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حافظ ،عارف شاعر یا شاعر عارف؟
مهدی عزیزی حرمت

چکیده
یکی از مسائل مهم و مورد مناقشه میان حافظ پژوهان و به طور کلی پژوهشگران زبان و ادبیات فارسی ،مسئلۀ عرفان در شعر
حافظ است ،برخی با استناد به برخی از شواهد و کلمات در اشعار وی ،او را شاعری محض خوانده اند و عده ای تنهابه عرفان
وی نظر داشته اند و عده ای هم با بیانی بی خردانه ،و تنها با استناد به واژگانی از قبیل می و ساغر و قدح و شاهد ،او را فردی
عیاش و لذت جو و بی بهره از عرفان دانسته اند و نه از منظر شاعرانه و نه از منظر عارفانه ،جایگاهی برای وی در نظر نگرفته
اند .ما در این پژوهش با توجه به منابع گوناگون به بررسی این دو عنصر مهم در اشعار وی و همچنین به بیان نظرات گوناگون
پیرامون این مسئله پرداخته ایم و خواهیم گفت که اگرچه در قیاس با شاعری چون موالنا ،سعدی و عطار در درجۀ عرفان
پایین تری قرار می گیرد اما احوال و مقامات عرفانی هم داشته است و نمی توان جایگاه عرفانی وی را انکار کرد..
واژههای كلیدی :ادبیات عرفانی ،حافظ ،عرفان ،شاعر
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مقدمه
دیوان حافظ سرشار از واژه ها ،مفاهیم ،اصطالحات و مضامینی است که گاه سر بر آستان عرش می سایند و گاه به حسب
ظاهر ،بر فرش بوسه می زنند .زمانی سخن از فیض روح القدس ،دم مسیحا ،سدرة المنتهی ،گنج و گنجینۀ حکمت ،آب حیات،
تجلی پرتو حسن حضرت حق و استمداد از طایر قدس و پرواز تا خلوتگه خورشید حقیقت است و زمانی دیگر گویا با سری که
سوداهای دیگر دارد روبه رو می شویم و با زبانی که بی پروا از مِی می گوید و مطرب و شاهد و ساقی و ساغر و صراحی و لولی
وشان مستِ سیه چشم مهرآفرین و شراب دوساله و محبوب چهارده ساله ،گاهی برحذر می دارد که مبادا عشوة دنیای عجوزة
مکاره نشین و محتاله رو ،دل و دین از انسان برباید و گاهی نیز« ،از دم شناسی و کام جویی و لذت رانی چنان می گوید که
گویا پای سخنان اپیکوروس یونانی در باغی حوالی آتن بزرگ نشسته ای»(فروغی .)2111 ،این سیاحت های به ظاهر متناقض،
قضاوت های متناقضی را دربارة شخصیت حافظ درپی داشته است« .ازآنجاکه روان شناسان شخصیت را مجموعه ای پایدار از
ویژگی ها و گرایش ها می دانند »(کریمی)2132،می توان یکی از مهم ترین دغدغه های حافظ پژوهان را این گونه پاسخ داد
که به راستی وجه پایدار شخصیت حافظ که در پس زمینۀ همۀ تالطم های روحی و عاطفی پابرجا و استوار مانده است
چیست؟ آیا می توان او را واجد شخصیت ثابت عرفانی دانست یا شخصیت او فاقد ویژگی های مطلوب شخصیت های اهل
عرفان است و قبای عرفان برای قامت ناساز او گشاد و حتی فراتر از آن ،می توان مدعی شد که روش ،منش و اندیشه های او را
باید درست نقطۀ مقابل روش ،منش و اندیشه های عارفان دید و از آن منظر به ارزیابی آن همت گمارد؟
در سدة اخیر آثاری در این زمینه تحریر شد که بی شك مفصل ترین و مستقل ترین این آثار ،اثر ماندگار استا ِد شهید مرتضی
مطهری است که نخست با نام تماشاگه راز و سپس با عنوان عرفان حافظ منتشر شد .البته کسان دیگری همچون بهاءالدین
خرمشاهی در آثار گوناگون خود نظیر ذهن و زبان حافظ ،منوچهر مرتضوی در مکتب حافظ و قاسم غنی در تاریخ تصوف در
اسالم مفصل دربارة این موضوع قلم فرسایی کرده اند.
اهمیت این پژوهش را باید در سهم انکارنشدنی و نفوذ اعجازگونۀ حافظ در فکر ،فرهنگ ،زبان ،خُلق و خوی مردم ایران زمین و
بلکه دیگر مللِ آشنا به زبان فارسی جست وجو کرد .در تاریخ همۀ ملل دنیا شخصیت هایی با درجۀ اعتبار و مقبولیت فرهنگی
حافظ ،به عدد انگشتان یك دست هم نمی رسند .ازاین روست که قلم ها و قدم های بسیاری به جد و جهدی شیرین می افتند
تا ابعاد مختلف فکری و شخصیتی اینان را کشف کرده ،به معرفی ،توصیه و تبلیغ دربارة آنان بپردازند .دربارة حافظ نیز چنین
کوشش هایی از گذشته تا به امروز در کمیت و کیفیتی مثال زدنی به انجام رسیده است .آنچه در این میان اهمیتی صدچندان
دارد ،تصویرسازی درست و مطابق با واقع و بدون اَعوَجاج از سیمای افکار و اندیشه های بزرگانی چون حافظ در ذهن و ضمیر
مخاطبان است .چه اینکه ارائۀ تصویری باژگونه و منحط به ویژه در حوزة اندیشه های بنیادی از مشاهیری چون حافظ ،می
تواند آثار نامطلوب بسیاری به همراه داشته باشد.
در این پژوهش می کوشیم ضمن نقد و رد دیدگاهی که خواجه را شاعر محض می داند و دیدگاهی که بر بیگانگی او از عرفان

تأکید می دیدگاه معتقد به عرفان خواجه را برکشیده و تقویت نماییم.
پیشینۀ پژوهش
حافظ ،آنقدر از مرتبه و درجۀ رفیعی برخوردار است که در مقاالت نمی گنجد و هرکس بنا به ظرفیت وجودی خویش از این
اقیانوس بی انتها ،جرعه ای نوشیده است.
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پژوهشگرانی چون آقایان مسعود اسمعیلی و حسن احمدی در مقالۀ " مسئله عرفان حافظ" ،آقای عبداله رضایی در مقالۀ " .
نقدی بر مبحث عرفان و حافظ از کتاب حافظ" ،آقای عبدالکریم کشوری در مقالۀ" بیان ناپذیری تجربه های عرفانی ازنگاه
حافظ" گوشه ای از این مسئلۀ مهم را مطرح نموده اند.
دیدگاه نخست؛ حافظ شاعر محض
برخی بر این باورند که«حافظ شاعر است و نه چیز دیگر و کوشش در فهم سخن حافظ به کمك مصطلحات صوفیه در پی
سراب پوییدن است» (ریاحی.)2111 ،
« این دیدگاه راز و رمز این همه اشارات و عبارات عرفانی در دیوان خواجه را فقط تأثیر پذیری او از ادبیات متصوفه و شاعران
بزرگ این حوزه نظیر سنایی و عطار و مولوی می داند» (همان) .ضمن آنکه حافظ زبان گویای همۀ طبقات اجتماعی است
والجرم در شعر او واگویه های اهل خرقه و تصوف نیز که بخش چشمگیری از مردمان شیراز عصر حافظ را تشکیل می دهند،
قابل مشاهده است .
نقد و بررسی
این دیدگاه می کوشد خواجه را زبان همۀ طبقات جامعه معرفی کند؛ حال آنکه دیوان حافظ شیرازی به روشنی بیان می کند
که لسان الغیب به هیچ وجه زبان همۀ طبقات جامعۀ خویش نبوده است« .او اساساً با جماعتی و طبقاتی سر سازگاری ندارد و
ازقضا ،جدی ترین معارضه ها را با ساکنان بُرج اولیا و مدعیان تصوف و خرقه پوشان و خانقاهیان دارد .می دانیم که قرن هشتم
قرن بسط و نفوذ جریان ظاهری تصوف ،به ویژه در منطقۀ آسیای صغیر و کشورهای هند و ایران است» (مرتضوی)2111 ،
«از عوارض حتمی و انکارناپذیر گ سترش تصوف خرقه ای و خانقاهی ،رواج ظاهرگرایی ،ریاکاری و صوفی نمایی است که واکنش
اعتراضی سالکان حقیقی را درپی داشته است .حافظ را باید یکی از سردمداران اصلی مبارزه با این جریان در قرن هشتم به
شمار آورد .این معارضه و مبارزه آن قدر صریح ،رسا و تأویل گریز است که به تعبیر برخی فعاالن حوزة حافظ پژوهی از
محکمات دیوان اوست» (خرمشاهی.)2130 ،
او بارها در ابیات مختلفی از صوفی گرفته تا خرقه و خانقاه و خالصه هرچه را که از بود و نمود آن بوی تظاهر و ریا استشمام
شود به باد انتقاد می گیرد و برخالف دیدگاه مزبور ،از اینکه بلندگوی هر طبقه ،نحله و مسلك و مرامی باشد ،ابا دارد:

ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد

نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد

(حافظ)2131 ،
پاردمش دراز باد آن حیوان خوش علف

صوفی شهر بین که چون لقمۀ شبهه می خورد

(همان)
ای کوتووووه آسووووتینان تووووا کووووی دراز دسووووتی

صووووفی پیالوووه پیموووا حوووافظ قرابوووه پرهیوووز
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(همان)
خدا
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بیزار

صد
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بار

صد

باشدش

بت

آستینی

در

(همان)
« در اینکه برای واژه گزینی و استخدام تعبیرها ،ترکیب ها و جمله ها و جمله واره ها ،میزان مؤانست یا عدم مؤانست با فکر و
فرهنگی خاص ،تأثیرگذار است ،تقریباً تردیدی نیست؛ تا آنجا که در فهم قرآن کریم و به دست آوردن معانی واژه های آن نیز،
توجه به فرهنگ زمان نزول از ملزومات اساسی به شمار می رود» (رجبی)2111 ،؛ اما این بدان معنا نیست که استعماالتی از
این دست در سطح باقی مانده و فقط لقلقۀ زبان باشند و گوینده خود به لحاظ فکری و فرهنگی نسبت به مؤدای سخنانش
خنثا ،بیگانه یا معاند باشد؛ مگر آنکه قرینه یا قرائنی قاطع بر اجنبی بودن کالم از متکلم داللت کند که نه تنها چنین قراینی
دربارة حافظ در موضوع مورد ادعا وجود ندارد که قراین قطعیه ای بر پیوستگی روح و جان او با آنچه بر زبان می راند در دست
است که راه را بر هرگونه کج فهمی می بندد؛ برای نمونه ،حافظ در دیوانش بارها از پیر و خضر راه و اهمیت و لزوم متابعت از
وی که در فرهنگ عارفان و سالکان ،جایگاه ممتاز و بی نظیری دارد ،سخن رانده است؛ او معتقد است:

است

ظلمات

بترس

از

خطر

قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن

گمراهی

(همان)
کو

مباد

کآتش

گذار

بر

ظلمات

است

خضر

راهی

سعی نابرده در این راه به جایی نرسی

مزد

اگرم

محرومی

آب

ما

ببرد
(همان)

طلبی

طاعت

استاد

ببر
(همان)

دیدگاه دوم؛ حافظ بیگانه از عرفان
در این دیدگاه ،حافظ ،مست ِمی انگوری است و به باده نوشیِ خود افتخار نیز می کند.
خواجۀ شیراز با راستی و بی ریایی که از صفات بارز اوست به باده نوشی خویش نازیده و جای هیچ گونه انکار به جا نگذاشته
است.

غالب ًا

من و انکار شراب این چه حکایت باشد

این

قدرم

عقل

و

کفایت

باشد

(معیری)2111 ،
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که من نسیم حیات از پیاله می جویم

سرم خوش است و به بانگ بلند می گویم

(همان)
در این دیدگاه حتی آنجاکه خود حافظ از می ،با وصف اَلست یاد می کند ،مقصود از آن نیز همان می انگوری است (همان).
البته براساس این دیدگاه باده نوشی خواجه حافظ شیرازی بدون تفکر و تأمل نیست و از نظام و سلیقۀ خاصی پیروی می کند:
در جای دیگر طبع خردمند او باده نوشی را بدین گونه دستور می دهد که مخلِ نظام زندگانی شخص نشود:
دلِ

روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز

چون

آینه

در

زنگِ

ظِالم

اندازد

(حافظ)2131 ،
«گویی با انگلیسی ها هم رأی و هم سلیقه بوده است که قبل از رسیدن شامگاهان به ویسکی روی نمی آورند؛ ازاین رو شب را
مناسب باده گساری می گویند» (دشتی)2130 ،
قاعدتاً ماجرا هم فقط می گساری صرف نبوده است؛ چون می بی تردید همراهانی مانند گُل و نغمه و معشوقه در پی دارد
(معیری.)2111 ،
نقد و بررسی
الف ) به نظر می رسد قضاوت تاریخ از شخصیت حافظ با آنچه این دیدگاه بر آن تأکید می کند ،کامالً متفاوت است:
نخست  .گردآورندة دیوان حافظ که یکی از دوستان و معاشران او بوده است ،در مقدمۀ معروفی که بر این دیوان نگاشت ،حافظ
را چنین توصیف می کند « :موالنا األعظم السعید المرحوم الشهید مفخر العلماء استاد نحاریر األدباء معدن اللطائف الروحانیۀ
مخزن المعارف السبّوحیۀ شمس الملّۀ و الدّین محمد الحافظ الشیرازی»(.غنی)2113 ،
اوصافی که در این دیباچه از حافظ شیرازی آمده است از دو حال خارج نیست؛ یا مطابق با واقع است و حافظ همان گونه که
بوده و شاید با اندکی چاشنی اغراق معرفی شده است و یا با واقعیت هم خوانی ندارد و جامع دیوان حافظ ،کوشیده است با
پنهان کردن واقعیت ها و الصاق اوصاف و عناوین کاذب به شخصیت دوست دیرینش ،چهره ای موجّه و مورد ستایش از او ارائه
کند .در هر دو صورت ،وجود ابیاتی در دیوان او که به ادعای برخی به گفتۀ حافظ پژوهان معاصر ،بی هیچ تردیدی داللت بر
همان معنای ظاهری خود دارند و از رندی و نظر بازی و می گساری حافظ خبر می دهند؛ پذیرفتنی و توجیه پذیر نیست .عدم
پذیرش وجود این ابیات دربارة فرض نخست روشن است؛ زیرا تعابیر به کار برده شده در مقدمۀ مذکور ،بیانی صادقانه از
وضعیت درون و بیرون حافظ شیرازی است؛ با این وصف اگر ابیاتی با صراحتی غیرقابل تأویل گواه می خوارگی خواجه و
اوصافی از این دست باشد ،تدوینگر این ابیات که خود از شاعران و آشنایان به رموز شعری است ،باید همین را می فهمید که
برخی منورالفکرهای دوران معاصر فهمیده اند .البته اگر چنین فهمی برای او نیز روشن می شد ،دیگر آن همه ستایش ها و
تجلیل ها در آن دیباچۀ مشهور ،چیزی جز گزافه گویی و مهمل بافی و دروغگویی و قلب واقعیت ها به حساب نمی آمد و این
باور با فرض کنونی در تضاد است.
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اما اگر فرض دوم را بپذیریم و مقدمۀ جامع دیوان حافظ را گزارشگر صادقی از واقعیت ها ندانیم ،در این صورت به طریق اولی
وجود واژه ها و اصطالحاتی در دیوان خواجه که او را خالف آنچه در مقدمۀ مذکور آمده است ،نشان بدهد ،توجیهی نخواهد
داشت؛ زیرا فرض آن است که جامع دیوان ،درپی اغواگری و فریفتن افکار عمومی است و می خواهد از یار و همدم و دوست
دیرین خود چهره ای ممتاز بسازد و او را انسانی با ویژگی های عالی معرفی کند و در این راه از هر وسیله ای بهره می برد و
تاآنجاکه امکان دارد از هر مانعی عبور می کند .حال اگر این مانع ،بخشی از سروده ها یا تعابیر به کاررفته ازسوی خود حافظ
باشد که فی المثل اشارة مستقیمی به عیاشی و می گساری او داشته باشد ،راه حل چیست؟ در چنین فرضی قاعدت ًا دو راه
پیش روی جامع دیوان قرار دارد :راه نخست آن است که درصورت امکان در سروده ها دخل و تصرف کند و تعابیر مستحسن و
همراه را جای گزین تعابیر رهزن نماید؛ به گونه ای که به یك دستی شعر آسیبی وارد نسازد و خوانندة فهیم و شعرشناس را به
تردید نیاندازد و اگر این راه عملی نبود ،اساس ًا ابیات این چنینی را حذف کند و در تدوین دیوان ،از آنها چشم پوشی کند؛ کاری
که جامع دیوان حافظ انجام نداد و حتی از آوردن می دوساله و محبوب چهارده ساله هم امتناع نکرد تا این احتمال هم رخت
بربندد و مهر بطالن بر پیشانی اش بنشیند.
دوم  .با بررسی منابع برجای مانده از نویسندگان قرن هشتم و نهم ،بیان خواهیم کرد که از میان القاب و عناوین خواجۀ شیراز،
شمس الدین و شمس الملّۀ و الدین ،همان گونه که در دیباچۀ محمد گلندام نیز آمده است ،لقب رایج او در زمان حیاتش و
پس از مرگش بوده است .برخی منابع مهم که از خواجه با وصف مذکور یاد کرده اند به قرار ذیل است:
. 2حافظ ابرو در زبدة التواریخ ،جلد  ،1صفحۀ 121؛
. 1احمدبن محمد خوافی در مجمل فصیحی ،جلد  ،1صفحۀ 331؛
. 1مجموعۀ جُنگ وار تاج الدین احمد وزیر به نقل از تاریخ عصر حافظ ،جلد ،2صفحۀ 12
. 1کمال الدین عبد الرزاق سمرقندی در مطلع سعدین و مجمع بحرین ،جلد  ،2صفحۀ .113
البته نباید از این نکته غافل بود که گاه القاب و عناوین هیچ سنخیتی با واقعیت شخصیت افراد ندارند؛ به ویژه آنجا که پای
صاحبان قدرت در اعطای آنها به میان می آید؛ اما انصاف آن است که دربارة خواجه حافظ شیرازی نمی توان از این دوگانگی
سخن گفت؛ چراکه شخصیت او را صاحبان زر و زور و تزویر به تصویر نکشیده اند؛ بلکه عالمان و اندیشمندان و دین باوران،
تصویرپردازان شخصیت اویند و بر سالمت نفس و طهارت باطن او شهادت می دهند.
سوم «.در جامع الت واریخ حسنی که حسن بن شهاب بن حسین بن تاج الدین یزدی در سال  111هجری قمری آن را تألیف
نموده است ،در جایی خواجه حافظ را با عنوان شیخ العارفین یاد می کند» (غنی)2113 ،
چهارم .نورالدین عبدالرحمان جامی ( 131-121ق) در نفحات األنس ،حافظ شیرازی را در زمرة حضرات القدس و اهالی معنا و
عرفان ذکر کرده او را لسان الغیب و ترجمان األسرار معرفی می کند(جامی.)2111 ،
پنجم  .دولتشاه سمرقندی در تذکرة معروف خود ،شرح حال حافظ را با این عنوان آغاز می کند« :ذکر محرم راز ،حضرت بی
نیاز ،خواجه حافظ شیراز روّح اهلل روحه و أرسل الینا فتوحه و سپس او را با اوصافی همچون نادرة زمان و اعجوبۀ جهان و کسی
که در حقایق و معارف ،دادِ معانی داده و شاعری دون مراتب اوست معرفی می کند( ».سمرقندی)2111 ،

201

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال اول ،شماره  ،8دی 9317

در نتیجه ،گزارش تاریخ از شخصیت حافظ ،که تنها بخش هایی از آن را ازنظر گذراندیم ،با توصیفی که برخی روشن فکران
معاصر از او ارائه می کنند ،به مراتب متفاوت است .تاریخ ،حافظی را معرفی می کند که «به واسطۀ محافظت درس قرآن و
مالزمت بر تقوا و احسان و بحث کشّاف و مفتاح و مطالعۀ مطالع و مصباح و تحصیل قوانین ادب و تجسس دواوین عرب »(غنی،
 )2113حتی فرصت جمع آوری و تدوین اشع ار پرمضمون خویش را که به درستی رشك چشمۀ حیوان و اتفاقی شیرین و
شگفت و تحولی شگرف در حوزة غزل سرایی پارسی است ،ندارد؛ حافظی که دوستدارانش در طول زمان او را با القاب ذیل
خوانده و ستوده اند:
«بلبل شیراز ،لسان الغیب ،مجذوب سالك ،خواجۀ عرفان ،خواجۀ شیراز ،ترجمان الحقیقۀ ،کاشف الحقایق ،ترجمان األسرار،
ترجمان اللسان ،شکرلب ،شکرزبان ،فخرالمتکلمین ،فخرالمتألهین ،أفصح المتأخرین ،قطب العارفین ،قدوة السالکین ،زبدة
الموحدین ،عمدة العارفین و زبدة المتکلمین» (معین.)2113 ،
ب) حال که گوشه هایی از قضاوت تاریخ دربارة شخصیت حافظ شیرازی را ازنظر گذراندیم ،ضروری است گزارش تاریخ از
اوضاع و احوال فرهنگی شهر شیراز را نیز بررسی کنیم .به راستی حال و روز فرهنگ و آداب و رسوم شیراز عصر حافظ چگونه
است؟ مردان و زنان روزگار حافظ بر چه مِنهَج و مرامی زندگی می کنند و نویسندگان حوزة جغرافیای طبیعی و انسانی ،از ابنیه
و عمارت های محل زندگی خواجه که بی شك نمود خواست ها و تمایالت مردم عصر اوست و وجه سخت افزاری و تمدنی
روزگار او را به نمایش می گذارد ،چه گزارش هایی در دست دارند؟« آیا محیط فرهنگی شیراز عصر حافظ ،آن گونه که برخی
ادعا کرده اند ،محیطی مسموم از شهوات پست است که امور واال و زیبا و درخشان در آن ارزشی ندارد؟ »(دشتی )2130 ،برای
پاسخ به پرسش های مذکور ،بهتر آن است از مطالب کسانی بهره جوییم که یا خود از نزدیك ،شیراز قرن هشتم را رصد کردند
و دیده های خویش را به صورت مکتوب در اختیار بشر قرار دادند و یا نزدیك ترین گزارش ها از شیراز آن روزگار مربوط به
آنهاست .از میان منابع موجود ،دو منبع بهترین اند؛ یکی ،نزهۀ القوب حمداهلل مستوفی و دیگری سفرنامۀ ابن بطوطه:
نخست :در نزهۀ القلوب حمداهلل مستوفی در وصف اهالی شیراز چنین آمده است:
« اهل آنجا درویش نهاد و پاك اعتقاد باشند و به کمتر کَسْبی قانع ...و اکثر اهل آنجا در خیرات ساعی اند و در طاعت و عبادت
حقّ تعالی درجۀ عالی دارند و هرگز آن مقام از اولیا خالی نبوده است و بدین سبب او را برج اولیا گفته اند ،اما اکنون به سبب
ناانصافی و طمع پیشوایان ،مَکمَن اشقیاست؛ و در آن شهر جامع عتیق ،عمروبن لیث ساخته است و گفته اند آن مقام هرگز از
ولی خالی نبوده و بین المحراب و المنبر دعا را اجابت بود ...دیگر جامعها و خوانق و مدارس و مساجد و ابواب الخیر که ارباب
تموّل ساخته اند ،بسیارست ،همانا از پانصد بقعه درگذرد و بر آن موقوفات بی شمار» (مستوفی.)2112 ،
دوم  .ابن بطوطه که در جریان سفرهای طوالنی و پرآوازه و پرماجرایش مجموع ًا شش بار به ایران آمده و دو بار از شیراز دیدن
کرده است ،در سفرنامۀ مشهور خود ،شیراز و مردمش را این گونه به تصویر می کشد:
«شیراز شهری است قدیمی و وسیع و مشهور و آباد ،دارای باغ های عالی و چشمه سارهای پر آب و بازارهای بدیع و خیابان
های خوب ...مسجد بزرگ شیراز به نام مسجد عتیق یکی از وسیع ترین و زیباترین مساجد است ...مردم شیراز و خصوصاً زنان
آن شهر به زیور صالح و سداد و دین و عفاف آراستهاند .زنان شیرازی موزه به پا میکنند و هنگام بیرون رفتن از منزل خود را
میپوشانند و برقع بر رخ میافکنند به طوری که چیزی از تن آنان نمایان نمیشود »(ابن بطوطه)2111 ،
و در یك کالم مضامین و مکان هایی که در اشعار حافظ بدان اشاره شده ،دارای جنبه ای رمزی هستند یعنی «هم سرنمون
ازلی خود ار دارند و هم نمون های زمینی خودرا(».آشوری)2112 ،
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دیدگاه سوم؛ حافظ و عارفی وارسته
در اثبات عرفان حافظ ،مطالبی که پیش از این در نقد دیدگاه های معارض بیان کردیم و از جمله ،قضاوت معاصرین خواجه و
تاریخ نویسان و دیگر ارباب فضل و علم دربارة شخصیت او ،همه شواهد محکمی به شمار می روند که از تکرار آنها در اینجا
پرهیز می کنیم.
اما « در حوزة شواهد درون متنی ،مهم ترین عاملی که ما را در اعتقاد به عرفان خواجه راسخ می کند ،وجود مضامین و
مصطلحات عرفانی در بسیاری از ابیات و غزلیات اوست .کسی را نمی شناسیم ،حتی از آنانی که با تلقی عرفانی از شخصیت
حافظ موافق نیستند ،اصل وجود این مصطلحات و مضامین را انکار نمی کنند» (ریاحی .)2111 ،برای نمونه می توان از غزلیاتی
که با مطلع های زیر آغاز می شود ،نام برد:
و

ناولها

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

یا

أیها

الساقی

أدر

کأسا

اال

افتاد

عارف از خندة مى در طمع خام افتاد

عکس

روی

چو

در

آینۀ

جام

دارد

خداش در همه حال از بال نگه دارد

خدا

نگه

سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد؛

وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد

کرد

که خاك میکده کحل بصر توانى کرد

زد

عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

نجاتم

دادند

واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند

میخانه

زدند

گل

به

پیمانه

زدند

بکند

نیاز

صد

بال

بکند

کنند

آیا بود که گوشۀ چشمى به ما کنند

فاش می گویم و از گفتۀ خود دلشادم

بندة

آزادم

ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم

از

هر

به

تو

آنکه

سر

در

جانب

جام

ازل

اهل

جم

پرتو

آنگه

نظر
ز

حسنت

توانی

تجلی

دوش

وقت

سحر

از

دوش

دیدم

که

مالئك

در

که

سوز

تو

کارها

نظر

کیمیا

دال

بسوز

آنان

که

طفیل

خاك

هستی

را

عشق

غصه

دم

به

اند

آدمی

و

پری

آدم

عشقم
بد

ارادتى
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و

دفع

و

از

حادثه

اینجا

بنما

تا

دوجهان

هر

پناه

آمدهایم

به

سعادتى
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در این مجال به شرح و تفسیر این سروده ها نخواهیم پرداخت و درونمایه های عرفانی این غزل ها را تفسیر نخواهیم کرد و
باب بحث و مذاکره را دربارة آنها نمی گشاییم؛ زیرا نه خود صال حیت آن را داریم و نه این پژوهش تاب پذیرش چنین مباحثی
را دارد؛ بلکه غرض از ذکر این موارد ،تنها توجه دادن به وجود مصطلحات و مضامین عالی عرفانی در اشعار خواجه حافظ
شیرازی است که می تواند شاهد محکمی برای اثبات شخصیت عرفانی وی شمرده شود«.غزل حافظ هم دارای سطوح عاشقانه
چون غزل سعدی و هم دارای سطوح عارفانه چون غزل عطار و موالنا است(».شمیسا)2131 ،

نتیجه گیری

نتیجه آنکه از میان دیدگاه های سه گانۀ مذکور در این پژوهش ،دیدگاهی که مدافع شخصیت عرفانی خواجه حافظ شیرازی
است به دالیلی موجه به نظر می رسد:

-2گواهی معاشر و جامع دیوان خواجه و معاصران او و حدود شش قرن تاریخ مکتوب بر شخصیت اخالقی و عرفانی حافظ؛
 -1گواهی نویسندگان جغرافیای طبیعی و انسانی بر زیست اخالقی و دینی مردان و زنان روزگار خواجه و گستردگی ابنیه و
عمارت های فرهنگی و اسالمی و عدم اشاره به هیچ گونه از مظاهر فسق و فجور و الابالی گری؛
 -1وجود مضامین عالی اخالقی و عرفانی در دیوان خواجه؛
 -1وجود ابیات و غزل هایی در دیوان خواجه که بیان کنندة تجارب مینوی و عرفانی خود اوست؛
 -1استفاده از ادبیات رمزی و سمبلیك برای بیان حقایق عرفانی در اشعار خواجه؛ کاری که پیش از او در آثار سنایی و عطار و
مولوی و دیگران مسبوق به سابقه است و پس از او نیز تا به امروز در سنت گفتاری و نوشتاری اهالی سیر و سلوك منزلت ویژه
ای دارد.

منابع
-2آشوری ،داریوش ،)2112( ،عرفان و رندی در شعر حافظ ،تهران ،انتشارات مرکز.
-1ابن بطوطه ،شمس الدین ابی عبداهلل ،)2111( ،سفرنامۀ ابن بطوطه ،ترجمۀ محمدعلی موحد ،چ ششم ،تهران ،انتشارات آگه.
-1جامی ،نورالدین عبد الرحمان ،)2111( ،نفحات األنس من حضرات القدس ،تصحیح و تعلیقات محمود عابدی ،چاپ چهارم ،تهران،
انتشارات اطالعات.
-1حافظ شیرازی ،خواجه شمس الدین ،)2131( ،دیوان حافظ :به همراه تعبیر عرفانی و وزن عروضی ،به اهتمام محمد قزوینی و قاسم
غنی ،قم ،انتشارات نگاه آشنا.
-1خرمشاهی ،بهاء الدین،ذ( ،)2130ذهن و زبان حافظ ،چاپ نهم ،تهران ،انتشارات ناهید.
-1دشتی ،علی ،)2130( ،نقشی از حافظ ،تهران ،انتشارات زوار.
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-1رجبی ،محمود ،)2111( ،روش تفسیر قرآن ،چاپ سوم ،قم ،انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
-1ریاحی ،محمد امین ،)2111( ،گلگشت در شعر و اندیشۀ حافظ ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات علمی.
-3زرین کوب ،عبدالحسین ،)2130( ،جستجو در تصوف ایران ،چاپ یازدهم ،تهران ،انتشارات امیرکبیر.
-20سمرقندی ،کمال الدین عبدالرزاق ،)2111( ،مطلع سعدین و مجمع بحرین ،تحقیق و تصحیح عبدالحسین نوایی ،تهران ،انتشارات
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
-22سمرقندی ،دولتشاه ،)2111( ،تذكرة الشعراء ،تصحیح ادوارد براون ،تهران ،انتشارات اساطیر.
-21شمیسا ،سیروس ،)2131( ،سبك شناسی شعر ،تهران ،انتشارات میترا.
-21غنی ،قاسم ،)2113( ،بحث در آثار و افکار و احوال حافظ ،چاپ یازدهم ،تهران ،انتشارت زوار.
-21فروغی ،محمدعلی ،)2111( ،سیر حکمت در اروپا ،تصحیح و تحشیۀ امیر جالل الدین اعلم ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات البرز.
-21کریمی ،یوسف ،)2132( ،روان شناسی شخصیت ،چاپ هفدهم ،تهران ،انتشارات ویرایش.
-21مرتضوی ،منوچهر ،)2111( ،مکتب حافظ ،چاپ پنجم ،تهران ،انتشارات توس.
-21مستوفی ،حمد اهلل بن ابی بکر ،)2112( ،نزهۀ القلوب ،تحقیق محمد دبیر سیاقی ،قزوین ،انتشارات حدیث امروز.
-21معیری ،محمدعلی ،)2111( ،حافظ را هم از حافظ بشناسیم ،تهران ،انتشارات بی نا.
-23معین ،محمد ،)2113( ،حافظ شیرین سخن ،چاپ پنجم ،تهران ،انتشارات صدای معاصر.
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