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ادب و عرفان پارسي ،فصل دهم /حافظ و میراث یک دورهي فرهنگي
تمهید:
دوستِ صاحبدلي که اهل کتاب بود و با حافظ هم سر و سري داشت ميگفت تا کنون بسیار کسان در بارهي حافظ
و شعرش جست و جوها کردهاند و کتابها و مقالهها نوشتهاند؛ بسي بیشتر از آن که کسي در این عمر گذرنده و
کوتاه فرصت مطالعهي آن همه را داشته باشد.
گفتهي آن دوست ،این پرسش را برایم برجستهتر ميکند که مگر کدام گنج پنهان در دیوانِ حافظ تعبیه است که
این همه جست و جو و نظرهاي گوناگون را سبب شده است؟ و چگونه است که در نزدِ مردمِ پارسيزبان ،پس از
قرآن هیچ کتاب دیگري به آن پایه نميرسد که دیوانِ حافظ رسیده است؟
براي راقمِ این سطور نه مجالي هست و نه آن صلاحیت که به این پرسش پاسخي شایسته دهد ،اما این اندازه هست
که ميتوان گمانهاي ،یا گمانههایي زد در جست و جوي آن گنج پنهان.
نخستین گام را ميتوان با طرح یک دورهي فرهنگي  -تاریخي و تامل در آن آغاز کرد .دورهاي که از ورود اعراب
به ایران تا روزگارِ حافظ را در بر ميگیرد و دیوانِ حافظ انگار حاصلِ این دورهي پر فراز و نشیب است .آنچه به
این دورهي تاریخي ،ویژگي بخشیده و آن را از دیگر دورهها متمایز کرده است ،زبان و ادب و عرفان است .گمانم
اشارهاي کوتاه به روند شکلگیري این دوره بيمناسبت نباشد ،البته از آن منظر که من دریافتهام .اگرچه در
فصلهاي پیشین ،کم و بیش نکتههایي در این باره نوشته بودم.

اشاره به یک دورهي زبان و فرهنگ:
پس از آنكه زبانِ قرآن بهعنوان زبان دین و حكومت در این سرزمین گسترش یافت ،براي ایرانیان هم دورهي
ت پارسي خود را از دست
تازهاي در عرصهي ادبیات و عرفان آغاز شد .ادبیاتي که نه چندان عربي بود که هوی ِ
بدهد و نه به تمامي پارسيِ پیش از اسلام.

1

ادب و عرفان پارسي ،فصل دهم /حافظ ،میراث یک دورهی فرهنگی

ali-tahmasbi.name

در فصل اول این نکته را یاد آور شده بودم که پارسيِ دري ،ریشه در پارسي میانه داشت که معمولا به عنوان زبانِ
پهلوي از آن یاد شده است که زبان رسمي روزگارِ ساسانیان بوده و بیشتر مورد استفادهي درباریان ،اشراف،
موبدان ،دبیران ،و دیگر طبقات سطح بالاي جامعه بود.
ت ایرانیان بود
همچنین ،در ایرانِ ساساني ،اگرچه آیین زرتشت ،آیین رسمي و مسلط بر فرهنگ و ادب و سیاس ِ
در عینحال ،نحلههاي دیگر دیني هم حضور داشتند بهویژه مسیحیت با رویکرد نسطوري در شمال غربي ایران
و آیین بودایي در بلخ و بامیان و دیگر نواحي شرقِ ایران .افزون بر آن ،یهودیان نیز از دیر باز در نقاط مختلف
ایران به ویژه نواحي مرکزي و جنوب ساکن بودند و همهي اینان به هرحال ایراني شمرده ميشدند و چندان دور
نیست که متأثر از فرهنگ و آیین یکدیگر هم بوده باشند.
همانگونه که در آغاز ورود اعراب ،جنبشهاي مسلحانهي ایرانیان سرکوب شد ،به همان صورت زبانِ پارسي هم
افزون بر آنکه زباني عجمي[گنگ] خوانده شد ،همچنین آن را زبانِ مجوس و اهل دوزخ دانسته بودند .احتمالا به
همین جهت روایات کهنِ پارسي زبانان ،کم و بیش در مناطق شرقي ایران که دورتر از مرکز خلافت بود به صورت
شفاهي گسترش ميیافت.
در روزگارِ بني امیه و بني مروان ،تحقیرِ ایرانیان از سوي اعراب بسیار بود .در برابر این تحقیرها بود که برخي
ایرانیان که در مناطق غربي ایران ميزیستند یا جزو "موالي" شده بودند ،به سرودن اشعاري به زبان عربي اما از
جنس مفاخره روي آوردند .نقل است که در زمان هشامبن عبدالملک ،شاعري ایراني ،اشعاري به زبانِ عربي
ن ایراني خود افتخار کرده و آنان را مردماني کریم ،بخشنده ،آزاده و هنرمند خوانده بود.
سرود که در آن به نیاکا ِ
هشام از این مفاخره چندان برآشفته بود که ابتدا فرمان قتل او را ميدهد اما بعد به تبعید وي در صحراهاي
عربستان راضی ميشود.

1
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 -تاريخ ادبيات ايران ،ذبيحالله صفا ،جلد يک ص02 :
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آنگونه که از متونِ تاریخي بر ميآید ،اتفاق مهمي که از آغاز به قدرت رسیدن عباسیان پدید آمد ،ترجمهي
کتب و روایاتِ پهلوي به زبان عربي بود .برجستهترین نامي که در این مورد به چشم ميآید "روزبه پوردادویه"
معروف به ابنمقفع است که به ترجمهي خداينامه ،کلیله و دمنه و دیگر آثار دوران ساسانیان از پهلوي به عربي
پرداخت که البته به نیرنگ منصور[ از اولین خلفاي عباسي] به قتل رسید .نقل است که وي اولین و برجستهترین
نثر نویسي بود که با بلاغتي کم نظیر به عربي مينوشت ،چندان که گفتهاند برخي نوشتههاي او به نوعي در
رقابت با قرآن نیز بوده است.
ترجمههاي ابن مقفع ،پیش از تاسیس دارالحکمهي بغداد بود و طبعا پیش از آنکه آثار یوناني و سریاني به عربي
ترجمه شود و به فرهنگ عرب راه پیدا کند .تاثیر کار ابن مقفع را شاید بتوان در ایرانیاني که بعدها به نوشتن
تاریخ پرداختند مشاهده کرد بهگونهاي که اغلب مورخان بعد از او به روایات او استناد کردهاند .این تصادفي نیست
ن نوح و
ن پسرا ِ
که در "تاریخ طوال" اثر دینوري  -که از کهنترین کتب تاریخ بعد از اسلام شمرده ميشود -داستا ِ
فریدون و جم در هم آمیخته است و بعد از وي کساني مانند جریر طبري و دیگر مورخین ایراني نژاد ،این
آمیختگي را تداوم بخشیدند.

i

خواه ترجمههاي ابن مقفع ،روایات ساختگي و افسانه بوده باشد ،یا واقعیتي تاریخي ،به هرحال تاثیر این متون
در نگرشِ نسلهاي بعدي چیزي نیست که دستکم گرفته شود .چه در تفسیرهایي که مفسرین از قرآن ارائه
دادند و چه در ادب و عرفان.
شخصیتِ دیگري که در تفسیر قرآن پیشکسوتِ مفسرینِ دیگر شمرده ميشود ،مُقاتلبن سلیمان بود که در
همان آغاز خلافت عباسیان از بلخ به بغداد سفر کرد .وي در حدیث و تفسیرِ قرآن چنان جایگاهي پیدا کرد که
بعدها امام شافعي گفته بود مردم در تفسیر روزيخوار مقاتل هستند .و البته تفسیر و حدیث مقاتل ،مضامین
عجیب و افسانه هم به همراه داشت.
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بهنظر ميرسد ،اغلب متونِ تاریخي ،تفسیري و عرفاني که پس از اسلام به زبان و خط عربي مکتوب شد ،ابتدا بر
سه پایهي قرآن ،تورات و میراثِ فرهنگ پهلوي استوار بود و آثار یوناني و سریاني که از روزگار مامون به بعد مورد
توجه قرار گرفت ،بیشتر در کلام و فلسفه تاثیرگذار شد.
همانگونه که بسیاري از واژگان فلسفي یوناني معرب شد و به زبان عربي راه یافت ،چندان دور نمينماید که
براي برخي مفاهیم کهن پارسي هم واژگاني به زبان عربي ابداع شده باشد .به عنوان مثال ميتوانم از واژهي "ازل"
یاد کنم که نه در شعر عرب جاهلي دیده ميشود و نه در قرآن اما در متون ادبي و عرفاني ما به عنوان یکي از
مهمترین کلیدواژهها در قلمرو عرفان و براي اشاره به پیش از آفرینش مطرح شده است .اسطورههایي که پیش
از آفرینشِ گیتي را به تصویر ميکشند ،تنها در ساختارِ آیینهاي مزدایي معنا پیدا ميکند نه در قرآن .در ادامه
باز هم به این نکته باز خواهم گشت.
مرحلهي سوم ،شکلگیري پارسي نوین بود که بهعنوانِ زباني رسمي از روزگار صفاریان و سامانیان و حمایت
بيدریغ آنان ،مسیر اعتلاي خود را آغاز کرد .افزون بر مضامین ادبي و عرفاني ،برخي متوني که قبلا ایرانیان به
زبان عربي نوشته بودند اندک اندک به پارسي ترجمه شد و بسیاري واژگان دیگر با همان شکل و شمایل عربي
وارد پارسي نوین شد .درست از همینجا است که پارسي نوین ،نه کاملا آن زبانِ دورهي پیش از اسلام بود و نه
زبانِ عربي؛ بلکه در این دورهي تمدنيِ تازهي ایرانیان ،زباني ویژه براي شعر و ادب و عرفان گردید .حتي برخي
واژگانِ قرآن که در آن متن ،معناي خاص خود را دارد ،در این فرهنگ گسترش معنایي پیدا کرد .مانند واژگانِ
"نور" و "ظلمت" که بهنظر ميرسد در پارهاي مضامین ادبي -عرفاني جایگزین "سپنت مینو" و "انگره مینو" شده
است.ii
روند پیشرفت پارسي نوین به گونهاي بود که در آغاز قرن چهارم هجري ،ابوهلال عسکري ادیب و نویسندهي
بزرگي که اعجاز قرآن را تنها در بلاغت آن ميدانست و آثار فرارواني به زبان عربي پدید آورده بود نوشت که
"العجم و العرب في البلاغى سواء(..عجم و عرب در بلاغت برابر هستند)" وي حتي گامي فراتر نهاد و نوشت:
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«  ...وللفرس امثال مثل امثال العرب ،معنيً و صنعىً و ربّما کانَ اللفظ الفارسي في بعضها افصح من اللفظ
العربي»...

2

اگر به این قول ابوهلال وفادار باشیم ،ميتوان گفت که پارسي زبانان چون با عربي هم به خوبي آشنا بودند ،بنا
بر این ميتوانستند هم از امثال و حکم و شعر زبان عربي بهره گیرند و هم گنجینهي زبانِ کهن خود را باز خواني
و از آن برخوردار شوند و احتمالا به همین جهت بود که ابوهلال به این داوري رسید که  « :بسا واژگان پارسي که
فصیحتر از واژگان عربي است».
سامانِ شعر و ادب پارسي ،در این ساختارِ تازهي زباني ،از روزگارِ رودكي و سامانیان روندي جدي و قدرتمند
بهخود گرفت .بسیاري از بزرگان شعر و ادب و عرفان ،با منظومههاي بلندي چون شاهنامه و گاه با آثار منثوري
چون تاریخ بیهقي ،اسرارالتوحید ،کشفالمحجوب ،کشفالاسرار میبدي ،انسان کامل عزیز نسفي و ،...کوشیدند
تا این زبان را روز به روز فربهتر و ویراستهتر کنند چندانکه بتوان هم قرآن را و هم ادب و فرهنگ ایراني را با این
زبان فهم کرد .همین کوششهاي بسیار که قرنها تداوم یافت ،در روزگار حافظ به اوج رسید و این زمینه را
فراهم کرد تا وي با صیقلیافتهترین واژگان و جملهها دیوانِ شعر خود را رقم زند.
به تعبیر دیگر ،شعر حافظ ،هم بهلحاظ زبان هم محتوا ،فرایندِ تجربههاي شاعران و عارفان پیش از اوست که
هم عربي دان بودند و بلاغت قرآن را بهتر از عربها ميفهمیدند و هم پارسي نوین را به عنوان زبان ادب و عرفان
به اوج رسانیده بودند و انگار همهي آنان در سرودههاي حافظ حضور یافتهاند و هر کدام به نحوي در شعر او حیات
تازه پیدا کردهاند .از رودکي تا فردوسي و خیام و سنایي و نظامي و سعدي ،و از ابوسعید ابوالخیر تا عینالقضات
و شیخ اشراق و بسیاري عارفان دیگر.
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 -الفروق فيالغه ،مقدمه ،ص :بيست
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بنا بر این پیشفرض ،یا بگو این گمانه ،این دورهي ادبي -فرهنگي ،لااقل چهار مرحلهي مهم را پشت سر گذاشته
بود .اول :یادگیري زبان عرب توسط ایرانیان و مسلط شدنِ بر این زبان .دوم :انتقال اسطورهها و خداينامهها و
دیگر مضامین فرهنگ پارسي به زبان عربي .سوم :پدید آمدنِ پارسي نوین از آمیزش زبان عربي با زبانِ پارسي
که معمولا آن را پارسي دري هم گفتهاند .و چهارم :رونق همین پارسي نوین به عنوان زبان رسمي در نظم و نثر
با محتواي ادب و تاریخ و عرفان و تفسیر و  ...که آمیزهاي از اسطورههاي دو اقنوم فرهنگي و دیني هم بود

روایتِ به اشاره:
بهنظر ميرسد که به روزگار حافظ ،دیگر کسي در صدد پدید آوردن منظومههاي بلندي چون شاهنامه و دیگر
دیوانهایي از آن دست نبود ،اگر هم بود در بازار این روزگار رونقي نداشت .داستانها ،اعم از تاریخي ،عشقي،
عرفاني ،به تفصیل در طول چند قرن گذشته فراهم شده بود و در پیش چشم اهل دانش قرار داشت .همچنین
تفسیرها و تاویلهاي قرآني همه و همه با نگرشهاي گوناگون ،به عربي و پارسي در مجلدات بسیار تدوین شده
بود .اعم از تفسیرهاي مبتني بر حدیث ،تفسیرهاي مبتني بر لغت شناسي ،تفسیرهاي عرفاني -ادبي و...
حالا -یعني در زمانهي حافظ -همینکه ميگفتي "افراسیاب" یا "سیاوش" روایت مفصل شاهنامه در بارهي
افراسیاب و سیاوش به ذهن مخاطب فراخوان ميشد و نیازي به شرح و تفصیل نداشت که بگویي افراسیاب فلان
کس بود که در فلان سرزمین چنین و چنان کرد .همینکه کسي بگوید "حلاج" تمامي روایات در باره او که در
تاریخها و تذکرهها و متون ادبي -عرفاني نوشتهاند به ذهن مخاطب هجوم ميآورد .همینکه بگویي یوسف و
ت
یعقوب ،بسیاري داستانها که در تفاسیر آمده پیش چشم جان ميگرفتند .درست همینجا است که "روای ِ
ت مفصل ميشود.
ن روایا ِ
بهاشاره" جایگزی ِ
این شیوهي "روایتِ به اشاره" همان است که حافظ از آن سود جسته و در سرتاسر دیوان شعرش دیده ميشود.
حتي گاهي نیاز به آوردنِ نامِ فلاني را هم ندارد که مثلا بگوید "حسین منصور حلاج" و اینکه چرا او را کشتند و
بردار کردند و سوختند ،همین کفایت ميکند که بگوید:
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جرمش این بود که اسرار هویدا ميکرد

احتمالا آشکار است که در اینجا منظورم از "روایتِ بهاشاره" صرفا به امور رایج در روزگار شاعر و نویسنده محدود
ث گذشتهي فرهنگي را شامل ميشود.
نميشود بلکه همهي میرا ِ
"روایتِ به اشاره" سبک یا شیوهاي از بیان و کتابت است که در قرآن نیز دیده ميشود .توضیح اینکه در سلسلهي
پیامبرانِ ابراهیمي ،اولین کتاب موجود ،توراتِ موسي(اسفار خسمه) و سپس کتب انبیاء دیگر بني اسرائیل
(مجموعهي عهد عتیق) و انجیلها (و مجموعهي عهد جدید) دانسته شده است و قرآن نیز به عنوان آخرین کتاب
در این سلسلهي دین ابراهیمي دیده ميشود.
اگر متن قرآن را با متن تورات مقایسه كنیم ،هر داستان تورات را به عنوان روایتي مفصل ميببینیم كه وقایعِ هر
داستان را بهگونهاي پیوسته بههم و در خط ممتدي آغاز كرده و با شرح جزئیات تا فرجام ادامه داده است .اما
متن قرآن به جاي روایت خطي و ممتد ،فقط فرازهایي از وقایع و حوادث را بیان ميكند که قبلا به تفصیل در
کتب عهد عتیق آمده است و چنان است که پاي از چكاد به چكاد ميگذارد.
"روایتِ بهاشاره" بهگونهاي است كه حتي ممكن است خوانندهي متن در آغاز احساس كند كه نوعي گسست در
متن ایجاد شده است اما هنگامي كه اشارهها و پیوستگيهاي آیات قرآن را با داستانهاي کتب عهد عتیق بیابیم،
همهي آن شكستگيها و گسستها از میان ميرود.

iii

بهتعبیر دیگر ،چنان مينماید که در روزگارِ بعثت،

مخاطبانِ قرآن ،مشروح داستانهاي کهن را ميدانستند و لزومي نداشت که در قرآن همهي آن طول و تفصیلها
از نو تکرار شود .مثلا هنگامي که در سورهي طه ميخوانیم" :هل اتاک حدیثِ موسي؟" [داستان موسي براي تو
رسید؟] پرسش بهگونهاي است که انگار مخاطب ،داستان موسي را ميداند و سپس بيآنکه وارد جزئیات شود به
فرازهایي از آن داستان اشاره ميکند تا شاید چرخش تازهاي در معناي داستان پدید آورد.
با کمي تساهل ميتوان گفت که تفاوت اشعار حافظ با مثنويهاي بلندي همچون شاهنامه و دیگر متون ادب
پارسي ،مانند تفاوت متن قرآن با کتب عهد عتیق است.
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نكته دیگري كه در اشارات قرآن به کتب پیشینیان دیده ميشود این است که هنگام طرح هرکدام از فرازها،
چرخشي تازه در معناي روایت پیشینیان پدید آورده است .به عنوان نمونه ،اگر اشاراتي ظاهرا پراکنده به داستانِ
ابراهیم آورده ،معمولا در هر اشارهاي معنایي تازه هم به کلیت داستان داده است چنانکه مثلا اگر در تورات عهد
خدا با ابراهیم مبتني بر نژادِ برگزیده است 3،اما در قرآن با ذکر یک آیه ،آن عهد از دایرهي نژادي بیرون آورده
شده و ابراهیم کهنالگوي انسان تمام براي همهي مردمان دانسته شده است 4.این شیوهي بازخواني را کم و بیش
و بهگونهاي دیگر در غزلها و هم در دو مثنوي دیوان حافظ به ویژه در ساقينامه ميتوانیم بیابیم .چه آنجا که از
پیرِ مغ یاد ميکند یا از جام جم ،یا از گم شدنِ لشگر سلم و تور در بیابانهاي بيدر و دروازهي تاریخ( .در ادامه
باز هم به این نکته خواهم پرداخت)
همچنین "روایتِ بهاشاره"  -چه در قرآن و چه در دیوانِ حافظ -بهساختارِ زبان در یك دورهي ویژهي تاریخي نیز
مربوط ميشود .بهتعبیر دیگر ،ساختار واژگاني و نحويِ زبان در یك جامعه ،باید بهحدي از كمال و پختگي
رسیده باشد كه "اشارهگر" بتواند با كوتاهترین جملهها ،معناهاي مفصل و پیچیده را بهسرعت به ذهن مخاطب
انتقال دهد .همچنین بتواند ،بخشهایي از كلام را که مخاطب از قبل ميداند و با آن آشناست ،چنان حذف كند
كه آسیبي به معناي موردِ نظرش نرساند .بهنظر ميرسد كه چنین ویژگيهایي در هر دورهي تمدني ،فقط یك
بار پدید ميآید.
ادبیات و زبان پارسي هم که از ورود اسلام به بعد دورهي تازهاي را آغاز کرده بود ،متناسب با شرایط اجتماعي،
سیاسي ،دیني و اقتصادي که بر جامعه حاکم بود ،پیش آمده بود و شکل گرفته بود و متناسب با همان شرایط
به کمال خود رسیده بود.

3

 -کتاب پيدايش ،باب پانزدهم به بعد
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 -قرآن ،سورهي دوم(بقره) آيهي 401

8

ادب و عرفان پارسي ،فصل دهم /حافظ ،میراث یک دورهی فرهنگی

ali-tahmasbi.name

پس از فروپاشي خلافت عباسیان و طلعیهي پدید آمدنِ ایرانِ مستقل از دستگاه خلافت ،این دوره از تاریخ این
سرزمین هم به پایانِ خود نزدیک ميشد و انگار حافظ آمده بود تا این قرنهاي خون چکان و پر از ترس و امید
را به همان شیوهي "روایتِ به اشاره" واگویه کند و بازخواني شایسته و قابل تامّلي هم از این دوره به دست دهد.
احتمالا همین است که غزلهاي حافظ براي دورههاي بعد ،تقلید پذیر نیست.

حتِ عشق.
دو سا َ
ي ما ،غزل ،یا هر نثر و نظم عاشقانه ،هنگامي عرفاني دانسته ميشد که عاشقانهها معطوف به
در سنت ادبي -عرفان ِ
خداوند و عالم بالا باشد .احتمالا بههمین جهت بسیاري از اهل نظر سعدي را که نابترین غزلهاي عاشقانهي
زمیني و انساني را سرود ،عارف نميشمارند .و حافظ را برخي عارف ميشمارند و برخي نه ،شاید از آن رو که زبانِ
پر ایهامِ حافظ ،ظرفیتِ تاویلپذیري شعرش را چنان گسترش داده که هرکسي به زعم خود ميتواند جایگاهي
دلخواه براي او قایل شود .در عین حال ،برخي نشانهها در دیوان حافظ دیده ميشود که گرایش او را به همین
زندگي زمیني پر رنگتر نشان ميدهد.
خواه سعدي و حافظ را عارف بشماریم ،یا نه ،چیزي که در عاشقانههاي این دو بزرگ براي من ارجمند است توجه
به واقعیتِ بشري در زمین زندگي و سرشتِ انساني انسان است ،البته هرکدام از زاویهاي نسبتا متفاوت.
در فصلهاي پیشین ،مضامینِ ادبي-عرفاني را که پس از اسلام تا روزگار حافظ پدید آمده بود ،در دو گرایشِ نسبتا
مشخص پيگیري کرده بودم .یکي گرایشِ عارفاني که مضمون "عشق" را بیشتر در ارتباط با خدا قرار داده بودند،
سوداي ملکوت و عالم معنا را داشتند ،در عالم خیال تصویرهاي بدیع و جذاب پدید آوردند و مست مي لاهوت دست
در دست ملکوتیان رقص و پایکوبي کردند و سرودند که:
بر همگان گر زفلک زهر ببارد همه شب من شکر اندر شکر اندر شکر اندر شکرم
ت
و دیگر ،آنانکه زمین و زندگي و عشقِ به زمینیان را خلاف تقدیر آسمان ندانستند .دوست داشتن را در ساحَ ِ
ت به معشوق را آموختند.
زمیني آن اعتلا بخشیدند ،زیبایي صورت و معنا را ارج نهادند و حرم ِ
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این البته با سوداهاي صرفا جنسي که معشوق را سرسپرده و مطیع ميخواست ،بسي متفاوت بود .همانگونه که
تفاوت حیرت انگیزي است میان عاشقانههاي سعدي و آنچه مثلا در اشعار فرخي سیستاني است.
غزلهاي عاشقانهي سعدي و حافظ ،حتي داستان شیخ صنعان و دختر ترسا را –که در منطقالطیرِ عطار آمده-
ميتوان نمونههاي "والایشپذیر" از این نوع عشق تلقي کرد که از صورتِ ظاهرِ معشوقه آغاز ميشود ،و به معناهاي
عمیقِ انساني گسترش ميیابد 5.این تقسیم بندي البته دقیق نیست و بسا که گاهي هر دو گرایش به نوعي با هم
تلفیق ميشد.
در بارهي واقعیتگرایي سعدي و تفاوت رويکرد او با ملکوتگرایي مولوي ،در فصلهاي پیشین اشارهاي داشتم
اگرچه آن اشارهها بسي نابسنده مينماید در عین حال آنچه از او ميتوانیم بیاموزیم ،شاید به اندیشیدن در بارهي
صلح و حرمت به انسان و زمین نزدیکتر باشد .حتي قصهي او در بارهي سگي که در بیابان از تشنگي رمقي در او
باقي نمانده ،ميآموزد که چگونه ميتوان مهر خود را صدقهي نیازمندان کرد.
سَبُکي و سنگیني هم که پیشتر به آن اشاره کرده بودم 6،براي طرح همین دو گرایش بود .مولوي اگرچه بسیار از
عشق سخن گفته است در عین حال بیشتر گرایش به "سَبُکي" دارد ،دل در گرو آسمان و ملکوت نهاده است .بسا
که تحقیر کنندهي خواستههاي تنانه و زمیني ،و خواهانِ "روح"ي مجرد براي پرکشیدن به عالم بالا است .و در
صحنهي دیگر که سنگینيِ "بودن" در این هستي را مينمایاند حافظ را ميبینم که روایتِ آسمان و ملکوت را چندان
باور ندارد تکیه بر این بحر معلق نميکند .کسي چه ميداند که در پرده چه ميرود.
احتمالا از همین تردیدها نسبت به عالم بالا و دل نهادن به زندگي در این عالم زمیني است که سنگیني عشق قابل
درک ميشود .عشقي که ابتدا آسان مينمود و بسي صوفیان و عارفان را دلخوش داشت اما چند گامي بعد چه
سنگین و گرانبار ميشود.

5

 -نگاه کنيد به :نگاهي ديگر به حکايت شيخ صنعان ،در همين سايت
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 -نگاه کنيد به فصل ششم از ادب و عرفان انسانگرا
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چندان دور نیست که حافظ "عشق" را همان امانتي ميداند که آسمانها و کوهها تحمل آن را نداشتند و آدمي آن
را برداشت 7.سنگیني این امانت را انگار سبکبارانِ ساحلها در نميیابند ،خواه منظور از "سبکباران" ملائکِ ملکوت
باشند ،خواه آنان که در عالم خیال بال گشوده و دست در دست کروبیان زهره و ماه و مشتري را زیر پا نهاده باشند.
نه فرشته و نه آن کس که در خیالاتِ خوش با فرشتگان ميرقصد ،خبر از بیداد و ظلمتي ندارند که پیش پاي انسان
زمیني گسترده است .و این ابیات در آغاز دیوان او چه خوش نشستهاست که:
مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دَم جرس فریاد ميدارد که بر بندید محملها
منزل جانان ،همینجا است که عشق فرصت ظهور و تجلي پیدا ميکند ،همین اکنون است .اما انگار هر "دَم" و هر
نفس به مثابهي بانگ جرسي شده که آدمي را به سوي مرگي پیش ميراند که آن سویش در پرده و پوشیده و
نامعلوم است:
شب تاریک و بیم موج و گردابي چنین هایل

ن ساحلها
کجا دانند حال ما سبکبارا ِ

ارج نهادن به زندگي در این زمین ،البته به معناي دنیاگرایي نیست ،بلکه غنیمت شمردنِ آناتِ عمر است ،شاید
همینگونه بوده است که سفارش ميکند:
فرصت شمار صحبت ،کز این دو راهه منزل چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن.
این رويکرد در بارهي "عشق" با رويکرد مولوي بسیار متفاوت است که مدام در اشتیاق پر کشیدن به عالم دیگر
و ترک زندگي تنانه بود ،چندان که توصیه ميکند:
اي عاشقان ،اي عاشقان ،هنگام کوچ است از جهان در گوش جانم ميرسد طبل رحیل از آسمان

iv

پس منظورم از دو ساحت عشق همین بود که یکي پاي در زمینِ واقعیت دارد ،واقعیتي که با همهي سنگیني و
تلخوش بودنش ،دلپذیرتر از بوسه بر لبان دختران است .و آن دیگري ،کنده شده از زمینِ واقعیت ،مست ميلاهوت،
در سوداي جاودانگي.

7

السماواتِ َو ْ
ضنَا ْ
ُ
َّ
َ
اْلَمانَ َ
 إِنَّا َع َر َْحم ِْلنَها َو أَ ْ
ل َفأَبَ ْينَ أَ ْن ي ْ
شف َْقنَ ِم ْنها َو َ
كان
سان إِنَّ ُه
اْل ْن
ة َعلَى
اْلَرْضِ َو ْالجِبا ِ
حمَلَهَا ْ ِ

ظَلُوماً َ
ج ُهوال ً (آيهي  ،20سورهي احزاب)
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حافظ اگر چه گاهي مخاطب را فرا ميخواند تا به یاري هم آسمان را سقف بشکافند و طرحي نو در اندازند ،اما بهنظر
ميرسد در این کار توفیق چنداني پیدا نکرد.

پرسشهاي بزرگِ بيپاسخ
سرزمین خیال ،جذابتر از آن است که بتوان آن را نادیده انگاشت .بنمایهي هنرها انگار در آنجا تعبیه است .آدمي
در سرزمینِ خیال ميتواند کوهها را با اشارهي انگشت جابجا کند بيآنکه در عالمِ واقع چیزي تغییر کرده باشد و آب
از آب تکاني بخورد.
در ارتباط عالم خیال و واقعیت تمثیلي آشناتر بگویم ،کسي که اولین بار قایق را ابداع کرد ،هنرمندي بود که نیمي
در سرزمین خیال و نیمي دیگر در عالم واقع بود .یعني که در "صورتِ خیالي" اش ،رشتههایي وجود داشت که
ميتوانست آن صورت خیالي را به عالم واقعي هم تسرّي دهد و توانایي تازهاي در زندگي آدمیان پدید آورد.
در ادبیات – به عنوانِ نوعي از هنر -نیز ميتوان از همین تمثیل استفاده کرد .یکي آنکه کلکِ خیالانگیز خود را به
ناکجا آباد پیوند ميدهد ،تصویرهاي بدیع ميآفریند ،چندان جذاب و دلپذیر که مخاطب را با خود ميبرد به فراسوي
این هستي ،گاه دستش را به دست فرشتگان ميدهد تا در ملکوت رقص و پایکوبي کند ،و گاه در هوس دیدار با
صاحب عرش ،دیده و دل از واقعیتِ عالم واقع برکَنَد.
ت
نوع دیگر ،اگر چه بنمایهي خود را در فراسوي گیتي ميانگارد اما تلاش دارد تا ارادهي آن قلمرو را با خواس ِ
گیتیانهي خود نزدیک کند .مثلا در گفتار منسوب به ابوالحسن خرقاني دیده ميشود که با خداوند به چالش بر
ميخیزد ،با او کشتي ميگیرد تا رنجِ مردمانِ دردمند را از بخارا تا درِ شام به یادِ خداوند بیاورد و براي این درد و
رنج چارهاي بیندیشد.
اما رويکرد واقعگراتر از او را در سعدي و دیوان او ميبینیم که نابترین غزلها ،و هنرمندانهترین نثرِ ادبياش ،در
ت انسانِ واقعي رخ مينماید .در این شیوهي ادبي ،توجه مخاطب معطوف به امور واقعي
پیوند با عالمِ عیني و سرش ِ
زندگي و رابطهي انسان با دیگران ميشود.
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به تعبیر دیگر ،فرو کاهیدن رنجِ انسان از گزندها و آسیبهایي را ميتواند نشان دهد که از روابط ناسالم ما با دیگران
شکل ميگیرد .یکي از مهمترین آموزههاي این گونهي ادبي ،داوري نکردن در بارهي دیگران است که به ویژه در
جاي جاي دیوانِ حافظ هم دیده ميشود.
ویژگي بنیاديتر در تفاوت این دو شیوه ،پاسخ به مسائل "وجودي" در شیوهي اولي است و طرح پرسشهاي
بيپاسخ در شیوهي دومي.
نحلهاي از عارفان -که داناي اسرار غیب دانسته ميشدند -خردگرایان و حکیمان را گمراه ميخواندند و مبتني بر
همان باوري که از غیب و ازل و لوح محفوظ و عالم امر داشتند ،براي هر پرسشي پاسخي ميیافتند و این پاسخها
را شادمانه براي پیروان خود اظهار ميکردند .نقطهي کانوني در این پرسش و پاسخها مسئلهي آفرینش ،مرگ،
بقاي روح و راه یافتن به آنسوي این زندگي کنوني بود .در گمانِ آنان:
« سالکانِ حقیقت ،عالم امر و مبداء روح را مشاهده کردهاند ،اسرار وجود را دانستهاند ،سرنوشت هر صنف
از موجودات و هدف از آفرینش هر چیز را شناختهاند ،از دریچهي ازل به ابد نگریسته و مرجع و معاد هر
طایفه را دیدهاند»..

8

مبتني بر همین باور است که نجم رازي v،عمر خیام را سرگشتهاي در ظلمات دانسته بود که در بیاباني تاریک و
تهي سرگردان است .وي براي اثبات ضلالت خیام این رباعي را از او نقل کرده است که:
در دایـرهاي کامـدن و رفتـن مـاسـت آن را نه بدایـت نه نهایـت پیـداست
کس مينزند دمي درین عالم راست

کین آمدن از کجا و رفتن به کجاست؟

9

اتفاقا این پرسشِ خیام تا حدودي از جنس همان مضامیني است که حافظ هم در اشعار خود کم و بیش آورده است:
که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را

حدیث از مطرب و مي گو و راز دهر کمتر جو

 -8مرصادالعباد ،ص00 :
 -9همان ،ص04 :
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حتي گاهي چنان از لطف ازل نومید ميشود که براي پس از مرگ هم جایي جز خاک نميبیند و اگر چرخشي و
رقصي بر فراز چرخي به تصور آورَد ،جز چرخ کوزهگران نخواهد بود:
روزي که چرخ از گِل ما کوزهها کند زنـهار کاسـهي سر ما پرشراب کن
یا آنجا که ميگوید:
بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کني خون خوري گر طلب روزي ننهاده کني
آخـرالامر گل کـوزه گران خواهـي شـد حالیـا فکر سبـو کن که پر از بـاده کني
اگرچه "روزي ننهاده" ظاهرا اشاره به مقدراتِ خداوند در مورد هرکسي هست ،اما معناي دیگرش ميتواند اشاره به
بهشتِ برین در عالم پس از مرگ هم باشد به ویژه که در ادامهي همین غزل ميگوید:
گر از آن آدمیاني که بهشتت هوس است عیش با آدمياي چند پري زاده کني
از این گونه ابیات در دیوان حافظ چندان هست که گرایش کلي او را به همین آناتِ زندگي از یک سو ،و دل بریدن
از وعدههاي لاهوتي از سوي دیگر ،به روشني نشان ميدهد:
خیز و در کاسهي زر 10آب طربناک انداز پیشتر زان که شود کاسهي سر خاک انداز
عاقبت منزل ما وادي خاموشـان اسـت

حالیـا غـلغله در گنبـد افـلاک انداز

انگار در تمامي این ابیات ،پرسشِ بزرگي هم جا خوش کرده است که پس تکلیف این همه آیات و اخبار و حدیث
که در باب عالم پس از مرگ آوردهاند چه ميشود؟ این همه چکامهها و غزلها و قصهها که عارفان در اشتیاقِ آن
سوي دیگر سرودهاند ،همه آیا لاف و گزافه بوده است؟
تردید ،تردید ،نگاه مشکوک به آنچه براي دیگران روشن و قطعي و بلاشک شمرده ميشد .شاید درست از همینجا
باشد که نوعي دیگر از عرفان ميتواند پدید آید .عرفاني که عارف در آن قلمرو بر نادانستهها صبوري کند و در برابر
غیب پاسخهاي من درآوردي و بي پایه و حقیر نگذارد .در این قلمرو است که ميگوید:
در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود از گوشهاي برون آي اي کوکب هدایت
10

 -شايد در اصل "کاسهي سر" بوده باشد
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از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود زنهار از این بیـابان وین راه بينهایـت
این راه را نهایت صورت کجا توان بست کش صد هزار منزل بیش است در بدایت
حافظ در پي ارشاد مخاطبانش و پاسخ گفتن به پرسشهاي بزرگ نیست ،بلکه خود را و مخاطب را با پرسشهاي
بزرگِ بيپاسخ و معماي ناگشودهي"دهر" درگیر ميکند.
چیسـت این سـقفِ بلندِ سادهي بسیـار نقش؟

زیـن معما هیـچ دانا در جهان آگاه نیـست

vi

خود را نه مراد ميداند و نه مرید .نه چون صوفیان و اهل طریقت طامات ميبافد نه همچون فلاسفه و متکلمین از
عقل ميلافد .او خداوندِ تردیدهاي بزرگ است ،نه اینکه با کلام مقدس بیگانه باشد ،اتفاقا قرآن را بهتر و بیشتر از
هر کس ميشناسد ،آن هم با چهارده روایت.
آشنایي با قرائتها یا روایتهاي گوناگون از قرآن ،به هرحال این نگاهِ تردید آمیز را ميتواند سبب شود که "کدام
درست است؟" زیرا گاهي یک روایت که مثلا یکي از تابعین در بارهي آیتي از قرآن نقل کرده ،با روایتي که دیگري
در بارهي همان آیه نقل کرده معنایي متفاوت و گاه متناقض پیدا ميکند .چندان که از یک قرائت نوعي جبرگرایي
و تایید اشعريگري فهم ميشود و قرائت دیگر از همان آیه معطوف به ارادهي انسان است.

vii

شاید همینگونه است که حافظ گاهي میراثي که از قرآن به او رسیده است را هم براي پاسخگویي به مسائل وجودي
چندان بسنده نميیابد و به وضوح اظهار ميکند که:
سخن از مطرب و مي گو و راز دهر کمتر جو که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را
یا آنجا که ميگوید:
یکي طامات ميبافد ،یکي از عقل ميلافد بیا کین داوريها را به پیش داور اندازیم
افزون بر این روایاتِ گونهگون از قرآن ،همچنین حافظ از احوال و گفتار کساني چون ابوسعید ابوالخیر هم غافل
نبوده است که هرگاه در نزدش قران ميخواندند ،هنگامي که قاري به آیات عذاب ميرسید ،ابوسعید به قاري
ميگفت آن آیات را نخواند و نادیده گیرد.
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احتمالا همهي این میراث درهم تنیده و هفتجوش ،از یکسو و ناامني انسان در این روزگار از سوي دیگر ،از عوامل
مهمي بود که حافظ اندیشهي خود را معطوف به همین زندگي کنوني کند و چون بيمهري روزگار عرصه بر او تنگ
ميگرفت و سنگیني بارِ هستي بیش از پیش بر او فشار ميآورد ،گامي فراتر از خیام ميگذارد و بي هیچ طنزي این
پرسش درد آلود را به میان ميآورد که:
این چه استغناست یا رب وین چه قادر حکمت است؟ کاین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست
صـاحـب دیوان ما گویـي نميدانـد حسـاب

کانـدر ایـن طغـرا نشـان حسبـه لله نیست

در عین حال حافظ گاهي هم چون صاحب مرصادالعباد بهگونهاي بر زلف سخن شانه ميزند که گویي اسرار ازل را
ميداند .این گونه گونه شدن در سخن حافظ شاید از آن جهت باشد که او به هرحال وارث دورهاي از ادب و عرفان
است که هم خیام در آن حضور دارد هم ابوسعیدابوالخیر ،هم فردوسي هم حلاج و روزبهان بقلي.
عزم کرده بودم که این نوشته ،آخرین قسمت در بارهي حافظ باشد ،اما هنوز در ذهنم چند نکتهي مهم دیگر باقي
است که شرح آن را براي فصل بعدي ميگذارم .این نکتهها عبارتند از مفهوم ازل و تفاوت آن با روز الست ،خرابات
مغان ،جام جم ،دایره و نقطهي پرگار ،و مطالبي در بارهي رابطهي حافظ با قرآن .البته اگر توفیق رفیق راهم باشد.
پنجم آذر ماه  ،5931مشهد

توضیحات :
 - iظاهرا پیش از این عربهاي حجاز ،نه خداينامه داشتند و نه مکتوبي در بارهي تاریخ ،بلکه تنها علم انساب و شجرهي نسب بود
که هر قبیلهي براي خود تدارک دیده بود تا به نیاي بزرگ خود افتخار کند.
ii

 -در تفسیري که مقاتلبن سلیمان از آیهي نور ارائه داده ،لفظ "زجاجه" را به کالبد محمد تاویل نموده که نور خدا در آن کالبد تعبیه

است .این همان چیزي است که در آیین مزدایي براي کالبد انسان دانسته شده است و بعدها حلاج که همه را نور ازلي خواند احتمالا از
همین تاویل استفاده کرده است .همچنین توجه به این نکته هم مهم است که مقاتل در ابتداي خلافت عباسیان(شاید حدود سال
521هجري) از بلخ به بغداد هجرت کرد و در آنجا به عنوان بزرگترین محدث و مفسر مطرح بود.
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 -به عنوان نمونه ميتوانم از داستان موسي یاد کنم که در تورات به تفصیل و بهصورتي پیوسته ،از تولد تا مرگ او ،جزء به جزء

آمده و چهار کتاب عهد عتیق را به خود اختصاص داده است .اما در روایت قرآن ،تنها به فرازهایي از داستان اشاره شده است .مانند
آنچه در سورهي طه آمده است.
 - ivغزلي در دیوان شمس با این مقطع
اي عاشقان اي عاشقان هنگام کوچ است از جهان در گوش جانم مي رسد طبل رحیل از آسمان
نک ساربان برخاسته قطارها آراسته

از ما حلالي خواسته چه خفتهاید اي کاروان

 -vنجم رازي است که حدود سي سال از مولوي کهنسالتر بود و از این جهت تا حدودي پیشکسوت مولوي هم شمرده ميشود .وي
که شورمندي عاشقانه را با عبادت و ذکر مدام در هم آمیخته بود کتابهایي به زبان عربي و پارسي نوشت ،از مهمترین آثاري که به
زبان پارسي نوشته است و از نمونههاي ارزندهي زبان پارسي شمرده ميشود کتاب مرصادالعباد است.
 - viاهمیت سخن حافظ آنجا بیشتر آشکار ميشود که مثلا انگیزهي هلاکوخان در حمایت از تاسیسِ رصدخانهي مراغه را دانسته باشیم.
این رصد خانه حدود صد سال پیش از حافظ به همت خواجه نصیر طوسي و حمایت هلاکو بنا شد و ظاهرا براي همین بود تا اهل نجوم
بتوانند حوادث ایّام آینده و كیفیت امتداد عمر و حال نفس و بقاى ملك و وسعت آن و كیفیّت توالد و تناسل را معلوم دارند .این نکته
اگرچه ظاهرا ربطي به عرفان کساني چون نجمالدین رازي و مولوي ندارد ،اما در جوهره و اصل یگانه مينمایند.
 - viiبه عنوان مثال ،برخي تفسیرها براي آیهي چهارم از سورهفجر دو قرائت نقل کردهاند یکي "والیلِ اذا یسر" یعني قسم به شب که
ميگذرد ،اما قرائت دیگرش را "ولیلِ اذا یسري" گفتهاند یعني قسم به آنان که در شب ميگذرند ،روندگان شب .آشکار است که از
قرائت اول نوعي اشعري گرایي و جبر تلقي ميشود ولي قرائت دوم معطوف به ارادهي انسان است /.نگاه کنید به تفسیر کشف البیان
عن تفسیرالقرآن ،اثر ثعلبي و همچنین روضالجنان اثر ابوالفتوح رازي ،ذیل تفسیر سورهي فجر
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