
  
  
  
  

  د محمّدعلی موحّدمایۀ افتخار حقیر است در کتابی که برای بزرگداشت استا
  .آید، سهمی داشته باشم در دانشگاه تبریز فراهم می

  تأمّلی در سلوک اجتماعی حافظ از دریچۀ شعر او
  

  تقی پورنامداریان
  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  
شعر غنایی و به خصوص قسم غزل از این نـوع، احـساسات و عواطـف                

بنـدی  دربـارۀ شـعر غنـایی در تقـسیم        اگرچـه   . کندشخصی گوینده را بیان می    
توان آن را نوعی در کنار نوع حماسه و نمایش شـمرد یـا                ارسطو و این که می    

نظرها، حداقل از قـرن     نه، اختالف نظر بسیار است، اما در مطاوی این اختالف         
نوزدهم به بعد  تأکید بر بیان عواطف شخصی نظر غالب و مشترکی است کـه                

دانند و اختالفی نیست     تمایز این نوع ازسایر انواع می      اکثر منتقدان آن را سبب    
ـ شناسـیم   کـه غـزل ـ حـداقل در آن معنـی کـه مـا در ادبیـات فارسـی مـی          

  .ترین قسم آن استمشخص و ترین برجسته
تواند موجد عاطفه یا انفعال نفسانی در شاعر شـود          های مختلفی می  انگیزه

 بـرای شـعر گفـتن او فـراهم          های پدید آمدن حالت روحی مناسب را        و زمینه 
چنان که مثالً شادی دیدار، غم هجران، دلتنگی از روزگار، انـدوه مـرگ              . آورد

وفـایی  عزیزان، شگفتی ناشی از زیبایی چه در معشوق و چه در طبیعت، و بـی    
تواند عواطف مختلـف و     ها می و قدرناشناسی ابنای روزگار و امثال این انگیزه       

هایی که موجد عواطف    ازجمله انگیزه . ساز شود بباقسامی از شعر غنایی را س     
شود، سخنان دوستان و دشمنان و یا به طور کلی کسانی است که یـا               شاعر می 

 تردیـدی نیـست   . کننداز سر مهر یا از سر قهر شاعر را نصیحت یا شماتت می            
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باید رفتار یا گفتار شاعر باشد که دیگران         ای از این دست، می     وقوع مقوله  علّت
دارد و موجب حال عاطفیِ شاعر و کـانون اصـلی           به اندرز و سرزنش وامی    را  

طبیعی است که در شعر غنایی به ندرت مجال طرح          . گرددپدید آمدن شعر می   
های دوستان یا بدخواهان یا مدّعیان و سپس پاسخ تـوأم           ها یا شماتت  نصیحت

ـ           با استدالل شاعر فراهم می     أثر عـاطفی   آید، اما سخنانی کـه شـاعر در نتیجـه ت
تواند خواننـدۀ متأمّـل را بـه درک         آورد، می ای بر زبان می   ناشی از چنین مقوله   

سرشت سخنان دیگران که شاعر را در موقعیت تأثر عاطفی و گفتن شعر قـرار               
داده است راهنمایی کند، تا دریابد اندرز یا سرزنشی که شـاعر را متـأثر کـرده                 

ت؟ فهم این موضوع که خواننده را       است، حاوی چه معنی یا محتوایی بوده اس       
کند، یـک   متنی شعر و در نتیجه درک بهتر شعر یاری می         تا حدی با بافت برون    

فایدۀ بسیار مهم دیگر هم دارد و آن داللت خوانندۀ شعر به عقاید و چگونگیِ               
زیـسته و قـضاوت دربـارۀ    ای که میرفتار و گفتار عملیِ شاعر است در جامعه    

ای بـا شـاعر در ارتبـاط        از طرف کسانی است کـه بـه گونـه         آن اعمال و رفتار     
قضاوت دربارۀ احوال و رفتـار و عقایـد شـاعر در زنـدگی واقعـی از                 . اند بوده

طریق شعر او بخصوص شعر غنایی که زندگی شاعر را بیش از آنکـه آشـکار                
حـضور شـاعر در عـالم       . کند، برای خواننده تقریباً ناممکن است     کند پنهان می  

کلی متفاوت با حضور او در میـان مـردم و زنـدگی کـردن در جامعـه                  شعر به   
شناخت شاعر و چگونگی زیستن او در جامعه و پی بـردن بـه رفتـار و                 . است

شود که شـاعر اثـر دیگـری        سلوک اجتماعی او به خصوص وقتی ناممکن می       
جز شعر غنایی نداشته باشد و شرح حال قابـل اطمینـانی نیـز از او در دسـت                   

تـوانیم بـه درسـتی شـیوۀ        ه همین سبب است که ما از شعر حافظ نمی         ب. نباشد
زیست و رفتار او را در سلوک با مردم عصر خویش جز بـه حـدس و گمـان                   

  .دریابیم
تـوان  آنچه من در این نوشته در جستجوی آنم، این است که ببینم آیا مـی              

ه رفتار  هایی که به آن اشاره کردم تا حدی اگرچه بسیار محدود ب           از طریق غزل  
عصر او با اطمینان بیشتری     و گفتار حافظ در زندگی واقعی و در میان مردم هم          

  پی برد؟
کند و مثالً رند    هایی، به صراحت خود را وصف می      اگرچه حافظ در غزل   
هاست کـه بـسیاری از ایـن        خواند، امّا قرن  خوار می و عاشق و نظرباز و شراب     
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پذیرنـد و بیـان     حقیقی کلمات نمی  ها را خوانندگان و شارحان در معنی        حرف
ای برای نقد اجتماعی و یا حتـی معـانی عرفـانی و فلـسفی تلقـی                 آنها را بهانه  

کنند و در طول تاریخ ادبی همواره این پرسش تکـرار شـده اسـت کـه آیـا          می
کرد که خود گفته است، یـا میـان ظـاهر           حافظ به راستی چنان بود و چنان می       

 جامعه تفاوت کلی بوده است؟ سـخنانی از آن          گفتار و شخصیت واقعی او در     
دست که حافظ دربارۀ خود و رفتار و عقایدش گفته است، کسانی مثل سنایی              

اند، اما با توجه بـه شخـصیت و آثـار و            و عطار و دیگر عارفان نیز بسیار گفته       
اند اشعار غیرتغزلی و یا حتی آثار منثور یا مطالبی که دیگران دربارۀ آنان نوشته             

اند، غیر از آن است که      کنیم که ظاهر سخنانی که دربارۀ خود گفته        شک نمی  ما
هـا نـه    اما حافظ جز همین غـزل     . اندورزیده  اند و می  گفتهدر زندگی واقعی می   

. انـد مـستند و قابـل اعتمـاد اسـت      آثار دیگری دارد و نه آنچه دربارۀ او نوشته        
هـای حـافظ نیـز      زلممکن است موضوع اندرز و سرزنش دیگران در خالل غ         

هـایی کـه انگیـزۀ      ام که غـزل   مطرح شده باشد، اما من فرض را بر این گذاشته         
هـا بـوده   دید آمدن آن پسازِتأثر عاطفیِ ناشی از اندرز و سرزنش دیگران سبب      

باید از همان آغاز غزل اشاره به انگیزۀ عاطفی آنها نمودی صـریح یـا               است می 
عالیت ذهنی شـاعر همـان انگیـزۀ عـاطفی          مبهم پیدا کند چون نیروی محرکۀ ف      

  . ساز آن شده استبوده که سخن دیگران زمینه
نماید این است که تشخیص اندرز و       نکتۀ دیگری که اشاره به آن الزم می       

سرزنش یا گاهی پرسشی که انگیزۀ پدید آمدن حالت عـاطفی شـاعر و پدیـد                
عر بـه دنبـال     آمدن شعر شده است به آسانی ممکن نیست و دربـارۀ اینکـه شـ              

پرسش یا اندرز و سرزنشی پدید آمده است یا نه، به قطع و یقین و یا احتمـال              
توان اظهارنظر کرد؛ به همین سبب در این نوشته سعی شده است کـه        زیاد نمی 

تـری  هایی طرح شوند که موضوع مورد نظر صراحت بیشتر و قابل قبـول            غزل
ها ها یا پرسش  ها یا سرزنش  تنکتۀ دیگر این که گاهی این نصیح      . داشته باشد 

زیرا جوّ روحی حاصـل از شـیوۀ زیـست          . شودبه وسیلۀ خود شاعر مطرح می     
شود که شاعر گاهی به نقد اعمال و رفتار خـود بپـردازد و در نتیجـه                 سبب می 

کنـیم تـا فقـط بـه        ها نیـز پرهیـز مـی      از آوردن این غزل   . خود را سرزنش کند   
  . باره ابهام دارندنهایی بپردازیم که کمتر در ای غزل

هـا را در پاسـخ      نمایـد حـافظ آن    از بیست و هشت غزل که مطلع آن مـی         
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اندرز، سرزنش یا پرسش کسی گفته باشد، حداقل یازده مـورد یعنـی بـیش از                
رسد که اندرز دوستی یا سرزنش کسی دربـارۀ شـیوۀ           یک سوم آنها به نظر می     

 سالمت و انگیـزۀ مالمـت       زیست و رفتار حافظ بوده است، رفتاری که دور از         
مثالً عاشق، رند، نظرباز بودن و شراب نوشیدن و مـست و            . دیگران شده است  

آورد کـه حـافظ     یعنی رفتاری که همان صفاتی را به وجـود مـی          . خراب بودن 
  : پروایی ندارد که با صدای بلند به داشتن آن صفات اعتراف کند

 ام کـه بـه چنـدین هنـر آراسـته          تا بدانی     گویم فاشعاشق و رند و نظربازم و می
  

دهـد  هایی آشکارا به خود نسبت مـی صفاتی را که حافظ همچون فضیلت    
در واقع از نظر بسیاری از دوستان و ناصحان و معاندان و مردم عـصر حـافظ                  

 سرزنش و یا به     ،شده است که او را به سبب داشتن آن        هایی شمرده می  رذیلت
لحـن حـافظ در ایـن       . اندکردهصیحت می ها ن دست کشیدن و توبه کردن از آن      

شـود  ای دارد که همانطور که از مصراع دوم فهمیده مـی   بیت قاطعیت لجوجانه  
ای باشد که عاشقی و رندی و نظربـازی حـافظ           کنندهباید در پاسخِ سرزنش   می

شـمرده اسـت    می- که حافظ قرآن بوده است -هایی دور از شأن وی    را رذیلت 
هایی از این   ت به حافظ شک داشته و با توجه به حرف         و یا در اتّصاف آن صفا     

تــو واقعــاً همــانی کــه در : هــای حــافظ، از او پرســیده اســتدســت در غــزل
  نمایی؟ اگر چنین باشد این دور از شأن و مقام تو نیست؟ هایت می غزل

خواهـد بـه    کند و گویی مـی    این اعترافی که حافظ با صدای بلند ابراز می        
کنی، اما من   نیز همین صفات را داری و ریاکارانه پنهان می        مخاطب بفهماند تو    

کنم تا ریاکـار نباشـم، مـضمون        پوشی ابراز می  با صدای بلند و بدون هیچ پرده      
هایی است که حداقل در شانزده مورد که یازده مورد آن صراحت کامـل              پاسخ

الـذکر  از بیت بعد از بیـت سـابق       . دارد، در برابر انکار مدعیان اظهار شده است       
ای یابیم که انکارکننده یکی از صوفیانی بوده است که به نظر حافظ خرقه              درمی

از روی ریا و تظاهر پوشیده بوده و نـصیحت و یـا سـرزنش او نیـز از همـین                
حافظ به صـراحت خـود را متّـصف بـه ضـد        . ریاکاری سرچشمه گرفته است   

خواهـد تظـاهر بـه      ها مـی  آلوده با انکار آن   کند که صوفی خرقه   هایی می ارزش
  : دامنی کندپاک

 آیــدشــرمم از خرقــۀ آلــودۀ خــود مــی
  

 ام صد شعبده پیراسته   که بر او وصله به      
  

دهد اما این در واقع     اگرچه حافظ شرم و خرقۀ آلوده را به خود نسبت می            
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  .آمیز به ناصح و صوفی ریاکارایست تحکم کنایه
از اعتـراف شـاعر بـه    شـود کـه حـاکی    مطلع غزل نیز با بیتی شـروع مـی        

شاهدبازی است تا نشان دهد اگر صفات بد و ضدارزش را ریاکاری انکار کند              
غـرض حـافظ از   . شـود برای کسی که دور از ریاسـت، تبـدیل بـه ارزش مـی      

انتساب ظاهری این صفات به خویش، اتّصاف واقعی او بدان صـفات نیـست،              
 اغراض دنیوی تظاهر    اندازۀ خود از شخصی است که برای      بلکه بیان نفرت بی   
از نظـر حـافظ بـستن       . کند تا خود را در چشم مردم بیاراید       به نداشتن آنها می   

غیرواقعیِ صفات ناشایست به خود، خود را از جرگه ریاکاران برکنـار داشـتن              
  : است، به شیوۀ بیانی اسلوب حکیم
 امدعـا خواسـته   غم به وزخدا دولت این      امعاشق روی جوانی خوش و نوخاسته

  

دهد که حافظ در زندگی واقعی خود بـه         شعرهایی از این دست نشان می     
کـرده  ها و رفتار و گفتارهای ضداخالقی حداقل تظـاهر مـی   داشتن این رذیلت  

است وگرنه انکار او از طرف مدّعیان متظاهر به عفتِ اخالق و رفتار در عـالم                
 آن از شـیخ و      ای کـه رهبـران و راهنمایـان       در جامعه . شدشعر او منعکس نمی   

 تا گـردن در فـساد و ریـا و تظـاهر             ،قاضی و مفتی و محتسب و فقیه و واعظ        
هـایی کـه    اند و در عین حال همه ادّعای پاکی دارند، فقط با انکـار ارزش             غرق

شـود کوشـش آنـان    هاست که میبندند و اتّصاف به ضدارزش    آنان به خود می   
.  خود بشمارند، باطـل کـرد      خواهند شخصیتی مثل حافظ را در زمرۀ      را، که می  

من تردید ندارم که همین تظاهر حافظ به فسق است که از یـک طـرف، زبـان                  
شود که این مـدّعیانِ     گشاید و از طرف دیگر مانع می      انکار مدّعیان را بر او می     

عیبی، شخصیتی محبوب مثـل حـافظ را بـه منظـور فریـب              عفت و پاکی و بی    
ه همین علّت اسـت کـه بیـشترین انکـار           همچنین ب . بیشتر خلق به خود ببندند    

خواه از طریق اندرز و سرزنش و خـواه از طریـق خیرخـواهی              ،  مدّعیانِ حافظ 
شود؛ فسقی که اگر حافظ به آن فقط تظاهر         متظاهرانه، به فسق وی، مربوط می     

  : کنندکنند بلکه پنهانی عمل میکند، مدّعیان تظاهر نمی می
  ما نام فـسق  بر مست و ساغر گیر و نرگس  الله  

 

  داوری دارم بسی یارب که را داور کـنم          
 

در غزل زیر سه بیت اول پاسخ به اندرز دوسـتی اسـت کـه حـافظ را از                    
ــه مــسجد و صــومعه و    شــراب ــه منــع کــرده و ب ــه میخان خــواری و رفــتن ب
  :اندیشی در کار دنیا و آخرت خوانده است صالح
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ــا   ــراب کج ــن خ ــا و م ــار کج  صــالح ک
 ت و خرقـۀ سـالوس     دلم ز صومعه بگرفـ    

 و تقوی را  رندی صالح   است به   نسبت  چه  
  

 ببین تفاوت ره از کجاست تا بـه کجـا           
 کجاست دیر مغان و شراب ناب کجـا       
 ســماع وعــظ کجــا نغمــۀ ربــاب کجــا

  

این ابیات چنان که گفتم ممکن است خطـاب بـه شـخص خاصـی بـوده                 
ـ     باشد که خیرخواهانه حافظ را به مصلحت       ده باشـد، یـا     اندیشی در کـار خوان

حافظ خود خیال کرده باشد که رفتار و گفتارش ممکن اسـت بـرای بـسیاری                
به هر حال لحن مالیم شعر از یک طرف، داللت بر آن            . انگیز شده باشد  پرسش

دارد که مخاطب از طریق خیرخواهی و دوستی حافظ را نصیحت کرده اسـت              
ی و مبتنـی بـر      دهد که سلوک اجتماعی حافظ، عـاد      و از طرف دیگر نشان می     

  . اندیشی نبوده استتقوی و صالح
گردانـیِ او   روی و نغمۀ رباب شنیدنِ حـافظ و روی        رندی، خرابی، میخانه  

از عبادت و مـسجد، انگیـزۀ نـصیحت حـافظ از طـرف شخـصی خـاص یـا                    
از پاسخ حافظ هـم دلیـل کـار و سـلوک خـالف            . اشخاصی فرضی بوده است   

م که وی پیش از روی آوردن به میکده و          یابیفهمیم و هم درمی     عادت او را می   
شراب و نغمۀ رباب اهل تقوی و مسجد و تـصوف بـوده اسـت و دلتنگـی از                   
خرقۀ سالوس و تقوای متظاهرانۀ دیگران او را به رندی و شرابخواری کشانده             

های خـود نیـز بـه آن اشـاره           ای که به صور گوناگون در دیگر غزل       است؛ نکته 
  : کرده است

 در خانقـه اکنـون نپـرد      مرغ زیـرک بـه      
  :یا

 گر زمسجد به خرابات شدم خرده مگیر      
  

ست به هر مجلـس وعظـی دامـی         که نهاده   
  
 خواهد شد    وعظ دراز است و زمان       مجلس  

  

ورزان است که سـرانجام حـافظ را بـه          پی بردن به تظاهر و ریاکاری دین      
  : کشاندمیخانه و شراب و شاهد می

 هاستدهخرقۀ من گرچه رهن میک    بیا که   
 دلم گرفت ز سالوس و طبـل زیـر گلـیم          

  

 ...مال وقف نبینی به نـام مـن درمـی            ز  
 به آن که بر در میخانـه برکـشم علمـی          

  

توان قانع شد که سلوک اجتماعی حافظ       اگرچه از ابیاتی از این دست نمی      
یابیم که کـسی از     آید، اما وقتی درمی   همان بوده است که از ظاهر کلمات برمی       

واهی یا خودخواهی حافظ را به سبب همـین اعمـال سـرزنش یـا               روی خیرخ 
نصیحت کرده است و حافظ برای رفتار خالف عادت خود دلیل آورده یـا بـه                
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شویم کـه رفتـار اجتمـاعی       مخاطب ریاکار پرخاش کرده است، بیشتر قانع می       
ورزی ریاکارانه بوده باشد ـ با تـوقعی کـه    حافظ ـ حتی اگر به منظور نفی دین 

  . رفته سازگار نبوده استافظِ قرآن میاز ح
هاست در پاسـخ    ها تأکید بر این سلوک خالف عادت      مطلع بعضی از غزل   

  :پرسش، نصیحت یا سرزنش خیرخواهان یا مدّعیان
 من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم   

  

 محتسب داند که من این کارها کمترکنم        
  

خواهد دست از   حافظ می  پیداست که این بیت در پاسخ کسی است که از         
فهمیم که این   از بیت بعد می   . شراب و شاهد بکشد و به راه پرهیز و تقوا بیاید          
  :نصیحت در وقت گل و بهار صورت گرفته است

 کـاران کـرده بـاشــم بـارهــا       من کـه عیـب توبـه     
  

  
 ...توبـه از مــی وقــت گــل دیوانـه باشــم گــر کــنم     

  

 تچون صبا مجموعـۀ گـل را بـه آب لطـف شـس             
  

  
دلـم خـوان گـر نظـر بــر صـفحۀ دفتــر کنــم               کج  

  

در غزلی دیگر در مقابل اصرار کسی یا کسانی، که او را در موسم گل بـه                 
دانـد و در  عقلـی مـی  خوانند، با قاطعیت اصرار آنان را ناشی از بی       ترک می می  

 از نترسیدن خود از نامه سیاهی در روز         ،بیتی از این غزل با توجه به لطف ازل        
  :گوید حشر سخن می

  کـنم  حاشا که من به موسم گل ترک مـی        
  

 ..زنم این کـار کـی کـنم؟       میالف عقل من  
  

خواری و پاسخ کسی که او را از عقوبت روز حشر           دلیل اعتراف به شراب   
  : ترساند، در بیت زیر ذکر شده است می

 از قیل و قال مدرسه حـالی دلـم گرفـت          
 کــی بــود در زمانــه وفــا جــام مــی بیــار 

ــشر   ا ــه روز ح ــم ک ــیاه نترس ــۀ س  ز نام
  

 چند نیزخدمت معـشوق و مـی کـنم        یک  
 تا من حکایت جم و کـاووس کـی کـنم          
 با فیض لطف او صد از این نامه طی کـنم      

  

فهمـیم کـه حـافظ در نتیجـۀ اصـرار دوسـتان یـا               از مطلع غزلی دیگر می    
سرزنش معاندان گاهی هم از شراب و ساغر توبه کرده و بارها توبـۀ خـود را                 

به همین سبب در برابر اصرار کسانی که او را باز هـم بـه توبـه                 . شکسته است 
  :داردخوانند با قاطعیت اظهار میمی

 کـنم صد بار توبـه کـردم و دیگـر نمـی              کنم من ترک عشق و شاهد و ساغر نمی
  

کامالً پیداست که این بیت را در نتیجۀ اصرار کـسانی کـه او را بـه توبـه                   
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گویی . بازی و کالفگی از اصرارِ بیهودۀ آنان گفته است        ر لج اند، از س  خوانده  می
اند که از این کار     آنان در اصرار خویش در توبه دادن حافظ نظر به ثوابی داشته           

خواهد آنان را از    شده است و حافظ با نفی قاطع اندرز آنان می         نصیب آنان می  
همـیم کـه ناصـح،      فهایی از این غزل می    از بیت . رسیدن به این ثواب مانع شود     

ر سر منبر با شاهدان شهر   ت و در واقع نااهلی بوده است که ب        اهل منبر بوده اس   
حافظ کـار شـاهدبازی و عـشق آشـکار خـود را             . کرده است ناز و کرشمه می   

  :داند تقوایِ منبری میتقوایی ناصح یا واعظ بیتقوایی در مقابل بی
  که رو ترک عشق کن     طعن گفت ناصح به   

 ام تمـام کـه بـا شـاهدان شـهر           این تقـوی  
  

 ...کـنم   محتاج جنگ نیـست بـرادر نمـی         
ــر ســر منبــر نمــی  ــاز و کرشــمه ب  کــنمن

  

توان دریافت که   از بیت دوم غزل که بالفاصله پس از مطلع آمده است می           
های اخروی سفارش کرده که حافظ      ناصح، او را به ترک عشق در برابر نعمت        

  : آب پاکی را روی دستش ریخته است
 کـنم با خـاک کـوی دوسـت برابـر نمـی              باغ بهشت و سایۀ طوبی و قصر و حور

  

ــه         ــه او را ب ــسی ک ــخ ک ــاهراً در پاس ــز ظ ــر نی ــی دیگ ــع غزل در مطل
کند که با صالح جـور      اندیشی خوانده است، به مستی خود اشاره می        مصلحت
  : آید درنمی

 که مستان را صـال گفتـیم      جوییصالح از ما چه می    
  

  
ــرگس    ــه دور ن ــالمتب ــستت س ــیمم ــا گفت   را دع

  

او در سرخوشـی حاصـل      . بینیمهمین مضمون را در مطلع غزلی دیگر می       
خواری منع کـرده باشـد، بـه    باید او را از شراباز مستی در پاسخ کسی که می  
  :کندبانگ بلند و با تأکید تکرار می

 گویمبانگ بلند می  سرم خوش است و به      
  

 جـویم که من نسیم حیـات از پیالـه مـی           
  

دهد، ناصح، او را به زهد و       آید که به اشاره نشان می     به دنبال این، ابیاتی می    
کـشان را بـر زاهـدان       خـویی دردی  حـافظ خـوش   . عبادت دعوت کـرده اسـت     

دهد و در سرگشتگی ناشی از عـشق نجـات را در مـستی              روی ترجیح می   ترش
و گـاهی او را مقـیم    بیند و به ناصح که البد او را به خودرویی سرزنش کرده             می

گیـرد  خبر از خدا دانسته است، خدا را گواه مـی         خانقاه و گاه مقیم خرابات و بی      
که هر جا که باشد با خداست و زهدِ ریـایی نورزیـدنِ او دلیـل غفلـت از خـدا                 

  : نیست
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ــشیند    ــار نن ــه خم ــه وج ــد ب ــوس زه عب
 دوسـت  و ابـروی  به سرگشتگی    فسانه   شدم

ــه رو  ــر مغــان در ب ــه پی ی بگــشایدگــرم ن
مکن درین چمنم سـرزنش بـه خـودرویی        
ــو خانقــاه و خرابــات در میانــه مبــین     ت

  

خــویمکــشان خــوشمریــد خرقــۀ دردی  
گـویم  خویش چـون     کشید در خم چوگان   

ــویم    ــا ج ــاره از کج ــزنم چ ــدام در ب ؟ک
ــی  ــم م ــه پرورش ــیچنانک ــد م ــمدهن روی

خدا گواه که هر جـا کـه هـست بـا اویـم             
  

به ناصحی خیرخواه که نه با سـرزنش و انکـار           در غزلی دیگر پاسخ حافظ      
بلکه با لطف و محبت از حافظ پرسیده است در جرگـۀ رنـدان قـرار گـرفتن و                   
شاهدبازی کردن هنری نیست؛ بهتر نه آن است که راه و رسم دیگـری انتخـاب                

  :ایم دهد که پرسش فوق را نیز از طریق همین پاسخ حدس زدهکنی؟ پاسخی می
 نظـری بهتـر ازیـن      فکن برصف رنـدان    می

فرمایـد در حق من لبت این لطـف کـه مـی          
جز غم چه هنر دارد عـشق      ناصحم گفت که    

دل بدان رود گرامـی چـه کـنم گـر نـدهم            
  

کـن گـذری بهتـر ازیـن       بر در میکده مـی      
است ولیکن قدری بهتر ازین    سخت خوب   

 هنـری بهتـر ازیـن؟       خواجۀ عاقل  برو ای 
...مــادر دهــر نــدارد پــسری بهتــر ازیــن  

  

 غزل زیر در پاسخ دوستی باید باشد که پس از مدتی که حافظ را ندیـده                
. است جویای حال او شده و از چگونگی گذران زندگی او پرسش کرده است             

ایست که حـافظ نگـران اسـت    های کوتاه و لحن آن به گونهوزن غزل و گزاره   
ا از حـال و     خواهد به سرعت دوسـت ر     او می . که مبادا بدخواهان، او را ببینند     

هـای کوتـاه کـه بـا سـرعت و           در این گزاره  . روز خود خبر کند و مخفی شود      
توان به عشق و مستی و افسانه شـدن او بـه رنـدی، کـه      شود می نگرانی ادا می  

حـافظ بـه    . اند، پی برد  ساز آن بوده  شناخت ریاکاری شیخ و زاهد و عابد سبب       
اری پیران و شیخان گمراه     صراحت افسانه شدن خود به رندی را ناشی از ریاک         

آیـا  . داند و چه بسا ترس از سوءقصد آنان سبب پنهان شدن او شـده باشـد       می
انـد  ای بـوده  باک و افـسانه   مریدان آن شیخان و پیران در جستجوی این رند بی         

  تا سرش را زیر آب کنند؟
 عیــشم مــدام اســت از لعــل دلخــواه
 ای بخت سرکش تنگش به بر کـش       

ــسا    ــدی اف ــه رن ــا را ب ــدم  نه کردن
ــه   ــردیم توبـ ــد کـ ــت زاهـ  از دسـ
ــت     ــرح فراق ــویم ش ــه گ ــا چ  جان

  

ــدهللا     ــت الحمـ ــام اسـ ــه کـ ــارم بـ  کـ
ــواه   ــل دلخ ــه لع ــام زرکــش گ ــه ج  گ
 پیــــران جاهــــل شــــیخان گمــــراه
 وز فعــــــل عابــــــد اســــــتغفراهللا
ــم جــانی و صــد آه   چــشمی و صــد ن
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هـا و   هایی کـه آوردیـم داللـت بـر ایـن دارد کـه پرسـش               همۀ این نمونه  
ها بـه سـبب رفتـار خـالف عـرف و عـادت حـافظ در                 حتها و نصی  سرزنش
ای برای کسب جاه و     های دینی و اخالقی وسیله    ای بوده است که ارزش    جامعه

ها را  مال دنیوی شده و از حقیقت تهی گشته است تا آنجا که حافظ ضدارزش             
دیده است و از تـرس آن کـه مبـادا در            های آلوده به ریاکاری می    بهتر از ارزش  

 ریاکاران که دین را ملعبۀ منافع خود کرده بودنـد قـرار بگیـرد، بـه                 شمار خیل 
. داری ظـاهری باشـد    زده است که ضد تظاهر به دین      رفتار و اعمالی دست می    

بایـد  تردید حافظ که شهرت او به خارج از شیراز هم گسترده شده بود مـی              بی
نتسابش بـه   آور بوده باشد که ا    ای محبوب و برجسته و نام     در خود شیراز چهره   

شده اسـت،  یکی از قشرهای اجتماعی، مایۀ حیثیت و آبرو و اعتبار آن قشر می     
اما او که فرهیختگی هنری و فرهنگی و طبع بلند و حساسیت عاطفیِ ناشی از               

داده است به خیـل دروغگویـانِ متظـاهرِ ریاکـار           اش، اجازه نمی  آن فرهیختگی 
تـرین قـشر   واران، یعنـی پـست   بپیوندد، راه و رسم رندان و فاسـقان و شـرابخ          

قدر و اعتبـار    های دنیاداران و خود آنان را بی      جامعه را برگزیده است تا ارزش     
کند، اما آیا انتخاب این راه و رسم از طرف حافظ واقعی بوده است یا تنها بـه                  

طلـبِ دنیاپرسـتِ    کرده است تا مورد مالمـت قـشرهای سـالمت         آن تظاهر می  
ستیز قرار گیرد؟ پرسشی است کـه بـا توجـه بـه              دین مدارِ در باطن  بظاهر دین 

شـک بـه منظـور      گریزی او بی    سالمت. شخصیت حافظ پاسخش دشوار نیست    
. گریزی نبوده بلکه برای جلب مالمت دیگران بوده اسـت         ستیزی و اخالق  دین

طلبیِ تقلبـی شـده   ای که دین وسیلۀ برآوردن امیال نفسانی و سالمت      در جامعه 
  . شود طلبی تبدیل به ارزش میدینی و مالمتیاست، تظاهر به ب

حافظ نظر جبرگرای اشعری را که بر جامعۀ دینی عصر او حـاکم اسـت،               
مـداران قدرتمنـد    سازد تا در پشت آن خود را از بـالی حملـۀ دیـن             سپری می 
  .حفظ کند

-کنیم، پـس نمـی    اگر خالق اعمال ما خداست و ما اختیار او را اختیار می           
به سبب اعمال و افعال مطابق با موازین شرع بستاییم، و فاسـق             توانیم کسی را    

و رند و شرابخواره را به سبب اعمال و افعال خالف شرع و خـالف عـرف و                  
-کفر و ایمان هرکدام مشیت الهی را تحقق مـی         . عادتِ پسندیده سرزنش کنیم   

 بینی ماست که میان افعال و اعمال بندگان قضاوت ارزشی         این از کوته  . بخشند
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  .کنیممی
مداری عصر خویش است که سـپری       حافظ از همین نظرگاهِ حاکم بر دین      

های دیگر نیـز کـه      در تعدادی از غزل   . سازدبرای دفع حملۀ معاندان ریاکار می     
ساز زمینۀ عاطفی آن شده اسـت        سبب ،در آنها سرزنش یا خیرخواهی ناصحان     

وک اجتمـاعی   شـود تـا سـل     حافظ با صراحت بیشتر به این دلیـل متوسـل مـی           
  : انگیز خویش را موجّه جلوه دهدسرزنش

 چـشمان ز سـر بیـرون نخواهـد شـد          مرا مهر سـیه   
  

  
 و دیگرگون نخواهـد شـد     قضـای آسمان است این       

  

این بیت که مطلع غزلی است، باید در پاسخ کسی باشـد کـه حـافظ را از            
توبه کند و   چشمان منع کرده است، و از او خواسته است تا           هورزی با سیا    عشق

تـوان آن را    داند کـه نمـی    حافظ مهرورزی را فعل مقدّری می     . تغییر رویه دهد  
او اعتقاد به قسمت ازلی را که مذهب غالب حاکم بر عـصر اوسـت               . تغییر داد 
. آورد تا رندی خود را خواست خدا بداند و خود را از گناه مبـرّا کنـد                دلیل می 

  :گوید در همین غزل می
 ی بـه جــز رنــدی نـفـرمودنــد        مـرا روز ازل کـار    

  

  
 هر آن قسمت که آنجا رفت از آن افزون نخواهد شد            

  

فالنی تو را به خـاطر      : او در پاسخ مخاطبی فرضی یا کسی که گفته است         
اعتنـایی بـه رعایـت مـوازین شـرعی          خواری و بی  رندی و مهرورزی و شراب    

ر اعمـال و رفتـار      شمارد که در واقع نه ب     عیب کرده است، فالنی را فضولی می      
  :حافظ بلکه بر اسرار غیب اعتراض کرده است

 رندی و عشق آن فضول عیب کند      مرا به   
  

 که اعتراض بر اسـرار علـم غیـب کنـد            
  

حافظ این نکته را که بارها در مطاوی غزلیات خود بیان کرده است و بـه                
اهراً کنـد و ظـ    ها فرو نرفته است، در مطلع غزلی با تأکید تمام بازگو می             گوش

  : در جواب کسی که گویی تکرار این معنی اثری در او نکرده است
ــه ــا گفت ــیباره ــار دگــر م  گــویمام و ب

  

 پویمخود میبه شده این ره نه که منِ دل   
  

ن اصرار حافظ در تکرار این موضوع که رفتـار و سـلوک اجتمـاعی او                ای
لـت بـر آن دارد کـه        توان آن را تغییـر داد، خـود دال        ست ازلی که نمی     ای  سابقه

رفتار و گفتار او خالف توقع و انتظاری بوده است که صاحبان دانـش و اهـل                 
او در دنبالـۀ مطلـع فـوق        . انددیانت و قدرت و حتی دوستان از او توقع داشته         
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دهد و از دوسـتان     خوب و بد رفتار و گفتار خود را به خواست خدا حواله می            
ادۀ حیرانی اسـت کـه اعمـال و رفتـار           خواهد او را که عاشق دل از دست د        می

دهد و در واقـع     اندیشی انجام نمی  خود را از سر تأمّل و هوشیاری و مصلحت        
نظری نهفته است تا اسـتعدادهای      در پس این رفتارها قصد جستجوی صاحب      

  : او را فعلیت ببخشد و گوهر نهفته در وجود او را قدر بشناسد، شماتت نکنند
 انــداشــتهصــفتم ددر پــس آینــه طــوطی

 آرایی هست من اگرخارم وگر گل چمن    
 دوستان عیب مـن بیـدل حیـران مکنیـد         

  

 گـویم آنچه استاد ازل گفت بگـو مـی         
 رویـم پروردم می که ازآن دست که می    

جویم نظری می صاحبگوهری دارم و  
  

یابیم که رفتار خالف عرف و عادتِ حافظ چنان که قبالً           از بیت بعد درمی   
کـردن   اعتبـار  قـدر و  ای به منظور بی   جوییِ ریاستیزانه المتهم اشاره کردیم، م   

  : ورزی ریاکارانه استدین
  گلگون عیب اسـت    گرچه با دلق ملمّع می    

  

 شـویم مکنم عیب کـزو رنـگ ریـا مـی       
  

بـازی و   کند دسـت از عـشق     حافظ در پاسخ دوستی که به او سفارش می        
 واعـظ آن را  سخن از عشق ـ چه عشق مجازی و چه عشق الهـی کـه شـیخ و    

اند ـ بردارد و راه پرهیز و تقوا را پیش گیـرد و از خطـر رنـدی و      کرده نفی می
ورزی که ممکن است فتـوای شـیخ و واعـظ پـیش آورد، دوری جویـد،                عشق

کند؛ او راه و رسم تقـوا       کند که هر بالیی را در راه محبوب تحمّل می         تأکید می 
دانـد امـا    ثل شیخ و واعـظ مـی      گزینی را م    ورزیدن ظاهری و در نتیجه سالمت     

آنچه که او در نتیجـۀ      . شناسدای نمی بخت گمراه را که تقدیر ازلی است چاره       
ورزی و رنـدی و     شناسد و برای او اهمیت دارد مـستی و عـشق          این تقدیر می  
آورد که نپذیرفتن نصیحت دوستان نیز نتیجـه        او رندانه دلیل می   . عاشقی است 

خت گمراهِ از پیش مقدّر شده است؛ که ایـن خـود            چاره بودن او در مقابل ب     بی
وقتـی فعلـی از مـا       : آورنـد یادآور دلیلی است که اشاعره برای اثبات جبر مـی         

  : شود، خود دلیل عدم اختیار ماستبرخالف ارادۀ ما صادر می
 گـــر تیـــغ بـــارد در کـــوی آن مـــاه 
 آیــــین تقــــوی مــــا نیــــز دانــــیم
ــیم     ــر شناس ــظ کمت ــیخ و واع ــا ش  م

ــق   ــد و عاش ــن رن ــل م ــم گ  در موس
  

  هللاگـــــردن نهـــــادیم الحکـــــم    
 ؟!لــیکن چــه چــاره بــا بخــت گمــراه 

 یـــا جـــام بـــاده یـــا قـــصّه کوتـــاه 
ــتغفراهللا   ــه اســــ ــاه توبــــ  آنگــــ

  

یکــی از شــگردهای حــافظ بــرای آن کــه مخاطــب را دربــارۀ ســخنان و 
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خواری خـود بـه شـک       ورزی و شراب  اعترافات صریح مبنی بر رندی و عشق      
ــه بالفا  ــن اســت ک ــدازد، ای ــیبیان ــاتی م ــا عــشق و صــله ابی ــه در آنه آورد ک

گیرد؛ گویی این شگرد تمهیدی اسـت       خواری رنگی عرفانی به خود می      شراب
از مـضامین غـزل بـاال       . که دیوار حاشا را برای مواقع ضروری برپـا نگـه دارد           

توان حدس زد که آن را در پاسخ دوستی خیرخواه گفته که او را از تهدیـد                  می
که » آن ماه «.  آگاه کرده و به توبه سفارش کرده است        و سوءقصد شیخ و واعظ    

در بیت اول، سوم شخص است و به هر حال عشق به او خالف نظـر شـیخ و                   
واعظ است، پس از آخرین بیت نقل شده در باال از طریـق التفـات تبـدیل بـه                   

شود که مهر او عکسی بر شاعر نیفکنده است چـون در دل او              دوم شخص می  
چنـین  . دانـد شرط وصل را ننالیدن و خون خوردن مـی        رحمی نیست و حافظ     

سخنانی در حق معشوقی که در نخستین بیت شعر غایب است، و حـافظ اگـر                
کـشد، و در پایـان شـعر بـه          در کوی او تیغ هم ببارد از عـشق او دسـت نمـی             

نالـد کـه چـرا مهـری بـر او           شود که حافظ به درگاه او مـی       مخاطبی تبدیل می  
شـمارد وصـل او را      نکه صبر را تلخ و عمـر را فـانی مـی           افکند، سپس با آ    نمی

داند، خواننده را دربـارۀ هویـت زمینـی یـا           مشروط به رنج و خون خوردن می      
  :اندازدآسمانی این شاهد به شک می

ــد     ــا نیفکن ــر م ــسی ب ــو عک ــر ت  مه
  وَالعُمـــــــر فـــــــانٌٍّالـــــــصّبرمُر

 حافظ چـه نـالی گـر وصـل خـواهی          
  

ــه   ــت آه آیینــــ ــا آه از دلــــ  رویــــ
ــت  ــا لَیـ ــاه یـ ــامَ الالقـ ــعری حتّـ   شـ

 گـاه خون بایدت خـورد در گـاه و بـی         
  

گمان یک سـببش هـم      خورد بی خونی که عاشق در راه وصل معشوق می       
مالمت خلق است، که به قول احمد غزالی صمصام غیرت معـشوق اسـت تـا                

ایـن اولـین   . فروشان عصر ننگـرد عاشق به خلق که اغیارند، برخالف همه دین  
ین مرتبۀ کوشش در راه عشق است کـه بعـد بـا مالمـت               مرتبۀ مالمت و نخست   

شود کـه آن دو نیـز از میـان برخیزنـد و             عاشق و با مالمت معشوق تکمیل می      
آیـد ایـن   ای که از آنچه گفتیم به دست می    نتیجه. وحدت عشق تحقق پیدا کند    

  : است که
ای سـروده اسـت کـه    های خود را تحت تأثیر عاطفه      حافظ بعضی غزل   .1

سـاز آن بـوده اسـت و در ایـن           های دیگران سبب  سرزنش و پرسش  نصیحت،  
ها پاسخ حافظ به دوستان و مدّعیان در همان ابیـات آغـازین طـرح شـده               غزل
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  .است
یابیم که سخنان دیگران ـ که انگیزۀ حالت عاطفی   از پاسخ حافظ درمی.2

ـ  ف  غالباً به سـلوک اجتمـاعی و رفتـار خـال     شاعر و پاسخ به آنان شده است 
شده خواری و رندی مربوط می    عادت و عرف حافظ ازقبیل شاهدبازی، شراب      

  .است
ها که موضـوع انـدرز یـا سـرزنش دوسـتان و معانـدان را                 از این غزل   .3

ماند کـه سـخنان حـافظ را دربـارۀ          ها دریافت، تردیدی باقی نمی    توان از آن   می
 در همـان معنـی      اعمال و رفتار خالف توقع از او در مقام حـافظ قـرآن، بایـد              

  .حقیقی کلمات قبول کرد
ای کـه حـافظ خـود دربـارۀ          این که آیا این رفتارها و صفات ناشایسته        .4

گوید ناشی از تساهل او در کار دیـن و عـدم اعتقـاد وی بـه امـور و                      خود می 
تـر  کرده است، قول دوم پـذیرفتنی موازین دینی بوده است، یا تظاهر به آنها می     

ست که کسی که از تربیـت دینـی عمیـق برخـوردار بـوده و                است؛ زیرا بعید ا   
حافظِ قرآن بوده است، بتواند با وجـود فرهیختگـی ناشـی از فرهنـگ عمیـق                 

خوارۀ شاهدبازی، به همۀ معنویاتی که شخـصیت او را          دینی، چون رند شراب   
  . ساخته است، پشت پا بزند

بـرای   تظاهر حافظ به انجام اعمـال خـالف شـرع و عـرف و عـادت،                  .5
فریبی بوده است   مدارانِ مردم آبرو کردن و از حیثیت و اعتبار برانداختن دین         بی

فروشی را وسیلۀ حبّ جاه و مال و احترام خود در میان مـردم سـاخته                  که دین 
کننـد او در عـین اعتقـاد، از         آنچه آنان بدون اعتقاد بـه آن تظـاهر مـی          . اندبوده

  .گۀ آن ریاکاران قرار نگیردکند تا در جرتظاهر به آن خودداری می
 حافظ برای توجیه این اعمال بظاهر خالف عرف و عـادت خـود، بـه                 .6

ــدی و      ــود را از رن ــال خ ــده اســت و اعم ــل ش ــعری متوس ــر اش ــۀ جب نظری
توسل به این نظریـۀ     . داندخواری و عاشقی و شاهدبازی، سابقۀ ازلی می        شراب

خود به آن اعتقـاد دارنـد،       محکوم کردن معترضان با همان دلیلی است که آنان          
  .گیرند اما در مورد دیگران آن را ندیده می

کنـد و خـود را پیـرو او          این که حافظ تنها از پیری، به نیکـی یـاد مـی             .7
فروشانی اسـت کـه     داند که با مغان نسبت دارد، حاکی از مخالفت او با دین            می

آنکه حـافظِ قـرآن     اند که حافظ با     چهرۀ اسالم و مسلمانی را چنان مشوّه کرده       
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است، با تمهید تدبیری بسیار ظریف و طنزآمیز، به بازگشت خود از دینـی کـه             
این همه مورد سوءاستفاده مدافعان خودبین و خودپرست قـرار گرفتـه اسـت،              

حافظ در واقع   . آمیز موبد زردشتی است   پیرمغان، مترادف احتیاط  . کنداشاره می 
هنمای خود به کنایت به این واقعیت اشـاره         با اختیار پیرمغان به عنوان پیر و را       

تردیـد  . نمایانِ مسلمان بهتر است   کند که حتی روحانیِ مجوسان از روحانی      می
باشـی  نیست که تسلط امیرمبارزالدین متعصب بر شیراز پس از آن دورۀ خوش           

بایـست مـصدر فجـایع و بگیروببنـدهای     و آزادی و آرامـش ابواسـحاقی، مـی   
ای در  فروشان عصر، نقش بسیار گسترده    که شیوخ و دین   ای شده باشد    گسترده

در این میان وضع کسی مثل حافظ که هم رفیق و           . اندتوسعه و تداوم آن داشته    
گمان بسیار    ندیم شاه شیخ ابواسحاق بوده است و هم مشهور خاص و عام، بی            

او چقدر باید از این سوراخ بـه آن سـوراخ متـواری             . تلخ و دشوار بوده است    
ریـز بـه در     آمیز و خون   باشد تا جان سالم از این دورۀ پرآشوب و تعصب          شده

بـار بـه    های خود تصویر دقیقی از این اوضاع اسـف        حافظ در غزل  ! برده باشد 
های زمانه، همه با توسل به اسالم       ریزیدست داده است، طبیعی است که خون      

شـده اسـت    یفروشان خودپرستی انجام مـ    و مسلمانی و با تأیید و دخالت دین       
هـا گذاشـته   کشی در اختیار آنکه اوضاع و شرایط، فرصت تاخت و تاز و کینه       

گوید که گـویی در     ای سخن می  حافظ گاهی در مقابل آنان به گونه      . بوده است 
. فروشـان ریاکـار اسـت     ای خاص و مخالف با خیل دیـن       گوی فرقه مقام سخن 

عنایی آن صفات پرهیـز از      کند که کانون م   تأکید می » ما«اینکه حافظ بر صفات     
گرایی و حبّ جاه و مال اسـت و نیـز بـا سـخن حـق جـدال                   بدگویی و ناحق  

دهـد کـه گـروه        پوشی کردن، خود نشان مـی     نکردن و از خطای دیگران چشم     
ــا   ــل او ی ــا«مقاب ــست» م ــراض  . کی ــخ اعت ــع پاس ــر در واق ــزل زی ــز و غ آمی

  : جویِ دنیاپرستایست از سر خشم به آن گروهِ خودخواهِ عیب گرانه پرخاش
ــیم    ــاحق نکن ــه ن ــل ب ــد و می ــوییم ب ــا نگ م

و بیش بد است   و توانگر به کم     عیب درویش   
ــزنیم  رقـــم مغلطـــه بـــر دفتـــر دانـــش نـ

ــر راه  ــان در نظـ ــرانیم جهـ ــوش بـ روانخـ
ــی    ــر م ــاب هن ــشتی ارب ــمان ک ــکندآس ش

گر بـدی گفـت حـسودی و رفیقـی رنجیـد           

و دلـق خـود ازرق نکنـیم        جامۀ کـس سـیه     
 مطلـق نکنـیم    اسـت کـه   کار بد مصلحت آن     

...ســرّ حــق بــر ورق شــعبده ملحــق نکنــیم 
ــیم     ــرّق نکن ــن مغ ــیه و زی ــب س ــر اس فک
تکیه آن بـه کـه بـر ایـن بحـر معلـق نکنـیم               

احمق نکنیم ما گوش به    که    توخوش باش  گو
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حافظ ار خـصم خطـا گفـت نگیـریم بـر او            
  

حق گفت جدل بـا سـخن حـق نکنـیم           ور به 
  

وبندۀ خـویش کـه انتخـاب قافیـۀ مناسـب آن را             این غزل با لحن تند و ک      
تدارک دیده است، بیانیۀ روشن و بدون الهام گروه رندان در خطاب به همـان               

انـد تـا صـفات      جویی است کـه گـویی خـود را بـه نـادانی زده               بدگویان عیب 
پسندیدۀ گروه رندان را انکار کنند تا صفات ناپسند خودشان در مقایسه بـا آن               

کند که اگر شـاه هـم حرمـت         مین غزل، حافظ یادآوری می    در ه . آشکار نشود 
  : دارندرندان را نگاه ندارد، رندان هم حرمت او را نگاه نمی

 التفاتش بـه مـی صـاف مـروّق نکنـیم              شاه اگرجرعۀ رندان نه به حرمت نوشد
  

گویـد، کارهـایی اسـت کـه رنـدان           آنچه دربارۀ رندان در این غـزل مـی        
 رنـدان    به ایـن دارد کـه گـروه ریاکـاران و بـدخواهانِ             کنند که البته اشاره    نمی
در این غـزل پاسـخ و خطـاب حـافظ متوجـه کـسانی اسـت کـه یـا                . کنند می
دانند و از سر بدخواهی آنان را       گویند، و یا می     دانند رندان کیانند و چه می      نمی

  .کنندبه صفات ناپسند متهم و متّصف می
انگیـز او دربـارۀ     خنان مالمـت  بدون تردید حافظِ قرآن بودنِ حـافظ و سـ         

فروشان ریاکـار  قدر که بهانه به دست خیل دین       توانسته است همان  خودش، می 
دهد تا دربارۀ او بد گوینـد و در صـورت امکـان زمینـۀ اذیـت و آزار او را        می

گمـان پرسـش    بـی . زده کنـد  فراهم بیاورند، دوستان را نیز در کـار او شـگفت          
بایست دربارۀ صـفاتی باشـد کـه حـافظ در              می دوستان هم مثل انکار دشمنان    
خـواری،  کـرده اسـت؛ صـفاتی از قبیـل شـراب            عمل و سخن به آن تظاهر می      

. پذیری پیرمغـان  روی، مسجدگریزی و بندگی   گریزی، خرابات بازی، توبه شاهد
ای شود، پاسخ حافظ بـه گونـه      ها وقتی از طرف دشمنان مطرح می      این پرسش 

صـفات از روی لجبـازی اسـت، امـا وقتـی از طـرف               آمیز به داشـتن آن      تأکید
شـود بیـشتر تأکیـد بـر صـفات خـوب رنـدان یـا صـفات                 دوستان مطرح مـی   

شود که رنگی از عرفان و سلوک معنوی دارد و با نوعی توجیه             ای می   پسندیده
نمایـد، همـراه    و اقناع مخاطب دربارۀ اعمالی، که خالف عـرف و عـادت مـی             

  .است
الیم توجیه و اقناع را در پاسخ همـۀ دوسـتان و       در غزل زیر همین لحن م     

بینیم که در سخنان و اعمال حافظ در مقام مؤمنی حافظِ قرآن            خیرخواهانی می 
خواهد چهرۀ حقیقی خـود را      در این غزل که گویی حافظ می      . اندحیرت کرده 
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اند، تـصویر کنـد، اعمـال و سـخنان دور از            برای دوستانی که در کار او حیران      
شـود تـا    شود، بلکه تعبیـر و تأویـل مـی        گریز او انکار نمی   شریعتمصلحت و   

بینـی خـود را توصـیف    حـافظ خـود و جهـان   . ارزش باطنی آنها روشن شـود  
بـه  . کندکند، از خیل ریاکاران، انتقاد، و پیروی از عقیدۀ خود را سفارش می            می

 که  های مقدّری ساخته باشد   رسد حافظ باید غزل را تحت تأثیر پرسش       نظر می 
در این غزل با ایجاز     . ذهن همۀ مخاطبان شعر او را به خود مشغول کرده است          

  : یابیم کهگوید که او کیست؟ و ما درمی تمام می
ورزی از روی   ورزی شـهرۀ شـهر اسـت، امـا ایـن عـشق            حافظ در عـشق   

  . اش را به بد دیدن نیالوده استشهوت نیست و او دیده
کند، فری است، به همین سبب وفا می      در طریقت او رنجیدن از دیگران کا      

  .کشد اما چون به رضای حق راضی است، خوش استمالمت می
راه نجات، عیب دیگران را پوشیدن است و نه در پوستین خلـق افتـادن و    

  .آنها را به هر بهانه ازجمله نوشیدن شراب متهم کردن و آزار دادن
ی زیبایی محبوب در    هاطریقان او تماشا کردن جلوه    مقصود او و دیگر هم    

باغ جهان است نه برای حـبّ مـال و جـاه و ریاکـاری آزار دیگـران را پیـشه                     
  ... ساختن
نوشی و این همه دم از میخوارگی زدن جلب مالمت مـردم اسـت تـا                  می

  . این مالمت مانع غرور او از خوشنامی در میان خلق و فراموشی حق شود
اگـر  . رحمـت حـق اسـت     رساند لطـف و     آنچه حافظ را به رستگاری می     

بنـابراین در مجلـس وعـظ       . فایـده اسـت   کشش او نباشد کوشـش عاشـق بـی        
حافظ به همین سبب است     . شودعمل نشستن سبب رستگاری نمی    واعظان، بی 

آورد، رفتن به میخانـه     روی می تابد و به میخانه     اگر از مجلس وعظ روی برمی     
ق و روی کـردن بـه       گزینی از خلـ   یا چنین نمودن، سبب مالمت خلق و عزلت       

شود همچنانکه عشق ورزیدن و گرد عـارض خوبـان گردیـدن و لـب               حق می 
ساقی و جام می بوسیدن و یا چنین گفتن و نمودن که سبب قطع نظر از اغیار                 

عمـالن  شود بهتر از دست زهدفروشان را بوسیدن و به مجلـس وعـظ بـی              می
ق بـه خوشـی و      رفتن است برای آنکه به مسلمانی شهره شوی و در میان خلـ            
  :احترام و سالمت زیست کنی، اما حق را به کلی فراموش کنی

ــالوده    منم که شهرۀ شـهرم بـه عـشق ورزیـدن           ــده نی ــه دی ــنم ک ــدن م ــد دی ــه ب  ام ب
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 وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشـیم        
 به پیرمیکده گفتم که چیـست راه نجـات        
 مــراد مــا ز تماشــای بــاغ عــالم چیــست

 پرستی از آن نقش خود زدم بـرآب       به می 
 ر نـه  به رحمـت سـر زلـف تـو واثقـم و           

 تافت زین مجلس  میکده خواهیم   عنان به   
 ز خــط یــار بیــاموز مهــر بــا رخ خــوب
 مبوس جز لب ساقی و جـام مـی حـافظ         

  

ــدن  ــا کافریــست رنجی  کــه در طریقــت م
  عیـب پوشـیدن    بخواست جام می وگفـت    

  چیـدن  دست مردم چشم از رخ توگـل      به  
 پرسـتیدن که تا خـراب کـنم نقـش خـود           

 چو نبود از آن سو چه سود کوشیدن           کشش  
  اسـت نـشنیدن   عمالن واجـب  که وعظ بی  

است گردیدن    خوش خوبان   گرد عارض    که
 که دست زهدفروشان خطاسـت بوسـیدن      

  

حـافظ و اول شـخص      » منِ«این غزل که دو مصراع بیت اول آن تأکید بر           
و در آن حـافظ     . کان اوسـت  مـسل دارد به منزلۀ بیانیه یا مانیفست حافظ و هـم         

غیـر از   . کنـد صریح و روشن خود و شیوۀ زیست و سلوک خود را معرفی می            
این غزل فقط یک غزل دیگر در دیوان حافظ آمده است که مـصراع اول بیـت                 

شـود  شـروع مـی   » مـنم «وقتی سخن بـا کلمـۀ       . شودآغاز می » منم«مطلع آن با    
ی باشد که در شخـصیت      بایست معرفی صریح و قاطع خود در پرسش کس         می

او به سبب اختالف درگفتار یا رفتار یا گفتار و رفتارش شک کرده باشـد و از                 
ایست که انگار تو واقعاً کیستی؟ پاسخ حافظ در این دو غزل به گونه         : او بپرسد 

الذکر در غزل سابق  . کننده را در حق خود از میان بردارد       خواهد تردید سؤال  می
کننده را حدس زد، اما در این غـزل دیگـر           یت سؤال توان با قطعیت شخص   نمی

تـوان تـا حـدی حـدس زد کـه           نمایـد مـی   دست کم تا آنجا که ظاهر زبان می       
قدرت و مسند بـوده باشـد، یـا پیـر          باید یکی از دولتیان صاحب    کننده می  سؤال
  : غزل چنین است. مغان

 منم که گوشـۀ میخانـه خانقـاه مـن اسـت            1
ست چـه بـاک     نیـ  1 گرم ترانۀ چنگ صبوح    2
 ز پادشــاه و گــدا فــارغم بــه حمــداهللا    3
وصال شماست ام   غرض زمسجد و میخانه    4
 مگــر بــه تیــغ اجــل خیمــه بــرکنم ورنــی 5
 از آن زمان که بـر ایـن آسـتان نهـادم روی             6
ــافظ    7 ــا ح ــار م ــود اختی ــه نب ــاه اگرچ  گن

  

دعای پیـر مغـان ورد صـبحگاه مـن اسـت             
نوای من به سـحر آه عـذرخواه مـن اسـت           

ی خاک در دوسـت پادشـاه مـن اسـت          گدا
جز این خیال ندارم خـدا گـواه مـن اسـت            

و راه مـن اسـت  رمیدن از در دولت نه رسم       
گـاه مـن اسـت     فراز مـسند خورشـید تکیـه      

تو در طریق ادب باش گو گنـاه مـن اسـت           
  

  
  
  

                                                 
  .از حافظ سایه و سلیم نیساری اصالح شد. آمده»  و صبوحچنگ« ـ در قزوینی 1



 ی در سلوک اجتماعی حافظ از دریچۀ شعر اوتأمل

 365

تـوان پـی    از این غزل در سطح اولیۀ زبان به نکات زیر با کمی دقت مـی              تیـا 
  : برد

ز حافظ دربارۀ شخصیت واقعی حـافظ سـؤال کـرده اسـت،              کسی که ا   .1
ــ    بایست صاحب دولتی بوده باشد که از حافظ حمـایتی         ، می 6 و   5بنابر بیت   

کرده و حافظ به او ارادتی داشته است، اما بنابر مصراع دوم، احتماالً مالی ـ می 
ه باشـد،   بود کننده باید پیر مغان ـ با هر مفهومی که در شعر حافظ دارد ـ  سؤال

من کسی هستم کـه خانقـاهم   : تواند بگویدچون در پاسخ سئوال اوست که می    
) میخانـه (گوشۀ میخانه است و ورد صبحگاهم دعا کردن به شیخ این خانقـاه              

اگـر ایـن احتمـال را کـه کـامالً عـادی و طبیعـی اسـت                  . یعنی پیر مغان است   
 نیـز   7،  4،  3،  2هـای    و مفـاهیم بیـت     6 و   5هـای   بپذیریم، صاحب دولت بیت   

  .کامالً به پیر مغان نسبت دادنی است
توان فهمید این است که پیر مغـان بایـد شخـصیت     نکتۀ دیگری که می    .2

خاصی باشد که حافظ به او لقب پیر مغان داده است، احتمـاالً بـرای آنکـه در                  
پیدا شـدن نـام و نـشان        . اوضاع اجتماعی و نابسامان عصر دچار دردسر نشود       

ر یا شخصیت بانفوذ و حامی حافظ فعالً و با اسناد موجـود قابـل               قطعی این پی  
شناسایی نیست، اما به هر حال باید کسی باشد کـه دربـارۀ شخـصیت واقعـی                 

 کند، طبیعی است کـه    حافظ تردید داشته باشد و وقتی از خود حافظ سؤال می          
  .حافظ بر ارادت خود بر وی تأکید کند

کند، ا دربارۀ شخصیت حافظ آشکار می     ، علت تردید پیر مغان ر     4 بیت   .3
گـویی و بـار     تو یک بار از میخانـه سـخن مـی         : زیرا باید این پیر پرسیده باشد     

دیگر از مسجد، باالخره تو اهل مسجدی یا میخانه؟ تنها در پاسخ این پرسـش               
دعـای مـن ورد صـبحگاه       : شود به کسی که شاعر قبالً گفته است       است که می  

داند کـه   مسجد و میخانه دیدار شماست و خدا می       غرض از   : شماست، بگوید 
  . جز این خیال دیگری ندارم

، اگرچه یادآور تفسیری است که صوفیه از عصیان حضرت آدم           7 بیت   .4
در خوردن میوۀ ممنوعه و به گردن گرفتن گناه خود به حکم ادب کرده است،               

تواند به گنـاهی    یهای ابیات دیگر م   اما در اینجا با توجه به ظاهر کالم و اشاره         
اشاره داشته باشد که ناخواسته از حافظ در حق پیر مغان سرزده است و حـاال                

مگـر بمیـرم کـه      : کنـد ، تأکید می  5اینکه در بیت    . پذیرداز روی ادب آن را می     
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خیمه از در دولت برکنم وگرنه رمیـدن از در دولـت رسـم و راه مـن نیـست،                    
گیری از درگاه پیر مغان را      الً ظنّ کناره  ای ضمنی به ارتکاب گناه و احتما      اشاره

آه «، نیـز اشـاره بـر ارتکـاب ایـن گنـاه، از               2در بیـت    . کنـد به ذهن متبادر می   
گویـد مـن    شاعر پس از آنکه می    . آشکار است » عذرخواه شاعر به هنگام سحر    

مقیم میخانه یعنی خانقاه پیر مغانم و ورد صبحگاه من دعای پیر مغـان اسـت،                
که مرا چنگ صبوح یعنی چنگی کـه همـراه دعـای صـبحگاهی              کند  اشاره می 

نوازند تا تأثیر دعا بیشتر شود نیست، اما آه عذرخواه من بـه سـحرگاه کـار                  می
گیرد کند و آه و دعای من در پیر مغان می         نغمه و نوای چنگ صبحگاهی را می      

  .پذیردـ می) 7بنابر بیت (ام  هرچند در اصل تقصیر نداشته-و او گناه مرا
 کـه ایـن    با توجـه بـه آنچـه گفتـیم، بـا پرکـردن فواصـل میـان ابیـات ـ          

تـوان غـزل را بـه    گذاری از خصوصیات هنری شعر حافظ اسـت ـ مـی    فاصله
آنچـه عـدم انـسجام      . صورت داستان یا اتفاقی کامالً منـسجم بـه نثـر نوشـت            

هـا در ذهـن و الزم       زند، عدم ارتبـاط زمـانی تـداعی       ظاهری غزل را به هم می     
هـا در صـورتِ     ها و نظم منطقی بخشیدن بـه آن       یدن پرکردن فواصل تداعی   ند

  .بیان کالمی آنهاست


