
 ali-tahmasbi.com ی فرهنگی، میراث یک دورهحافظ  / دهم، فصل گراانسانادب و عرفان 

 
1 

 ي فرهنگيو میراث یک دوره / حافظدهم، فصل گراانسانادب و عرفان 

 د: یتمه

حافظ  يار کسان در بارهیگفت تا کنون بسيداشت م يکه اهل کتاب بود و با حافظ هم سر و سر يدوسِت صاحبدل

ن عمر گذرنده و یدر ا يشتر از آن که کسیب يبس ؛اندها نوشتهها و مقالهاند و کتابو شعرش جست و جوها کرده

 آن همه را داشته باشد. يکوتاه فرصت مطالعه

ه است که یواِن حافظ تعبیکند که مگر کدام گنج پنهان در ديتر مم برجستهین پرسش را برایآن دوست، ا يگفته

زبان، پس از يگوناگون را سبب شده است؟ و چگونه است که در نزِد مردِم پارس يمه جست و جو و نظرهان هیا

 ده است؟یواِن حافظ رسیرسد که ديه نمیبه آن پا يگریچ کتاب دیقرآن ه

 ستن اندازه هیاما ا ،سته دهدیشا ين پرسش پاسخیت که به ایهست و نه آن صالح ين سطور نه مجالیراقِم ا يبرا

 آن گنج پنهان.       يزد در جست و جو یيهاا گمانهی، ياتوان گمانهيکه م

که از ورود اعراب  ياو تامل در آن آغاز کرد. دوره يخیتار - يفرهنگ يک دورهیتوان با طرح ين گام را مینخست

ه ب است. آنچه بیفراز و نش پر ين دورهیواِن حافظ انگار حاصِل ایرد و دیگيران تا روزگاِر حافظ را در بر میبه ا

ز کرده است، زبان و ادب و عرفان است. گمانم یها متماگر دورهیده و آن را از دیبخش يژگی، ويخیتار ين دورهیا

در  ام. اگرچهافتهیمناسبت نباشد، البته از آن منظر که من دريب ن دورهیا يریگکوتاه به روند شکل يااشاره

 ن باره نوشته بودم.یدر ا یيهانکتهش ین، کم و بیشیپ يهافصل

 :زبان و فرهنگ يک دورهیاشاره به 

 يدوره هم انیرانیا يعنوان زبان دین و حكومت در این سرزمین گسترش یافت، براپس از آنكه زباِن قرآن به

خود را از دست  يِت پارسیبود که هو يکه نه چندان عرب ياتی. ادبات و عرفان آغاز شدیادب يعرصه در ياتازه

  ش از اسالم.یپ ِيپارس يبدهد و نه به تمام

 داشت که معموال به عنوان زباِن اد آور شده بودم که پارسِي دري، ریشه در پارسي میانهین نکته را یدر فصل اول ا

، اشرافان، یدربار يشتر مورد استفادهیان بوده و بیروزگاِر ساسان يکه زبان رسم پهلوي از آن یاد شده است

 جامعه بود.  يگر طبقات سطح باالیران، و دیموبدان، دب
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ان بود یرانیاسِت ایو مسلط بر فرهنگ و ادب و س ين رسمیین زرتشت، آیی، اگرچه آيراِن ساسانین، در ایچنهم

ران یا يدر شمال غرب يکرد نسطوریت با رویحیژه مسیوهم حضور داشتند به ينیگر دید يهاحال، نحلهنیدر ع

ف ر باز در نقاط مختلیز از دیان نیهودی، ران. افزون بر آنیشرِق ا يگر نواحیان و دیدر بلخ و بام یين بوداییآو 

شدند و چندان دور يشمرده م يرانینان به هرحال ایا يو جنوب ساکن بودند و همه يمرکز يژه نواحیران به ویا

 گر هم بوده باشند.یکدین ییثر از فرهنگ و آست که متأین

هم  يان سرکوب شد، به همان صورت زباِن پارسیرانیا يمسلحانه يهاگونه که در آغاز ورود اعراب، جنبشهمان

ن آن را زباِن مجوس و اهل دوزخ دانسته بودند. احتماال یچنهم ،]گنگ[ خوانده شديعجم يافزون بر آنکه زبان

ران که دورتر از مرکز خالفت بود به یا يقش در مناطق شریزبانان، کم و ب يات کهِن پارسین جهت روایبه هم

 افت. یيگسترش م يصورت شفاه

 يرخرها بود که بین تحقیار بود. در برابر ایاعراب بس ياز سوان یرانیِر ایمروان، تحق يه و بنیام يدر روزگاِر بن

اما از  يبه زبان عرب يبه سرودن اشعار ،" شده بودنديا جزو "موالیستند یزيران میا يان که در مناطق غربیرانیا

 يبه زباِن عرب ي، اشعاريرانیا يبن عبدالملک، شاعرآوردند. نقل است که در زمان هشام يجنس مفاخره رو

م، بخشنده، آزاده و هنرمند خوانده بود. یکر يخود افتخار کرده و آنان را مردمان يرانیاکاِن ایسرود که در آن به ن

 يدر صحراها يد ویدهد اما بعد به تبعيبود که ابتدا فرمان قتل او را من مفاخره چندان برآشفته یهشام از ا

 1.شودراضی ميعربستان 

 يد آمد، ترجمهیان پدیدن عباسیکه از آغاز به قدرت رس يد، اتفاق مهمیآيبر م يخیگونه که از متوِن تارآن

ه" یروزبه پوردادو"د یآيمورد به چشم من یکه در ا ين نامیتربود. برجسته يبه زبان عرب ياِت پهلویکتب و روا

 يه عربب يان از پهلویدوران ساسان آثارگر یله و دمنه و دی، کلنامهيخدا يبه ترجمه  است کهمقفع معروف به ابن

 يسین نثر نویترن و برجستهیاول يد. نقل است که وی[ به قتل رسيعباس ين خلفایرنگ منصور] از اولیپرداخت که البته به ن

 ز بوده است. یدر رقابت با قرآن ن ياو به نوع يهانوشته ياند برخنوشت، چندان که گفتهيم ير به عربیکم نظ يبود که با بالغت

                                                           
 02هللا صفا، جلد يک ص: تاريخ ادبيات ايران، ذبيح - 1
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 يبه عرب يانیو سر يونانیکه آثار ش از آنیبغداد بود و طبعا پ يس دارالحکمهیش از تاسیابن مقفع، پ يهاترجمه

شتن که بعدها به نو يانیرانید بتوان در ایر کار ابن مقفع را شایکند. تاث دایترجمه شود و به فرهنگ عرب راه پ

ست ین ين تصادفیاند. اات او استناد کردهیکه اغلب مورخان بعد از او به روا ياگونهخ پرداختند مشاهده کرد بهیتار

وح داستاِن پسراِن ن -شوديخ بعد از اسالم شمرده مین کتب تاریترکه از کهن - ينوریخ طوال" اثر دیکه در "تار

ن یا ،نژاد يرانین ایگر مورخیو د ير طبریمانند جر يکسان يخته است و بعد از ویدون و جم در هم آمیو فر

 iدند.یرا تداوم بخش يختگیآم

ن متون یر ای، به هرحال تاثيخیتار يتیا واقعیو افسانه بوده باشد،  يات ساختگیابن مقفع، روا يهاخواه ترجمه

رائه ن از قرآن ایکه مفسر یيرهایکم گرفته شود. چه در تفسست که دستین يزیچ يبعد يهانگرِش نسلدر 

 دادند و چه در ادب و عرفان. 

بود که در  مانیبن سلشود، ُمقاتليگر شمرده میِن دیکسوِت مفسرشیر قرآن پیکه در تفس يگریِت دیشخص

که  دا کردیپ يگاهیِر قرآن چنان جایث و تفسیدر حد يکرد. وان از بلخ به بغداد سفر یهمان آغاز خالفت عباس

ن یث مقاتل، مضامیر و حدیخوار مقاتل هستند. و البته تفسير روزیگفته بود مردم در تفس يبعدها امام شافع

 ب و افسانه هم به همراه داشت.یعج

بتدا مکتوب شد، ا ين و خط عربکه پس از اسالم به زبا يو عرفان يری، تفسيخیرسد، اغلب متوِن تارينظر مبه

د که از روزگار مامون به بع يانیو سر يونانیاستوار بود و آثار  يراِث فرهنگ پهلویقرآن، تورات و م يهیبر سه پا

 رگذار شد. یتر در کالم و فلسفه تاثشیمورد توجه قرار گرفت، ب

که  دینمايافت، چندان دور نمیراه  يمعرب شد و به زبان عرب يونانی ياز واژگان فلسف ياریگونه که بسهمان

"ازل"  يتوانم از واژهيابداع شده باشد. به عنوان مثال م يبه زبان عرب يهم واژگان يم کهن پارسیمفاه يبرخ يبرا

ن یاز مهمتر يکی ما به عنوان يو عرفان يشود و نه در قرآن اما در متون ادبيده مید ياد کنم که نه در شعر عرب جاهلی

را به  يتینِش گیش از آفریکه پ یيهانش مطرح شده است. اسطورهیش از آفریاشاره به پ يها در قلمرو عرفان و برادواژهیکل

 ت.ن نکته باز خواهم گشیکند نه در قرآن. در ادامه باز هم به ايدا میمعنا پ یيمزدا يهانییکشند، تنها در ساختارِ آير میتصو
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ت یان و حمایان و سامانیاز روزگار صفار يرسم يعنواِن زبانن بود که بهینو يپارس يریگسوم، شکل يمرحله

ان به ینرایکه قبال ا يمتون ي، برخيو عرفان ين ادبیخود را آغاز کرد. افزون بر مضام ير اعتالیغ آنان، مسیدريب

 يعرب لیگر با همان شکل و شمایاژگان دو ياریترجمه شد و بس ينوشته بودند اندک اندک به پارس يزبان عرب

ش از اسالم بود و نه یپ ين، نه کامال آن زباِن دورهینو يجا است که پارسنین شد. درست از همینو يوارد پارس

 يبرخ يد. حتیشعر و ادب و عرفان گرد يبرا ژهیو يزباني ایرانیان، ي تمدنِي تازهدر این دورهبلکه  ؛يزباِن عرب

مانند واژگاِن  .دا کردیپ یين فرهنگ گسترش معنایخاص خود را دارد، در ا يمعنا ،واژگاِن قرآن که در آن متن

 .iiنو" شده استینو" و "انگره مین "سپنت میگزیجا يعرفان -ين ادبیمضام يارسد در پارهينظر م"نور" و "ظلمت" که به

 يسندهیب و نویاد ي، ابوهالل عسکريبود که در آغاز قرن چهارم هجر يان به گونهینو يشرفت پارسیروند پ

د آورده بود نوشت که یپد يبه زبان عرب يدانست و آثار فراروانيکه اعجاز قرآن را تنها در بالغت آن م يبزرگ

 فراتر نهاد و نوشت: يگام يحت يسواء..)عجم و عرب در بالغت برابر هستند(" و ىبالغال ي"العجم و العرب ف

  2...«يبعضها افصح من اللفظ العرب يف يو رّبما کاَن اللفظ الفارس ًىو صنع ًيوللفرس امثال مثل امثال العرب، معن» ... 

ند، بنا آشنا بود يهم به خوب يزبانان چون با عرب يتوان گفت که پارسيم، مین قول ابوهالل وفادار باشیاگر به ا

 يرا باز خوان زباِن کهن خود ينهیرند و هم گنجیبهره گ يهم از امثال و حکم و شعر زبان عربتوانستند ين میبر ا

ه ک يبسا واژگان پارس» د که : یرس ين داورین جهت بود که ابوهالل به ایو از آن برخوردار شوند و احتماال به هم

 «.است يتر از واژگان عربحیفص

و قدرتمند ان روندي جدي یاز روزگاِر رودكي و سامان، يزبان يتازه ن ساختاِری، در ايساماِن شعر و ادب پارس

 يچون شاهنامه و گاه با آثار منثور يبلند يهابزرگان شعر و ادب و عرفان، با منظومه از ياریبس. خود گرفتبه

دند یوشکو...،  يز نسفی، انسان کامل عزيبدیاالسرار مالمحجوب، کشف، کشفدیاسرارالتوح ،يهقیخ بیچون تار

ن یا ارا ب يرانیرا و هم ادب و فرهنگ ا قرآنکه بتوان هم تر کنند چندانراستهیتر و ون زبان را روز به روز فربهیتا ا

نه را یزمن یو ا رسید اوجدر روزگار حافظ به  ،افتیتداوم  هاقرن که اریبس يهاکوششن یهمزبان فهم کرد. 

                                                           
 الغه، مقدمه، ص: بيستالفروق في - 0
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 واِن شعر خود را رقم زند. یها دواژگان و جملهن یترافتهیقلیبا ص يوفراهم کرد تا 

ه ک ش از اوستیشاعران و عارفان پ يهانِد تجربهیلحاظ زبان هم محتوا، فراگر، شعر حافظ، هم بهیر دیبه تعب

ن را به عنوان زبان ادب و عرفان ینو يدند و هم پارسیفهميها مدان بودند و بالغت قرآن را بهتر از عرب يهم عرب

ات یح اودر شعر  يند و هر کدام به نحواافتهیحضور  حافظ يهاآنان در سروده يانگار همه ده بودند ویرسان به اوج

القضات نیر تا عید ابوالخیو از ابوسع، يو سعد ينظامو  یيسناام و یو خ يتا فردوس ياند. از رودکدا کردهیتازه پ

 گر.یعارفان د ياریخ اشراق و بسیو ش

اشته مهم را پشت سر گذ ي،  الاقل چهار مرحلهيفرهنگ -يادب ين دورهین گمانه، ایا بگو ایفرض، شین پیبنا بر ا

ها و نامهيها و خداانتقال اسطوره ن زبان. دوم:یان و مسلط شدِن بر ایرانیزبان عرب توسط ا يریادگی :بود. اول

 يارسبا زباِن پ يزش زبان عربین از آمینو يد آمدِن پارسیپد :. سوميبه زبان عرب ين فرهنگ پارسیگر مضامید

در نظم و نثر  ين به عنوان زبان رسمینو ين پارسیرونق هم اند. و چهارم:هم گفته يدر يکه معموال آن را پارس

 هم بود ينیو د يدو اقنوم فرهنگ يهااز اسطوره يازهیر و ... که آمیخ و عرفان و تفسیادب و تار يبا محتوا

 اشاره:ِت به یروا

ر گیچون شاهنامه و د يبلند يهاد آوردن منظومهیدر صدد پد يگر کسیرسد که به روزگار حافظ، دينظر مبه

 ،ي، عشقيخیها، اعم از تارنداشت. داستان ين روزگار رونقیاز آن دست نبود، اگر هم بود در بازار ا یيهاوانید

ن یش چشم اهل دانش قرار داشت. همچنید و در پل در طول چند قرن گذشته فراهم شده بوی، به تفصيعرفان

شده  نیار تدویدر مجلدات بس يو پارس يگوناگون، به عرب يهاهمه و همه با نگرش يقرآن يهالیرها و تاویتفس

 و... يادب -يعرفان يرهای، تفسيبر لغت شناس يمبتن يرهایث، تفسیبر حد يمبتن يرهایبود. اعم از تفس

 يت مفصل شاهنامه در بارهیاوش" روایا "سیاب" ی"افراس يگفتيکه منیهم -حافظ يدر زمانه يعنی-حاال 

اب فالن یافراس یيل نداشت که بگویبه شرح و تفص يازیشد و نياوش به ذهن مخاطب فراخوان میاب و سیافراس

ر او که د بارهات در یروا يد "حالج" تمامیبگو يکه کسنین و چنان کرد. همین چنیکس بود که در فالن سرزم

 وسف ی یيکه بگونیآورد. همياند به ذهن مخاطب هجوم منوشته يعرفان -يها و متون ادبها و تذکرهخیتار
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ِت یجا است که "روانیگرفتند. درست هميش چشم جان میر آمده پیها که در تفاسداستان ياریعقوب، بسیو 

 شود.ياِت مفصل میِن روایگزیاشاره" جابه

شود. يده میوان شعرش دیِت به اشاره" همان است که حافظ از آن سود جسته و در سرتاسر دی"روا يوهین شیا

ند و که چرا او را کشتنین منصور حالج" و اید "حسیرا هم ندارد که مثال بگو ياز به آوردِن ناِم فالنین يگاه يحت

 د:یکند که بگويت مین کفایبردار کردند و سوختند، هم

 کرديدا مین بود که اسرار هویکزو گشت سر دار بلند      جرمش اار یگفت آن 

د سنده محدویج در روزگار شاعر و نویاشاره" صرفا به امور راِت بهینجا منظورم از "روایاحتماال آشکار است که در ا

 شود.يرا شامل م يفرهنگ يراِث گذشتهیم يشود بلکه همهينم

 ير سلسلهد کهنیح ایتوضشود. يده میز دیان و کتابت است که در قرآن نیاز ب ياوهیا شیتِ به اشاره" سبک ی"روا

ل یرائاس يگر بنیاء دی)اسفار خسمه( و سپس  کتب انبيموس ن کتاب موجود، توراِتی، اوليمیامبراِن ابراهیپ

ن کتاب یعنوان آخرز به ید( دانسته شده است و قرآن نیعهد جد يها )و مجموعهلیق( و انجیعهد عت ي)مجموعه

 شود. يده مید يمین ابراهید ين سلسلهیدر ا

ِع هر یقاببینیم كه ويتورات را به عنوان روایتي مفصل م اگر متن قرآن را با متن تورات مقایسه كنیم، هر داستان

داده است. اما ات تا فرجام ادامه یهم و در خط ممتدي آغاز كرده و با شرح جزئاي پیوسته بهگونهداستان را به

ل در یكند که قبال به تفصاز وقایع و حوادث را بیان مي یيمتن قرآن به جاي روایت خطي و ممتد، فقط فرازها

 گذارد.يماز چكاد به چكاد  يپاق آمده است و چنان است که یکتب عهد عت

متن در آغاز احساس كند كه نوعي گسست در  ياي است كه حتي ممكن است خوانندهگونهاشاره" بهروایِت به"

م، یابیق بیکتب عهد عت يهاات قرآن را با داستانیآ يهايوستگیها و پمتن ایجاد شده است اما هنگامي كه اشاره

د که در روزگاِر بعثت، ینمايگر، چنان میر دیتعببه  iiiرود.ها از میان ميها و گسستآن شكستگي يهمه

ا هلیآن طول و تفص ينداشت که در قرآن همه يدانستند و لزوميکهن را م يهاوح داستانمخاطباِن قرآن، مشر

و ت يبرا ي؟" ]داستان موسيِث موسیم: "هل اتاک حدیخوانيطه م يکه در سوره ياز نو تکرار شود. مثال هنگام

ود به ات شیآنکه وارد جزئيداند و سپس بيرا م ياست که انگار مخاطب، داستان موس ياگونهد؟[ پرسش بهیرس

 د آورد.  یداستان پد يدر معنا ياد چرخش تازهیکند تا شاياز آن داستان اشاره م یيفرازها
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گر متون ادب یهاي بلندي همچون شاهنامه و دتفاوت اشعار حافظ با مثنويتوان گفت که يتساهل م يبا کم

 ق است. ی، مانند تفاوت متن قرآن با کتب عهد عتيپارس

ن است که هنگام طرح هرکدام از فرازها، یشود ايده میان دینیشیته دیگري كه در اشارات قرآن به کتب پنك

اِن ظاهرا پراکنده به داست ياست. به عنوان نمونه، اگر اشارات وردهآد یان پدینیشیت پیروا يتازه در معنا يچرخش

ت داستان داده است چنانکه مثال اگر در تورات عهد یتازه هم به کل یيمعنا يام آورده، معموال در هر اشارهیابراه

رون آورده یب ينژاد يرهیه، آن عهد از دایک آیاما در قرآن با ذکر  3ده است،یبر نژاِد برگز يم مبتنیخدا با ابراه

ش یرا کم و ب يبازخوان يوهین شیا 4مردمان دانسته شده است. يهمه يانسان تمام برا يالگوم کهنیشده و ابراه

از  م. چه آنجا کهیابیم بیتوانينامه ميژه در ساقیبه و وان حافظید يها و هم در دو مثنوگر در غزلید ياگونهو به

امه )در اد .خیتار يدر و دروازهيب يهاابانیا از گم شدِن لشگر سلم و تور در بیا از جام جم، یکند ياد میِر مغ یپ

 ن نکته خواهم پرداخت(یباز هم به ا

 نیز يخیتار يویژه يساختاِر زبان در یك دورهبه -چه در قرآن و چه در دیواِن حافظ -اشاره" روایِت به"ن یچنهم

حدي از كمال و پختگي تعبیر دیگر، ساختار واژگاني و نحوِي زبان در یك جامعه، باید بهشود. بهمربوط مي

 سرعت به ذهن مخاطبمعناهاي مفصل و پیچیده را بهها، گر" بتواند با كوتاهترین جملهرسیده باشد كه "اشاره

داند و با آن آشناست، چنان حذف كند يهایي از كالم را که مخاطب از قبل مچنین بتواند، بخشانتقال دهد. هم

ك تمدني، فقط ی يهایي در هر دورهرسد كه چنین ویژگينظر ميكه آسیبي به معناي مورِد نظرش نرساند. به

 آید. بار پدید مي

، يط اجتماعیرا آغاز کرده بود، متناسب با شرا ياتازه يهم که از ورود اسالم به بعد دوره يات و زبان پارسیادب

ط یش آمده بود و شکل گرفته بود و متناسب با همان شرایکه بر جامعه حاکم بود، پ يو اقتصاد ينی، دياسیس

 ده بود. یبه کمال خود رس

                                                           
 کتاب پيدايش، باب پانزدهم به بعد - 3

 104ي ي دوم)بقره( آيهقرآن، سوره - 4
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ن یخ این دوره از تاریراِن مستقل از دستگاه خالفت، اید آمدِن ایپد يهیان و طلعیخالفت عباس يپس از فروپاش

 دیپر از ترس و امخون چکان و  يهان قرنیشد و انگار حافظ آمده بود تا ايک میاِن خود نزدین هم به پایسرزم

هد. به دست د ن دورهیهم از ا يسته و قابل تاّملیشا يه کند و بازخوانیِت به اشاره" واگوی"روا يوهیرا به همان ش

 ست.یر نید پذیبعد، تقل يهادوره يحافظ برا يهاغزلن است که یاحتماال هم

 عشق.دو ساَحِت 

ف به ها معطوشد که عاشقانهيدانسته م يعرفان يا هر نثر و نظم عاشقانه، هنگامیما، غزل،  يِ عرفان -يدر سنت ادب

 يعاشقانه يهان غزلیتررا که ناب ياز اهل نظر سعد يارین جهت بسیهمخداوند و عالم باال باشد. احتماال به

د از آن رو که زباِن ینه، شا يشمارند و برخيعارف م يشمارند. و حافظ را برخيرا سرود، عارف نم يو انسان ينیزم

 يگاهیجاتواند يبه زعم خود م يشعرش را چنان گسترش داده که هرکس يریپذلیِت تاویهاِم حافظ، ظرفیپر ا

ن یش او را به همیشود که گرايده میوان حافظ دیها در دنشانه ين حال، برخیل شود. در عیاو قا يدلخواه برا

 دهد.  يتر نشان مپر رنگ ينیزم يزندگ

من ارجمند است توجه  ين دو بزرگ برایا يهاکه در عاشقانه يزیا نه، چیم، یو حافظ را عارف بشمار يخواه سعد

 نسبتا متفاوت.  ياهیانسان است، البته هرکدام از زاو يو سرشِت انسان ين زندگیدر زم يبشرِت یبه واقع

 نسبتا ِشید آمده بود، در دو گرایرا که پس از اسالم تا روزگار حافظ پد يعرفان-يِن ادبین، مضامیشیپ يهادر فصل

، در ارتباط با خدا قرار داده بودندشتر یبکه مضمون "عشق" را  يِش عارفانیگرا يکیکرده بودم.  يریگيمشخص پ

الهوت  يد آوردند و مست میع و جذاب پدیبد يرهایال تصوی، در عالم خملکوت و عالم معنا را داشتند يسودا

ر یتقد ان را خالفینیو عشِق به زم ين و زندگیزمکه گر، آنانید وکردند  يکوبیان رقص و پایدست در دست ملکوت

حرمِت  ارج نهادند ورا صورت و معنا  یيبایدند، زیآن اعتال بخش ينیساَحتِ زمرا در  آسمان ندانستند. دوست داشتن

 به معشوق را آموختند. 

 که گونههمان .متفاوت بود يبس خواست،يع میکه معشوق را سرسپرده و مط يصرفا جنس ين البته با سوداهایا

 است. يستانیس يو آنچه مثال در اشعار فرخ يسعد يهاان عاشقانهیاست م يزیرت انگیتفاوت ح
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  -ِر عطار آمدهیالطکه در منطق–خ صنعان و دختر ترسا را یداستان ش يحتحافظ، و  يسعد يعاشقانه يهاغزل

 يو به معناها ،شوديآغاز م معشوقهصورِت ظاهِر کرد که از  ينوع عشق تلق نیر" از ایپذشی"واال يهاتوان نمونهيم

ا هم ب يش به نوعیهر دو گرا يست و بسا که گاهیق نیالبته دق يم بندین تقسیا 5ابد.یيگسترش م يِق انسانیعم

 شد.يق میتلف

تم داش يان اشارهیشیپ يهافصل، در يمولو یيگراکرد او با ملکوتيو تفاوت رو يسعد یيگراتیواقع يدر باره

 يارهدن در بیشید به اندیم، شایاموزیم بیتوانين حال آنچه از او مید در عینماينابسنده م يها بساگرچه آن اشاره

در او  يرمق يابان از تشنگیکه در ب يسگ ياو در باره يقصه يتر باشد. حتکین نزدیصلح و حرمت به انسان و زم

 ازمندان کرد.ین يتوان مهر خود را صدقهيآموزد که چگونه مينمانده، م يباق

ار از یاگرچه بس يمولو بود. شیدو گرا نیهمطرح  يبرا 6تر به آن اشاره کرده بودم،شیکه پهم  ينیو سنگ يَسُبک

" دارد، دل در گرو آسمان و ملکوت نهاده است. بسا يش به "َسُبکیشتر گراین حال بیعشق سخن گفته است در ع

دن به عالم باال است. و در  یپرکش يمجرد برا ي، و خواهاِن "روح"ينیتنانه و زم يهاخواسته ير کنندهیکه تحق

ندان تِ آسمان و ملکوت را چینم که روایبياند حافظ را مینمايرا م ين هستی"بودن" در ا ِينیگر که سنگید يصحنه

 رود. يداند که در پرده چه ميچه م يکس کند.ين بحر معلق نمیه بر ایباور ندارد تک

شق قابل ع ينیاست که سنگ ينین عالم زمیدر ا يدها نسبت به  عالم باال و دل نهادن به زندگین تردیاحتماال از هم

که  ستیچندان دور نو  شودين و گرانبار میبعد چه سنگ ياما چند گامنمود يکه ابتدا آسان م يشود. عشقيدرک م

 :است آمده ي احزابسوره هفتاد و دوم يدر آیهداند که يم يحافظ "عشق" را همان امانت

ساُن ِإنَُّه السَّماواِت َو اْلَْْرِض َو اْلِجباِل َفَأَبْیَن َأْن َیْحِمْلَنها َو َأْشَفْقَن ِمْنها َو َحَمَلَها اْلِْْن يَلنَّا َعَرْضَنا اْلَْماَنَة َعِإ

 كاَن َظُلومًا َجُهوالً 

  :و به تعبیر حافظ آن را برداشت يها تحمل آن را نداشتند و آدمکوهزمین و ها و آسمانامانتي که  

                                                           
 نگاه کنيد به: نگاهي ديگر به حکايت شيخ صنعان، در همين سايت - 5

 گرا رفان انساننگاه کنيد به فصل ششم از ادب و ع - 6
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 ي فال به نام من دیوانه زدندقرعهنتوانست کشید        بار امانت آسمان 

ابند، خواه منظور از "سبکباران" مالئِک ملکوت باشند، خواه یيها در نمن امانت را انگار سبکباراِن ساحلیا ينیسنگ

ر پا نهاده باشند. نه فرشته و یرا ز يان زهره و ماه و مشتریست در دست کروبال بال گشوده و دیآنان که در عالم خ

 ينیانسان زم يش پایندارند که پ يداد و ظلمتیرقصد، خبر از بياالِت خوش با فرشتگان میکس که در خ نه آن

 است که:وان او چه خوش نشستهیات در آغاز دین ابیگسترده است. و ا

 هاد محملیدارد که بر بندياد میش چون هر َدم     جرس فریع مرا در منزل جانان چه امن

ن اکنون است. اما انگار هر "َدم" و هر یکند، هميدا میپ يجا است که عشق فرصت ظهور و تجلنیمنزل جانان، هم

ه و دیش در پرده و پوشیراند که آن سويش میپ يمرگ يرا به سو يشده که آدم يبانگ جرس ينفس به مثابه

 علوم است:نام

 هال     کجا دانند حال ما سبکباراِن ساحلین هایچن يم موج و گردابیک و بیشب تار

د یشا ،مت شمردِن آناِت عمر استیلکه غنست، بین یياگرایدن يالبته به معنان، ین زمیدر ا يارج نهادن به زندگ

 کند:يگونه بوده است که سفارش منیهم

 دن.یگر نتوان به هم رسیم دیمنزل    چون بگذرن دو راهه یفرصت شمار صحبت، کز ا

گر یدن به عالم دیاق پر کشیار متفاوت است که مدام در اشتیبس يکرد مولوي"عشق" با رو يکرد در بارهين رویا

 کند:يه میتنانه بود، چندان که توص يو ترک زندگ

 ivل از آسمانیرسد طبل رحيعاشقان، هنگام کوچ است از جهان     در گوش جانم م يعاشقان، ا يا

و  ينیسنگ يکه با همه يتیت دارد، واقعیِن واقعیدر زم يپا يکین بود که یپس منظورم از دو ساحت عشق هم

وت، در الهيم ت، مسِتیِن واقعیاز زم فارغ، يگریرتر از بوسه بر لبان دختران است. و آن دیوش بودنش، دلپذتلخ

 . يجاودانگ يسودا

نظر نو در اندازند، اما به يهم آسمان را سقف بشکافند و طرح ياریخواند تا به يمخاطب را فرا م ياهحافظ اگر چه گ

 دا نکرد.یپ يق چندانین کار توفیرسد در ايم
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 پاسخيبزرِگ ب يهاپرسش

 يماست. آده یهنرها انگار در آنجا تعب يهیماده انگاشت. بنیتر از آن است که بتوان آن را نادال، جذابین خیسرزم

د و آب ر کرده باشییتغ يزیآنکه در عالِم واقع چيانگشت جابجا کند ب يها را با اشارهتواند کوهيال میِن خیدر سرزم

 بخورد.  ياز آب تکان

 يمیود که نب يق را ابداع کرد، هنرمندین بار قایکه اول يم، کسیآشناتر بگو يلیت تمثیال و واقعیدر ارتباط عالم خ

وجود داشت که  یيها" اش، رشتهيالیکه در "صورِت خ يعنیگر در عالم واقع بود. ید يمیال و نیخن یدر سرزم

 د آورد. یان پدیآدم يدر زندگ ياتازه یيدهد و توانا يهم تسّر يرا به عالم واقع يالیتوانست آن صورت خيم

ز خود را به یانگالیکه کلِک خآن يکیل استفاده کرد. ین تمثیهماز توان يز مین -از هنر يبه عنواِن نوع –ات یدر ادب

 يراسوبرد به فير که مخاطب را با خود میند، چندان جذاب و دلپذیآفريع میبد يرهایدهد، تصويوند میناکجا آباد پ

ار با دیکند، و گاه در هوس د يکوبیدهد تا در ملکوت رقص و پاي، گاه دستش را به دست فرشتگان مين هستیا

 ِت عالم واقع برَکَند.یده و دل از واقعیصاحب عرش، د

آن قلمرو را با خواسِت  يانگارد اما تالش دارد تا ارادهيم يتیگ يخود را در فراسو يهیماگر، اگر چه بنینوع د

ر شود که با خداوند به چالش بيده مید يک کند. مثال در گفتار منسوب به ابوالحسن خرقانیخود نزد يانهیتیگ

رد و ن دیا ياورد و برایاِد خداوند بیرد تا رنِج مردماِن دردمند را از بخارا تا دِر شام به یگيم يزد، با او کشتیخيم

 شد. یندیب يارنج چاره

، در اشين نثِر ادبیترها، و هنرمندانهن غزلیترم که نابینیبيوان او میو د يگراتر از او را در سعدکرد واقعياما رو

 ي، توجه مخاطب معطوف به امور واقعيادب يوهین شید. در اینمايرخ م يو سرشِت انساِن واقع ينیبا عالِم عوند یپ

 شود. يگران میبا د انسان يو رابطه يزندگ

گران یتواند نشان دهد که از روابط ناسالم ما با ديرا م یيهابیدن رنِج انسان از گزندها و آسیگر، فرو کاهیر دیبه تعب

در  ژهیگران است که به وید ينکردن در باره ي، داوريادب ين گونهیا يهان آموزهیاز مهمتر يکیرد. یگيم شکل

 شود.يده میواِن حافظ هم دید يجا يجا
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 يهااست و طرح پرسش ياول يوهی" در شيوه، پاسخ به مسائل "وجودین دو شیتر در تفاوت ايادیبن يژگیو

 .يدوم يوهیپاسخ در شيب

خواندند و يمان را گمراه میان و حکیخردگرا -شمردندميب دانسته یاسرار غ يداناخود را که -از عارفان  يانحله

ن یا افتند ویيم يپاسخ يهر پرسش يب و ازل و لوح محفوظ و عالم امر داشتند، برایکه از غ يبر همان باور يمبتن

، شنیآفر يها مسئلهن پرسش و پاسخیدر ا يکانون يکردند. نقطهيروان خود اظهار میپ يها را شادمانه براپاسخ

 بود. در گماِن آنان: يکنون ين زندگیا يسوافتن به آنیروح و راه  يمرگ، بقا

اند، سرنوشت هر صنف اند، اسرار وجود را دانستهقت، عالم امر و مبداء روح را مشاهده کردهیسالکاِن حق»  

سته و مرجع و معاد هر یازل به ابد نگر يچهیاند، از درشناختهز را ینش هر چیاز موجودات و هدف از آفر

 7«اند..دهیفه را دیطا

ک و یتار يابانیدر ظلمات دانسته بود که در ب ياام را سرگشتهیعمر خ v،ين باور است که نجم رازیبر هم يمبتن

 که:را از او نقل کرده است  ين رباعیام ایاثبات ضاللت خ يبرا يسرگردان است. و يته

 ـداستیـت پیـت نه نهایکامـدن و رفتـن مـاسـت     آن را نه بدا ياـرهیدر دا

 8ن آمدن از کجا و رفتن به کجاست؟ین عالم راست        کیدر ينزند دميکس م

 :است ش آوردهیهم در اشعار خود کم و ب است که حافظ ينیاز جنس همان مضام يتا حدودام ین پرسشِ خیاتفاقا ا

 ن معما راید به حکمت ایگو و راز دهر کمتر جو        که کس نگشود و نگشا يمطرب و مث از یحد

و  يند و اگر چرخشیبيجز خاک نم یيپس از مرگ هم جا يشود که برايد میچنان از لطف ازل نوم يگاه يحت 

 گران نخواهد بود:به تصور آوَرد، جز چرخ کوزه يبر فراز چرخ يرقص

 کن پرشراب ما سِر يهـکاس هارـزن     کند هاکوزه ما لِگ از چرخ که يروز

 د:یگويا آنجا که می

                                                           
 00مرصادالعباد، ص:  -7

 01: همان، ص -8
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 يکن ننهاده يروز طلب گر يخور خون   يکن آزاده غم ز را خود که نکته نیا بشنو

 يکن ادهـب از پر که کن وـسب فکر اـیحال    دـش يـخواه گران وزهـک گل راالمرـآخ

تواند اشاره به يگرش مید يهست، اما معنا يننهاده" ظاهرا اشاره به مقدراِت خداوند در مورد هرکس ِياگرچه "روز

 د:یگوين غزل میهم يژه که در ادامهین در عالم پس از مرگ هم باشد به ویبهشِت بر

 يکن زاده يپر چند يايآدم با شیع     است هوس بهشتت که يانیآدم آن از گر

دن یک سو، و دل بریاز  ين آناِت زندگیاو را به هم يش کلیوان حافظ چندان هست که گرایدر د اتین گونه ابیاز ا

 دهد: ينشان م يگر، به روشنید ياز سو يالهوت يهااز وعده

 انداز خاک سر يکاسه شود که زان ترشیپ     انداز طربناک آب 9زر يکاسه در و زیخ

 انداز الکـاف دـگنب در لغلهـغ اـیحال       تـاس انـخاموش يواد ما منزل عاقبت

ث یات و اخبار و حدین همه آیف ایهم جا خوش کرده است که پس تکل يات، پرسِش بزرگین ابیا يانگار در تمام

اِق آن یها که عارفان در اشتها  و قصهها و غزلن همه چکامهیشود؟ اياند چه مکه در باب عالم پس از مرگ آورده

 ا الف و گزافه بوده است؟یاند، همه آسرودهگر ید يسو

جا نید درست از همیشد. شايو بالشک شمرده م يگران روشن و قطعید يد، نگاه مشکوک به آنچه براید، تردیترد

در برابر  کند و يها صبورکه عارف در آن قلمرو بر نادانسته يد. عرفانید آیتواند پديگر از عرفان مید يباشد که نوع

 د:یگوين قلمرو است که میر نگذارد. در ایه و حقیپا يو ب يمن درآورد يهاخب پاسیغ

 تیهدا کوکب يا يآ برون ياگوشه مقصود    از راه گشت گم اهمیس شب نیا در

 تـینهايب راه نیو ابانـیب نیا از فزود     زنهارین وحشتم جز رفتم که طرف هر از

 تیبدا در است شیب منزل هزار صد بست  کش توان کجا صورت تینها را راه نیا

 يهاست، بلکه خود را و مخاطب را با پرسشیبزرگ ن يهاارشاد مخاطبانش و پاسخ گفتن به پرسش يحافظ در پ

 . کندير می"دهر" درگيناگشوده يپاسخ  و معمايبزرِگ ب

                                                           
 ي سر" بوده باشد شايد در اصل "کاسه - 9
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 viـستیآگاه نـچ دانا در جهان یـن معما هیـار نقش؟      زیبس ين سـقِف بلنِد سادهیسـت ایچ

 ن ازیبافد نه همچون فالسفه و متکلميقت طامات میان و اهل طرید. نه چون صوفیداند و نه مريخود را نه مراد م

شتر از یرا بهتر و بگانه باشد، اتفاقا قرآن یکه با کالم مقدس بنیبزرگ است، نه ا يدهایالفد. او خداونِد ترديعقل م

  ت.یروا شناسد، آن هم با چهاردهيهر کس م

تواند سبب شود که "کدام يز را مید آمین نگاِه تردیگوناگون از قرآن، به هرحال ا يهاتیا روایها با قرائت یيآشنا

 يگریه دک يتیاز قرآن نقل کرده، با روا يتیآ ين در بارهیاز تابع يکیت که مثال یک روای يرا گاهیدرست است؟" ز

 یيراجبرگ يک قرائت نوعیکند. چندان که از يدا میمتفاوت و گاه متناقض پ یينقل کرده معنا هیآهمان  يدر باره

  viiانسان است. يه معطوف به ارادهیگر از همان آیشود و قرائت ديفهم م يگريد اشعرییو تا

 يودبه مسائل وج یيگوپاسخ يده است را هم برایکه از قرآن به او رس يراثیم يگونه است که حافظ گاهنید همیشا

 کند که:يابد و به وضوح اظهار میيچندان بسنده نم

 ن معما راید به حکمت اینگشود و نگشا کس گو و راز دهر کمتر جو     که يسخن از مطرب و م

 د:یگويا آنجا که می

 میش داور اندازیها را به پين داوریا کیالفد    بياز عقل م يکیبافد، يطامات م يکی

ل ر هم غافید ابوالخیچون ابوسع ين حافظ از احوال و گفتار کسانیگون از قرآن، همچنگونهاِت ین روایافزون بر ا

 يد به قارید، ابوسعیرسيات عذاب میبه آ يکه قار يخواندند، هنگامينبوده است که هرگاه در نزدش قران م

 رد.یده گیات را نخواند و نادیگفت آن آيم

گر، از عوامل ید ين روزگار از سویانسان در ا يکسو و ناامنیجوش، از و هفت دهیراث درهم تنین میا ياحتماال همه

روزگار عرصه بر او تنگ  يرمهيو چون بکند  يکنون ين زندگیخود را معطوف به هم يشهیبود که حافظ اند يمهم

ن یا ينزچ طیه يو ب ردگذايام میفراتر از خ يورد، گامآيش بر او فشار میش از پیب يباِر هست ينیو سنگ گرفتيم

 آورد که:يان میپرسش درد آلود را به م

 ستین همه زخم نهان هست و مجال آه نین چه قادر حکمت است؟   کایا رب وین چه استغناست یا
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 ستیـن طغـرا نشـان حسبـه هلل نیدانـد حسـاب        کانـدر اينم يـیوان ما گویصـاحـب د

اسرار ازل را  یيزند که گويبر زلف سخن شانه م ياگونههم چون صاحب مرصادالعباد به ين حال حافظ گاهیدر ع

از ادب و عرفان  ياد از آن جهت باشد که او به هرحال وارث دورهین گونه گونه شدن در سخن حافظ شایداند. ايم

 . يزبهان بقلهم حالج و رو ير، هم فردوسیدابوالخیام در آن حضور دارد هم ابوسعیاست که هم خ

 يگر باقیمهم د يحافظ باشد، اما هنوز در ذهنم چند نکته ين قسمت در بارهین نوشته، آخریعزم کرده بودم که ا

ها عبارتند از مفهوم ازل و تفاوت آن با روز الست، خرابات ن نکتهیگذارم. ايم يبعد فصل ياست که شرح آن را برا

 البته اگر توفیق رفیق راهم باشد.حافظ با قرآن.  يرابطه يدر باره يپرگار، و مطالب يره و نقطهیمغان، جام جم، دا

، مشهد1395پنجم آذر ماه   
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 بزرگ خود افتخار کند.  يایده بود تا به نیخود تدارک د يبرا يلهیکه هر قب

ii  - ه یل نموده که نور خدا در آن کالبد تعبینور ارائه داده، لفظ "زجاجه" را به کالبد محمد تاو يهیمان از آیبن سلکه مقاتل يریدر تفس

خواند احتماال از  يکالبد انسان دانسته شده است و بعدها حالج که همه را نور ازل يبرا یين مزداییاست که در آ يزین همان چیاست. ا

د حدود سال یان)شایخالفت عباس ين نکته هم مهم است که مقاتل در ابتداین توجه به ایکرده است. همچنل استفاده ین تاویهم

 ن محدث و مفسر مطرح بود.یجا به عنوان بزرگتر( از بلخ به بغداد هجرت کرد و در آنيهجر121

iii  - زء وسته، از تولد تا مرگ او، جزء به جیپ يورتصل و بهیاد کنم که در تورات به تفصی يتوانم از داستان موسيبه عنوان نمونه م

از داستان اشاره شده است. مانند  یيت قرآن، تنها به فرازهایق را به خود اختصاص داده است. اما در روایآمده و چهار کتاب عهد عت

 طه آمده است.  يآنچه در سوره

iv -  ن مقطعیوان شمس با ایدر د يغزل 

 ل از آسمانیرسد طبل رح يعاشقان هنگام کوچ است از جهان     در گوش جانم م يعاشقان ا يا

 کاروان يد ایاخواسته چه خفته ينک ساربان برخاسته قطارها آراسته            از ما حالل

v- يشود. ويهم شمرده م يکسوت مولوشیپ ين جهت تا حدودیتر بود و از اکهنسال يسال از مولو ياست که حدود س ينجم راز 

ه به ک ين آثارینوشت، از مهمتر يو پارس يبه زبان عرب یيهاخته بود کتابیعاشقانه را با عبادت و ذکر مدام در هم آم يکه شورمند

 شود کتاب مرصادالعباد است. يشمرده م يزبان پارس يارزنده يهانوشته است و از نمونه يزبان پارس
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vi - م. یاشب مراغه را دانسته يِس رصدخانهیت از تاسیهالکوخان در حما يزهیشود که مثال انگيم شتر آشکاریت سخن حافظ آنجا بیاهم

ن بود تا اهل نجوم یهم يت هالکو بنا شد و ظاهرا برایو حما ير طوسیش از حافظ به همت خواجه نصین رصد خانه حدود صد سال پیا

ن نکته یملك و وسعت آن و كیفّیت توالد و تناسل را معلوم دارند. ا يو بقا بتوانند حوادث اّیام آینده و كیفیت امتداد عمر و حال نفس

 ند.ینمايگانه میو اصل  ندارد، اما در جوهره يو مولو ين رازیالدچون نجم يبه عرفان کسان ياگرچه ظاهرا ربط

vii - ب که قسم به ش يعنیسر" یِل اذا ی"وال يکیاند فجر دو قرائت نقل کردهچهارم از سوره يهیآ يرها برایتفس يبه عنوان مثال، برخ

گذرند، روندگان شب. آشکار است که از يقسم به آنان که در شب م يعنیاند " گفتهيسریِل اذا یگرش را "ولیگذرد، اما قرائت ديم

ان یف البر کشیبه تفسد یانسان است./ نگاه کن يقرائت دوم معطوف به اراده يشود وليم يو جبر تلق یيگرا ياشعر يقرائت اول نوع

 فجر ير سورهیل تفسی، ذيالجنان اثر ابوالفتوح رازن روضیو همچن يالقرآن، اثر ثعلبریعن تفس


