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نقادي حافظ از رياكاري جامعه زمان خود

دكتر سروش دباغ*/ غزلي که از حافظ براي شرح اختيار کردم ويژگي خاصي دارد و آن، نسبتي است که

ابيات اين غزل با شرايط سياسي و اجتماعي زندگي حافظ برقرار ميكند. اين غزل به دو پادشاهي که

حافظ در روزگار خود، آنها را تجربه کرده بود و در ظل و ذيل سلطنت آنها زندگي ميكرد اشاره دارد:

سحر ز هاتف غيبم رسيد مژده به گوش

که دور شاه شجاع است ميدلير بنوش

شد آنکه اهل نظر بر کناره ميرفتند

هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش

به بانگ چنگ بگوييم آن حکايتها

که از نهفتن آن ديگ سينه ميزد جوش

شراب خانگي ترس محتسب خورده

به روي يار بنوشيم وبانگ نوشانوش

ز کوي ميکده دوشش به دوش ميبردند

امام شهر که سجاده ميکشيد به دوش

دال داللت خيرت کنم به راه نجات

مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش

محل نور تجلي است رأي انور شاه

چو قرب اوطلبي در صفاي نيت کوش

به جز ثناي جاللش مساز ورد ضمير

که هست گوش دلش محرم پيام سروش

رموز مصلحت ملک خسروان دانند

گداي گوشه نشيني تو حافظا مخروش

چنانکه حافظ پژوهان نوشتهاند و از فحواي ابيات نيز بر ميآيد اشاره به تحولي است که در دوران زندگي

حافظ رخ داد و پارهاي فراخيها و گشايشهاي سياسي و اجتماعي پديد آمد.

در بيت نخستين اشاره به نشستن شاه شجاعالدين بر تخت سلطنت و به پايان رسيدن زمامداري امير

مبارزالدين – پدر وي – است. علي الظاهر شاه شجاع نسبت به پدر خود اميرمبارزالدين سهلگيرتر بوده و

پارهاي از تضييقات و فشارهايي که حکومت بر مردم ميآورد، در دوران او برداشته شده بود و چنانکه از

اين ابيات نيز بر ميآيد شاه شجاعالدين برخالف رسم پدرش گشايشي براي خاليق فراهم کرده بود.

در مصرع اول به سحر اشاره ميشود؛ چنانکه ميدانيد اين کلمه بسامد فراواني در ابيات حافظ دارد. اينجا

هم اشارهاي به حال خوش انسان در سحر است و هم هاتف غيبي کسي که از غيب خبر ميآورد در

سحرگاهان مژدهاي به گوش من خواند و آن اينکه دوره شاه شجاع است و زمامداري اميرمبارزالدين به

پايان رسيده و ميتوان بدون نگراني و اضطراب در جلوت ميگساري پيشه کرد.

شد آنکه اهل نظر بر کناره ميرفتند

هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش

خوشبختانه سپري شد دوراني که اهل نظر، انسانهاي متفکر و فرهيخته و صاحب رأي بر کناره ميرفتند

و حاشيه نشين بودند. دوراني که هزارگونه سخن در دل داشته باشند و لبشان خاموش باشد. ما ترجيح
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ميدهيم به بانگ چنگ از آن حکايتها ياد کنيم و آن شکايتها را با حکايتها همراه کنيم، نه به صداي

بلند و واضح، بلکه به بانگ چنگ آنها را واگويه کنيم. حکايتهايي که از نهفتن و فروخوردنشان ديگ سينه

جوش ميزد. کنايه از اينکه اين قصههاي پرغصه در دل ما تلنبار شده بود و ما ناچار به سرپوشي و سکوت

بوديم.

در اينجا مايلم به اين نکته اشاره کنم که نبايد در فهم و تحليل ابيات حافظ و نسبتي که او با امر سياسي

) شد. مالحظه کنيد امروزه به راحتي از مفاهيمي چونanachronismداشت دچار خطاي ناهمزماني (

امور اين  زمان حافظ  در  در حالي که  وامثالهم سخن ميگوييم  ليبراليسم  بشر،  دموکراسي، حقوق 

جايگاهي نداشت. اگر حافظ ابراز شادماني ميکند از پايان زمامداري اميرمبارزالدين و خرسند است از

آمدن شاه شجاع، نه به اين خاطر است که او برخالف پدرش مشي دموکراتيک داشت و در پي نهادينه

کردن جامعه مدني بود. علل معيشتي و اقليمي هم در کار نبود. حداکثر انتظاري که حافظ و ديگر بزرگان

قوم از پادشاهان دوران داشتند اين بود که عادل باشند. شاه ظل هللا بود و حافظ و غزالي با انتقادهايشان

در پي تغيير و فلک را سقف شکافتن و طرحي نو در انداختن نبودند. قرار بود در همان حدود و ثغورمتعارف

دخل و تصرفي کنند و شاه را به رعايت عدل دعوت کنند. دليل ابتهاج حافظ هم اين بوده که پادشاهي بر

از خود گشاده دستانهتر برخورد ميکند و کمتر سختگيري تخت نشسته که نسبت به پادشاه پيش 

ميکند. گاه ميبينيم که برخي در تحليلهاي خود دچار خطاي ناهمزماني ميشوند که چرا در اشعار

آن در زبان فارسي مردمساالري يا امروزي  يا تعبير  حافظ و سعدي و موالنا اشارهاي به دموکراسي 

نهادهاي مدني نداريم. اينها که يکشبه به وجود نميآيد، اسباب و علل و عوامل ميطلبد. نه در ايران و

نه در ساير کشورها در آن روزگار، ساز و کار دموکراتيک به اين نحو برقرار نبوده و درک وتلقي حافظ در

کسوت ناقد زمان خود اين بود که پادشاه را به عدالت ورزي دعوت کند نه بيشتر.

مطلب مهم ديگري که در اين غزل به آن اشاره شده در ابيات پنجم و ششم آمده و به طور کوتاه به

داستان امام شهر ميپردازد که گويا در منظر عمومي سجاده به دوش ميکشيده –کنايه از زهد فروشي

و تظاهر به ديانت- ولي شبي او را از کوي ميفروشان به دوش بيرون ميکشند. ميبينيم که حافظ

چگونه با زهد رياکارانه در ميپيچد و چگونه به اين نحو از زيست مسلماني طعنه ميزند. قريب به همين

مضمون در ابيات ديگري از حافظ مشهود است:

عنان به ميکده خواهيم تافت از اين مجلس

که وعظ بيعمالن واجب است نشنيدن

مبوس جز لب معشوق و جام ميحافظ

که دست زهد فروشان خطاست بوسيدن

آشکارا حافظ بر آنان که جلوت و خلوت شان دوتاست، گروهي که خرقه شان تر و سجاده شان شراب

را از ايشان برحذر ميدارد. توصيه حافظ در بيت ششم به اهل طريقت آلوده است ميتازد و خاليق 

سلوک مشهود است که در طريق رستگاري و نجات زهد نفروشيد و به فسق هم مباهات نکنيد.

وجود ندارد چرا که و خطا  گناه  از  که جامعه بشري عاري  اساس است  اين  بر  نظام فکري حافظ، 

انسانهاي متوسط الحال دنيا را پر کردهاند. هر قدر دعوت به خويشتنداري و سلوک کنيم خطاي اخالقي و

گناه شرعي از ميان رخت بر نميبندد:

دوش رفتم به در ميکده خواب آلوده / خرقه تردامن و سجاده شراب آلوده

آشنايان ره عشق در اين بحر عميق

غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده

اين آشنايان ره عشق هستند که غرق ميشوند اما آلوده گناه نه. ولي افراد متوسط الحال گريز و گزيري

از گرفتار شدن به دام گناه ندارند. توجه کنيد که اين رويکرد به معني به رسميت شناختن اين رفتار يا تأييد

و دعوت به آن نيست. بنا به تجربه تاريخي ميبينيم که دنيا عاري از گناه و خطاي انساني نميشود.

توصيه حافظ اين است که فسق نمايي نکنند. باز هم اگر استشهادي از حافظ بياوريم به اين غزل لطيف و

به داستانآفرينش انسان ميرسيم:

از دل تنگ گنه کار برآرم آهي
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کاتش اندر گنه آدم و حوا فکنم

مي گويد اگر کسي سوداي محققکردن بهشت روي اين کره خاکي را دارد بايد آنقدر به گذشته برگردد تا

به گناه آدم و حوا برسد و آتش در آن گناه بيندازد تا بني بشر پايش را روي اين کره خاکي نگذارد.

تلقي که حافظ از اسطوره آفرينش دارد اين است که انسان موجود گناه کاري است به اين معنا که

علياالصول مشحون به گناه است و براي از ميان برداشتن گناه بايد به سراغ آن گناهِ نخستين که آدم

مرتکب شد برويم و البته اين کار تمناي محال کردن است. بايد زندگي اين جهاني و اين جايي و اکنوني را

را نهادينه کرد. با پذيرفتن به رسميت شناخت و البته در کنارش دعوت به خير و امور نيک در جامعه 

جامعهاي که در آن گناه به نحو طبيعي از خاليق صادر ميشود به امتياز بزرگي ميرسيم و آن رخت بر

بستن يک رذيلت بزرگ از جامعه است: رذيلت ريا و دورويي. در واقع از نظر حافظ اين امر داير بين دو شق

است و شق سومي ندارد. يا جامعهاي داريم که در آن گناه علني صورت ميگيرد و جلوت و خلوت مردم

کمابيش يکسان است و البته رذيلت ريا در آن جاري نيست و دومي هم شقي است که جلوت و خلوت

متفاوت است و گناه در خلوت شکل ميگيرد و جمع کثيري از فسقها به خلوت رانده ميشود و از همه

مهمتر رذيلت رياکاري در ميان مردم جاري و ساري است.

حافظ در قرن هشتم و در روزگاري ميزيست که جهان جديد و امواج مدرنيته شکل نگرفته بود و ما در

ضيافت مدرنيته، شرکت نکرده بوديم و در تعطيالت تاريخ به سر ميبرديم. اين مطلب را به اين خاطر

ميگويم تا نکته سنجي حافظ را بهتر درک کنيم. در آن روزگار احکام شريعت به قوت و غايت برقرار بود و

حافظ در کسوت يک احياگر ديني و فردي که مشکالت جامعه شناختي را تشخيص ميدهد و منشأ آنها

را نيک ميبيند دعوت ميکند به اينکه اختيار کنيم ميان جامعهاي که مملو از رياکاري است و البته فسق

نمايي در آن صورت نميگيرد و به حکم شريعت مستظهر به پشتيباني قدرت هم شده در ظاهر هيچگونه

فسقي انجام نميگيرد؛ در قياس با جامعهاي که دام تزوير و ريا پهن نميشود و جلوت و خلوت آدميان

يکسان ميشود و البته گناه و خطا به نحو طبيعي از آدميان سر ميزند. از طرف ديگر زهد فروشي هم

است چرا که موجبات از ديد حافظ نکوهش شده  از سوي کساني که داعيه ديانت دارند  بخصوص 

بياعتمادي خاليق به ديانت را پديد ميآورد و از ديد حافظ کاري است غيراخالقي.

يادآوري اين نکته ضروري است که هر چند حافظ را به عنوان شاعر ميشناسيم اما وي متفکر زمانه خود

بود؛ فيلسوف نبود اما نقاد نکته سنجي بود که به خوبي پارهاي از امور را ميديد که از چشم ديگران

مغفول ميماند. امروز که ما او را بازخواني ميکنيم ميتوانيم از اين اسباب و ادواتِ مفهومي مدد بگيريم

براي پرتو افکندن بر مراد حافظ و عالوه بر آن به کار گرفتن آن در وضعيت اينجا و اکنون و روزگار کنوني خود.

بدين سبب است که خواندن حافظ و تأمل کردن مکرر در ابيات و غزلهاي او به نظر عالوه بر حس زيبايي

شناختي و ميناگريهايي که او در اشعار خود کرده آثار و نتايج مبارکي هم دارد.

آن را سامان با عبارت پردازيهايي که حافظ در زبان کرده، معماري  به تعبير استاد شفيعي کدکني 

بخشيده است. به باور وي، شعر عبارت است از معماري زبان و شاعر کسي است که ميکوشد عمارتي

در زبان بنا کند و اين عمارت را به خوبي در منظر و مراي ديگران قرار بدهد و به موجزترين شکلي با

استفاده از آرايههاي ادبي و ذخيره واژگاني و ذوق ورزي اين هنر را متجلي سازد. باري اين يک شأن از

شئون غزليات حافظ است. شأن ديگر همان متفکر بودن حافظ است که درباره رابطه اخالق و دين و اخالق

و فقه در جهانبيني او بسيار نكات ميتوان يافت. به نظر ميرسد حافظ انگشت تاكيد بر جامعه اخالقي و

جامعه فقهي ميگذارد و آنچه براي او محوريت دارد عبارت است از جامعه اخالقياي است که در آن رذايل

اخالقي کمينه و حداقلياند و فضايل اخالقي در جامعه جاري است و رفتار اخالقي به صرافت طبع و به

نحو غيرمتکلفانه از انسانها صادر ميشود.

که به کساني  توصيه  و  به شاه شجاعالدين  دارد  اشاراتي  نظر ميرسد حافظ  به  پاياني  ابيات  در 

ميخواهند به او نزديک شوند و قرب او را ميطلبند. شاعر ميگويد بايد صفاي نيت داشته باشيد و ذکر

جميل او را مد نظر قرار دهيد و البته گوش دل پادشاه محرم است براي پيامهاي آسماني و دلنوازي که به

سامعه او ميرسد.

نکته قابل توجه در اين است که حافظ بر خود نهيب ميزند که «رموز مصلحت ملک خسروان دانند.»
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شناخت رموز حکمراني و مصلحت اين امور را خود بزرگان ميدانند و اين امور نسبتي با حافظِ گوشه

نشين و درويش ندارد. بهتر است خروش پيشه نکني و ساکت بنشيني. در بيت آخر حافظ اشارهاي به

اين ضرب المثل فارسي ميکند که صالح مملکت خويش خسروان دانند. آنچه گفته تنها از سر صدق و

صفا بوده و ناظر به دغدغهها و توصيههاي کالن اخالقي.

در پايان به نقل از حافظ پژوهان متذکر ميشوم که وي رابطه چندان نزديکي با شاه شجاع نداشته و در

گروه مقربان درگاه او نبوده بلکه فقط خوشامد گفته و به فال نيک گرفته برنشستن شاه شجاعالدين بر

تخت سلطنت را و پارهاي گشايشها که در آن دوران پديدآمده بود. البته مطابق با سبک خود نکات اخالقي

و گناه شناسانه را متذکر ميشود و غزل را اينگونه به پايان ميبرد بدون اينکه در اين ميان، به اصطالح

براي خود قبايي بدوزد.

* استاد فلسفه اخالق و فلسفه زبان دانشگاه تورنتو و پژوهشگر حوزه دين و عرفان

مكتوب حاضر، متن ويرايش و تلخيص شده« ايران» از سخنراني دکتر سروش دباغ تحت عنوان «مکن به

 در دانشگاه تورنتو ارائه شد.1392 شهريور 16فسق مباهات؛ شرح غزلي از حافظ» است كه در تاريخ 
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