذار، وگرنه چشِم عقِل کمال طلب، در تو شایستگی درک حقیقت را نمی بیند«.
 

باید به این گونه ابهام سازی های ایجازی در تراکِم کالم، پاسخگویی ی حافظ به شاعران دیگــر را نــیز
: افزود. مثالً به غزِل رندانه ی سلمان

از ازل، عکسِ می ی لعِل تو در جام افتاد          عاشقِ سوخته دل در طمعِ خام افتاد
جاِم نَّمام ز ُنقِل لِب تو نَقلی کرد                     راِز سر بسته ی ُخم در دهِن عام افتاد

خاِل ُمشکیِن تو بر عارضِ گندم گون دید            آدم آمد ز پی ی دانه و در دام افتاد
باد، ُزنّاِر سِر زلِف تو از هم بگشود                   صد شکست از طرِف کفر بر اسالم افتاد

عشق بر کشتِن عشاق تفأول میکرد               اولین قرعه که زد بر مِن بدنام افتاد
سوسن اندر چمن، آزادِی سروت میگفت          نارون را ز حسد، لرزه بر اندام افتاد

صنِم چین به لقای تو تشبُّه میکرد                  ناِم معبودی از آن روی بر اصنام افتاد
عشقم از روی طبق، پرده ی تقوی برداشت      طبِل پنهان چه زنم؟ طشِت من از بام افتاد

دوش، سلمان به قلم، شرحِ فراقِ تو نوشت      آتش اندر َوَرق و دود در اَقالم افتاد     
)نَّمام= سخن چین. اصنام= جمع صنم= یار زیبا(



در پاسخ، حافظ نوعی تمریِن عارفانه/رندانه را در طنز و شوخ طبعی برمیگزیند و توّهِم هــوس مندانــه
: ی سلمان را تشدید می بخشد

عکسِ روی تو چو در آینه ی جام افتاد              عارف از پرتِو می در طمعِ خام افتاد
ُحسِن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد         این همه نقش، در آئینه ی اوهام افتاد

این همه عکسِ می و نقشِ مخالف که نمود     یک فروغِ رخِ ساقی است که در جام افتاد
غیرتِ عشق، زباِن همه خاصان ببرید              کز کجا سرِّ غمش در دهِن عام افتاد؟

! آن شد، ای خواجه، که در صومعه بازم بینی     کاِر ما با لِب ساقی و لِب جام افتاد
من زمسجد به خرابات، نه خود افتادم             اینم از عهِد ازل، حاصِل فرمان افتاد
چه کند کز پی ی دوران نرود چون پرگار           هر که در دایره ی گردشِ ایّام افتاد

! هر دمش با مِن دلسوخته لطفی دگر است      این گدا بین که چه شایسته ی انعام افتاد
زیِر شمشیِر غمش، رقص کنان باید رفت          کآنکه شد کشته ی او نیک سرانجام افتاد

! کز چاه برون آمد و در دام افتاد در َخِم زلف تو آویخت دل از چاه َزنَخ                 آه
! صوفیان، جمله حریفند و نظرباز، ولی               زآن میان، حافِظ دلسوخته بد نام افتاد

بیاِن از دو شاعر در  بیِن دو غزل و ظرافت های هر یک  نظر گرفتِن مضمون های مشترک  بدون در 
جهانی قادسانه ولی در بن بسِت سرنوشت، ابهاِم معنا در غزِل حافظ بسط پیدا میکند. مثالً، »تــو«/

: »کـاِر مــا بـا لِب سـاقی و لِب جـام معشوق و »تو«/خدا، »ما«/من و سلمان، یا حافــظ/ همـه ی مـا
! اما با آن، انتقاِد حافظ از سقوِط تقدس است و میتواند اشاره یی !« شوخی ی دلپذیری است افتاد

! به صوفیان باشد که دست به دامِن معشوق زدند تا خدا را بگویند ولی سر از تزویر در آوردند

: مثالً، در واقع، حافظ در بسیاری مواقع، از نبوِد عالمت گذاری در فارسی ی آن موقع، ابهام میسازد
لحِن سوآلی در بیِت چهارم، به لحِن تمسخر در بیِت پنجم تبدیل شده. عالوه بر آن، اگر خواننده نداند
که حافظ به پاسخگویی پرداخته، معنا آنطور که باید واضح نیست. در مقایسه ی دو غــزل، می بیــنیم
که حافظ دوست دارد در هاله ی ابهام، سخِن رمزی بگوید تــا از کالِم معمــولی و از کلیشــه هــا دوری

بجوید و اندیشه یی متعالی برانگیزد.

: هم چنین، به یکی از غزلهای هوس مندانه ی عبید

دوش عقلم هوسِ وصل تو شیدا میکرد           دلم آتشکده و دیده چو دریا میکرد )…( 
پیشِ سلطاِن خیاِل تو مرا غم میکشت           خدمتش تن زده، از دور تماشا میکرد

دست برداشته، تا وقِت سحر، خاطر من         از خدا دولِت وصِل تو تمنّا میکرد 
هر دم از غصه ی هجران تو میُمرد عبید.         باز، اّمیِد وصال تو اش احیا میکرد     

: حافظ با یکی از غزلهای بسیار زیبای عارفانه ی خود و بکار بردِن اشاراتی از چند نوع پاسخ میدهد

سالها دل طلِب جام جم از ما میکرد                        و آنچه خود داشت ز بیگانه تمنّا میکرد 
گوهری کز صدِف َکون و مکان بیرون است                 طلب از گم شدگاِن لِب دریا میکرد

مشکِل خویش بِر پیِر ُمغان بردم، دوش                     کو به تأییِد نظر، حّلِ معما میکرد
دیدمش ُخرّم و خندان، قدحِ باده به دست                 و اندر آن آینه، صد گونه تماشا میکرد

: آنروز که این گنبِد مینا میکرد : این جاِم جهان بین به تو کِی داد، حکیم؟        گفت گفتم
! میکرد بیدلی، در همه احوال، خدا با او بود                        او نمیدیدش و از دور، خدایا

آنهمه شعبده ی خویش که میکرد اینجا                   سامری پیشِ عصا و یَِد بیضا میکرد.
: آن یار کزو گشت سِر دار بلند                       ُجرمش این بود که اسرار هویدا میکرد  گفت

فیضِ روح الُقُدس ار باز مدد فرماید                          دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد.
: حافظ گله یی از دِل شیدا میکرد.    : سلسله ی زلِف بتان از پی ی چیست؟      گفت گفتمش



: آگــاهی و و جــدان بــا مااســت و در : در بیت اول، تأکیِد حافظ بر اینســت این غزل را چنین می فهمم
خود مااست )و در بیِت ششم باین صورت می آید که وجــدان، موهبــتی اســت الهی کــه از روِز خلقت
به انسان داده شـده(. بـر عکس، هـانری کُـربَن کـه همه اش بـر بـاطن گـرایی تکیـه میکنـد و تـاریخ را
بیهوده میداند، ولی این غزل را معادِل جستجوی گــراآل در اســطوره ی مــذهبی ی فرانســه می بینــد
)نک َونسان منصور مونتِی(؛ در حالیکه بر حســِب این اســطوره، بایـد بـدنباِل معنــا ســفرها کــرد و آنــرا

!  بیرون از خود جست

»پیر مغان« همان وجداِن انسانی است، و چه بسا اینجا خود حافظ که خویش را در کالبِد پیِر میخانه
و عارِف متفکر مجسم ساخته. سامری، در رقابت با موسی و در برابِر عصــای معجــزه گــر او و دســِت
نورانی ی اش، گاِو طالیی ساخته بود، آنرا خدای بزرگ میدانست و به راهــروان پیشــنهاد میکــرد کــه

! »آن یار«، منصور حاّلج است که بر باالی دار، حجــابِ دوری از خــدا را بجای خدا طال را پرستش کنند
از میان برداشته بود و عشقش در خون غلطید. بیِت ماقبِل آخر که به معجـزه ی عیسـی یعـنی زنـده

: شما که چون مردگــان تکــان نمیخوریــد، شــما نــیز کردِن مردگان اشاره دارد، ندایی است به همگان
! در بیِت تخلص، حافظ به غزِل عبیــد و مســئله ی عشــق و کــامجویی قادرید، بر خیزید و معجزه کنید

باز میگردد و در وجدان خود، از لزوم آن سخن میگوید. 

از یی  آیه  گویی غزلش چون  میرود.  افالک  و  دریا  افقِ  پهناوِر  تا  پاسخی که حافظ ساخته، فضا  در 
آسمان فـرود آمـده و میخواهـد در قلِب گم شـدگاِن لِب دریـا اثـر بگـذارد )و این از تـأثیر قـرآن در حافـظ
می آید(. در هر حال، او گله ی خویش از هوس مندی ی عبیــد را قادســانه/معترضــانه پاســخ میگویــد.

: »این رمزها به اندیشه ها و مضمونها پر و همانطور که ع. زرین کوب در مورِد رمزسازِی حافظ نوشته
بال میدهند و خواننده را از آفاق دنیای حسی به َجوِّ دنیای ماورای حس می برند«. 

معنای »کالم بلند« که در توصیِف شعر حافظ میگویند اینست.

در غزِل زیر نیز ابهامی از نوعی دیگر هست. حافظ در لفافه، تقاضای پاداش دارد )»خشت، زیِر سر«
برای مفلسی که بالش ندارد(. در عین حال، در بینوایی، به تعاالی خویش میپردازد و خــود را عارفانــه
تساّل میدهد. بنظر میرسد که این غزل را در دورانی سراییده که توجِه پاداش پردازان به او کم شــده.

:  در هر حال، او غزل را در اظهاِر دوستی به تورانشاه، وزیِر شاه شجاع، سراییده

! که دیرینه ی این درگاهی : باز آی سحرم، هاتِف میخانه، به دولت خواهی،             گفت
همچو جم، جرعه ی ما َکش که ز سرِّ دو جهان     پرتوِ  جام جهان بین دهدت آگاهی )…(

! ِخشت، زیِر سر و بر تاَرِک هفت اختر، پای            دسِت قدرت نگر و منصِب صاحب جاهی
! )…( سِر ما و دِر میخانه که طرِف بامش                     به فلک بَر شد و دیوار بدین کوتاهی

! ! از دست مده                   مسنِد خواجگی و مجلسِ توران شاهی تو دِم فقر ندانی زدن
!             عملت چیست که مزدش دو جهان میخواهی؟ ! شرمی ازین قصّه بدار حافِظ خام طََمع

ــد ــرا تأیی در عین حال، »تو« خطابی است به خوِد شاعر که »هاتِف میخانه« شده و بیت های بعدی آن
میکند. او با رمز و اشاره، به توران شاه تلقین میکند که چرا ضیافتی ترتیب نمیدهی که بیــایم غــزلی

بخوانم و پاداشی بگیرم؟! 

! واقعاً که »زیِر شمشیِر غمش، رقص کنان باید رفت«

حافظ غم و نا امیدی را بهم می آمیزد و از آن مایه یی در ابهامگویی میسازد. حوزه های معنایی را
در ابهام می پیچاند و ذهنیت را باز میگذارد تا خواننده یا شنونده ی غزلش در تعبیر و معنا شرکت کند

همــه بـا او در و یا در برابِر معمایی که شاعر سـاخته بیندیشــد. رمــِز فــاِل حافــظ نــیز در همین اســت.
: امیدواری و آرزومندی سهیمند

روِز هجران و شِب ُفرَقِت یار آخر شد       زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد )…(
آن پریشانی ی شبهای دراز و غِم دل     همه در سایه ی گیسوی نگار آخر شد
باورم نیست ز بد عهدی ی ایّام، هنوز     قصّه ی غصّه که در دولِت یار آخر شد



!     که به تدبیِر تو تشویشِ ُخمار آخر شد ! لطف نمودی، قدمت ُپر میباد ساقیا

هر کس گوشه یی از معناهای ممکِن غزِل حافظ را با ذهنیت و تربیت و تجربه و آرزوهای خود می
آالید…

! هیچ کس نیست که در کوی تو اش کاری نیست         هر کس اینجا ز طریقِ هوسی می آید

مظهر سازی های حافظ 
ویژگی ی فرا ـ معنایی ی عارفانه در شعر حافظ اینست که تفکر خود را بطور وســیع در قــالِب عناصــِر
فرهنگی با رمز و استعاره و تشبیه بیان میدارد و در این راه، از همــه بیشــتر کلمــاتی را از زمینه هــای

( بکــار می آورد. درحافــظ و موســیقیمختلف، مانند تصوف و نقاشی و موسیقی )نــک حســن ماّلح، 
مورِد الهام از نجوم )و بطوِر مسلم با الهام از شاعراِن گذشته و بویژه خواجو(، حافظ با خیــاالتِ بســیار
دور به بی نهایت های فلک میرود و مظهر میسازد. مظهر سازی ی حافظ در مسیِر غزلهای عاشقانه
ی اوست، آنجا که در لحظه های شعر ِ غنایی و موضع گیری اش نسبت به جامعه ی شیراز و تقدس

: جویی اقامت میگزیند. آنگاه با روحیه یی خیّامی میسراید

چه مستی است ندانم که رو به ما آورد          که بود ساقی و این باده از کجا آورد؟
!               که مرغِ نغمه سرا ساِز خوش نوا آورد تو نیز باده بچنگ آر و راِه صحرا گیر

!        که باِد صبح، نسیِم گره گشا آورد )…( ! چو غنچه شکایت ز کاِر بسته مکن دال
!           چرا که وعده تو کردی و او بجا آورد  ! ز من مرنج، ای شیخ ُمریِد پیِر ُمغانم

است. بیشتر  متعالی  استدالِل  و  تصویر سازی  و  کمتر  پردازی  تزیین  حافظ،  ی  عارفانه  غزلهای  در 
مظهر سازی او، در واقع، ساختِن زبان نوینی است با مفاهیمی ابــداعی… در ابهــام! او از راِه ظــرافت
منــدی و فنــوِن مختلــِف شــعری، یــا از موضــعِ عاشــقِ رنــد و بــا انگــیزه ی کــامجویی و اعــتراض شــعر
میسراید، و یـا عارفانـه، در جســتجوی راه حلی بـرای انسـان اسـت. و چـه بسـا بـا لحـنی نمایشـی

: میخواند

! فکِر عشق آتشِ غم در دِل حافظ زد و سوخت        یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد

از همانطور که ع. زرین کوب میگوید و استعاره«.  انگیزی ]است[ در رمز  ابهام خیال  : »شعر حافظ 
جملــه مظهرهــایی کــه زبــاِن رمــزِی حافــظ را تشــکیل میدهنــد محورهــای معنــایی ی زیــر را میتــوان

برشمرد: 

تلفیقشان موارد  برخی  در  ولی  آسمانی،  یا  انسانی  غزل،  و  بیت  ی  زمینه  بر حسِب  * عشق= 
منسجم است و غیر قابل تمییز.

* دل= کانوِن عشق، یا آینه ی حضور.

*  شراب= تسکین دهنده ی غِم زمان + دعوت به کامجویی و به فراموشی سپردن نابسامانی ها
+ خلسه ی اندیشیدن و راه یافتن به الهیت.

* پیِر میکده= وجداِن عرفانی ی شاعر در فضای عینی ی شهر.

* پیِر ُمغان= پیر مرِد زرتشتی یا مسیحی یا یهودی که اجازه ی شراب فروشی داشت و حافظ از این
ــاِه پست ترین حاشیه نشین، استعاره ی پیِر مرشد بمعنای راهنمای وجدان را میسازد و مرشِد خانق

صوفیان را طرد میکند.  



ی، دنیــای مــادّی و جســمانی« )ع. زرین کــوب(. امــا حافــظ ضــمیِر بشــر را * خرابــات= »دنیــای حســّ
»خراب«، یعنی مست و دور از جهاِن مبتنی بر ِخَرد که توهمی بیش نیســت می بینــد. بعالوه، بطــور
عینی، »خرابات« استعاره یی است برای بیــاِن جهــاِن ویــران و یــا خرابــه هــا/محلــه هــای فقیرنشــیِن
شیراز که میکده ها/روسپی خانه هـا در آن قــرار داشــت )معــنی ی خرابـات در اصـل  =»خورآبـاد« =

خانه ی خورشید = از راِه استعاره، همان »دیِر ُمغان« که حافظ تکرار میکند. نک ع. دستغیب(. 
هر که آمد به جهان نقشِ خرابی دارد          در خرابات مپرسید که هشیار کجاست؟

ندارد و می خواران عزلت زدگانی اجتماعی وجود  * میخانه= آن فضایی که در آن سلسله مراتِب 
هستند که گرد هم آمده اند و ارزشهای دیگری، در رابطه با تقدس، میجویند.

است : بعنواِن وجداِن تــاریخی و مظهــِر : یکی از محورهای اصلی ی مظهرسازی ی حافظ * جاِم جم
آگاهی/تفکر در خــود و بررســی ی دیگــران و ارزیــابی ی محیــط و روابــِط اجتمــاعی و آگــاهی یــافتن از

: عدالِت الهی

صوفی ی صومعه ی عالِم ُقدسم، لیکن       حالیا، ِدیِر ُمغان است حوالت گاهم
پیِر میخانه، سحر، جاِم جهان بینم داد         و اندر آن آینه، از حسِن تو کرد آگاهم 

جاِم جم مظهِر وجداِن سیاسی و جهان بینی و آینده نگری است، مظهِر وجداِن عمومی و تاریخی ی
ما. حافظ در این باره از جمله از خیّام الهام میگیرد کــه خودمــداری را طــرد میکنــد و الزمــه ی انتقــاد از

: جهان و دیگران را انتقاد از خود میداند و انسان را به مسئولیت میخواند
ماییم که اصِل شادی و کاِن غمیم       سرمایه ی دادیم و نهاِد ِسَتمیم

پستیم و بلندیم و فزونیم و کمیم         آیینه ی زنگ خورده و جاِم جمیم

}در حالیکه در جامعه ی مصرفی ی امروز که اکثِر افراِد از هم جدا افتاده خودخواه شده اند، انتظاِر
مصرف دارند، حق و حقوق و جهاِن بهتر میخواهند بی آنکه از خود هّمتی نشان بدهند. انتقــاد از خــود

و از جهان افت پیدا کرده.{

 بار، جمشید )بنیانگزاِر اسطوره یی ی ایران که در جاِم جهان بیِن28در دیوان حافظ، جم و جاِم جم 
 بــار، و129 بــار، جهــان 3 بار، جــاِم جهــان نمــا 11خود، اوضاع را بروشنی میدید و به آگاهی میرسید( 

جهانی، جهان افروز، جهان بین )که بمعنای چشم هم در شــعرش آمـده(، جهـان پیمـا، جهــان دیــده،
 بار تکرار شده اند.17جهانسوز و جهانگیر در مجموع 

هر آنکه راِز دو عالم ِز خطِّ ساغر خواند        رموِز جاِم جم از نقشِ خاِک َره دانست

عارِف یی،  مراغه  اوحدی  اینکه  مهم   میراند.  سخن  جم«  »جاِم  از  نیز  فردوسی  که  کنم  یادآوری 
انتقادی و پر تجربه ی قرن هفتم/اوایِل قرِن هشتم هجری )کــه هنــوز چنــد سـالی پس از تولــِد حافــظ

 دارد که بگفته ی  ذ. صفا، »کتابی است درجام جمزنده بود(، مثنوی ی مهمی با پنج هزار بیت بنام 
اخالق و تصوف و در عین حال یکی از بهترین منابع تحقیق در اوضاع اجتماعی زمان شاعر اســت«. او

حافــظ شـیریناز سنایی الهام میگـرفت. امـا بایـد دیـد »اخالق« اینجـا چـه معـنی میدهـد. م. معین )
اوحدی در افشای »اوضاعِ اجتماعی« را آورده. چنین پیداست که اصــراِرجام جم ِ قطعاتی از (، سخن

حافظ در کاربرِد »جام جم« در غزلهایش پیش از همه اشاره بــه ســراییده هــای انتقــادی ی اوحــدی و
افشاگری های اوست. در حالیکـه بـرخی حافــظ شناسـان و شـرق شناسـان، چـه بـاال بلنـدی هـای

!  معنوی که از جاِم جِم حافظ نمیسازند

 بار( و »ِسرّ« و »اسرار« )= سرِّ غیب و اسراِر الهی و سرنوشت( بیشتر و13»رمز« و »رموز« کمتر )
 بار  در دیوان حافظ می آیند. در غزِل زیر، با رمز سازی، یعنی با ساختِن معنــا در معــنی و تشــبیه،43

حافظ نگرانی  ی خود از بحراِن الهیت و تردیدهایی را که فساِد محیِط اجتمــاعی در ایمــان پیش آورده،
: از راِه زباِن عشقی و رابطه با معشوق و زلِف او، بیان میکند



گر چه افتاد ز زلفش، گِِرهی در کارم                     همچنان، چشِم گشاد از َکَرَمش میدارم
به طرب حمل مکن سرخی ی رویم، که چو جام      خوِن دل، عکس برون میدهد از ُرخسارم

! پرده ی مطربم از دست برون خواهد برد                 آه اگر زآن که در این پرده نباشد بارم

گره= مشکلی که زلِف معشوق/ماجرای تقدس پیش آورده. چشِم گشاد از َکَرَمش= انتظار بسیار
ازعطوفِت خدا. به طََرب حمل مکن= فکر نکن که سرخی ی رویم از شادی است، مثــِل انعکــاسِ می
در جام، خوِن دلم/نگرانی ام را در چهره ام منعکس ساخته. )مصراعِ اول بیت سوم=( مطرب مینــوازد

! و مرا از خود بیخود میکند، ولی )در مصراعِ دوم( افسوس که مرا به پرده ی اسراِر غیب راه نمیدهند

از سوی دیگر، در تخیِل لبریزش، حافظ با تلفیقِ کلماتِ ناهمخوان مظهر میسازد و مفهوم های نویِن
ابهام انگیزی می آفریند. چند مثال در فرا ـ معنایی آوردم. و این هم از میاِن ده ها و ده هــا مثــال دیگــر،
چشم گــیر ترینشــان )کــه در »نمایــه« ی م. اســتعالمی یــافته ام( : »مطــربِ عشــق«؛ »پــیِر گلرنــگ«
)=شرابِ سرخِ کهنه(؛ »نقش بنِد قضــا« )= خــدا کــه تقــدیر و قضــا را طــرح مــیریزد(؛ »وقِت وقت« )=
زمان آن رسیده(؛ »مشرقِ پیاله«  )= در مصراعی که در آن کلمه ی »خورشید« هست(؛ »گنج نامه
ی مقصود« )= نوشته یی که در آن نشاِن گنجِ مقصود ثبت شده(؛ »َفالطوِن ُخم نشــیِن شــراب« )=
افالطون و حکمِت او از ُخِم شراب سیراب می شود، و او را در آن خم، خانــه نشــین کــرده!(؛ »خاکیــاِن
عشق« )= »بر خاکیاِن عشق، فشان ُجرعه ی لبش«، از روی بازنمودی در آییِن جوانمردی که قطــره
یی بر خاک می افشاندند(؛ »پادشاِه صورت و معنا« )پادشاه/معشوقی که هم در ظاهر برتر اســت و

هم در باطن، سلطاِن قلبهاست(.  

م.  )تبریزی،  شبستری  خانقاهی  ی  صوفی  تأثیِر  میخواهند  شناسان  حافظ  و720بعضی  هج.( 
 او را به حافظ بچسبانند. بدون در نظر گرفتِن تحوِل صوفیگری و آنچه تصوف در دیِد حافــظ درگلشن راز

شیراز به آن تبــدیل شــده بــود، میخواهنــد هــر طــور شــده فضــل بخــرج دهنــد و سرچشــمه یی بــرای
عرفانش بتراشند )یکی از این آقایان، توضیح المسائل خود در مورد عرفان را بـه عـارفی کــه یــک قــرن
پس از حافظ میزیست ارجاع میدهد!(. بگفته ی ذ. صفا، شبستری »از عارفان مشهور قرن هشــتم و

: )!( آن عهد است از شاعران متوسط«

محقق را چو از وحدت شهودست     نخستین نَظره بر نور وجودست
دلی کز معرفت نور و صفا دید          به هر چیزی که دید اول خدا دید
ِزهی نادان که او خورشیِد تابان        به نوِر شمع جوید در بیابان )…(

!...  این عبارت کجا و جستجوی انسان با چراغ، در روِز روشن در مثنوِی موالنا کجا

بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست              بگشای لب که قنِد فراوانم آرزوست
!               کآن چهره ی ُمَشعَشعِ تابانم آرزوست )…( ! برون آ دمی ز ابر ای آفتابِ ُحسن

دی، شیخ با چراغ همی گشت ِگرِد شهر         کز دیو و َدد ملولم و انسانم آرزوست
: آنکه یافت می نشود آنم آرزوست          : یافت می نشنود، جسته ایم ما.           گفت گفتند

خداست میشود(  سبز  دارد  تازه  که  )=ریشی  »خط سبز«  عاشقِ  حتی  او شاهِد شبستری  از  و 
! شبستری در رمز سازی با »عناصری چــون چشــم و ! شعرش حالِت جوک پیدا کرده بازاری ساخته

لب و رخ و زلف و خط و خال و شراب و شاهد و شمع و جام و خرابات« یِد درازی دارد. تنها از این نظر
میتوان حافــظ و شبسـتری را بـا هم مقایسـه کـرد کـه هـر دو بـا این عناصـِر مظهـری شـعر میسـازند
)مظهرسازی/سمبولیسم جنبشی است کــه بعــدها در قــرن نــوزدهم در فرانســه نــیز ســبکی شــد(.
نوعی رمز سازی است تــا »نیّت پــرده پوشــی و اســتتار حقیقت« در »عفــاف شــاعرانه« بیــان شــود.
در واقع هم، رمز گویی با مظهرسازی و فرا ـ معنایی به حافظ اجازه میدهد که رندانه در افشــای رفتــار

و گفتاِر عوامِل مذهب/قدرت، تا اندازه یی آزادی ی بیان داشته باشد.



حافظ نسبت به صوفیاِن خانقاهی بد گمان است. او به شعِر عارفانه ی عراقی بیشتر نظــر دارد، زیــرا
:  عراقی که از پیرواِن ابن عربی در قونیه بود تغزلی ماهرانه و شیدا میپرورید )ع. زرین کوب(

غزلیّاتِ عراقی است سروِد حافظ        که شنید این رِه دلسوز که فریاد نکرد؟

بگفته ی ذ. صفا، »عراقی عاشق سوخته ییست که با سخنانش از سوز درون و شوق باطن و کمال
نفس خویش حکایت می کند«. از جمله مضمون های عراقی که حافظ از آنهــا الهــام گرفتــه، »عالقــٌه
خاصی« است که به درویشان/قلندران و نظربازی نشان میداد )زرین کــوب(. از ســروده هــای عــراقی

:  است

در کوی خرابات کسی را که نیازست       هشیاری و مستیش همه عیِن نماز است
آنجا نپذیرند صالح و َوَرع، امروز               آنچ از تو پذیرند در آن کوی نیاز است   )َوَرع= پرهیزکاری(

 

گل و بلبل و طبیعت
:  بار( شعر میگوید231 بار( که برای گل )بمعنای گل سرخ، 49حافظ بلبلی است )

فکِر بلبل همه آنست که گل شد یارش             گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش )…(
بلبل از فیضِ گل آموخت سخن، ور نه نبود          این همه قول و غزل، تعبیه در منقارش

: از سویی، راه باید توجه داشت که عشق سازی ی حافظ در داماِن طبیعت، موضعی است دوگانه
:  به کام و عشق میبرد

! !         یعنی که رخ بپوش و جهانی خراب کن گلبرگ از سنبِل ُمشکین، نقاب کن
! بفشان عرق ز چهره و اطراِف باغ را           چو شیشه های دیده ی ما پر گالب کن

! ! به ُدوِر باده ی گلگون شتاب کن ایّاِم گل، چو عمر به رفتن شتاب کرد،        ساقی
! بگشا به شیوه، نرگسِ پر خوابِ مست را   وز َرشک، چشِم نرگسِ رعنا به خواب کن

!  !             بنگر به رنگِ الله و عزِم شراب کن بوی بنفشه بشنو و زلِف نگار گیر

از سوی دیگر، در برابِر پلیدی های محیط، زهد فروشان و حتی قشِر فاضل و فضل فروش و مدرّس را
: نیز طرد میکند

کنون که بر کِف گل، جاِم باده ی صاف است      به صد هزار زبان، بلبلش در اوصاف است
بخواه دفتِر اشعار و راِه صحرا گیر                     چه وقِت مدرسه و بحِث کشِف کّشاف است؟

 دو تفسیر از قرآن که در زمان حافظ تدریس میشد(. کّشاف و کشف)

این از نظِر تاریخِ فرهنگ و تمدن در شرق اهمیت بسیار دارد، زیرا در صحبت از گل، یارپرستی و الهام
از او در توجه به زیبایی های طبیعت و »نقشِ عجب« است که آفریـدگار سـاخته. انگـیزه سـخن گفتن

 یادآوری میکنــدسیمای زندر طبیعت، از طبیعت و با طبیعت در لحظه های شعر است. ج. ستّاری در 
که در مذاهِب هندی، زن و زمین، »پراکریتی«، همان طبیعت است و مــرد، آســمان. این در گاتهـا نــیز

: »آســمان بســاِن مــرد و زمین چــون انعکاس یافته. بهاء ولد، پدِر مولوی، همین مضمون را بیان کــرده
کدبانویان«. از پیش از اسالم، طــبیعت از محورهــای اصــلی ی شــعِر مــذهبی و غنــایی بــود، مضــموِن
ــرای آرامشِ ذهن ــزار ســاِل پیش، ب ــردوس، از ســه ه ــاغ و ف ــا، آب و ب ــگ م ــود )در فرهن شــعِر آرام ب
مهندسی میشدند(. در شعر فارسی پس از اسالم، سـنِت انســان نگاشــتِن طـبیعت بســیار بچشـم

: میخورد. حافظ چنین میسراید

سایه تا باز گرفتی ز چمن، مرغِ سحر          آشیان در ِشَکِن ُطرّه ی شمشاد نکرد



با وجوِد این باید یادآوری کنم که کلمه ی طبیعت دو بار بیشتر در دیــواِن حافــظ تکــرار نشــده و معنــای
منفی دارد، بــه مادّیــات و احتیاجــات و »پســتی « هــای تن بــر میگــردد و در نهــایت، از ارزش دادن بــه
معنویت/نجیب سازی ی کام می آید. اما باید در نظر گرفت کــه در حالیکــه در لحظه هــای شــعِر خــود،
حافظ نگاِه خویش را بسوی جامعه و روابِط اجتماعی بر میگرداند، در شعِر عاشقانه اش، خود را اکثراً

: » بــه راســتی، طلب در داماِن طبیعت و در باغ و چمن می بیند. آنجاست که احســاسِ آزادی میکنــد
ــدام، آزادگی از سرو و چمن«. گل ، گالب، گلچهر، گلعذار، گلدسته، گلرخ، گلرنگ، گل افشان، گــل ان

 بــار در میــاِن276گلبانگ، گلریز، گلزار، گلبرگ، گلستان، گلشن، گلگشت، گلنار و گلگــون در مجمــوع 
غزلهای حافظ پخش شده اند.

را یار  آوِر عشاق، حضوِر  پیام  باِد صبا،  از  میزند،  قدم  لحظه های شعرش  باغِ  در  حافظ  که  هنگامی 
 بــار در غزلهــایش آمــده.6 بــار و بوســتان 64 بــار، چمن 5 بــار، باغبــان 41میخواهد یا پیامی از او. بــاغ 

 بار تکرار شــده و انتخابشــان خــود بیــانگر اینســت کــه در تصویرســازی اش،402نسیم و باد و باِد صبا 
حافظ عینیِت شعری را به نسیم، یعنی ذهنیتی ظریف و نامحسوس تبدیل میسازد. بارها از »بو« یاد

:رایحــه، امیـد و آرزو، اثــر و نشـان(.  بار در غزلهـایش. در فارسـی، بـو چنـد معـنی دارد83می آرد )بو 
ــه حافظ از بوی گل/یار و بوی زلفش در آواز است. این کاِر شاعراِن  غنایی پیش از او نیز بود. در حالیک

صوفیان را با طبیعت چندان کاری نیست، حتی در غزلیات عاشقانه شان. 

(.با کاروان حلهبه استثنای مولوی که بگفته ی ع. زرین کوب، »طبیعت را جلوه گاه خدا می بیند« )
در میاِن صوفیان، مانند کاهناِن هر دیِن تک خدایی، طبیعت تحقیر گشته و بــه حــوزه ی ناپــاکی هــای
جهان مجازی رانده شده. تکفیِر طبیعِت انسانی )که در آن کامجویی از اصول است( نفی ی کام و در
نتیجه تأکید بر زن ستیزی و نشاِن تعلقِ اهِل شرع و تصــوف بــه پــدر ســاالری و آرمــاِن جامعــه ی تــک

حزبی است که در آن همه چیز خداست، در قدرتِ قادرانه ی حزب هللا و مذهب ساالری!  

}انسان را به بهانه ی اینکه برگزیده ی ماورا ـ طبیعت است، برتر از طبیعت و دیگر موجودات دانستن،
کار را امروز به نابودی ی طبیعت و انسان کشانده.{

و الهاِم عرفانی( طبیعت  و  اعتقاد  در  گاه،  )و حتی  کامجویی  و  در حاالتِ عشق  مقرِّ ذهنیت حافظ 
بویژه، طبیعِت پــرورش یافتــه و فــرهنگی شــده، یعــنی بـاغ و گـل و درختــان اســت. از جایگـاِه پـاکی و
بیگناهی ی طبیعت، حافظ به معرکه ی جامعه و مذهب طعنه میزند. ظرافت منــدی در طــبیعت بــرای
ــا و ــه در رنج ه ــَرُنِم عارفان ــیز و تَ ــتراضِ طنزآم ــنین اع ــقانه، و  هم چ ــاتِ عاش ــاالت و احساس ــاِن ح بی
سر خوردگی ها و نومیدی هایش )حتی نسبت به نظــام الهی( و اعتالی زن در عشــق بــرای عاطفــه
سـازی، از مشخصـات اصــلی ی شـعر حافظنـد. جهـان بیـنی ی او از خداپرسـتی ی صـوفیانه منشــأ
نمیگیرد، از مشاهده ی محیِط فرهنگی و طبیعِت آفریدگار می آید. مثالً در غزل زیــر، هــر چنــد طــبیعت

: بطور استعاره یی آمده، ولی حضور آن در ذهنیت، جهاِن مادی و انسان را بهم می آمیزد

یاری اندر کس نمی بینیم، یاران را چه شد؟             دوستی کی آخر آمد، دوستداران را چه شد؟ 
آبِ حیوان تیره گون شد، ِخضِرِ فرّخ پی کجاست؟       گل بگشت از رنگِ خود، باِد بهاران را چه شد؟
کس نمیگوید که یاری داشت حّقِ دوستی              حقشناسان را چه حال افتاد، یاران را چه شد؟

شهِر یاران بود و خاِک مهربانان این دیار                   مهربانی کی سرآمد، شهریاران را چه شد؟
لعلی از کاِن مروّت بر نیامد سالهاست                    تابشِ خورشید و سعِی باد و باران را چه شد؟
بوی توفیق وکرامت در میان افگنده اند                    کس به میدان در نمی آید، سواران را چه شد؟

صد هزاران گل شکفت و بانگِ مرغی بر نخاست       عندلیبان را چه پیش آمد، َهزاران را چه شد؟
زهره سازی خوش نمیسازد، مگر عودش بسوخت؟   کس ندارد ذوقِ مستی، میگساران را چه شد؟

!              از که میپرسی که دوِر روزگاران را چه شد؟ حافظ، اسراِر الهی کس نمیداند، خموش

: ارزشِ فرهنگی را با زور و این غزل حافظ دو سه ُبعِد بدبختی های امروزمان را خوب منعکس میکند
قدرت پایین آوردن، سقوِط اخالقی و اضمحالِل اجتماعی، از دســت رفتِن طــبیعت کــه زمینــه ی رشــِد
انسان و زیبایی ساز بود، و هم چنین ارتباِط این سقوط با ظلم و سلطه که مانعِ شکفتگی ی انسان



میشود. بعبارت دیگر،  گسیخته شدِن رابطه ی مستقیِم خالقیت و انسانیت با سیاسِت هوشمندانه
برای محیط زیست )مردمان ما در کشــورهای تحت ســلطه اولین قربانیــان عــواقِب انحطــاِط فــرهنگی،

اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و فروپاشیدگی ی محیِط زیست شده اند(.

در بدیعش  تصوراتِ شاعرانه ی  با  اش  قادسانه  ارزشها ی  و  عرفانی ی حافظ  اندیشه های  حتی 
حرآمیز و زیبــایی هــایش در تــداعی انــد. بقــوِل ع. زرین کــوب، عظمِت »کارگاِه هستی« و طــبیعِت ســِ
حافظ عشق و عرفان و خدا را در »سرشاری و گستردگی حیات« می بیند. عشقِ او به »عشــق بــه

هستی« )م. استعالمی( تبدیل میگردد. در تصویرسازی هایش، سنِت شعر فارسی را پی میگیرد.

گلهای بسیاری در غزِل حافظ می رویند. یاِر »سرو قامت«، زلفش چون بنفشه، چشمش نرگس. چه
بسا که نگار غنچه یی است کــه ناگــاه می شــکفد. گــاهی توصــیفش، بــا نگــاهی مینیــاتوری ترســیم

: شده

خوش آن نظر که لِب جام و روی ساقی را         هالِل یک شبه و ماِه چهارده دانست

هرچند که حافظ بعضی اوقات طاقت نمی آورد و بسی غمگساری میکند و از »بد عهدِی زمانه« گله
دارد، اما کوشش مداوم او در دوری جویی از غم و دور ساختِن خود و دیگران از غم و تمایلش به لذت
و شادی خواری است. تربیِت استبدادی ماتم زاست و بن بست میســازد. بکوشــیم شــادی بســازیم،
که غم، همانطور که اسپینوزا میگوید، ابزارِ  استبداد است. و چون حافظ در جامعــه یی اســت گرفتــاِر

: استبداد، میخواهد از غمگساری شادی بسازد

چون محبت را نتوان یافت مگر در دِل شاد       ما به اّمیِد غمت، خاطِر شادی طلبیم     

///سیزده///

طوطی در قفس
ــر ــَعری )ب بر خالف آنچه برخی حافظ شناسان تأیید میکنند، حافظ جبری نیست. آنچنان از جبریون اَش
عکسِ اعتقاد به ظرفیِت اختیاِر فرد در مکتِب معتزله( الهام نمیگیرد که به بن بسِت نظام اجتمــاعی در

: »غم مــذهب/قــدرت معــترض اســت. او بارهــا بــرای بــه نشــاط آوردِن خواننــده ی خــود تکــرار میکنــد
! در هــر !«. و البته همین کالم، خود فِن شعری است به این معنــا کــه غِم زمــان بســیار اســت مخور

ــدگی و حال، در برابِر شرایط و چارچوبِ تحمیلی که اندیشه ی آزاد را ممنوع ساخته و ظلم را نظام زن
: دین گردانیده، حافظ  گاه دچار یأس می شود

ای صبا، نکهتی از خاِک رِه یار بیار                    ببر اندوِه دل و مژده ی دلدار بیار
نکته یی روح فزا از دهِن دوست بگو                 نامه یی خوش خبر از عالِم اسرار بیار

تا معطّر کنم از لطِف نسیِم تو مشام،               شّمه ای از نََفحاتِ نَفسِ یار بیار
به وفای تو که خاِک رِه آن یاِر عزیز،                   بی غباری که پدید آید از اغیار بیار    

گردی از رهگذِر دوست، به کورِی رقیب             بهِر آسایشِ این دیده ی خونبار بیار
خامی و ساده دلی شیوه ی جانبازان نیست     خبری از بِر آن دلبِر عیّار بیار

!     به اسیراِن قفس، مژده ی گلزار بیار ُشکر آن را که تو در عشرتی، ای مرغ چمن
!   عشوه یی زآن لِب شیریِن شکربار بیار کاِم جان تلخ شد از صبر که کردم بی دوست

! آن قدحِ آینه کردار بیار روزگاری است که دل، چهره ی مقصود ندید       ساقیا
!  دلقِ حافظ به چه ارزد؟ به می اش رنگین کن      وآنگهش، مست و خراب از سِر بازار بیار



شاعِر غمزده ی ما در انتظار است و دلمرده از زندگی و آنچه بر او رفته. و بنظر میرسد که این انتظار،
در شیراز عمومی است. با وجود آنکه مذهِب رسمی ســنّی بــود، اعتقــاداتِ شــیعی نــیز، از راه فــرا ـ
معنایی، در فرهنگِ مردم حضور داشت و همه در انتظاِر ظهوِر مهدی بودند )بگفتــه ی ذ. صــفا، حملــه
ی مغول را عالمِت پایــاِن زمــان می پنداشــتند(. بدینســان، بــازنموِد آخــِر زمــان، ســرها را در دلتنگی و
اضطراب فرو میبرد. در چند غزل، حافــظ این مضــمون را بیــان میکنــد )در مســیحیت نــیز، پس از معــراجِ
مسیح، در انتظاِر آخِر زمان بودند و سپس آنـرا بـه سـاِل هـزار منتقـل سـاختند و مضـطربانه در انتظـار

!(. در بعضی از غزلهای حافظ بطور ضمنی نشستند. امروز، انتظاِر این پایان، بطور عینی روزمره شده
این سوآل پیش می آید که پس نظاِم الهی را چه شد؟ این احساس هست که الهیت فرد را به حاِل

: خود رها کرده. حافظ از راِه تسلی جویی چنین میسراید

! که مسیحا نفسی می آید              که ز انفاسِ خوشش بوی کسی می آید مژده ای دل
از غِم هجر، مکن ناله و فریاد که دوش،                زده ام فالی و فریادَرسی می آید )…( 

کس ندانست که منزلگِه معشوق کجاست           اینقدر هست که بانگِ َجَرسی می آید…

یاِد کاریکاتوری می افتم که اخیراً میدیدم. عکسی است از چهار جواِن فلکزده و در خاک نشسته. با
! ! ما که دیگه نمیدونیم کجاییم. حاال تو بگو دقیقاً کجایی« : »خدایا این جمله

: چند بار در شعِر حافظ، نظاِم الهی مورد تردید قرار گرفته

! ! جاِم می ام ِده که نگارنده ی غیب      نیست معلوم که در پرده ی اسرار چه کرد ساقیا
!  آنکه پر نقش زد این دایره ی مینایی              کس ندانست که در گردشِ پرگار چه کرد

و حتی در فروپاشی ی عدِل خداوندی در افسار گسیختگی و هرج و مرج و زورگویی ی قدرتمندان و
: جنایتهایشان، اعتراضی مستقیم به زبان می آورد

این چه استغناست، یارب! وین چه قادر حکمتست   کاین همه زخِم نهان هست و مجال آه نیست؟!
)…( هر که خواهد گو بیا و هرچه خواهد گو برو        کِبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست

همــانطور کــه پ. ن. خــانلری توضــیح میدهــد، »اســتغنا از صــفات بــاری تعــالی اســت. بارگــاه اســتغنا
پیشگاه الهی است )…( مراد از استغنا که به خداوند نسبت داده می شود این است کــه نســبت بــه
وقایع جزئی بی اعتناســت و بــر طبــق عقایــد گــروهی از متصــوفه عبادتهــا و زهــد بنــدگان در پیشــگاه

دیــوانخداوندی اهمیتی ندارد و تنها عنــایت ازلی اســت کــه مــوجب رســتگاری بنــدگان می شــود« )
ــد، غِم (. از رفتار »مازوخیستی« ی صوفیان بگذریمحافظ، ملحقات غزلیات ! »بندگان« چه چــاره جوین

خــود بــا کـه بگوینــد؟ حافــظ  خــود را کنــار نمیکشــد و منفعــل نیســت، تفکــرش در جســتجوی راِه حــل
: درجنبشِ عمومی از خالِل عشق است

ُحسَنت به اتّفاقِ مالحت، جهان گرفت      آری به اتّفاق، جهان میتوان گرفت

: عارفانی چون او ریاکاری ی مذهب/قدرت را که مانعِ شکفتگی ی انسان است محکوم میکنند

قومی به جّد و جهد نهادند وصِل دوست        قومی دگر حواله به تقدیر میکنند

جنبشهای از  قبل  قرنها  را  اجتماعی  تحوِل  لزوِم  حافظ  حاکمند.  طبقه ی  همان  ها  جبری  واقع،  در 
: امروزی و اندیشه ی مارکس به زیبا ترین شکل عاشقانه بیان کرده

بیا تا گل بر افشانیم و می در ساغر اندازیم    
جهان را سقف بگشاییم و طرحی نو در اندازیم  

اگر غم لشگر انگیزد که خوِن عاشقان ریزد     
! من و ساقی بهم تازیم و بنیادش بر اندازیم



مهم این است که فرد پای به جلو میگذارد. حافظ فرد را بعنواِن نتیجه ی یک جامعه خیلی خــوب درک
: کرده

مکن در این چمنم، سرزنشِ خودروئی      چنانکه پرورشم میدهند می رویم

بوجود بن بستی  و  حاکمانند  از  صوفی  و شیوخِ  و شیخ  اهِل شریعت  مذهب/قدرت،  هرِم  باالی  در 
آورده اند که خود و همه را قربانی ی آن میسازند :

! تَرِک جهان گفتن طریقِ خوشدلی است          تا نپنداری که احواِل جهانداران خوش است حافظا

اگر باوری جبری در حافظ هست، از وجداِن عمومی می آید و به ایمان او به خدای قادِر قّهاِر قرآنی
: حــتی وقــتی تــیری می انــدازی، برمیگردد که به شکل مصوّری در یــک ســوره ی قــرآن اینطــور آمــده

خداست که تیر می اندازد، نه تو ! بهمین خاطر، حافظ خود را مثل یک طوطی در قفس می بینــد کــه
: از پشت آینه به او قرآن آموخته اند

بارها گفته ام و باِر دگر میگویم              که مِن گمشده، این ره نَه بِه خود می پویم
در پسِ آینه طوطی صفتم داشته اند       آنچه استاِد ازل گفت بگو میگویم 

مقابِل در  است  توجیهی  هم  شاید  و  هست  بیت  این  در  کورکورانه  رفتاِر  مورِد  در  طنز  از  نشانی 
مذهبیونی که به او تهمِت الحاد میزدنــد، و یــا حــتی یــادآوری از ذهــنیِت صــوفیان کـه برایشــان، قفس
همان تن است که باید آنرا به فنا رساند. در هر حال، صحبت از انساِن گرفتار اســت. حافــظ بارهــا بــه
سرنوشِت تحمیلی اعتراض دارد. او همه چیز را به حسابِ تقدیر و قرآن نمیگذارد و به خیــانِت عوامــِل

: قدرت معترض است

؟ ارغنون ساِز فلک رهزِن اهِل هنر است      چون ازین غصه ننالیم و چرا نخروشیم

کلمه ی طوطی ده بار در دیوان حافظ آمده. در غزلی، او خود را طوطی ی باارزشی میداند که گویی
: از دورها، از هند، آورده اند و در قفسی گذاشته اند و زینِت خانه ی اشراف ساخته اند

واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس      طوطی ی طبعم ز عشقِ شکّر و باداِم دوست

از یکی  خود  این  متوسل شده.  رندانه  طنِز  به  حافظ  منصور.  شاه  مدحِ  در  از غزلی است  بیت  این 
کلیدهای ابهام گویی در شعر او است. هر چند، »شکّر و باداِم دوست« استعاره یی اسـت از چشـم
و لِب نگار، ولی طوطی ی مطیعِ گفته های قرآنی و شاعِر مــّداحِ شــهر بــه عنــایِت تــوانمردان وابســته

 بار در غزلهایش آمده(. دم بــر نمی آرد، ولی در عمــق، همــان51است. در »دام« زندگی افتاده )دام 
»مرغ وحشی« است که گرفتار آمده و او در غزلهایش از آن یاد میکند. گــاه، دیگــر تحمــل نــدارد و آواِز
ــیز ِ اعتراض سر میدهد… یا در بن بست، چون زنی میگرید. در واقع، اینهمه صحبت از اشِک اغراق آم

عاشق در شعرش باین معناست که صادقانه ضعِف عاطفی ی زن/مرد را اقرار میکند.
  

}مرغی در قفس، ناله یی سر داد و خواند... 

! درین مقاِم مجازی، بجز پیاله مگیر            درین سراچه ی بازیچه، غیِر عشق مباز

...قرنها گذشت و در برابِر سلطه ی غرب، خواستیم به فرهنگی که با انقالبِ فرانسه بوجود آمد و
امیدساز بود متوسل شــویم و راِه رهــایی از مــذهب ســاالری را در پیش بگــیریم، امــا طبقــاتِ پــایین و
محروِم جامعه را در بیراهه گذاشتیم. آنهـا در برابــِر قـدرت کــه میخواســت بـزور تــرقی ایجــاد کنــد ولی
کفایتش را نداشت زیرا که خود از اقماِر سلطه بود، در همان ســنِت مــذهب ســاالری و همــان هــویت
پرســه زدنــد. بعـد، شـهروندی آنچنـان گســترده شـد کـه در هـوای آزادی هـای نســبی ی شـهری، از
جابرکندِن بساِط ظلم و عقب ماندن ها لزوِم تاریخی شد، ولی آنها راهنمــایی جــز قشــِر روحــانی کــه



تظاهر بـه حمایتشـان میکـرد نپذیرفتنـد، چـون دیگـر، در فروپاشـی هـا، طبقـه ی منسـجِم دیگـری در
برپاساختِن خواسته ها وجود نداشت. دسِت سلطه، آنها را در این راه نگاه داشت، مانند آنچــه بعــدها

در تونس و مصر پیاده کرد )جلو انداختِن حزبِ اسالمی برای جنبشِ عمومی و ربودِن قدرت(. 
گذشـــت آنچـــه گذشـــت و هـــر ســـری کـــه بـــر آمـــد بریدنـــد و هـــر خـــیرخواهی را راندنـــد. امـــروز،
آخوندها/پاسدارها/غارتگرها میخواهند دو باره بزور ما را با شکنجه و عذاب و اعــدام در زنــداِن مــذهب
ــرین ــیز ت ــه آم ــد. اســالِم من درآوردی شــان وســیله ی مشــروعیت یکی از فاجع ســاالری حبس کنن

! فاشیسم های دوراِن هرج و مرج و بربریِت کنونی شده… چه شومی ی مشوشی

کاغذین جامه به خوناب بشویم، که فلک        رهنمونیم به پای َعلَِم داد نکرد 
دل به امید صدایی که مگر در تو رسد            ناله ها کرد در این کوه، که فرهاد نکرد 

اعتراض، بعنواِن  و  لباسِ کاغذی میپوشید  بود که هر کس دادخواهی میکرد،  در زماِن حافظ، رسم 
بست می نشست. و حتی، یکی از سنت های اجتماعی از قدیم این بود کــه امــیراِن عــادل در میــداِن
شهر، پرچمی میگذاشـتند کـه سـتمدیدگان اجـازه داشـتند در پـای آن شـکایت و تقاضـای خــود را بـر

!(.  کاغذی بنویسند و بر گردن بیاویزند تا بررسی شود )امروز ما میرویم روی انترنت

درست است که بدبینی، زاده ی استبداد است، اما آن مرغِ خوشخوان خواند و رفت، و ما هنوز در
همان قفسیم!

خبِر بلبِل این باغ مپرسید، که من        ناله یی میشنوم کز قفسی می آید{

تحوِّل شعِر حافظ
ــرد. احســاسِ ــک ک ــده را تاری ــداِز آین ــا ســاخت و چشــم ان ــرانی بی انته ــدت، بح ــاتی در دراز م بی ثب
ناهماهنگی و سـقوط، آرام نمیگذاشـت. بـرای معنـا بخشـیدن بـه زنـدگی، غمزدگـان راِه تقـدس می
ــق جستند. در قرن هشتم هجری حافظ آنرا در غزلهای بسیاری بیان میکند. او که مسیری را در عش
ورزی و شادی خواری و اعتراضِ اجتماعی پیموده، سر انجام هر چه بیشتر به اندیشه هــای عارفانــه

روی می آورد. آیا در این تحول باید اضطراب از مرگِ جامعه را دید؟

بنظر میرسد که در ابتدا، فردیِت شاعِر کامگرا لذت جویی را در ذهن میپرورد :

خوش تر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟       ساقی کجاست؟ گو سبِب انتظار چیست؟ )...(
! غِم روزگار چیست؟ پیونِد عمر بسته به مویی است، هوش دار!            غمخواِر خویش باش

: او در شهِر عیش و نوش، هوس مندی را میپرورد

سخِن غیر مگو با مِن معشوقه پرست         کز وی و جاِم می ام نیست به کس پروایی

: در آخرین غزلی که در دیوانش هست میخوانیم

! تو چه میگویی؟ ! از َدهر چه میجویی؟     این گفت سحرَگه گل. بلبل می خواه و گل افشان کن
! مسند به گلستان بر، تا شاهد و ساقی را             لب گیری و رخ بوسی، می نوشی و گل بویی

: اما بتدریج، مدنیت یعنی فرهنگِ شهر و سنِت عشقِ ایرانی را میپرورانَد

عشرتِ شبگیر کن بی ترس، کاندر شهِر عشق      شبروان را آشنایی هاست با میِر َعَسس
عشقبازی کاِر بازی نیست، ای دل!، سر بباز!         ور نه گوی عشق نتوان زد به چوگاِن هوس



دل به رغبت می سپارد جان به چشِم مسِت یار       گر چه هشیاران ندادند اختیاِر خود به کس
)میِر َعَسس= رییسِ پلیس(

و زیبایی های معنوی  با  را  پوچی، غزِل عارفانه  و  برابِر ظلم  در  تقدس  احیای  لزوِم  این سنت، در  با 
: حتی ُحسن و لطِف یار مزین میسازد

! به لطِف خال و خط، از عارفان ربودی دل     لطیفه های عجب زیِر دام و دانه ی ُتست

در این مسیر، حافظ از امید به عشق تا ناامیدی از خدا، از حاالتِ ملحدانه تا جهان بینی ی قادسانه
را می پیماید. چنین بنظر میرسد کــه در دوراِن سـالخوردگی و گوشــه گــیری اش، و شـاید پیش از آن
هم، در ناامیدی و تنهایی، از ماتِم آنچه در زندگی بسرش آمده، در ســوگِ مــرگِ همســر و فرزنــدش،
ــاِل کامجویی در او کم کم کور میشود و دلش بیشتر به عرفان روی می آورد، بویژه که دیگران او را بح

: و یا خود از دیگران کناره گرفته. همانطور که در یکی از رباعیاتش میگوید خود رها ساخته اند

نِی قصّه ی آن شمعِ چو گل بتوان گفت،      نِی حاِل دِل سوخته دل بتوان گفت
غم در دِل تنگِ من از آنست که نیست        یک دوست که با او غِم دل بتوان گفت

: زمانی است که دیگر حال و حوصله یی برای حافظ نمانده

سِر درسِ عشق دارد دِل دردمنِد حافظ        که نه خاطِر تماشا، نه هوای باغ دارد

در رونِد تحولش، حافظ پندار و گفتاِر خویش را از کام جویی به سوی تقدس جویی سوق میدهد، از
: جمله در غزل زیر که در آن به کورچشماِن جهاِن مادی و نظاِم اجتماعی سرزنش میکند

روزگاری است که سودای بتان دیِن من است        غِم این کار نشاِط دِل غمگیِن من است
دیدِن روی تو را دیده ی جان بین باید                    وین کجا مرتبه ی چشِم جهان بیِن من است؟

)چشِم جهان بین= که تنها مادیات را می بیند(

! در این حالت، حافظ دارد از لِب لعل میگذرد

! اگر با منت سِر یاریست               که ما دو عاشقِ زاریم و کاِر ما زاریست )...( بنال بلبل
لطیفه یی است نهانی که عشق ازآن خیزد    که نام آن نه لِب لعل و خطِّ زنگاریست

و بعبارت دیگر، خیاالتِ هوس آلود را کنار میزند. غزِل در غزلی، حافظ، ناگهان، از کامجویی درمیگذرد
: آنرا آورده ام

امید در شِب زلفت، به روِز عمر، نبستم                  طمع به ُدوِر دهانت، ز کاِم دل ببریدم

: حافظ این مضمون را به شکلی دیگر در غزلی دیگر چنین بیان میکند

ما درسِ سحر در رِه میخانه نهادیم         محصوِل دعا در رِه جانانه نهادیم )…(
در دل ندهم ره پس از این ِمهِر ُبتان را      ُمهِر لِب او بر دِر این خانه نهادیم

: آیا در این دوران است که حافظ در رابطه با تقدس )جانان( چنین میسراید؟

ندیم و مطرب و ساقی همه اوست           خیاِل آب و گل در ره، بهانه

: در غزلی دیگر، هشدار میدهد
!         زآنکه هرگز، گل و نسرین نََدَمد زآهن و روی روی جانان طلبی، آینه را قابل ساز



: نوعِ استدالِل حافظ نیز تغییر میکند. اگر زمانی )پیش تر؟( در سبِک رندی چنین می سرایید

!         که گرچه غرقِ گناه است میرود به بهشت قدح دریغ مدار از جنازه ی حافظ

: استدالل در زمانی )بعد؟( چنین می شود

لنگِر ِحلِم تو، ای کشتی ی توفیق، کجاست؟         که در این بحِر َکَرم، غرقِ گناه آمده ایم

این گذار از کامجویی به عرفانگویی را در یک غزِل دیگر حافظ بطرزی ظاهراً متناقض می  یابیم، مگر
و در خـدمِت طـریقِت عارفانــه و ابهـام سـازی ی آنکه بگوییم این بار نیز، می و معشــوق مظهـری انـد

شاعرانه درآمده انــد )بگفتــه ی م. اســتعالمی، »تعبــیری اســت بــرای رهــایی از تنگنـای زهـد و تــرک
تظاهر به دین داری«( :

به ِسرِِّ  جاِم جم آنگه نظر توانی کرد              که خاِک میکده ُکحِل ِ بََصر توانی کرد  )ُکحل= ُسرمه(
مباش بی می و مطرب، که زیِر طاقِ سپهر      به این ترانه غم از دل بدر توانی کرد

ُگِل مراِد تو آنگه نقاب بگشاید                       که خدمتش چو نسیِم سحر توانی کرد )…(
بیا که چاره ی ذوقِ حضور و نظِم امور             به فیضِ بخششِ اهِل نظر توانی کرد

تو کز سرای طبیعت نمیروی بیرون                 کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد؟  )…(
! ز نوِر ریاضت گر آگهی یابی                    چو شمع، خنده زنان، تَرِک سر توانی کرد دال

ولی تو تا لِب معشوق و جاِم می میخواهی     طمع مدار که کاری دگر توانی کرد 

: هم چنین در غزِل زیر، حافظ بخود هشدار میدهد )دو بیِت اوِل این غزل را قبالً آورده ام(

!                 تا غوِل بیابان نفریبَد به سرابَت دوَرست سِر آب در این بادیه، هشدار
!                باری به غلط صرف شد ایّاِم شبابت تا در رِه پیری به چه آیین روی، ای دل

چنین آورده : حافظ همین مضمون را در غزلی دیگر

! شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش           پیرانه سر بکن هنری ننگ و نام را ای دل

البته این یکی از مضمون های دایمی ی شعر فارسی است و از فرهنگمان می آید که در آن فرد
میکوشد اگر بتواند، زندگی ی بربادرفته یی را که نظاِم اجتماعی و اوضاع بــه او تحمیــل کــرده انــد، در

: عمری که برایش مانده، با کوششی جبران کند

پنج روزی که در این مرحله مهلت داری        خوش بیاسای زمانی، که زمان این همه نیست
!            فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست بر لِب بحِر فنا منتظریم، ای ساقی

در موردی، ذ. صفا از »حیات نخستین« و »عمر دومین« صحبت میکند. بعبارت دیگر، در فرهنگِ ما، به
تعادل رسیدن و حکمت یافتن در آخِر عمر یک معیار است.

آیا حافظ این نوع ابیات را پیش از پیری سراییده و اندیشه ی عرفانی و جهان بینی، ذهنش را هر چه
بیشتر مشغول میساخته؟ بهمین ترتیب، معلوم نیست که آیــا غــزِل زیــر بــه دوراِن ســالخوردگی ی او
تعلــق داشــته باشــد، زیــرا از اینکــه تغــزِل عاشــقانه و عیش و نــوش را کنــار گذاشــته ابــراِز پشــیمانی

: میکند

! مرا وقتی دلی بود         که با وی گفتمی، گر مشکلی بود مسلمانان
به گردابی چو می افتادم از غم         به تدبیرش، امیِد ساحلی بود
دلی همَدرد و یاری مصلحت بین        که استظهاِر هر اهِل دلی بود



! ز من ضایع شد اندر کوی جانان         چه دامنگیر، یا رب!، منزلی بود
هنر بی عیِب حرمان نیست، لیکن     ز من محروم تر، کی سائِلی بود؟

بر این جاِن پریشان رحمت آرید         که وقتی کاردانی، کاملی بود   
مرا تا عشق تعلیِم سخن کرد          حدیثم نکته ی هر محفلی بود

مگو دیگر که حافظ نکته دان است     که ما دیدیم و محکم غافلی بود

بعقیده ی م. استعالمی، در این غزل، »دل« به یک دوست، به یک »یاِر همدرد و مصلحت بین« )در
بیت سوم( بر میگردد. امــا دل بمعنــای خویشــتن نــیز هســت. شــاعر در لحظه هــای شــعرش بــا خــود
سخن میگوید تا بر غم چیره شود. از تفسیراتِ عارفانه که بگذریم، معنای این غــزل را بــه نــثر، چــنین

: عشق دامنم گرفت و آن دوستی )یاری/همسری( را که داشتم و بـه من پشــت گـرمی تصریح کنم
! عشــق از میداد )استظهار( از دست دادم. عشق )= »منزِل جانــان«( چــه پدیــده ی عجیــبی اســت

ــر انسان هنرمند میسازد، ولی حرمان )ناکامی( نیز می  انگیزد. هیچ محرومی از من محتاج )سائل( ت
نیست. به من که زمانی در کامجویی، هنرمندی خاّلق بودم، رحم آرید، زیرا عشق بـه من شـعر می
آموخت و حدیِث شاعرانه ام در هر محفلی گیرا بود. اما من دیگر آن حافظ، آن شاعِر عاشق پیشه ی

سابق نیستم. اشتباهم این بود که در آن راه نماندم )= بیت تخلّص(.

در هر حال، بنظر میرسد که تغییری در اندیشه ی حافظ پدید آمده و او ترجیح میدهد در گوشه ی
تنهایی، تقدس را در خود بپروراند و دیگر آیینه ی دل را »مکّدر« نکند :

حالیا، مصلحِت وقت در آن می بینم           که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم
جز ُصراحی و کتابم نبود یار و ندیم            تا حریفاِن َدغا را ز جهان کم بینم

بس که در خرقه ی آلوده زدم الِف َصالح     شرمساِر رخِ ساقی و می ی رنگینم
جام میگیرم و از اهِل ریا دور شوم             یعنی از َخلقِ جهان، پاکدلی بگزینم

سر به آزادگی از َخلق برآرم چو سرو         گر دهد دست که دامن ز جهان در چینم
!     که مکّدر شود آیینه ی ِمهرآیینم بر دلم َگرِد ستمهاست، خدایا مپسند

من اگر رنِد خراباتم و گر حافِظ شهر          این ِمتاعم که می بینی و کمتر ز اینم
!    مرِد این باِر گران نیست دِل مسکینم سینه ی تنگِ من و باِر غِم او… هیهات

بنده ی آصِف عهدم، دلم از راه مبر         که اگر دم زنم از چرخ، بخواهد کینم  

زاهدان، و  صوفیان  با  زمانی  اینکه  از  نیستند. شرمسارم...=  صادق  که  معاشرانی  َدغا=  )حریفاِن 
معاشرت داشتم و همدرس بودم، آنها حیله گرند. باِر غم او= »آزردگی از ریاکاری های اهــل زمانــه«.
بگفته ی م. استعالمی، باحتماِل قوی، بیت آخر، زمانی بعد تر به غزل اضافه شــده تــا از جالل الــدین
تورانشاه )وزیِر شاه شجاع که حافظ  او را »آصف«، وزیِر ســلیمان میخوانــد( پاداشــی بگــیرد. تقاضــای

!  : اگر معشوق دلم را بیازارد، »آصف عهد« انتقام  خواهد گرفت خود را بصورتِ شوخی بیان کرده

: هم چنین در این غزل

! به کوی عشق ُگذاری نمیکنی        اسباب، جمع داری و کاری نمیکنی ای دل
چوگاِن ُحکم در کف و گویی نمیزنی             باِز ظفر به دست و شکاری نمیکنی )…(

ترسم کز این چمن نبری آستیِن گل             کز گلشنش تحّمِل خاری نمیکنی

پیری اش را او به همگان بر میگردد. او  شاید در آستانه ی سالخوردگی باشد، شاید نیز سرزنش 
: صمیمانه بروز میدهد، به این معنا که هوس مندی و انگیزه ی جنسی را پس میزند

به طهارت گذران منزِل پیری و مکن         خلعِت ِشیب، چو تشریِف شباب آلوده
)خلعت= جامه یی که امیری یا بزرگی به شخصــی میبخشــد. شــیب= پــیری. تشــریف= خلعــتی ک
امرا و سالطین برای بزرگ گردانیدن شخصی باو دهند. شباب= جوانی و عیش و نوش در جوانی. به

: »جامه ی پیری را مانند خلعت جوانی آلوده مکن«(. تفسیِر م. برزگر خالقی



: این عکس العملی است فرهنگی که مشابِه آنرا در میاِن برخی از شاعراِن پیش از او نیز می یابیم
! حافــِظ »دل مســکین« دیگــر مســِت عرفــان جوانی کن و سپس پیری، تــا از غم و نگــرانی بیاســایی

: : خود را کنار کشیدن/گذاشتن و در آینه تنها خدا را دیدن است و در بیخودی غرق

دوش، وقِت سحر از غصّه نجاتم دادند          وندر آن ظلمِت شب، آبِ حیاتم دادند
بیخود از شعشعه ی پرتِو ذاتم کردند            باده از جاِم تجلّی صفاتم دادند

    آن شِب َقدر که این تازه براتم دادند چه مبارک سحری بود و چه فرخنده دمی!
بعد از این، روی من و آینه ی وصِف جمال       که در آنجا خبر از جلوه ی ذاتم دادند )…(
اینهمه شهد و شکر کز سخنم میریزد            اَجِر صبری است کز آن شاخِ نباتم دادند

اما تحول در شعِر حافظ از چه لزومی سر چشمه میگیرد؟ بنظر میرسد که وحشت از فروپاشیدگی و
افســار گســیختگی و فســاد در ســاخِت مــذهب/قــدرت یکی از انگــیزه هــای او در روی آوردِن هــر چــه
بیشتر به غزِل عرفانی اســت. تحــوِل حافــظ را شــاید بایــد فاصــله گــرفتن از رنــدی و ســبِک رنــدی نــیز

: او به رونِد دوری از »جهان سوزی« و چاره جویی ی قادسانه برای جــبراِن تاریــک اندیشــی و دانست
روی آورده :  بن بسِت عاطفی و اجتماعی

نمی بینم نشاِط عیش در کس             نه درماِن دلی، نه درِد دینی
درون ها تیره شد، باشد که از غیب      چراغی بر ُکند خلوت نشینی )…(

نه حافظ را حضوِر درسِ خلوت،             نه دانشمند را علم الیقینی

 هج.(، شیراز در آشوب فرو رفت و تا یورشِ خانه برانداِز تیمور868بویژه که پس از مرگِ شاه شجاع )
لنگ پس از مرگ حافظ ادامه یافت. اما در هر حال، باید نوساِن دایمی ی حافـظ را نـیز در نظـر گـرفت.

! مســلم بهمین خاطر، بطوِر دقیق معلوم نیست کدام نقطــه ی زمــان، نقطــه ی تحــوِل شــعر اوســت
اینکه برای ایجاِد تناوب، غزلگوی عاشق پیشه ی ما از عشقِ انسانی به ذهنیِت الهی بیشتر میلغزد

: و گاه دوباره به کامجویی بازمیگردد. در دورانی بعد، مضمون های زاهدانه در شعرش بروز میکند

! اَر سیل ِ فنا بنیاِد هستی بر َکَند              چون تو را نوح است کشتیبان، ز طوفان غم مخور ای دل
گر چه منزل بس خطرناکست و مقصد بس بعید،     هیچ راهی نیست کآن را نیست پایان، غم مخور

)…(
! در کنجِ فقر و خلوتِ شب های تار،              تا بود ِورَدت دعا و درسِ قرآن، غم مخور حافظا

: حافظ راِه عارفانه را در پیش گرفته

!     تا کیمیای عشق بیابّی و زر شوی دست از ِمّسِ وجود، چو مرداِن ره، بشوی
! گر نوِر عشقِ حق به دل و جانت اوفتد            باهلل کز آفتابِ فلک خوب تر شوی

! گمان مبر            کز آبِ هفت بحر، به یک موی تر شوی یک َدم، غریقِ بحِر خدا شو
از پای تا سرت همه نوِر خدا شود                  در راِه ذوالجالل، چون بی پا و سر شوی )…(

!          باید که خاِک درگِه اهِل هنر شوی  گر در سرت هوای وصال است، حافظا

توضیح میدهد : »تر شدن یعنی آلوده شدن، و هفت )در مورِد بیت سوم، همانطور که م. استعالمی
ــای بحر، هفت دریای بزرگ جهان در جهان شناسی قدماست. در اینجا هفت بحر یعنی تمــام این دنی
مادّی، که عاشقان حق خود را آلودٌه آن نمی کنند«. مضموِن به دریا رفتن و تر نشدن از کلیشه هــای

صوفیانه است و در شعِر عطّار هم می آید(.

میگویند حافظ عالقه یی به جمع آوری غزلهایش برای تنظیم دیوانش نشان نمیداد. اما بنظر میرسد
که غزلهایی که بیشتر عرفانی اند به دوراِن سالخوردگی ی او تعلــق دارنــد. تنظیم الفبــایی ی قافیــه
ها در دیوان حافظ اجازه نمیدهد که اطمینانی از این نظر داشــته باشــیم. بــا وجــود این، پیداســت کــه



حافظ تنظیم با ترتیِب الفبایی بر حسِب قافیه را در نظر گرفته. زیرا عمدی در انتخابِ قافیــه داشــته تــا
ــر در ابتدای دیوانش، غزلهای قوی قرار بگیرند. در حالیکه مثالً غزلهای یک سوم آخِر دیوانش بیشــتر ب

آرزومندی و جهان بینی و عرفان تکیه میگذارند و حالِت ترازنامه ی دوراِن پیرسالی را دارند. 

موردی نیز هست که ثابت میکند او چگونه میخواهد رونِد شعرِی خود را در طی ی زمان نشان دهد.
در محکوم ساختِن مبارزالدیِن مستبد، قافیه هایی که بــه »د« ختم می شــوند میســراید و ســپس در
اظهاِر شعف از برچیده شدن بساِط استبداد با شاه شجاع، قافیه با »ش« را انتخاب کــرده تــا حــوادثِ
تاریخی را در دیوانش نشان دهد )دو سه مدح برای شاه شجاع در قافیه ی »ش« سروده است(. در
هر حال، بطور واضح، غزلهای عرفانی اش در مرحله ی دوم یا وجِه دوم تغزلش جای دارند و همانطور
که یادآوری کردم، اغلب، میل و امیال و آرزوی حضوِر یار نیز در خداسازی اش به سخن در آمده اند. 

حافظ کلماتِ بیت هایش  و جای بیت ها را زمانی بعد تصحیح میکرد و تغییر میداد و در برخی موارد،
با بیان متفاوتی غزِل نویی میساخت. تصحیح های حافظ و اشتباهاتِ نسخه نویسان ماجرایی عظیم
در تصحیح دیوانش بوجود آورده و حافظ شناسان مختلفی را سالها مشغول داشــته. از جملــه، پ. ن.
خانلری که هشت نسخه ی مختلف را مقایسه میکند. حافظ شناسان امــروز اکــثراً بــه دیــوانی کـه او

تصحیح کرده رجوع میدهند.

این ابیات که بنظر میرسد از غزلی است که در پایاِن عمرش میسراید، میتواند جاِن کالم در تحول و
: انجاِم کاِر شعِر عارفانه ی حافظ و اعتراضش به خانقاهیاِن »کوته آستیِن« حکومتی باشد

با ضعف و ناتوانی، همچون نسیم خوش باش        بیماری اندرین َره، خوشتر ز تندرستی
! مباش یک َدم، خالی ز عشق و مستی    وآنَگه ُبرو که َرستی از نیستی و هستی )…( ای دل

! تا کی درازدستی؟! !              ای کوته آستینان ! َقرابه پرهیز ! حافظ صوفی ! پیاله پیما

و »حدیِث آرزومندی« »مشکِل عشق«
کلماتی هستند که باِر معنایی ی آنها در طــوِل زمــان بســط پیـدا میکننــد و بـا فــرا ــ معنــایی، پیچیــده
میشوند. در شعر آرام )از رودکی تا پیش از ناصرخسرو(، عشق با کامجویی و شادی خواری حوزه ی
معنایی میساخت. با شعر نا آرام، غزل عاشقانه/عارفانه نــیز پدیــد آمــد و عشــق خــدایی شــد. تغــزِل
غنایی نیز در جوار آن به راِه خود ادامه داد ولی عناصــِر عرفــانی را بخــود جــذب کــرد. تــا آنجــا کــه فهِم
شعر مشکل شد. حافظ در دو سه غزل، ترکیِب »مشکل عشق« را تکرار کرده. ع. زرین کــوب آخــرین

»عشق، کـدام عشـق؟« نامیـده اسـت. بگفتـه ی او، پیـاِم حافـظ در تجربـه ی  رااز کوچٌه رندانفصِل 
غنایی اش، پیاِم عشق است، عشقی »شخصی« و در عین حــال ملهم از »ســخنان اهــل حکمت و
عرفان«. ولی میگوید حافظ در برابر آن »اظهار عجز« میکند. بعبارتِ دیگر، اینجا دیگر طــوطی نیســت و
بی اراده، سخِن صوفیان و یا قرآن را بتکرار در نمی آورد. شاید بــاین خــاطر کــه تجربــه ی عاشــقی ی

با این سه موضوع متباین می بیند :  خود را در شهر و در مدنیت

*با سخن سرایی ی صوفیان که »خدای مطلق« قرآنی را مطلق تر میسازند؛ 

*با عرفاِن نظریه پردازان که جز خدا هیچ احساسی ندارند و به عینیت ها نمی نگرند؛ 

*و هم چنین با لحِن استبدادی در قرآن. 

بودند. قدِر برده  را زیر سوآل  الهی  نظاِم عدِل  نابسامانی ها و بی عدالتی ها  بویژه در زمانه یی که 
مسلم اینست که در برابِر بی اختیاری یی که فرد در بن بسِت مذهب ساالری دچار آنســت، محتــوی
ی عشق/کـامجویی و عشــق/خـداگویی در شـعر حافـظ از طــرِد ممنــوعیت هـای شـرعی و رســوم و

قواعِد مذهبی/احتماعی می آید. 



در مورِد »مشکِل عشق« در شعر حافظ، شاید از اینجا باید شروع کرد که معنای یک کلمه یــا مفهــوم
در ترکیب با محیِط عبارت و سخن و ادراک و ذهنیت، و پیش از همه با کلمــه/مفهــومی دیگــر )مضــاف

: عشقِ مادر، عشقِ به وطن،  عشقِ یـار، عشــقِ الهی... امـا صــوفیان، کــه الیه( مشخص می شود
! مطلق بین اند، از عشق، بدون مضاف الیه، شروع کردند و این سنت بماند… تا حافظ آمد

عشق، مکمل خود را یافتن است، یا حد اقل این ُشبهه و »آرزو« در عشق وجود دارد که میتوان به
معشوق یا به خدا رسید و خود را به کمال رسانید. این مضمون، تأییِد نظر ژان ـ پـل سـارتر اسـت کـه
کام را کمبود و  میل را »میــِل بــودن« میدانـد. امـا در هــر حـال، مسـئله ی اصـلی در مــدنیت، عیـنیت
بخشیدن به عشق )انسانی یا الهی( و ساختِن خویش و دیگری است.در عشق/تفکــر/تغــزِل حافــظ،

: عشقِ انسانی در بن بسِت شرع و جامعــه یی اســت کــه اجــازه نمیدهــد دو نوع مشکل وجود دارد
فرد خود و دیگری را به کمال ببرد. دو دیگر، مشکلی است که مذهب/قدرت و نظــاِم اجتمــاعی اش در

: عشقِ ایمانی بوجود آورده. در واقع،  حافظ گاه این دو مشکل را در فرا ـ معنایی و ابهام بهم میبافد

بر نیامد از تمنّای لبت، کامم هنوز                       بر امیِد جاِم لعلت، ُدردی آشامم هنوز
روز اوّل رفت دینم در سِر ُزلِفین تو                       تا چه خواهد شد در این سودا، سرانجامم هنوز

! یک ُجرعه ِده زآن آبِ آتشگون، که من       در میاِن پختگاِن عشقِ او خامم هنوز )…( ساقیا
در اََزل داَدست ما را ساقی ی لعِل لبت               جرعه ی جامی که من، مدهوشِ آن جامم هنوز

!          جان به غمهایش سپردم، نیست آرامم هنوز. : جان بده تا باشدت آراِم دل ای که گفتی

از سویی، مشکِل عشق بین زنان و مردان، مشکِل ارتباط برقرار کردن و همدیگر را فهمیدن، یار را
و کاِم خود را در زندگی ستاندن : متقاعد ساختن، به وصال رسیدن

! ولی قدرت و اختیار کو؟ )...( : »مگر ز لعلِ  من، بوسه نداری آرزو؟«          ُمردم از این هوس گفت
حافظ اگر چه در سخن، خازِن گنجِ حکمت است      از غِم روزگاِر دون طبع، سخنگزار کو؟ 

عشق یک بازی است که در آن عاشق، خود را و دیگری را می آزماید. در این آزمایش، کوشش به
تعاال رسیدن و به تعاال بردِن یار است...

آنکه در طرِز غزل، نکته به حافظ آموخت            یاِر شیرین سخِن نادره گفتاِر من است

از سوی دیگر، مشکِل عشق آسمانی و ایجاباتِ تقدس در تضاد با نظاِم مذهب/قدرت، در میحطی
ــد که در آن ظلم و تزویر و سخِن با نقاب حاکم است. در چنین شرایطی، فرد چگونه میتواند دچاِر تردی
و توّهم نباشد؟ و آیا این تردیِد بحران ساز، خــود نشــاِن آرزوی تحــول و رهــایی نیســت؟ در غــزلی کــه

: بصورتِ ترازنامه یی از شعرش سراییده، حافظ میگوید

ما حاصِل خود در سِر ُخمخانه نهادیم        محصوِل دعا در رِه جانانه نهادیم
در خرمِن صد زاهِد عاقل زند آتش             این داغ که ما بر دِل دیوانه نهادیم

سلطاِن ازل گنجِ غِم عشق به ما داد        تا روی در این منزِل ویرانه نهادیم )…(
در دل ندهم ره پس از این، ِمهِر ُبتان را      ُمهِر لِب او بر دِر این خانه نهادیم

در خرقه ازین بیش ُمنافق نتوان بود          بنیادش از این شیوه ی رندانه نهادیم  

غِم از  و  مثبت می بینند  را  معنایش  که  حافظ شناسان  تفسیِر  بر خالِف  را،  بیِت سوم  دوِم  مصراع 
: از روزی که پــا بــه این جهــاِن ویرانــه !، بنظرم باید چنین فهمید عارف تقریباً اظهار خوشحالی میکنند

نهادیم. در ویرانگی ی اجتمـاعی، سیاسـی و دیـنی، در بن بسـِت ممنـوعیت هـا، و در اوضـاعی کـه
نظاِم الهی در ظلم و ستم و حیله گری اعتبار خود را از دست میدهد، چــیزی جــز »گنجِ غِم عشــق«
نمیمانــد )مســجد رفتن و در آیین هــای مــذهبی شــرکت جســتن خودبخــود بمعنــای تردیــد نداشــتن

: از خــدای قّهــار، انعطــاف ســاختن و از او نیست(. حافــظ ســخنگوی گــرایشِ مــدنی در شــیراز اســت
عدالت خواستن...



! پـرکن پیالـه را تـا بنوشـیم این »آبِ آتشـین«، حکایت چنین اسـت : سـاقی در غزل اوِل دیواِن حافظ
!«… اگـر در منطـقِ حافـظ شناسـان خـود را محـدود »که عشق آسان نمود اول، ولی افتـاد مشـکلها

: کنیم، چنین معنا میدهد که علِم مدرسه یی ظرفیِت فهِم مشکِل عشق را ندارد. اما میتوان پرسید
آیا »مشکل« چیزی دیگر جز تضاِد بیِن ادعاهای مذهِب الهی و تفرقــه هــا و جنــگِ هفتــاد و دو ملت و
ــدگی  اش ظلِم اجتماعی در عینیِت زندگی است؟ در غزلی دیگر، که شاید حافظ آنرا در دوراِن آخِر زن

سراییده، مشکِل عشق و رندی با هم می آیند :

تحصیِل عشق و رندی آسان نمود اوّل         جانم بسوخت آخر، در کسِب این فضائل
: آن زمان که نَبَود جان در میانه حائل گفتم که کی ببخشی بر جاِن ناتوانم؟         گفت

حاّلج بر سِر دار، این نکته خوش سراید        از شافعی نپرسند امثاِل این مسائل

جانم بسوخت= رنجِ بسیار بردم. بیت دوم= شرِط بخشش و به خدا رسیدن اینست که جان و تن
باید از میان برداشته شوند. بیت سوم= مانعی نباید بین فرد و خدا باشـد و این را حاّلج نـیز می گفت
و آنرا با شهادتش عملی ساخت. چنین رفتاری را شافعی که یکی از فقهای اصلی ی مذهِب سنّی
بود نمی فهمد. حافظ شناسان در تفسیرِ  بیِت اول بـه سـطح ِ معـنی بسـنده میکننـد. در حالیکـه در

: بسیار کوشیدم تا بدانم عشــق چیســت و چگونــه بایــد رنــدی آمــوخت و از سطحِ معنا حافظ میگوید
: حافظ با »جانم بسوخت آخر« تلقین نظاِم اجتماعی/شرعی رها شد؟ در عین حال، ابهامی هست

میکند که موفقیت حاصل نشد. آنچه برای او مسلم است رفتاِر منصور حاّلج است که صادقانه بــه آن
: هر گونه سخِن فقهی و مذهبی و بنیادی را که حائل بین فرد و خداســت بایــد کنــار زد، عمل میکرد

حتی بقیمِت گذشتن از جان خود.  این »سوختن« و به نتیجه نرسیدن را، همانطور که دیــدیم، حافــظ
: بصور مختلف به بیان آورده

گداخت جان که شود کاِر دل تمام و نشد           بسوختیم در این آرزوی خام و نشد
! که در طلِب گنجنامه ی مقصود               شدم خرابِ جهانی ز غم تمام و نشد فغان

او با لحنی معترضانه/رندانه رفتاِر جنایتکارانه ی حکومت را افشا میسازد، زیرا مذهب ساالری کیفیِت
دین و ایمان و خدا را مشروط ساخته و حتی به انحراف میبرد. نظاِم قدرت و شــرکایش، انــواعِ علمــا و
صوفیان، ارزش ها را به خاک و خون کشیده اند و در ظلم و ســتم، زور و خشــونت را جانشــیِن تقــدس

: میکنند. غزلش را آوردم

! کآنجا         سرها بریده بینی، بی جرم و بی جنایت در زلِف چون کمندش، ای دل مپیچ
! روا نباشد خونریز را حمایت چشمت به غمزه ما راخون خورد و میپسندی     جانا

! در این شِب سیاهم، گم گشت راِه مقصود        از گوشه یی برون آی، ای کوکِب هدایت
! از هر طرف که رفتم، جز وحشتم نیفزود            زنهار از این بیابان، وین راِه بی نهایت

در غزل دیگری که ترکیبی است عاشقانه/عارفانه، با قافیه ی »نتوان کرد«، حافظ در برابِر بی عهدی
ی نگار و بی اعتمادی به اوضــاع، در برابــِر سرنوشــِت تغییرناپــذیر و مشــکِل عشــق انســانی و الهی،
اظهاِر عجز میکند. آنچه برایش مانده، همانا »نظر پاک«ی است کـه بـا آن خـدا/یـار را می بینـد و بـاین

: ترتیب،در این سوی ذهنیت، علیِه مذهِب تزویری بر می خیزد

دست در حلقه ی آن زلِف دو تا نتوان کرد             تکیه بر عهِد تو و باِد صبا نتوان کرد
آنچه سعی است، من اندر طلبت، بنمایم.           این َقَدر هست که تغییِر قضا نتوان کرد

دامِن دوست به صد خوِن دل افتاد به دست.        به ُفسوسی که ُکَند َخصم، رها نتوان کرد
عارضش را به َمَثل، ماِه فلک نتوان گفت،             نسبِت یار به هر بی سر و پا نتوان کرد

سر و باالی من آنگه که درآید به سماع،              چه محل جامه ی جان را؟ که قبا نتوان کرد
مشکِل عشق نه در حوصله ی دانشِ ماست.      حّلِ این نکته بدین فکِر خطا نتوان کرد

چه بگویم که تو را نازکی ی طبعِ لطیف               تا به حّدی است که آهسته دعا نتوان کرد
نظِر پاک توانَد رخِ جانان دیدن.                           که در آیینه، نظر جز به صفا نتوان کرد 



غیرتم ُکشت که محبوبِ جهانی. لیکن                روز و شب عربده با خلقِ خدا نتوان کرد
بجز ابروی تو، محرابِ دِل حافظ نیست.                طاعِت غیِر تو در مذهِب ما نتوان کرد

بیِت مربوط به »مشکِل عشق« از جمله راه به این معنا میبرد که در فضای مدنیت پرور ِ شهر، الهیت
از حالِت مطلق درآمده، سوآالتی پیش آمده، صوفیان و عارفاِن مختلف دامنه ی پیچیدگی ی آنرا بطوِر

! عشــقِ انســانی بنوبــه ی خــود در بســاِط مکتبی گسترده اند، هر چند پاسخِ زیادی هم نیاورده انــد
ــه ممنوعیت های حاکم راه بجایی نمیبرد. اما حافظ برای مشکل، در هر حال راِه حلی عاشقانه عرض
میدارد. عشق برایش، »حدیِث عشق« است و بلندپروازی هایش. بدینسان، بـا صـفای دل، کوشـشِ
ــعری در ــِف ش ــای لطی ــدِن زیبایی ه ــه اش، آفری ــای رندان ــیری ه ــع گ ــدی و موض ــبِک رن ــیر از س او، غ

: کثرت/وحدتِ عشق است

یک قصّه بیش نیست غِم عشق، وین عجب      کز هر کسی که میشنوم نامکرّر است
 

آیا پروراندِن عشق در سر خوردگی به این معنا نیست که اگر این عشق الهی باشد بســاِط خــدا را بــا
همه ی ناهماهنگی هایش میپذیرد؟ در دوراِن سالخوردگی ی خود، همزمان با نگــرانی اش از فجــایعِ
تیموِر لنگ در ایران و خطـِر حملـه اش بـه شـیراز، آن هنگـام کـه اوضـاع مشــوّش بـود، حافــظ راِه حــّلِ
»مشــکِل عشــق« را، درویش وار، در »حــدیِث آرزومنــدی« می بینــد. هــر چنــد کــام نــیز در آرزومنــدی

: سهمی دارد و همانطور که شهید بلخی )حکیم و شاعِر معروِف قرِن چهارم هج.( میسراید

شنیده ام که بهشت آن کسی توانست یافت         که آرزو برساند به آرزومندی

از کنار کشیده،  اجتماعی  از صحنه ی  را  نشین گشته، خود  خانه  دیگر  که حافظ  میرسد  بنظر  اما 
کامجویی و دلربایاِن خودپسند فاصله گرفته و هــر چــه بیشــتر، بــه تقــدس متوســل میشــود. درعــزلِت
لحظه های شعرش، تنها، اوست و خدا. اینست که با پشت کردن )از روی ناچاری!( به مظاهِر زندگی

و پستی های تحمیلی، تعاالی خود و انسان را در عرفان میجوید :

سحر با باد میگفتم حدیِث آرزومندی                   خطاب آمد که واثق شو به اَلطاِف خداوندی
دعای صبح و آِه شب کلیِد گنجِ مقصود است        درین راه و روش می رو که در دلدار پیوندی
قلم را آن زبان نَبَود که سرِّ عشق گوید باز            ورای حّدِ تقریر است شرحِ آرزومندی )…(

جهاِن پیِر رعنا را ترّحم در ِجبِلَّت نیست                ز عشق او چه میجویی، در او هّمت چه میبندی؟
!  ُهمایی چون تو عالیقدر، حرصِ استخوان ِحیَفست   دریغ آن سایه ی هّمت که بر نااهل افکندی

! ! ُمنِعَمم گردان به درویشّی و ُخرسندی درین بازار اگر سودیست با درویشِ ُخرسند است    خدایا
به خوبان دل مده، حافظ!، ببین آن بی وفایی ها      که با خوارزمیان کردند ترکاِن سمرقندی

)رعنا= خودپسند. ِجبِلَّت= سرشت(

: با تماِم »مشکلها که در سر راه این عشق هست حافظ با شوق و عالقه آن را زرین کوب مینویسد
استقبال می کند، آن را مایٌه امتیاز انسان بر همهٌ  کاینات می شمرد«. امــا مســئله فقــط مقولــه یی
اندیشه یی در فکِر حافظ نیست، به زندگی اش نیز بر میگردد. در دوره یی که بنظــر میرســد جــوان تــر
بود، همانطور که در غزلی که قبالً آوردم، ذهنیتش به طرزی دیگر عملکرد داشــت و آرزومنــدی اش از

: نوعی دیگر بود

به مژگاِن سیه کردی هزاران رخنه در دینم               بیا کز چشِم بیمارت، هزاران َدرد بر چینم )...(
ااِل اِی همنشیِن دل که یارانت برفت از یاد                مرا روزی مباد آن دم که بی یاِد تو بنشینم

جهان پیر است و بی بنیاد، ازین فرهادُکش فریاد!     که کرد افسون و نیرنگش، ملول از جاِن شیرینم
)...( جهاِن فانی و باقی، فدای شاهد و ساقی        که سلطانی ی عـالم را ُطفیــِل عشـق می بینم

)…( صباح الخیر زد بلبل. کجایی، ساقیا، بر خیز!       که غوغا میکند در سر، خیاِل خوابِ دوشینم
شِب رحلت هم از بستر روم در قصِر حورالعین          اگر در وقِت جان دادن، تو باشی شمعِ بالینم

حدیِث آرزومندی که در این نامه ثبت افتاد                همانا بی غلط باشد که حافظ داد تلقینم



در این آرزومندی ی پیشین، ابروی کمانی شکِل معشوق، محرابِ نــاز و نیــاِز دِل حافــظ بــود. در تحــوِل
: آرزومندی اش، کام و اعتراض تغییِر شکل میدهند اما آرزوی برآوردِن کام/آزادی همان است که بود

گوهِر مخزِن اسرار همان است که بود            ُحّقه ی ِمهر بدان ُمهر و نشان است که بود 
عاشقان ُزمره ی اربابِ امانت باشند               الجرم، چشِم گهربار همان است که بود

از صبا پرس که ما را همه شب تا دِم صبح       بوی زلِف تو همان مونسِ جان است که بود  )...(
!     زانکه بیچاره همان دل نگران است که بود کشته ی غمزه ی خود را به زیارت می آی

رنگِ خوِن دِل ما را که نهان میکردی               همچنان در لِب لعِل تو عیان است که بود
زلِف هندوی تو گفتم که دگر ره نزند               سالها رفت و بدان سیرت و سان است که بود   

///چهارده///

حافظ، حافظه ی شعر فارسی
یکی از ابعاِد فرهنگ ما شفاهی بودن آن است، متأثر از شعر و آواز. و حافظ که بنظــر میرســد اشــعاِر
بسیاری از حفظ دارد )»ز کارها که کنی، شعِر حافظ از بر ُکن«(، از شاعراِن گذشته چه الهام هــا کــه

! در آن زمان معمول بود که نسخه هایی از اشعاِر یک یا چند شاعر برای اعیــان بســازند. این نمیگیرد
دفترهای شعر دست به دست میچرخید )نک اِ. ُفیبوآ(.

و نوین  آهنگِ  و  پیراسته  و  آراسته  ترکیب های  مندِی خود،  با ظرافت  دیگر شاعران، حافظ  با شعر 
معناهایی دیگر میسازد. بگفته ی م. معین، » به طور کلی خواجه خالصه و عصارٌه فکر هفتصد سالٌه
ملت ایران اسالمی را اخذ و همچون بوی که در برگ گل مضمر است، در لطایف اشعار خود گنجانــده

: »حافــظ وارث فرهنــگ گسـترده ای شـد کـه از است«. هم چنین، ع. زرین کوب در این مورد میگویـد
قرنهــا پیش از او در دنیــای اســالم توســعه و تکامــل یافتــه بــود و در خــود عالوه بــر جهــان بیــنی ویــژٌه
اسالمی بناچار عناصری از میراث فلسفه های هندی و ایرانی و از تفکر یونانی و مسیحی را نیز حل

(.از کوچٌه رندانو جذب کرده بود« )

 بار در152از این نظر، باید حافظ را حافظه ی شعر پارسی دانست. »یاد« و »یاد باد« و ترکیباتشان 
دیوانش آمده )غزلی با »یاد باد« را در ابتدای این نوشته آوردم(. یادآوری های مداوِم حافظ زمینه ساِز
مدنیت است در طرِد مذهب ساالری. حافظ از مضمونهای شاعراِن دیگر بسیار استقبال کرده و آنها را

: به کماِل زیبایی برده )نک م. معین(. مثالً این مضمون

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق      ثبت است بر جریده ی عالم دواِم ما

که از این بیت سنایی است )قرن ششم هج.( :

آنرا که زندگی اش به عشق است مرگ نیست      هرگز گمان مبر مر او را فنا ُبَود

(.حدیث خوش سعدیو سعدی نیز آنرا بعاریت گرفته )نک، ع. زرین کوب، 

یکی از شاعراِن الهام بخش حافظ، خیّام است، و نه تنها در اختیاِر رندی در برابِر اوضاع. در نظِر خیّام،
: »آنچه حقیقت دارد همین زنــدگی گــذران و بی ثبــات اســت آگنــده از درد و رنج و حمــاقت و اشــتباه

عقل و حس در این مورد شهادت میدهند، باقی هر چــه هســت مبهم و مشــکوک و نـامعلوم اســت«
(. حافظ بر عقل تکیه نمیکند، ولی باید از خود پرسید آیــا، علــیرغِم همــهبا کاروان حله)ع. زرین کوب، 

ی ایماِن عارفانه اش، اصرار او در ابهام ســازی ی مــداوم، از ابهــامی کــه خیّــام در اندیشــه ی مــاورا ـ
طبیعت می بیند متأثر نیست؟ 



در هر حال، در دو سه غزل که تناســخ در اندیشــه ی خیّــام را بیــاد می آورد، حافــظ، از جملــه، چــنین
: میسراید

! کاسه ی سِر ما پر شراب کن! روزی که چرخ از ِگِل ما کوزه ها کند      زنهار
!        ما مرِد زهد و توبه و طامات نیستیم      با ما به جاِم باده ی صافی خطاب کن

طامــات= الف و گــزاف و خودنمــایی ی صــوفیان )م. برزگــر خــالقی(. م. اســتعالمی در مــورِد طامــاتِ
: »در کالم حافظ، گاه ]انتقاد از[ سخنان کفرآمیز، و گاه دعوی آگاهی از عــالم غیب صوفیان مینویسد

: در این جهاِن بی معنا، غور و تفحصــاتِ است که بر زبان زاهد و صوفی می آید«. پس، حافظ میگوید
صوفیان و زهد و شطحیات و طاماتشان را کنار بگذاریم و مانند خیّام از کام و لذت و خلســه ی می در
عینیِت زندگی سخن بگوییم. یا شاید ترفنِد رندانه ی اوســت و در فــرا ـــ معنــایی، شــّکِ خیـامی را بـا

یقیِن عرفانی ی خود می آمیزد؟

: در یک غزِل خیّامانه ی دیگر، حافظ همان تکراِر تناسخِ فاجعه آمیز را یادآور میشود

ز انقالبِ زمانه عجب مدار، که چرخ           از این َفسانه هزاران هزار دارد یاد
قدح به شرِط ادب گیر، زآنکه ترکیبش        ز کاسه ی سِر جمشید و بهمن است و قباد )...(

ز حسرتِ لِب شیرین هنوز می بینم          که الله میدمد از خوِن دیده ی فرهاد )…(
قدح مگیر چو حافظ، مگر به ناله ی چنگ   که بسته اند بر ابریشِم طرب، دِل شاد

)ابریشم را برای تاِر چنگ بکار میبردند(. می بینیم که با یادآوری از فاجعه ی مرگِ فرهاد و »ناله ی
چنگ«، شعِر حافظ از استدالِل بظاهر آراِم رباعیاتِ ّخیام که در آن عمقِ فاجعه ی زندگی نهفته است

: او مــدنیت و لطــف و تلطیــف و دور تر میرود. در واقع، این تناقض در بعضــی از غزلهـای حافــظ هســت
شادی را اصل میشمارد و در ظرافت مندی میســراید و در عیِن حــال، در رفتــاری مالمــتی، بیــانش در

شدتِ احساسات و بروِز تندی ی عینیِت تلخ، لحنی نمایشی و خشم آمیز بخود میگیرد.  

یادآور میشود(، پرور است و خیّام منش )م. معین »سیرت لذت« را در شعرش  اگر چه حافظ لذت 
ولی بگفته ی ع. زرین کوب، »دنیای او ]حافظ[ بر خالف دنیای خیام تنها یک بعد حسی و مادی ندارد

(. بدینسان، خیام عینیِت حاضر را محوِر زندگی میداند و حافظ ازاز کوچٌه رندانتا با مرگ تمام شود« )
لحظه های شعرش زندگی را میسازد. اما در هر حال، ایمانش، با آنکه به توّهم میرســد، همیشــه پــا

: برجاست

! !     هر کدورت را که بینی، چون صفایی رفت، رفت در طریقت، رنجشِ خاطر نباشد. می بیار

نظاِم بن بسِت  برابِر  را در مواردی تشدید میسازد که صمیمانه در  بدبینی ی خیّام  بدینسان، حافظ 
: مذهب/قدرت مأیوس است

غِم زمانه که هیچش ِکران نمی بینم      دواش جز می ی چون ارغوان نمی بینم

بگفته ی ع. زرین کوب، برای خیّام، »زندگی غایت زندگی است )…( همین فکر است که سیره ی
لذت جویی و اصالت لذت را نــزد امثــال خیــام موجــه می کنــد و عقــل و حس انســان را بســوی زنــدگی

. بهمین خاطر است که صوفیان و علمــای شــرع بــه خیّــام و حافــظبا کاروان حله(متوجه می نماید« )
تهمِت الحاد میزدند زیرا باالی هرِم جامعه نشسته بودنـد و برَمالسـاختِن حضورشـان را در حکـومت از

: سوی شعرا تحمل نمیکردند. حافظ آنها را چنین افشا میکند

زاهِد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست             در حقِ ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست )…(
بنده ی پیِر خراباتم که لطفش دایم است           ور نه لطِف شیخ و واعظ، گاه هست و گاه نیست

حافظ ار بر َصدر ننشیند، ِز عالی هّمتی است     عاشقِ ُدردی َکش اندر بنِد مال و جاه نیست  



پیش از حافظ، شّکِ خیام به ناهماهنگی های ماورا ـ طــبیعت و در نتیجــه ِخلقت و نظــاِم حکــومت بــر
: میگشت. از رباعیات اوست

دارنده چو ترکیِب طبایع آراست               از بهر چه افگندش اندر کم و کاست؟
گر نیک آمد، شکستن از بهر چه بود؟       ور نیک نیامد، این ُصَوِر عیب ِکراست؟

به اعتقاد  به  زود  ولی  نزدیک می شود،  الهی  نظاِم  و  برابر خدا  در  به شّکِ خیّامی  گاه  شعر حافظ 
: : در آخرین غزلی که از او آوردم خالقِ عادِل چشم پوش باز میگردد

هر چه هست از قامِت ناساِز بی اندام ماست    ور نه تشریِف تو بر باالی کس کوتاه نیست
)= ظلم و ستم بیداد میکنـد، ولی اگـر عیـبی بنظـر میرسـد، همــه از قـامِت نامتناســب و رفتــاِر کج و
ناهمــاهنگی هــای خــود مااســت، وگرنــه اعتال/جامــه ی فــاخری کــه خــدا بــه مــا بخشــیده، مــوزون و

هماهنگ است )نک م. برزگر خالقی(. 

مینویسد چنین  را  موضوع  این  کوب  زرین  می ع.  است«.  عارفانه  نیست،  ملحدانه  حافظ  »شّکِ   :
: »آنچه خیام را در نزد ارباب عرفان و اخالق منسوب به الحاد می دارد در واقع انکار نیست تردید افزاید

و حیرت است که چیزی از آن نزد لسان الغیب هم هست. اما طرز بیان او مانع از آنســت کــه در حــق
وی چنان گمانی به اذهان راه یابد«. در واقع، در شعِر حافظ، شّک نیست، ُبعِد سیاسی ی معترضانه
اش، رندانه یا عارفانه، بساِط اجتماعی و هــرِم سیاســی و بی عــدالتیها را از دیــِد مــدنیت زیــر ســوآل

میبرد. 

در مورِد آفرینش و آفریننده، حافظ کم تر تلخ است و خونسردی ی علمی ی خیّام را ندارد. مستی
ی شادی در حافظ میجوشد و احساسات و عواطف در شعرش، صحنه ی کامجویی و عشــق ســازی

شده. در ناامیدی، زبان به رندی میگشاید. این عصبیّت، اشعاِر عرفانی اش را نیز متحرک میکند.  

ابراز ناامیدی  الهیت  به  نسبت  غزلهایش، حافظ  از  برخی  در  که  گرفت  نتیجه  باید چنین  نهایت،  در 
میدارد. از جمله در غزل زیر، آرزومنــدی ی دوپهلــوی معشــوق/خــدا )=َکــرام( و زیــِر ســوآل رفتِن نظــاِم
الهی در سرگیجه هــای فاجعــه آمــیِز تــاریخ، در غم و فغــان، لحــنی نمایشــی بــه سرنوشــِت نافرجــاِم
انسان میدهد، با این معنــای ضــمنی کــه خــدا انســان را بــه حــاِل خــود رهــا ســاخته )این مضــمون در
مسحیت و در بسیاری از مذاهِب قدیم هم هست(. در این غزل، »نشد« و تکــرار آن، بیــاِن شکســت

در عشق/الهیت و ناتوانی در موفقیِت مدنیت است :

ُگداخت جان که شود کاِر دل تمام و نشد            بسوختیم در این آرزوی خام و نشد
! که در طلِب گنجنامه ی مقصود               شدم خرابِ جهانی ز غم تمام و نشد فغان

!          شدم به رغبِت خویشش کمترین غالم و نشد : شبی میِر مجلسِ تو شوم به البه گفت
!                بشد به رندی و ُدردی کشی م نام و نشد پیام داد که خواهم نشست با رندان

َرواست در بر اگر می طپد کبوتِر دل                   که دید در رِه خود پیچ و تابِ دام و نشد
به آن هوس که به مستی ببوسم آن لِب لعل      چه خون که در دلم افتاد چو جام و نشد

به کوی عشق، منه بی دلیِل راه قدم                که من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد
! که در جستجوی گنجِ حضور            بسی شدم به گدایی بِر َکرام و نشد دریغ و َدرد

هزار حیله برانگیخت حافظ از سِر فکر                در آن هوس که شود آن نگار رام و نشد

در جامعه یی که چنین غزلی سراییده شده، فرد امکاِن تحقق بخشیدن به آرزوهایش را پیدا نکرده،
حتی ایمانش در تزلزل است و او، دلخون، تجربه  ی ناکــامی در عشــقِ انســانی را بــا یــأس از عشــقِ
الهی بهم می آمیزد. شاید بیش از نیم قرن عشق ورزی همان نتیجــه را بــرای حافــظ ببــار آورد کــه از

: »فراز و شیِب بیاباِن عشق، داِم بالست«…  سالها پیش )؟( آنرا چنین بیان کرده بود

آنچه مانده، غزلهای جاودانه ی حافظ است.



 ی حافظ تفکری است در گذشته های ایران و یادآوری از آهنگِ خســروی و خســروان. درساقی نامه
: غزلهایش نیز بارها از گذشته ها یاد می آورد

!             تا من حکایِت جم و کاووس و کِی کنم کی بود در زمانه وفا ؟ جاِم می بیار

ی تاریخی  وجداِن  مظهِر  چون  را  جم«(  )»جاِم  بیِن جمشید  جهان  جاِم  دیدیم،  که  همانطور  بویژه، 
: ایرانیان بکار میبرد

در گلستاِن اَِرم، دوش، چو از لطِف هوا،           زلِف سنبل به نسیِم سحری می آشفت،
! که آن دولِت بیدار بخفت گفتم ای مسنِد جم، جاِم جهان بینت کو؟        گفت افسوس

حافظه ی فرهنگ بودن در روشِ شعرِی حافظ پدیده یی است که در شاعِر اندلسی، ابن حزم )قرن
پنجم هج.( نیز می یابیم. در زمانه یی که تیمور لنگ ناحیه هایی از ایران را تخریب کرده بود، حافظ از

طــوق الحمامههم پاشیدگی ی ملی را احساس میکرد. بسیار جالب است کــه ابن حــزم نــیز کــه از  
اش، حافظه یی از وجدان تاریخی میساخت، مانند حافظ معترضِ اجتمــاعی بــود. رســاله ی ابن حــزم
تفکری است در کامجویی، در غوغای جنگ داخلی در انــُدُلس کــه در آن، بــزرگی هــای فــرهنگی فــرو

میپاشید. خوشبختانه، زیبایی های آندالوسیا بر در و دیوار مانده است...

اوحدی مراغه یی الگویی برای تفکِر اجتماعی و سیاسی ی حافظ بود )نمونه یی از آن را در مورِد
: »جاِم جم« دیدیم(. و اما تأثیِر بسیار زیاِد سعدی بــر حافــظ. ع. زرین کــوب در بــاره ی او تأییــد میکنــد

»سعدی نه حکیم است نه عارف، فقــط شــاعر اســت و شــاعر واقعی«. تغــزل او بنــوعی از ســادگی
آرایش یافته و کوشــش او در تلفیــق بین عیــنیِت ملمــوس در شــعر عــربی و ســبِک انــتزاعی در شــعر

: فارسی است

! !         بیابان است و تاریکی، بیا ای ُقرصِ مهتابم زمستان است و بی برگی، بیا ای باِد نوروزم

کند. شیخی پیاده  در جامعه  قانون  بصورتِ  را  »احسان«  و میخواهد  میجوید  تعادلی مدنی  سعدی 
است که بــه حاکمــان پنــد و انــدرِز عــدالت میدهــد )و یــادآوِر اعتــدال منــدی ی فرانســویها در حکــومِت
استبدادِی لویی چهاردهم در قرن هفدهم است(. در مقایسه بـا سـعدی، حافــظ چـه بسـا بـا لحـنی
نمایشی و خود سوخته شعر میسراید، رندی ی صریح به غزلش میبخشــد و بــا هجــِو تحریــک کننــده
یی به مذهب/قدرت میپرد. در این بیان، مایه یی از ســخِن خــود جــوشِ مــردمی و درِد مــردم هســت.

 سعدی نیز  الهام میگیرد. گلستانشکی نیست که از 

نوشته کوب  زرین  ع.  که  کم همانطور  دست  یا  و  است  دنیایی  خودش  برای  سعدی  »گلستان   :
تصویری درست و زنده از دنیا. در این کتاب، او انسان را با دنیای او و بــا همــٌه معــایب و محاســن و بــا
تمام تضادها و تناقض هایی کــه در وجــود او هســت تصــویر میکنــد، در کنــار شــادی هــا و زیبایی هــای

(.با کاروان حلهجهان، زشتی ها و اندوه ها« )

: در باره ی »گستاخی« ی حافظ که »با لطف و ظرافتی مخصوص« بیان شده، ع. زرین کوب میگوید
»این کاری است که در سخن پیشینیان بســیار نــادر بــوده اســت«. این لطــافت و ظــرافت را در ضــمیِر
شهر و هنِر مینیاتورسازان که حتی صحنه های جنگ را بــه تصــاویِر هندســی و همــاهنگی ی رنگهــا و
حرکِت خطها تبدیل میکنند باز می یابیم. ظرافت مندی و طنز و لطف و لطافت جزو فرهنگ شیرازی ها
شده بود. کما اینکه شاه شجاع که مثل پدر مستبدش، بد زبانی میکرد، در شعر ظرافت بخرج میداد.
خالصــه آنکــه در شــیراِز حافــظ، کوشــشِ فــرهنگی در این بــود کــه ظــرافت منــدی بــر خشــونت هــا و

ناهماهنگی ها پیروز گردد.

آیا حافظ با شعِر مولوی آشنایی داشته؟ حافظ از سوی دیگر، سوآلی که پیش می آید اینست که 
شناسانی که بر آنها تکیـه میکنم میگوینـد آری. از جملـه، م. اسـتعالمی کـه متخصـصِ تغـزِل مولـوی



! در هر است. ولی با در نظر گرفتِن اشعار و رفتار و پندارشان، عشق حافظ کجا و عشق مولوی کجا
: حال، بقول مولوی

گر چه تفسیِر قلم روشنگرست      لیک، عشقِ بی زبان روشن تر است )!(

حکومت آید،  می  روحانیان  محیِط  از  خود  و  میکند  پرستی  روحانی  مولوی  چون  آید  می  }بنظرم 
آخوندِی کنونی از آن استفاده ی تبلیغاتی میکرد و مردم هم بــرای تطــبیق خــود بــا اصــل معنــویت کــه
آخرین چاره در برابر از همپاشیدگی ی ساختهای اجتماعی/فرهنگی در زمان شــاه شــد و بــه انقالب
منجر گشت، آری این مردم در مجموع مولـوی پرسـتی میکردنـد و میخواسـتند بـه زمینه هـای ادبیـات
مردمی/مذهبی بازگردند و در عین حال، صوفی نمایی پیشه میفرمودند »تا داد خــود از مهــتر و کهــتر

! چه آوازخوانان که در این راه تحریر های بلنـد سـر ندادنـد! چـه غزلهـای غنـایی کـه بجـای بستانند«
!اما این نیز گذشت…{ بزمی، با شعراهنگ رزمی و زورخانه یی برقص درنیامدند

عشق + ج. ستّاری، با کاروان حلهدر خدا پرستی ی خود، مولوی مردمی است )نک ع. زرین کوب، 
( و تفکر را بی پیرایه می پیماید. ایهام/ابهام سازی کاِر شــاعرانی اســت کــه خــارج از خانقــاهصوفیانه

ها، به پافراگذاشتن از قراردادهای شعری و رهــایی از فشــاِر مــذهب ســاالری برخاســته انــد. این راِه
غزل حافظ بود. شاعری چون او در چارچوبِ استبداد و هرِم اجتماعی گرفتــار آمــده . او بــا روشِ ابهــام،
به هجو و اعتراض میپردازد و در عین حال، شـعر عاشــقانه اش مـدنی/زینـتی اســت. در حالیکــه مثالً
مولوی قسمِت مهمی از شعر خود را برای سالکان و خانقاه میگوید )و حتی بعضی مثنــوی هـایش از
ــوریده یی اســـت در ــات شـــمس( شـ ــایش )غزلیـ ــیرد(، ولی در غزلهـ ــام میگـ ــه الهـ ــات عامیانـ حکایـ
تنهایی/زیبایی/خدا. آنچه بیش از همه در شـعِر مولــوی جلب نظـر میکنـد، پیشـنهاد اوســت در اینکــه
ــرایی ی ــویت گ ــاز میســازد. این موضــع، معن ــیرون بی نی گنجِ انســان در دروِن خــود اوســت و او را از ب
هنرمندانه یی است. هر هنرمندی در خود و از دروِن خالقیت خود، اثر خود را میجوید و میسازد، البته

: با توسل به محیط و فرهنگی که در آن مشروط شده

از دروِن خویشتن جو چشمه را      تا َرهی از منِّت هر ناسزا

شهرت جهانی ی حافظ
شعِر استثنایی ی حافظ شهرت او را در زمان زندگی اش به بسیاری نواحی و کشورهای دیگر رساند
)مانند شعِر سعدی(. همه جا غزلهایش در پرواز بود و در باغها می نشست. شیرازی ها خیلی بــه او
احترام میگذاشتند و او را »افتخاِر شهر« میدانستند. در رندِی معترضانه و بی اعتمــادی در برابــِر هـرِم
اجتماعی و رفتاِر هیئت حاکمه با او همفکر بودند. در زماِن خوِد حافظ، با شعرش فــال میگرفتنــد. او را
»لسان الغیب« می نامیدند. تفأول به قرآن، جای خود را به فال با دیوان حافظ میداد و این خود بیــانگِر
باز شدِن افقِ مدنی در شیراز بود. آنچه محبوبیِت حافظ را ساخت،  غیر از عارف بودنش، بــدون شــک
زباِن پیراسته و ظرافت مندی او و »سخن شیرین« و مظهر سازی هــای او در ایهــام/ابهــام اســت کــه

: ُبعدی آیینی/مدنی به غزلهایش می بخشد و از شعرش »عروس هنر« در مجلسِ عیش میسازد

باشد آن مه مشتری، ُدرهای حافظ را اگر       میرسد هر دم به گوشِ زهره، ُگلبانگِ ُرباب

حافظ بسیار کم سفر میکرد و تقریباً همیشه در شیراز ماند. بقول خودش، »گوهر چو دست داد، به
دریا چه حاجت است؟«. اما گاهی در غزلهایش از اینکه آنطور که باید مــورِد توجــه قــرار نمیگــیرد ابــراز

:  ناخرسندی میکند

! که تا خود را به ُملکی دیگر اندازیم سخندانی و خوشخوانی نمیورزند در شیراز      بیا حافظ

مسلم اینکه مدتی در اصفهان بوده )م. استعالمی(، ولی بی تابی میکند و آرزوی بازگشت به محیط
: و زندگی ی خود در شیراز و شاید بازگشت به زندگی ی خانوادگی اش را دارد



گر از این منزِل ویران به سوی خانه روم       دگر آنجا که روم، عاقل و فرزانه روم
زین سفر، گر به سالمت به وطن باز رسم    نذر کردم که هم از راه به میخانه روم )...(

بعد از این دسِت من و زلِف چو زنجیِر نگار      چند و چند از پی ی کاِم دِل دیوانه روم؟

در حالیکه، مثالً سعدی، جهان بینی و تغزلش را مدیون سفرهای طوالنی ی خود )بمدت سی سال(
در تمام خاورمیانه و حتی هند است و بینشِ جهان دیده ی خویش را برای شـیراز بـه ارمغـان آورد. در
این سفرها بود که سعدی خود را از مــذهب ســاالری رهانــد. این نکتــه هم جــالب اســت کــه معمــوالً

! کرده بود و نصــیحت گــویی پیشــه جلوی نام سعدی »شیخ« میگذراند )او خانقاهی برای خود تعبیه
میکرد(. در حالیکـه »خواجــه« )=آقــا( جلــوی نـام حافــظ، نشـاِن شـهرت او بـه آزاد فکــری اسـت و بـه

مدنیت/فردیت او بر میگردد. او را »خواجه ی عرفان« هم نامیده اند. 
بزرگی ی شعر حافظ تا آنجاست که چهار قرن بعد از او، گوته دیواِن اشعاری با الهام از حافظ نوشــت.

ــه«،! در  و چقدر خوب به تعمیِم بیجا در مورِد صوفیانه بودِن شعر حافظ پی برده ــوان در »راِز نا نهفت دی
: ، گوته چنین میسرایدغربی ـ شرقی

!، »تو را، ای حافظ مقدس
»لسان الغیب نامیدند.
»اما اَکابِر اهِل سخن

»از سخنت هیچ نمی فهمیدند. 
!، تو را صوفی می نامند »حافظ

»زیرا می پندارند که میتوانند در غزلهایت،
»حماقت های خود را بخوانند

»و به نام تو
»شرابِ ناپاک خویش را بخورانند.

»اما تو عارفانه، پاکی.
»آنها تو را نمی فهمند،

! »تو بی آنکه زاهد باشی، از بهشتیان بودی
»این چیزی است که آنها در تو تحمل نمیکنند.«   

: »گوته در این دیوان مثل حافظ سعی کرده بود بین حقیقت و مجاز پلی بسازد، ع. زرین کوب میگوید
و »شاخ نبات« خویش را  ـ نامش ماریانه ـ با نام زلیخا و با عشــقی مثــل عشــق حافــظ کــه دایم بین

(، ویکتور هوگو کــه شــاعرِ 19(. یک قرن بعد )قرن با کاروان حلهحقیقت و مجاز نوسان دارد بستاید« )
(. بــالزاک کــهزیبایــان شــرقبــزرگی در پیراســتِن شــعر اســت از غزلهــای حافــظ اســتقبال میکــرد )در 

بلندپروازی هایش یاد آور حافظ است )نک ژرژ پوله( به اشــعار حافــظ عالقــه داشــت. در قــرن بیســتم،
یکی از نــوآور تــرین نویســندگان فرانســه، آنــدره ژیــد، از او الهــام میگــیرد و »شــیفته ی آزادگی بیــان

اوست« )ع. زرین کوب(. 

از ما  کردن  پاک  کاِر  امروز،  اما  را می شناختند،  حافظ  و  و سعدی  خیّام  اروپا  مردم  پیش،  نسل  تا 
صفحه ی روزگــار تــا آنجاســت کــه عــده یی »شــرق شــناس« بی تمــدن، خیّــام و ســعدی و حافــظ را

! بطور یقین، از شرابِ ناپاِک استعمار مینوشند. شاعران عرب میدانند

! چو خورشید درخشید
پس از ویروسِ کشنده یی بناِم تیمور لنگ!، تغــزل نــیز دچــار ضــعف شــد و بــا صــفویه خشــکید. چــنین
بنظرم میرسد که غزل عاشقانه در آواز زنده ماند، زیرا حافظ زنده ماند. در مورد دوران معاصر، ع. زرین

: »بدون شک تأللؤ هاله هایی که در طی نیم قرن ( مینویسداز کوچٌه رندان )چاپ اوِل 1354کوب در 
اخیر به این تصویر رمانتیـک پســند حافـظ در ایـران جاذبـه ی خاصـی بخشــیده اســت مرهــون انطبـاق

پذیری او با روح  و حیات امروزی است«.
: در غزلی، حافظ ترازنامه ی تغزل خویش و آینده بینی ی خود را چنین سروده



مزرعِ سبِز فلک دیدم و داسِ مِه نو                     یادم از ِکشته ی خویش آمد و هنگاِم درو
! : با اینهمه از سابقه نومید مشو ! بُخسبیدی و خورشید َدمید         گفت گفتم ای بخت

آنچنان ُرو، شِب رحلت، چو مسیحا به فلک           کز چراغِ تو، به خورشید رسد صد پرتو
! کاین عیّار                تخِت طاووس بُِبرد و کمِر کیخسرو تکیه بر اختِر شب دزد مکن

گوشواِر زر و لعل ار چه گران دارد گوش                ُدوِر خوبی گذران است، نصیحت بشنو
چشِم بد دور ز خاِل تو، که در عرصه ی ُحسن       بِیدقی راند که ُبرد از َمه و خورشید گرو

!  آسمان گو مفروش این عظمت، کاندر عشق         خرمِن َمه به ُجویی، خوشه ی پروین به دو ُجو
! ! این خرقه ی پشمینه بینداز و برو آتشِ زهِد ریا خرمِن دین خواهد سوخت               حافظ

دو سه غزل حافظ را نیز میتوان وصیت نامه اش بشمار آورد. از جمله غزل زیر که بطور وضوح در هنگاِم
: تنها ماندگی سراییده شده و معنای جانبِی آن حالت وصیت نامه پیدا کرده

! ز حریِف شبانه یاد آرید                 حقوقِ بندگی ی مخلصانه یاد آرید معاشران
به وقِت سرخوشی، از راِه ناله ی عشاق       به صوتِ نغمه ی چنگ و َچغانه یاد آرید

چو لطِف باده کند جلوه در رخِ ساقی،             زعاشقان، به سرود و ترانه یاد آرید
چو در میاِن مراد آورید دسِت امید                  زعهِد صحبِت ما در میانه یاد آرید
نمی خورند زمانی غِم وفاداران                      ز بی وفایی ی دور زمانه یاد آرید
سمنِد دولت اگر چند سرکش است، ولی       ز همرهان به سِر تازیانه یاد آرید

به وجِه مرحمت، ای ساکناِن صدِر جالل          ز روی حافظ و این آستانه یاد آرید

امروز، با حافظ، در باغِ غزلهایش…
! صد باِد صبا آنجا با سلسله میرقصند.              اینست حریف، ای دل!، تا باد نپیمایی

حریف= دوسِت صمیمی. باد پیمودن= کاِر بیهوده کردن. 

: یکی از ابیاتِ حافظ که مدام در سرم میخوانند

!       باشد که باز بینم دیداِر آشنا را کشتی شکستگانیم، ای باِد ُشرطه برخیز

! شعِر حافظ آنچنان درخشید که هیچ شاعری به خورشیدِی او نرسید
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