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 » حافظ«سیاحت در دنیاي اسرار آمیز 

 )شاعري که انتقام زندگی را از مرگ گرفت(
  
  نژادعلیرضا شیرازيگفتگواز:  
 

  19/7/96: مورخ روزنامه ایران، روز چهارشنبه، :منبع
 

سـینا، یک دوره از تفاسـیر شریف قرآن مجید، همه   یک دوره اسـفار مالصـدرا، یک دوره اشـارات ابن   «
ر این پاسخ مجمل از عالمه حسن د» را خواهید فهمید» دیوان حافظ«اینها را که خواندید و فهمیدید تازه 

ه توان حدیث مفصـل داستان فلسف اهللا شـوشـتري درباره دیوان حافظ می  زاده آملی به پرسـش آیت نحسـ 
سـال از درگذشت این   626الدین محمد حافظ شـیرازي را خواند. با آنکه  عشـق و عرفان خواجه شـمس  

ــاعر نـامی می  ــاعرانگی گذرد اما میراث معنوي هنرشـ ــت که محدوده مرزهاي شـ اش به قدري غنی اسـ
هاي فکري را درنوردیده و از او شـــاعري هاي مذهبی و ســـیطرههاي زبانی، مســـلکجغرافیایی، گویش

ــنیده می   ــت که نام دیوان و محتواي غزلیاتش از ژاپن تا کانادا ش ــاخته اس ــن س ــود و به قول دکتر حس  ش
ر پس اگ». ایمما با حافظ جهان را فتح کرده«ومی سـازمان ملل،  روحانی در نطق هفتاد و دومین مجمع عم

ــوف آلمانی قرن  ــی «) او را نمونه عالی خرد 19نیچه (فیلسـ ــوسـ ــمارد و خطاب به وي برمی» دیونوسـ شـ
، یا رالف »اندازي، ناتوان اســت(حافظ) در اندرون آن می اي که توجهان از سـرکشــیدن می «سـراید:  می

) مقاالتی در ســتایش و شــهد شــیرینی که نشــأت 19نویســنده امریکایی قرن  فیلســوف و(والدو امرســون 
شتی عرفانی با اینکه ک نویسد، بیانگر همین مدعا است.گرفته از اندیشـه شـعري و غزلیات حافظ است می  

شـرح شکن  «اهللا مجتبایی در کتاب کند، اما به قول دکتر فتححافظ، ما را به سـر منزل مقصـود هدایت می  
و صـوفی خانقاهی و اهل ارشاد و دستگیري نیست و به هیچ سلسله و خانقاهی تعلق نداشته است.  ، ا»زلف

، عاشقی، یعنی داند که به چهار هنرنه مرادي داشـته و نه مریدي دارد؛ او انسـان آرمانی خود را کسی می  
با دکتر سروش مهر، سالروز بزرگداشت حافظ  20در آستانه  گویی آراسـته باشد. رندي، نظربازي و فاش

اســرار کالم حافظ و نســبت ســلوك عرفانی او با  «دباغ، فیلســوف و پژوهشــگر ادبی مقیم کانادا، درباره 
ارج پرداخته و در داخل و خ» شناسیحافظ«وگو کردیم. دکتر دباغ سالیان متمادي به گفت» جهان امروز

کرده اســـت. او با صـــمیمیت هاي حافظ برگزار کشـــور جلســـات متعددي را به منظور واکاوي اندیشـــه
گوي وخوانید ماحصل گفتاش دعوت ما را براي انجام این بحث پذیرفت و آنچه در ادامه میهمیشگی

 :با او است» ایران«تلفنی 
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کرده است. منظور از قرائت می» چهارده روایت«شود حافظ قرآن را در جناب دباغ، گفته می

  این تعبیر چیست؟
ــکایت «انتهاي غزلِ خود حافظ در  ــت با ش ــکریس ــت  »زان یار دلنوازم ش ــهرتی هم برخودار اس ، که از ش

  :گویدمی
  ظعشقت رسد بفریاد گر خود بسان حاف

  قرآن ز بر بخوانی در چهارده روایت
  

و افزون بر این در چند جاي دیگر هم در باب قرآن سـخن گفته و اشـارات قرآنی داشـته است. اینکه     
ــاره ، به لحاظ تاریخی به لهجه»ن ز بر بخوانی در چهـارده روایـت  قرآ«گویـد  حـافظ می  هاي مختلفی اشـ

ــده بود؛ چنانکه تحقیقات و تتبعات تاریخی قرآندارد که قرآن به آن لهجه م این امر پژوهان هها ثبت شـ
ــان می ب اکند؛ چنانکه در بدهد. اما بیش از هر چیزي بر انس و الفت حافظ با قرآن هم داللت میرا نشـ

یند گواي میالدین محمد هم دو تحقیق وجود دارد مبنی بر اینکه عدهنامیده شدن خواجه شمس» حافظ«
اند تهاي هم گفهاي موسـیقی بوده است و عده نامیده شـدن، به سـبب انس خواجه به دسـتگاه   » حافظ«این 

ــامین و آیات قرآن، حافظ نامیده   ــلطش بر مض ــبب تس ــده که البکه وي حافظ قرآن بوده و به س ته این ش
 .قول اقوي است

این را فهمید و من هم با نظر دوم همدلی دارم. در عین حال، با ) contextفت (بـه نظرم باید در این با 
ین به قول حافظ یا ا» نظم پریشان«پژوه، هم بر سر مهرم که این سـخن جناب بهاءالدین خرمشاهی، حافظ 

بینیم در ساختار دیوان حافظ هم هست و لذا ساختار دیوان میکه ما در نظم قرآن » پریشـانی «و » پاشـانی «
یا نامســنجم و غیرپیوســته، غزلی اســت که ابیات » غزل پاشــان[«حافظ با سـاختار قرآن مجید قرابت دارد.  

ا مســأله اي متفاوت بآن به ظاهر داراي انســجام معنایی نیســتند، بلکه در هر بیت مضــمونی دیگر و مســأله 
  .شودهاي دیگر مطرح میشده در بیتطرح

  :ویدگشود، میشروع می» یک دو جامم دي سحرگه اتفاق افتاده بود«در انتهاي غزلی که با مطلعِ 

  نوشتحافظ آن ساعت که این نظم پریشان می
  ودــــــــــــــطایر فکرش به دام اشتیاق افتاده ب

  

ز آن یاد است که حافظ ااین نظم پریشـان و در دلِ پاشـانی و پریشـانی، نظم را سراغ گرفتن از نکاتی     
 توان استنباط کرد که از این حیث تنازعی میانکرده و چنانکه جناب خرمشاهی به نیکی آورده است می
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ــعار حافظ دیده می  ــاختار اشـ ــاختار قرآن و سـ ــود. همه اینها بر انس و الفت حافظ با قرآن و تعبیر سـ شـ
  .شده است، داللت دارد چهارده روایتی که شما اشاره کردید و در مورد حافظ تأکید

 
ــعر حافظ حاوي چه بنیانمی» ترجمان االســرار«جامی به حافظ لقب   هایی ها و مؤلفهدهد. ش

  کند؟اي میاست که آن را برازنده چنین ویژگی
اســـت، درســـت اســـت؛ ولی من با روایت خودم » ترجمان االســـرار«اینکه جامی گفته اشـــعار حافظ 

ــان«خواهم ذکر کنم کـه حافظ که از او با عنوان  می ــود احوال متفاوت و متالطمی یاد می» الغیبلسـ شـ
کار ر بهاداشته و به قول جامی، اسرار متنوعی را ذکر کرده است. اگر بخواهم تعبیر دیگري براي این اسر

ــاتر می» بارقه«و » اخگر«ببرم، تعبیر  م هایی که هم معطوف به حکمت زندگی و هدانم؛ بارقهرا بهتر و رس
زند این ما آن نکته یا آن سري که در کالم حافظ موج می. امعطوف به سـاحت قدسی و متافیزیکی است 

ین و تجربه زیستی غنی در ا اسـت که وقت خویش را مغتنم بدار و به هر حال سـعی کن که زندگی غنی  
مرگ «دنیا داشــته باشـــی؛ چون معلوم نیســـت که چه زمانی از این دنیا رخت بربندي، یعنی نوعی تبدیل  

» متحک«است که جنس » اسـرار کالم حافظ «، این یکی از نکات یا یکی از »مرگ آگاهی«به » هراسـی 
ــامان دادن به زندگی کنونیدارد، حکمتی براي تنظیم امور در زنـدگی و کمـک دادن به ما بر   از  .اي سـ

ــت که در باب  دیگر نکته ــعار حافظ آنجایی اس ــحبت می» غم«هاي قابل تأمل اش ید: غم گوکند و میص
 :شان کاري کنیتوانی دربارهمخور، یا غم امور را بخور که می

  بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی 
  یـــخون خوري گر طلب روزي ننهاده کن

  

توانی گوید که غم اموري را بخور که میمن و شما و کثیري از مخاطبانش در این هفتصد سال میبه  
ــرف کنی و اموري را که نمی ــرتدر آن دخل و تصـ هایی که برآورده توانی در آنها کاري کنی و حسـ

ــان را مخور. حافظ می  ــت غمش ــدنی نیس در ی توانگوید این بخش را رها کن و به کاري بپرداز که میش
ــت، طلب ــرف کنی و اال غم خوردن بیهوده اس روزي ننهاده را مکن چون این طلب فقط  آن دخل و تص

 و» خون خوري گر طلب روزي ننهاده کنی!«آورد: شــود و پریشــانی و پشــیمانی میخون دل خوردن می
گوید یرد ماش براي اینکه کمی آرامش را هم به همراه بیاورد و مخاطب را در فکر فرو ببدر بیـت بعدي 

 :که

  گران خواهی شدآخراالمر گل کوزه 
  حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی
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ــامینی کـه از جنس اخگر و بارقه زندگی     ــاره کنم یـک نکتـه دیگر در بـاب مضـ اند و مایلم به آن اشـ
ــت. یعنی حد خود را  » قناعت کردن«و » بس بودن«دعوت بـه   ــعار حافظ به معناي امروزینش اسـ در اشـ

ــتن. چنانکه در بیت آخر غزلی که با مطلع   ــتن و قدر چیزهایی که آدمی دارد را دانسـ ي ز ارگلعذ«دانسـ
  :گویدشروع کرده می» گلستان جهان ما را بس

  انصافی استحافظ از مشرب قسمت گله بی 
  ســـهاي روان ما را بطبع چون آب و غزل

  

ه هاي روان کچیز نداشــته باشــم ولی طبعی چون آب و غزلخواهد بگوید من اگر حتی هیچحافظ می
دست بوده، زندگی چندان فراخی هم نداشته  دارم. این نگاهی بسـیار قابل تأمل است؛ حافظ ظاهراً تنگ 

ــت که حافظ دعوت به بس بودن و قناعت     ــت داده بود. بـاري، در این میان اسـ و فرزنـدش را هم از دسـ
ت و اســ» خرسـندي «این قناعت معناي اول » بسـا کسـا که به روز تو آرزومند اســت!  «گوید: کند و میمی

  :استاین خرسندي هم از تعابیر موجود در اشعار وي 

  در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است 
  ديـــــــــخدایا منعمم گردان به درویشی و خرسن

  

ــت، ما آن نبوغ  البته نمی  ــویم، حافظ در تاریخ فرهنگ ما یکی بوده اسـ ــما حافظ بشـ گوییم من و شـ
گري داریم هاي روان را نداریم؛ ولی هر یک از ما چیزهاي دیشاعرانه را نداریم، طبعی چون آب و غزل

ــی کنیم و توانمندي که با آنها می ــنت حافظی تأسـ ــتهتوانیم به سـ د را هاي خوها و برخورداريها و داشـ
از ما  ها هم براي هر یکهاي خود را فهرسـت کنیم؛ هر چند که نداشته ها، داشـته ببینیم و به جاي نداشـته 

   .فهرست بلندي است

  

  تر است؟به کدام مکتب یا مشرب فلسفی نزدیک هاي حافظبه لحاظ فلسفی، آرا و اندیشه
ر است، چرا که تتوان گفت حافظ به کدام مکتب فلسـفی نزدیک حقیقت این اسـت که به سـختی می  

ر دلیل انجام کااش در کار بوده اســت و از طرف دیگر بهاو از یک طرف شــاعر بوده و توقعات شــاعرانه
ــمار می ــاعرفکري، یک متفکر به ش ــامدرن زندگی می رود. حافظ ش ــت که در دوران پیش د. او کري اس

ر را در اشعا» هبوط«و » گناه«دارد و قصه » هاي دینیاسطوره«دارد، اشـاراتی به  » عاشـقانه «ابیات و اشـعار  
ــت و بـه   ــت. امـا اگر بخواهیم بـدون اینکـه دچـار خطاي        » قرآن«خود آورده اسـ ــتـه اسـ هم توجـه داشـ

ــویم و حافظ را به قرن زمان ــی ش ــتم بیاوریم، می پریش رفع نظر «؛ هاي خیامیبینیم که مؤلفهنوزدهم و بیس
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هایی و اندیشــیدن به مقوله» هاي روحی و وجوديبه تصــویر کشــاندن تالطم«، »کردن تردیدهاي انســانی
ه هایی از اگزیسـتانسیالیسم ب در شـعر حافظ به وفور وجود دارند که همگی مؤلفه » عشـق «و » مرگ«چون 

ک کند یهاي وجودي انسان حکایت میبر همین اساس، حافظ به معنایی که از درگیريروند. شـمار می 
  .است» اگزیستانسیالیست«متفکر 

اي از عالم بسـیار اندیشـیده اســت و در عین حال به تعبیري که من در پاره  » زوال«و » فنا«حافظ در باب 
ــتـه  ــه  » مرگ آگاه«ام، حافظ هاي خود آوردهنوشـ ــت یعنی قصـ ترس از مرگ در جان او غلبه بوده اسـ

 هراســی، نســبتی با ما دارد؛ اما وقتی حافظهراســیم یا به تعبیري مرگنکرده؛ همه ما از رفتن و نماندن می
  :گویدمی

  هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار
  کس را وقوف نیست که انجام کار چیست

  داروشــــپیوند عمر بسته به مویی است ه
  روزگار چیستغمخوار خویش باش غم 

  

ــخن می» آگـاهی مرگ«این از نوعی   ــیار  حافظ سـ ــمار. او با اینکه بسـ گوید، اینکه وقت را مغتنم شـ
ــت    مرگ ــتفاده بهینه از این فرصـ ــت، یعنی زبـان عالم را خوب تجربه کرده بود، ما را به اسـ انـدیش اسـ

ــت نیز دعوت می    .«مرا از زندگی بگیریانتقام مرگ «کند، به قولی باید محـدودي کـه در اختیارمان اسـ

گزار شــناســی که طی این ســالیان بر هاي خیامی نیز باید بگویم بنده در جلســات حافظدر توضــیح مؤلفه
ــانم؛ یعنی ابیاتی از حافظ» خیام«و » حافظ«ام، کوشـــیدم تا قرابتی میان کرده که  ببینم و به تصـــویر بکشـ

  :گویدتی میدهند. براي نمونه وقمی» حیرت«طنین خیامی دارد و بوي 

  چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش
  زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست

 :گویدو یا اینکه می

  از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیافزود
  تـــــنهایزنهار از این بیابان وین راه بی

  

ــاهـده این ابیـات می    ــود چنـد نوع تلقی و تأثیر از  بـا مشـ ــعر حافظ دید؛ هم» خدا«شـ خداي  را در شـ
ــام می» حیرت«و هم خدایی که بدین معنا از آن بوي » ادیان ابراهیمی«، هم خداي »عرفانی« ــد. به مش رس

که در شعر » هاي وجوديتالطم«و » هاي اخالقیدغدغه«رسـد که این دسته از  نظر میدر هر صـورت، به 
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ــده اســـت، مؤلفـه    ــمـار     حـافظ بــه زیبــایی آورده شـ ــیــال پررنگی بـه شـ ــتـانسـ  .رونــدمی هـاي اگزیسـ

 را عنوان» رفتن«کنــد؛ مثالً او بحــث هم جلوه می» خرابــات«گیري از ایــده در نظــام فکري حــافظ بهره
  :کندمی

  خرم آن روز کز این منزل ویران بروم
  راحت جان طلبم و از پی جانان بروم

  گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب
  من به بوي سر آن زلف پریشان بروم

  

وجود » ردیدت«دهد نیز نشــانی از ترجیح می» ماندن«را بر » رفتن«دســته از تعابیر حافظ که قصــه در این 
خواهم بگویم که همه اینها باید مد نظر ما باشــد تا تلقی می» من به بوي سـر آن زلف پریشــان بروم «دارد: 
 :گویدبیت حافظ که می االطرافی از حافظ ارائه دهیم. براي مثال من برخالف تعبیر متعارف از اینجـامع 

  

  ابـــــاز سر مستی دگر با شاهد عهد شب
  خواستم لیکن طالق افتاده بودرجعتی می

  

ــتن به  ــود حافظ را نپیوسـ ــوق«و مقصـ ناي توان معکنند، معتقدم که میدوران جوانی قلمداد می» معشـ
به شاهدهاي  هخواسـته اسـت ک  لفظی و لغوي دیگري نیز براي آن درنظر گرفت و بیان کرد که حافظ می

ی هاي اگزیستانسیل دارند، یعنی کسی که نوعشـده است. اینها المان بپیوندد، اما نمی» فکري«اهل شـباب  
خواهد به شــاهدهاي اهل شــباب فکري بپیوندد و آنها را در کند، میوجودي را تجربه می» رنج«و » درد«

وض شده است و دنیا را به نحو دیگري او ع» ضمیر«و » زبان«و » ذهن«شـود؛ چون  آغوش بگیرد، اما نمی
ادات مألوف تواند عاگزیســتانســیل را نصــیب برده اســت، که دیگر نمی» تنهایی معنوي«بیند. او نوعی می

 آوردند،اند و براي او امنیت خاطر هم به همراه میذهنی، یا عاداتی که متعلق به دوران شباب فکري بوده
عر هاي اگزیستانسیلی هستند که در شا متصـور نبوده اسـت. این المان  در اینجا دیگر رجعت به آنه .بپذیرد

ــده حافظ وجود دارند و عالوه بر اینکه او را جاودانه کرده ــبب شـ ــد که  اند، سـ ــتعد این باشـ اند تا او مسـ
   .میراثش را ذیل این مقوالت صورتبندي کنیم
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ــما در کتاب  ــپهري«ش ــفه الجوردي س ــنت و مدرنیته » فلس ــت میان س ــس  با توجه به گس
 تواند سلوك معنويارائه دادید. سلوك عرفانی حافظ چقدر می» اي از عرفان مدرنوارهطرح«

  امروزمان را سامان بخشد؟
من  ياسـت. اما شکاف سنت و مدرنیته برا » سـالک مدرن «ام حافظ نخسـت متذکر شـوم که من نگفته  

اي ارهوطرح«تحت عنوان » فلسفه الجوردي سپهري«اي که در کتاب مسأله مهمی است و در هشت مقاله
ام که یکی از این مقاالت عنوان کرده . درامام بر این موضــوع تأکید داشــتهمنتشــر کرده» از عرفان مدرن

فعال « دارد؛ البته نه اینکهت گذرد، نسبیعنی شهر می» پولیس«و آنچه در » امر سـیاسـی  «با » سـالک مدرن «
این امر اسـت. سپس اشاره داشتم که در سنت و میراث عرفانی ما، دو  » مشـغول دل«باشـد، بلکه  » یسـیاسـ  

» امر اجتماعی« ، به»سعدي«و » حافظ«اند، یعنی بوده» مکتب شیراز«مان که متعلق به نفر از شعراي برجسته
توانیم اند. این همان مؤلفه خوبی اســت که میوجه داشــتهگذشــته اســت بســیار تو آنچه که در جامعه می

حافظ در روزگار خود شخصیت  .بهره بگیریم  مان از آنامروزه براي سـامان بخشـیدن به سلوك معنوي  
ــته ــت و گویی نوعی برجس ــم بیدار«اي از این حیث بوده اس ش را ابوده که تحوالت جامعه و زمانه» چش

  .داده استمورد رصد قرار می

  :زده است و به صراحت بیان کرده است که» زهد واقعی«و » زهد ریائی«هاي تندي بر حافظ طعنه

  در میخانه ببستند خدایا مپسند
  که در خانه تزویر و ریا بگشایند

ــریعت به نحو اجباري انتقاد دارد و وقتی که   ــبت به اجراي احکام شـ ــجاع «او نسـ ــاه شـ ر بر جاي پد» شـ
  :سرایدمعروف را مینشیند، این غزل می

  سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش
  دلیر بنوشکه عهد شاه شجاع است می

  دــــرفتنشد آنکه اهل نظر بر کناره می
  هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش

  

  :دهدرسیم که فلسفه حافظ را نشان میو در میان آن به این بیت مهم می

  اتـــــدال داللت خیرت کنم به راه نج
  مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش
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ــته و در اینجا میمی» گناهان فقهی«تر از را مهم» گنـاهـان اخالقی  «حـافظ   ــق فقهی دانسـ گوید به فسـ
ــخنرانی .مباهات نکن ــیدم مفهوم  » حافظ و حکمت«هایی که تحت عنوان در یکی از سـ ــتم کوشـ داشـ
wisdom )ــی در مســائل مختلف  حکمت) را که متضــمن ژرف زندگی اســت به روایت حافظ اندیش

ــخن می» گناه فقهی«و » گناه اخالقی«تقریر کنم. حافظ از تقابل  ــتهسـ تر گوید و گناه اخالقی را برجسـ
؛ که »رندي«زند؛ یا مفهومی که غایت قصـواي سلوك حافظ است یعنی  کند و طعن به ریا و زهد میمی

توانیم همه این مضامین ریخته اسـت و ما می » رندي«توان گفت حافظ همه این مضـامین را در دل  باز می
 .شـود از حکیم بودن حافظ سخن به میان آورد حافظ را در جنبه اسـرار زندگی قرار دهیم. این چنین می 

طور است حافظ به عشق زمینی پرداخته و به عشقی که متعلقش امر بیکران است. در باب عشـق هم همین 
ملت است و در آن تفکیک قوا صورت  -ي که مبتنی بر دولتاما در مختصـات امروزي، یعنی در جامعه 

ــان   ــاز و کار دموکراتیک از حقوق بنیادین انس ــت و س ــمار میگرفته اس  رود و دیگر مواردي کهها به ش
ــت، بـدون اینکه دچار خطاي زمان   ــویم، می متعلق بـه آن اسـ ــی شـ  .توانیم از این موارد بهره ببریمپریشـ

ــالکـان مدرنی مانند   ــریعتی«، »الهورياقبال «سـ ــغول » دکتر علی شـ اند و هم بوده» امر اجتماعی«دلمشـ
ــالمت در پولیس «اند از هاي ســلوك مدرن که به روایت بنده عبارتگیري از مؤلفهبهره مشــارکت و مس

 .در منش آنها نیز مشهود است» حساس بودن در تحوالت«و » (شهر)

 
 


