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 یعوامل موثر بر سبک زندگ یجامعه شناخت یبررس

 گلدمن نیلوس هیبر نظر دیو شعر حافظ با تاک
 

 ،  1یآزاده ملکوت
، ی، دانشگاه آزاد اسالم یفارس اتی،گروه زبان و ادب یدکتر یدانشجو

 رانیواحد گرگان ،گرگان ، ا
 
 ،*2فالح  یعل

د ، واح ی، دانشگاه آزاد اسالم یفارس اتیگروه زبان و ادب اریاستاد
 مسئول( سندهی)نورانیگرگان ،گرگان ، ا

 
 3 یمیتسل صفا
د ، واح ی، دانشگاه آزاد اسالم یفارس اتیگروه زبان و ادب اریاستاد

 .رانیگرگان ،گرگان ، ا
 

 چکیده
در تاریخ ایران، شعر، محمول و جلوه گر مصائب، تكانه ها و 
دردهای اجتماعی بی شماری بوده و چون رسانه ای فرهنگی و برنده، 
بسیاری از آسیب ها و بحران های تاریخی و اجتماعی این مرز و بوم 

عه گلدمن جام نیرا در خود ضبط و ثبت نموده است. بنا بر نظر لوس
 ۀنندسند بازگو ک یتواند به مثابه  یحافظ م یهاغزل یشناس فرانسو
یفرد را م یو مسائل عصر خودش باشد. از منظر و یسبک زندگ

 ی  تبع و یفرع دهیبه پد ک،یاز انواع تفكّرات رمانت یمانند برخ توان
. دانست نیو راست یواقع نندهیآفر گانهیداد و جمع را  لیصرف تقل

 یجامعه شناخت یپژوهش آن بود تا به بررس نیا یرو هدف اصل نیاز
 نیلوس هیبر نظر دیر حافظ با تاکو شع یعوامل موثر بر سبک زندگ

زمانه حافظ موجب شد تا سبک  یگلدمن بپردازد. ساختار اجتماع
متفكر منتقد اصالح طلب  کیاشعارش در حد  یو سطح فكر یزندگ
 .شود انینما
 
سبک  ،یگلدمن، نقد جامعه شناخت نیحافظ، لوس واژه ها: دیکل

 حافظ اتیغزل ،یزندگ
 
 10/03/1399: افتیدر خیتار
 25/05/1399:  رشیپذ خیتار
 :نویسنده مسئولDr.alifallah98@gmail.com 

 

 مقدمه
ها متأثر از اجتماع بوده است. آثار ادبی  ادبیات در طول دوران

 همواره محصول شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه می
(. 1)کند باشد و در هر دوره فلسفه و شیوهای خاص آن را متأثر می

 را علم مطالعه و بررسی جامعه شناسی ادبیاتدر تعریف کلی میتوان 
ی پدیدآورندگان و نیز در  محتوای آثار ادبی در خاستگاه و زمینه

تأثیر اجتماع بر این آثار نامید. این علم مهم در ادبیات با آثار کسانی 
همچون جورج لوکاچ، لوسین گلدمن، والتر بنیامین، میخائیل باختین 

 مسیر در متفكّری توانمی را گلدمن لوسین .(2)شكوفا شدو ... 
 باید ار گلدمن تأثیر بیشترین دانست لوکاچ و مارکس هگل، اندیشه

 رمان شناسی جامعه خصوص به ادبیات شناسیجامعه حوزه در
 ابتدا را پرسش این تكوینی ساختگرایی تئوری  ارائة با گلدمن. دانست
 است؟ کسی چه عمل و اندیشه واقعی یآفریننده که کندمی مطرح

 رمانتیک، تفكّرات انواع از برخی مانند توانمی را فرد او، نظر  از
 دهآفرینن یگانه را جمع و داد تقلیل صرف تبعی  و فرعی پدیده به

 .(3)دانست راستین و واقعی
کوشد تا ارتباط ساخت درونی اثر را با  ی خود می گلدمن در شیوه
ی اجتماعی نویسنده آشكار کند و  طبقه (بینی جهان)ساخت فكری 

ی او هرچه این رابطه محكمتر باشد، اعتبار هنری آن نیز  به عقیده
ی نخست، ساخت  بیشتر است. از دیدگاه وی آثار هنری در مرحله

 ذهن نویسنده نیست بلكه ساخت ذهن کلی اجتماع است؛ یعنی ارزش
کلی گلدمن به دنبال طور ها و آمالی که در اجتماع وجود دارد. به
 بینی صاحب اثر و تاریخ کشف روابط ساختاری بین اثر ادبی، جهان

است و اینكه چگونه وضعیت تاریخی یک گروه اجتماعی از طریق 
 ساختی ادبی تبدیل می سبک زندگی و بینی نویسنده به جهان
 بر موثر عوامل در نظر است تاحاضر،  مقالهدر (. ازین رو4)شود

ررسی ب گلدمن لوسین نظریه بر تاکید با حافظ شعر و زندگی سبک
 .شود

 

 زبان و اندیشه حافظ
 حافظ هایغزل زبان و اندیشه حافظ در غزلیاتش عیان است. ساختار

 طخ یک اسیر حافظ یعنی نیست، مضمونی تک و خطی قرآن، مانند
 نبالد غزل پایان تا آغاز از را آن باشد ملزم که نیست معنایی باریک
 حفظ عین در یعنی است ایدایره و سیری او سبک بلكه کند،

 علم استادان از حافظ (.5پردازد)می مختلف مضامین به وحدت،
. است داشته بر از را قرآن مختلف  روایت چهارده و بوده قرآن قرائت

 (: 7است) گفته سخن مسئله این از زیر بیت در او
 حافظ سان به خود ار فریاد به رسد عشقت

 روایت چارده در بخوانی بر ز قرآن
 را او و دانسته عرفانی را حافظ اشعار شیعه، علمای از جمعی
 ندیوا» :است گفته حافظ عرفان درباره مطهری مرتضی. اندستوده
. تاس عرفان کتاب یک حقیقت در و است عرفانی دیوان یک حافظ
 در. هنر بعالوه است عرفان دیگر عبارت به شعر، فنی جنبه بعالوه
 که دیوانی اما است، زیاد عرفانی دیوان فارسی شعرای دواوین میان
 انعرف واقعاً یعنی باشد گرفته سرچشمه عرفانی روح یک از واقعاً
 نه) باشد شده جاری اشسراینده زبان بر شعر صورت به که باشد
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 1399تابستان ، 2، شماره 4دوره زندگی اسالمی با محوریت سالمتپژوهشی سبک -فصلنامه علمی

 زیاد ،(باشد گفته شعر عرفان سبک به بخواهد شاعری اینكه
 حافظ قاضی، مرحوم: است آمده «مجرد روح» کتاب . در.«نیست

 شرح را، او مختلف اشعار و دانستندمی کامل عارفی هم را شیرازی
 (.7کردند)می تفسیر سلوک مراحل و منازل

 

 سبک زندگی سیاسی حافظ
با  و نسبتشبا بررسی اشعارحافظ حافظ را  سیاسی زندگی سبک

شاه توان نشان داد که وی نیز جویای حكومت  میحكومت وقت ، 
 :دادگر فرهمند است و نه حاکمی که در پی اجرای احكام شرع باشد

 شاه را به بود از طاعت صدساله و زهد
 (.6)قدر یک ساعته عمری که در او داد کند 

در اندیشة حافظ فرمانروای آرمانی صاحب قدرتی، که خود عین 
ورزی حافظ به پیروی  شریعت است، مطلوب تلقی شده و در سیاست

 .توان یافت شهری نمودی جز آن نمی اندیشة سیاسی ایراناز 
جا که دارای فره  شاه آرمانی از آن:نویسد طباطبایی در این باره می
های ایرانشهری به عنوان انسانی خداگونه،  ایزدی است، در نوشته

نماینده و برگزیدۀ خدا بر روی زمین فهمیده شده و از این حیث با 
طونی الابونصر فارابی که به تبع اندیشة نوافرئیس اول مدینة فاضله 

طون، علت موجده و مبقیه الهای اف و تفسیرهای مسیحی نوشته
نامه که در اواخر  در ساقی(. 9)مدینة فاضله است، از یک سنخ است

عمر حافظ سروده شده، ابیات بسیاری در توجه به جایگاه 
  :فرمانروایی که علت بقای سامان سیاسی است آمده است

 مغنی کجایی به گلبانگ رود
 به یاد آور آن خسروانی سرود
 به اقبال دارای دیهیم و تخت
 بهین میوۀ خسروانی درخت

 که تمكین اورنگ شاهی ازوست
 (.6)تن آسایش مرغ و ماهی ازوست

در غزلی دیگر که همزمان با حكمرانی امیر مبارزالدین که شریعت 
به او لقب محتسب داده را مالک اصلی خود قرار داده و شیرازیان 

  :بودند سروده شده، حافظ نظر خود را چنین ابراز کرده است
 اگرچه باده فرحبخش و باد گلبیز است

 به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است
 صراحی و حریفی گرت به چنگ افتد

 انگیز است به عقل نوش که ایام فتنه
 در آستین مرقع پیاله پنهان کن

 (.6)ی زمانه خونریز استکه همچو چشم صراح
 غزلیات مهم دیگری از نظر اندیشة سیاسی وجود دارند که نمایان

است. بیشتر غزلیات در  حكومت زمانه خویشگر توجه حافظ به 
منصور مظفری است. غزل زیر که  شجاع و شاه باب حكمرانی شاه

برخی از ابیات آن آورده شده است، به نقل از غنی در مدح شاه 
 ( :9)مظفری استمنصور 

 ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی
 در فكرت تو پنهان صد حكمت الهی

 بر ملک و دین اهللکلک تو بارک 

 گشاده صد چشمه آب حیوان از قطرۀ سیاهی
 بر اهرمن نتابد انوار اسم اعظم

 ملک آن تست و خاتم فرمای هر چه خواهی
 هیالگاهی بر سر نهد ک باز ار چه گاه

 نند آیین پادشاهیمرغان قاف دا
 تیغی که آسمانش از فیض خود دهد آب

 منت سپاهی تنها جهان بگیرد بی
 گر پرتوی ز تیغت بر کان و معدن افتد
 یاقوت سرخ رو را بخشند رنگ کاهی

 برد نام گاه می حافظ چو پادشاهت گه
 رنجش ز بخت منما بازآ به عذرخواهی

شاعری دانست که چه بیان شد حافظ شیرازی را میتوان  بر پایة آن
شعرهایش متاثر از اندیشة سیاسی است. با خوانشی متاثر از تاریخ 
اندیشه که کالینگوود یكی از مهمترین اندیشمندان آن است، شعر 

های  حافظ بیانگر اندیشة سیاسی ایرانشهری است که در دوره
 .مختلف زندگی و رویكرد او به حاکمان شیراز نمود یافته بود

ست و حافظ در مشهود  زمانه اوضاع از وضوح به حافظ ناامیدی
به تأملی در تقدیر تاریخی ایران پرداخته است، به  برخی غزلیاتش

ن های میا توان اشاره به تنش ای که از منظر تاریخ اندیشه می گونه
فت در المدار خ شرع و عقل، تنش میان آگاهی ملی و ادعاهای امت

مفهومی که هگل در توضیح شكاف می، با وام گرفتن از الدورۀ اس
های میانه در پدیدارشناسی روح به  میان دین و دنیای مسیحی سده

 کار گرفته بود، شعر حافظ را وجهی از پدیدارشناسی وجدان نگون
می الهای متأخر اس ویژه در سده می و بهالبخت ایرانی در دورۀ اس

 (.10)توصیف کرد
 

 چارچوب نظری پژوهش
 ساختارهای ایده رد با( Lucien Goldmann) گلدمن لوسین
 ساختارهای که است معتقد ،(اشتراوس – لوی) همگانی و پایدار
 قعیتوا بلكه نیستند، همگانی های داده واقع در انسانی رفتار سازنده
 حال در و اند شده متولد گذشته تكوینی از که هستند خاصی های

 امعن این در .شد خواهد منتهی تكاملی به آینده در و اند دگرگونی
 Structuralism) تكوینی ساختارگرایی از توان می

Genetic )عدادت به ای پدیده هر گلدمن لوسین نظر از .گفت سخن 
 دارد، لقتع( نسبی های کلیت) متفاوت سطوح در ساختار زیادی نسبتاً 

 نهایت، در .دارد خاصی معنای ساختار سطوح این از یک هر در و
 عاتمطال در گلدمن .کند می ایجاب را تفهمی رهیافتی ساختار مفهوم
 این که است شناسی جامعه نخستین ادبیات شناسی جامعه

 با این توصیف،. است برده کار به را شناختی روش دستورالعمل
 رضف پیش تعدادی بر مبتنی تكوینی ساختارگرایی شناسی جامعه
 :است زیر قرار به آن مهم مورد پنج که است

 
 به ربطی ادبی اثر آفرینش و اجتماعی زندگی میان اصلی رابطه –1
 وطمرب ذهنی به ساختارهای بلكه ندارد، انسانی واقعیت بخش دو این

 عین در که نامید مقوالتی آن هارا توان می که ساختارهایی .است
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 هم و کند می اداره را اجتماعی گروه یک تجربی آگاهی هم حال
 .کند می خلق نویسنده که ای تخیلی جهان

 آن زا فقیرتر و محدودتر فرد یک تجربه گلدمن لوسین باور به –2
 محصول ساختار این .کند خلق را ساختاری چنین بتواند که است

 تهزیس مشابهی وضعیت در که است افراد زیادی شمار جمعی فعالیت
 رزیط به طوالنی نسبتاً  مدتی که افرادی اجتماعی، گروهی یعنی .اند

 اند بوده مجبور و کرده تجربه را مشكالت از ای مجموعه فشرده
 که است این سخن معنای .بیایند معنادار های حل راه برایشان

 ای مقوله ساختارها باشیم؛ گفته تر انتزاعی یا ذهنی ساختارهای
 .اند اجتماعی هایی پدیده بلكه نیستند، فردی های پدیده معنادار

 
 ساختار و اجتماعی گروهی آگاهی ساختار میان ای مقوله رابطه –3

 یلتشك دقیق همخوانی یک حالت بهترین در ادبی اثر به دهنده نظم
 آن چه بنابراین، .است معنادار ساده رابطه یک اغلب ولی دهند، می
 افتد یم اتفاق نیز غالباً و بیفتد اتفاق است ممكن انداز چشم این در
 لحاظ از متضاد حتی و ناهمگن، کامالً  محتواهای که است این

 با ای مقوله ساختارهای سطح در اینكه یا باشند همخوان ساختاری،
 رظاه در که تخیلی جهان یک .باشند داشته کارکردی ای رابطه هم
 در ،پریان قصه یک تخیلی جهان مثل است، بیگانه عملی تجربه با

 ای باشد همخوان خاصی اجتماعی گروه تجربه با تواند می ساختارش
 هرابط یک وجود میان .باشد داشته معنادار ای رابطه آن با کم دست

 اترینتوان و تاریخی و اجتماعی واقعیت با ادبی آفرینش تنگاتنگ
 .ندارد وجود تناقضی هیچ خالق تخیل

 
 ایه قله اندازی، چشم چنین در که کند می تاکید گلدمن لوسین –4

 د،کر بررسی متوسط آثار همانند توان می تنها نه را ادبی خالقیت
 فطر از .برخوردارند ممتازی تجربی تحقیق قابلیت آن هااز بلكه
 نآ با ادبیات شناسی جامعه نوع این که ای مقوله ساختارهای دیگر،

 .دهد می وحدت ادبی اثر به که است چیزی آن دقیقاً دارد، سروکار
 اش شناختی زیبایی خصوص به خصلت اصلی عنصر دو از یكی یعنی
 .اش ادبی ویژه به خصلت ما، توجه مورد حالت در و

 
 با و دهند می نظم جمعی آگاهی به که دستوری ساختارهای –5

 فرویدی معنای در اند، شده جا به جا هنرمند آفریده تخیلی جهان
 نه و اند آگاهانه نه گیرد، می مفروض را زدگی واپس که کلمه

 از جهات ای پاره از اند ناآگاهانه فرایندهای ناخودآگاهانه، بلكه
 می اداره را عصبی یا عضالنی ساختارهای کار طرز که نوع همان
 کنند، می تعیین را هایمان ژست و حرکات خاص ویژگی و کنند
 .(11شده) سرکوب نه یا باشند آگاهانه که آن بدون
 فرایند از پدیدارها شناخت برای گلدمن که افزود باید نیز را این

 دو ندفرای دو این واقع در که کند می یاد تشریحی-دریافتی ی دوگانه
لذا با توجه  .باشند می واحد اسلوبی آمده، حساب به سكه یک روی

 اشعار میان معنادار ارتباطی ایجاد پی  در به موارد مطروحه این مقاله
 به گونه .است اجتماعی حافظ سبک زندگی جنبه های مهم ترین و
 وانمی ت تكوینی، ساختگرایی شیوه ی به آن بررسی خالل از که ای

 اهیآگ و نگرش با آثار این ادبی و درونی ساخت وثیق به پیوندهای

برد. ازین رو این مقاله در پی  پی نویسنده اجتماعی طبقه ی جمعی
ساختار  سبک زندگی و  استخراج اجزاءآن است تا در ابتدا به 

را  ارتباط موجود میان این اجزاءشعری حافظ پرداخته و سپس 
ا ر لتی که در کلیت ساختار اثر استالدبرقرار سازد و در نهایت 

 . بنابراین در نقد ساختار، سخن از کلیت به میان مینشان خواهد داد
 .امندن آید و از این رو این نقد را نقد کلیت نیز می

 
 ساختار معنادار -1
ش الاثر ادبی رفتاری معنادار از سوی نویسنده است که نویسنده در ت 

ی خود اثری درخور را بنویسد.  است متناسب با اوضاع جامعه
بنابراین اگر نویسنده شرایط محیط خود را در نظر بگیرد و اثری 
بیافریند که فرم و محتوای آن هر دو متناسب با وضعیت مشخص آن 

ساختار «توانیم بنا به نظر گلدمن از آن به عنوان  دوره باشد، می
  .یاد کنیم» معنادار

 
 معنادار اشعار حافظ ساختار ایاجز -1-1
 را معنادار ساختار اجزای ابتدا چارچوب نظری پژوهش اساس بر 

 وحدت کشف ی واسطه به تا داده قرار بررسی حافظ مورد اشعار در
سبک زندگی و  معنادار ساختار آن ها، میان ارگانیک ی رابطه و

 .دریابیم تاثیرش بر شعر حافظ را

 
 نقد جریانات اجتماعی -1-1-1

 را اجتماعی -فكری های دسته و هـا جریان و ها گروه حافظ وقتی
 در تردید. کند می شک ها آن بـودن محـق در میبرد زیرسؤال
 زدن بـرهم و بـی اعتبـارکردن نـوعی اجتمـاعی، هـای گـروه ادعـای
 نهادینه جامعه در که است شده تعیین پیش از داوری های و گفتارها
( 12) همانی این و ایدئولوژیكی جنبة نفـی رویكرد این.  اسـت شـده
  . است اجتماعی های گروه
  مـی بافـد طامات یكی الفد، می عقل از یكی
 (13)اندازیم داور پیش به را ها داوری کاین بیا
 برد، می زیرسـؤال را اجـتماعی -فرهنگی های گروه حافظ هرچند 

 مشرف که است الهی حقة حقیقت آن و پـذیردمـی  را حقیقت یک
 در گاه حـافظ شعر در حقیقت این.  است بشری ارادۀ و هستی بر

 انـحصار بـه خاصی گروه یا دسته نزد که پیداست «خدا سر» قالب
 . است نیامده در

 نگفـت کـس به سالک عارف که «خدا سر»
 (13)شـنید کجـا از فـروش بـاده که حیرتم در

 محدودی مكان در که شود می نمایان «خدا نور» صورت به گاه و
 .نمیشود کـشیده بـند بـه

 مـی بینم خـدا نور مغان خرابات در
 (13)میبینم زکجا نوری چه که بین عـجب وین

 الیـه از آن دســته نقـد به تحمیلی نظم بردن زیرسؤال برای حافظ
 تحكیم گیری، شكل در که آورد، می روی جامعـه قشـرهای و هــا
 کلی فرهنگ وقتی شاعر نزد در. دارند اساسی نـقش آن اسـتمرار و

 و پاکی نیز آن دهندۀ تشكیل عناصر نهد، انحطاط به روی جامعه
 دسته آن شرایطی چـنین در. دســت مـی دهند از را خـود طهـارت
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 1399تابستان ، 2، شماره 4دوره زندگی اسالمی با محوریت سالمتپژوهشی سبک -فصلنامه علمی

 عمل بـی کـه عالمـانی و انـد دامـن آلـوده کـه مدرسـه فقیهـان از
 .بگریزند نم یتوانند حافظ تیزبین و نقادانه نگاه از اند،

 داد فتــوا و بــود مســت دی مدرســه فقیــه
 اســت اوقــاف زمـال به ولی حرام می که
 بـس و ملـولم جهـان در بـی عملـی ز مـن نـه

 (13)اســت بــی عمـل علـم ز هـم علما ماللت
 فرهنگ خرده زنجیرۀ مهم های حلقه از که نیز ریاکار واعظان
 علت به بـودند گـریز صـداقت ستیز و حقیقت جامعة در مذهبی

 شههـمی کـه صوفیان .اند حافظ انتقاد مورد شدیدا تزویر و عملی بی
 داعیـة که خانقاهیاند فرهنگ های حلقه ، نیست صافی نـقدشان
قـرارمی  بـازخواست معرض در دیگران از شدیدتر و دارند معرفـت
 .گیرند

 می خـورد شبهه لقمة چون که بین شهر صـوفی
 (13)علف خوش حیوان آن باد دراز پاردُمش

 ود برجستة عناصر که صوفیان و متشرعان از حافظ دوسـویة نـقد 
 زیرسؤال ، آنـان اصـالح بـه شاعر توجه ضمن اند، جامعه الیة و قشر
 وفیانص و متشـرعان از تعـدادی رفتارهای و گفتارها از بسیاری بردن
 طلبـی حـق و دینی درد سـر از اینـكه جای به اعمال شان که است
 زا حافظ بی پروای نقد.  است فردی منافع و تعصـب روی از باشـد
 یایستای و ثبـات نقـد نـاصـافی، صــوفیان و عـالمـان از دسته آن

 .است قدرت صاحبان منافع کنندۀ تأمین که است جامعه بر حاکم

 
 تابوشكنی در برابر خانقاه -1-1-2
 مـی دهند، دسـت از را خود اعتبار صوفیان تنها نه حافظ نقد در

 های سلسله گردانندگان و رهبران منزلـة بـه طریقـت مـشایخ
 هـای پیش، سـتون ها قرن از که ابتذال. می شوند بی قدر ، متصوفه
. انجامیـد پیران تردامنی به بود، خورده را خانقاهی فرهنگ خرده
 عـاشق هـنری، پیری ، طریقت پیران آلـودگی هـای از دلـزده حـافظ

 به طریقـت مشـایخ برخالف که پیری ریزد؛ می پی ای اسطوره و
 تاریسـاخ در ، شیءشـده و تغییرناپذیر های اندیشه بر پافشاری جای
 لغزان موجب و کند می ظهور زبانی و ذهنـی هــای تـنـاقض از

 :( 14مـی شود) پیشـین های رسم همة شدن
 مـی کننـد منبر و محراب در جلوه کاین واعظان

 مـی کننـد دیگـر کـار آن مـیرونـد خـلـوت بــه چـون 
 گویـد پیرمغـان گرت کن رنگین سجاده می به
 ها منزل رسم و راه ز نبود خـبر بـی سالک که

 شـــد مـلـــول گــــر مــــا توبـــة ز پیرمـغـــان
 ایم ایستاده عذر بـه کـه کن صاف باده گو

 شـــیخ ای مـــرنج مـــن ز پیرمغـــانم مریـــد
 (13)آورد جای بـه او و کـردی تو وعده چراکه
 آلوده شیوۀ های مكان تـطهیر و مقدس های پدیده بی اعتبارکردن

 اجتماعی نـظم شـكستن درهم برای شیراز خواجة کـه دیگـری
 ؛ است مقدس های مكان و ها پدیده بـیاعتبـارکردن برمـیگزینـد،

 اجتمـاعی ارزش کـلـی فـرهنـگ در کـه هایی مكان و ها پدیده
 دسـتگاه حـمایت مورد که مـظاهر این نـفی بـرای شاعر اما. دارند

 از را آن ، است شده مردم فـریـب بــرای ابزاری و است قدرت
 :می کند ساقط اش اجتماعی - فرهنگی ارزش و جایگاه

 برنمی گیرنـد جـامی بـه فروشانش می کوی به
 (13)نـمی ارزد سـاغر یک که تقوا سجادۀ زهی

 نقطـة ،کند بیان مـوجود وضع به را اعتراضش آنـكه بـرای حـافظ
 و گیرد قرارمی اجتماعی های وارزش هـا سـنت هـا، عـرف مقابـل

 :می کند دنبال آلوده هـای پدیده تـقدیس با را کار این
 حـــافظ می رود میخانــه بـــه خانقـــه ز

 آمــد هــوش بــه ریــا زهــد مـســتی ز مـگـر
 اســت خرابــات گوشــة مــا اصــلی مقــام
 (13)کـرد عمـارت ایـن آن کـه خیردهـاد خداش

 آن مظاهر و موجود نظم نـفی بـه نـخست خواجه ، ترتیب بدین
 .مـی آورد روی جـدید وضــع خـلق بـه گاه آن ،پردازد می

 درآمیختن می شود دستگیر حافظ شعر به کوتاه نگاهی با آن چه
.  است غـزلیات و ابـیات زنجیرۀ در زمینـی و آسـمانی عشـق

 را دخـو مخاطبـان ، زبـان لغـزان قلة ستیغ بر قرارگرفتن با خواجه
 ـهب رویكـرد ایـن بـا او. درمیغلطانـد آسمانی یا زمینی عشق سوی به

 در. یازید دست عشق در شدن قـائل مـحـدودیت هرگونـه نفـی
 و عشـق بـرای مـیشـود کـه بیـت چنـد ذکر بـه تـنها ، ادامه

 : (14) می کنیم بسنده شد، قائل آسمانی یا زمینی های مصداق معشوق
 نخواهدشد بیرون سر ز چشمان سیه مهر مرا

 نخواهدشد دیگرگون و این است آسـمان قـضای
 ام نوخواســته و خــوش جــوانی روی عـاشــق

 ام خواسـته دعـا بـه غـم ایـن دولـت خـدا وز
 ؟ کجاســت یــار آرامگــه ســحر نســیم ای

 کجاســت عیــار کــش عاشــق مــه آن منــزل
 راه ببســت مـو تـار یكـی بـه دل هـزار زلفـت

 (13)ببســــت چـارســــو از گـــــر هزارچــــاره
 ها تفاوت اثبات و عشق در همانی این نفی به حافظ ، ترتیب بدین 
 توجه انسانی وجود متناقض نیازهای به و پرداخـت چندگونگی ها و

 بـر و است انسـانی متنـوع نیازهای به احترام رویكرد این. داد نشان
 .می دهد اهـمیت او زندگی آزادی سـویة

 
 مدح پادشاه -1-1-3

. رخی امیران و پادشاهان مشهود استدرآثار حافظ مدح و ستایش ب
 حافظ، که هستند کسانی حافظ ممدوحان یا حافظ شدگانمدح
 هاراآن  صراحتاً خود اشعار در هجری، هشتم قرن ایرانی شاعر
 امیران دربار به حافظ. استکرده یاد نیكی آن هابه از یا ستایش
 افراد مدح در فراوانی غزلیات آن تبع به و داشت آمدرفت و  محلی

 مدح به غزل از بیت دو یا یک در گاهی وی. استسروده مختلف
 این در که استداده اختصاص مدح به را غزل کل گاهی و پرداخته
 کار به ممدوح درباره را «معشوق» به مربوط اصطالحات حالت
 (.4است) معشوق درباره شعر رسدمی نظر به که طوریبه است،برده
 با تنها و نیاورده خود شعر در را ممدوح نام موارد از بسیاری در

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             5 / 14

http://mail.islamiclifej.com/article-1-787-fa.html


                  و همکاران یآزاده ملکوت 205

 

Journal of Islamic Life Style Centeredon Health Volume 4, Issue 2, Summer 2020 

 حافظ نظر منظور که زد حدس توانمی شواهد و قرائن از استفاده
 (.15است)بوده شخص کدام
 عر  ش در ایویژه بازتاب اینجو آل سالهبیست و کوتاه حكومت دوران
 الدینغیاث برای شدهسروده هایقطعه و هاغزل جزبه داشت؛ حافظ

 متعددی اشعار حافظ مسعودشاه، الدینجالل و[ الف]کیخسرو
 یاد نیكی به او حكومت دوران از و دارد ابواسحاق شاه درباره
 بازار که مبارزالدین امیر حكومت دوران شروع با اما. استکرده

 امیر تنها نه حافظ گرفت، رونق ظاهرپرستی و زهدفروشی
 محتسب را او کنایه، و طعنه با بلكه نكرد، مدح را مبارزالدین

 خود که شد آغاز شجاع شاه روزگار دوران، این از پس. استخوانده
 مورد در زیادی هایسروده حافظ و بود تسامح و تساهل اهل و شاعر
 همه از مورد 123 غنی، قاسم پژوهش برپایه. دارد روزگارش و وی

آن ها  از مورد ۸ در که دارند اشاره شجاع شاه به حافظ هایسروده
 برخی مورد در است.حافظشده ذکر شعر در شجاع شاه کنیه یا نام ،

 ارد،د تمجیدآمیز ابیاتی نیز هاسرزمین سایر و شیراز حاکمان از دیگر

 شجاع شاه برادرزاده شجاع، شاه از پس حافظ ممدوح ترینمهم اما
 و داشت ایویژه دلبستگی وی به حافظ که است منصور شاه نامبه

 در همچنین (. حافظ16ستود) را هایشنكویی او، از بردن نام با بارها
 (.17دارد) اشعاری نیز خود معاصر بزرگان وزیران، مورد
 جایگاهی و کرد ایجاد انقالبی مدیحه و غزل زمینه هردو در حافظ
 انندم داشت . حافظ اختصاص قصیده به پیشتر که آفرید غزل برای
 یجا به اما سرود،می مدیحه شیراز بلندپایگان برای شاعران، دیگر

 است، ترکوتاه بسیار غزل که آنجا از. کردمی استفاده غزل از قصیده،
 هابیت سایر و شدمی محدود غزل در بیت دو یا یک به مدیحه

 هایاستعاره بنابراین،. بودند پرستیبزم و عشق عناصر دربردارنده
 تعبیر به کهچنان شد؛می زده پیوند واقعی محیط به گرایانهکام

 (.1۸بود) ممدوح همان معشوق حافظ شعر در ریپكا،

 
برخی محققیان و اندیشمندان، امیران ممدوح در آثار حافظ را به 

 نموده است:صورت ذیل گزارش 
 منبع مدح/توصیف قالب شعر شوندهجایگاه مدح نام مدح شونده

 الدین مسعودشاهجالل

 (قمری 743درگذشته )

 شیراز فرمانروای

 خاندان آل اینجو از

 خسروا دادگرا شیردال بحر کفا قطعه

 تو به انواع هنر ارزانی جالل ای

 همه آفاق گرفت و همه اطراف گشاد

 سلطانیشه و آوازه مسعودی صیت

 

: 1369)معین، 
179-1۸0) 

 شیخ ابواسحاق

 قمری( 75۸)درگذشته 

 شیراز فرمانروای

 خاندان آل اینجو از

 شیخ ابواسحاق اسالمجمال چهره ... قصیده

 که ملک در قدمش زیب بستان گیرد

 محمود، آن که دشمن را چراغ دیده

 ز برق تیغ وی آتش به دودمان گیرد

: 1369)معین، 
1۸5-1۸۸) 

 بواسحاقی راستی خاتم فیروزه... غزل

 ولی دولت مستعجل بودخوش درخشید 

 پیش از این کاین نُه رواق چرخ اخضر برکشند... غزل

 بود ابواسحاق دور شاه کامگار و عهد

 شاه شیخ ابواسحاق به عهد سلطنت قطعه

 به پنج شخص عجب ملک فارس بود آباد

 بواسحاق زمان قطعه

 که به مه طلعت او نازد و خندد بر گل

 شاه شجاع

 قمری( 7۸6)درگذشته 

 شیراز فرمانروای

 خاندان مظفر از

 سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش غزل

 است می بنوش شاه شجاع که دور

 

: 1369)معین، 
211-216) 

 بست و جام کیخسروخیال آب خضر ... غزل

 شد ابوالفوارس نوشی سلطانبه جرعه

 است و دور حكمت و شرع شاه شجاع زمان غزل

 به راحت دل و جان کوش در صباح و رواح

 شاه شجاع قسم به حشمت و جاه و جالل غزل

 که نیست با کسم از بهر مال و جاه نزاع

... 

 نكند جدا خدا حافظجبین و چهره 

 شاه شجاع ز خاک بارگه کبریای
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87_\(%D8%B4%D8%B9%D8%B1\)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%DB%8C%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87_\(%D8%B4%D8%B9%D8%B1\)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87_\(%D8%B4%D8%B9%D8%B1\)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
http://mail.islamiclifej.com/article-1-787-fa.html
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 شاه شجاع فروزبه فر دولت گیتی غزل

 که هست در نظر من جهان حقیر متاع

 مظهر لطف ازل روشنی چشم امل... غزل

 شاه شجاع لم و امل جان جهانجامع ع

 متن کامل

 آن که کرد شاه شجاع داور دین... غزل

 گوش به امرشروح قدس حلقه 

 آفتاب ملک شاه شجاع دارای دهر... قصیده

 خاقان کامكار و شهنشاه نوجوان

 شاه یحیی

 قمری( 795)درگذشته 

 شیراز فرمانروای

 خاندان مظفر از

 دارای جهان نصرت دین خسرو کامل غزل

 ملک عالم عادل یحیی بن مظفر

: 1369)معین، 
225-226) 

 شاه یحیی گویی برفت حافظ از یاد... غزل

 یارب به یادش آور درویش پروریدن

 است الدیننصرت شاه کشفلک جنیبه... غزل

 بیا ببین ملكش دست در رکاب زده

 آنكه خصم ملک را الدین شاه یحیینصرت... غزل

 از دم شمشیر چون آتش در شراب انداختی

 از کرم نصرت دین شاه یحیی گر نكردی... غزل

 کار ملک و دین ز نظم و اتساق افتاده بود

 شاه منصور

 قمری( 795)درگذشته 

 شیراز فرمانروای

 خاندان مظفر از

 رسید منصور شاه بیا که رایت غزل

 نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید

: 1369)معین، 
227-232) 

 منصور شجاع ملک و دین مظفرفر شهنشاه... غزل

 دریغش خنده بر ابر بهاران زدکه جود بی

 منصورشاهی به یمن دولت... غزل

 علم شد حافظ اندر نظم اشعار

 واقف است که ما شاه منصور... غزل

 روی همت به هر کجا که نهیم

 دشمنان را ز خون کفن سازیم

 دوستان را قبای فتح دهیم

 ای فلک سر بر مدار شاه منصور از مراد... غزل

 تیزی شمشیر بنگر قوت بازو ببین

 من غازی است حرز منصور بن مظفر... غزل

 وز این خجسته نام بر اعدا مظفرم

 بر مسند خسروی بماناد... قطعه

 محمد منصور مظفر

 سلطان اویس

 قمری( 776)درگذشته 

 فرمانروای عراق

 جالیری از خاندان

 سلطان اویسم من از جان بنده... غزل

 اگرچه یادش از چاکر نباشد

: 1369)معین، 
23۸) 

 سلطان احمد

 قمری( ۸13)درگذشته 

 فرمانروای عراق

 جالیری از خاندان

 احمداهلل علی معدلةالسلطان غزل

 احمد شیخ اویس حسن ایلكانی

 :1369)معین، 
242) 

اتابكان  یكی از پور پشنگ
 لرستان

 گیر اوو تیغ عالم پور پشنگ شوکت... غزل

 ها شد داستان انجمندر همه شهنامه

: 1369)معین، 
243-245) 

 الدین حسنقوام

 قمری( 754)درگذشته 

 شتی هاللدریای اخضر فلک و ک... غزل شیخ ابواسحاق وزیر

 ما حاجی قوام هستند غرق نعمت

: 1371)پاندیا، 
150) 

 دریادل حاجی قوام دیگر کریم چو... قطعه

 که نام نیک ببرد از جهان به بخشش و داد

: 13۸4)شریفی، 
91) 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
https://fa.wikisource.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_\(%D8%BA%D8%B2%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA\)/%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%87_%D8%B2_%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AA%DA%AF%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%DB%8C%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87_\(%D8%B4%D8%B9%D8%B1\)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87_\(%D8%B4%D8%B9%D8%B1\)
http://mail.islamiclifej.com/article-1-787-fa.html
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 به رندی شهره شد حافظ میان همدمان لیكن... غزل

 دارم الدین حسنقوام چه غم دارم که در عالم

: 1369)معین، 
139) 

 عمادالدین محمود

 759)احتماالً درگذشته 
 قمری(

از وزیران شیخ 
 ابواسحاق

 بخواه جام صبوحی به یاد آصف عهد... غزل

 عمادالدین محمود وزیر ملک سلیمان

)باستانی پاریزی، 
1371 :۸4-۸۸) 

 شیخ مجدالدین دگر مربی اسالم... قطعه قاضی شیراز مجدالدین اسماعیل

 یی ب هْ از او آسمان ندارد یادکا قاضی

: 13۸4)شریفی، 
90) 

 سرور سلطان قضات اسماعیل مجد دین قطعه

 آورش از شرع نطقکه زدی کلک زبان

خواجه ابونصر 
 الدینبرهان

 قمری( 7۸0)درگذشته 

 که ز دست وزارتش ک و دینبرهان مل... غزل امیر مبارزالدین وزیر

 ایام کان یمین شد و دریا یسار هم

: 13۸4)شریفی، 
90) 

 مسندفروز دولت کان شكوه و شوکت... غزل

 بوالمعالی بونصر ملک و ملت برهان

 الدین تورانشاهجالل

 قمری( 7۸1)درگذشته 

 تورانشاه آصف عهد زمان جان جهان قطعه شاه شجاع وزیر

 كشتکه درین مزرعه جز دانه خیرات ن

: 13۸4)شریفی، 
91) 

 خجسته که من یزید فضل تورانشه  ... غزل

 شد منت مواجب او طوق گردنم

 گویی نه کار هرکسی باشدحق وفاداری و... غزل

 الحق والدینمجالل غالم آصف ثانی

الدین محمد قوام
 عیارصاحب

 قمری( 764)درگذشته 

آل  از وزیران دوران
 مظفر

 آن که بر درش قوام دولت و دین اعظم قطعه

 از بهر خاکبوس نمودی فلک سجود

: 13۸4)شریفی، 
91) 

 زمانه گر نه زر قلب داشتی کارش... قطعه

 بایستی صاحب عیار به دست آصف

 سلطان غیاث دین حافظ ز شوق مجلس... غزل نامعلوم الدینسلطان غیاث

 رودخامش مشو که کار تو از ناله می

: 1369)معین، 
246-250) 

 شیخ بهاءالدین عثمان

 قمری( 7۸2)درگذشته 

 طاب مثواه و الدین بهاءالحق قطعه از امامان شافعی

 امام سنت و شیخ جماعت

: 1369)معین، 
279) 

خواجه کمال الدین سید 
 ابوالوفا

 وفا از خواجگان شهر با من... غزل از بزرگان شیراز

 کرد بوالوفا کمال دولت و دین

: 1369)معین، 
290) 

 الدینشیخ امین ی ابدالگر بقیه... قطعه از مشایخ اهل طریقت الدینشیخ امین

 که یمن همت او کارهای بسته گشاد

: 1369)معین، 
1۸5-1۸۸) 

از بزرگان  شیخ عضدالدین
ملوک  دربار

 شبانكاره

 که در تصنیف عضد دگر شهنشه دانش... قطعه

 بنای کار مواقف به نام شاه نهاد

: 1369)معین، 
1۸5-1۸۸) 

 ستیز با عقل -1-1-4
 گوناگونی منظرهای از ایرانی شاعران و عارفان ستیزی عقل دربارۀ

 زیبـایی شناسـی نظریة به توجه با امـا ؛(19) گفـت سـخن مـیشـود
 از کـه اسـت این رانـد سخن می شود عقـل از آنچـه انتقـادی
 ایـن.  است«  فرهنگ صنعت» فرانكفورت مكتب مهم مضامین
 صنعت» مقالة در آدورنو و هورکهایمر بار نخستین را موضوع
 باید. کردند طرح توده تـوهم مـثابـةبــه روشنگری:  فرهنگ
 یكـسان پی در فرهنـگ صنعت قالب در حكومت ها که شد یادآور
 خالقیت ، حاکم فكر رواج و روشنگری با و هستند جـامعه سـازی

 مـی مبادرت مردم سطحی نگری رواج به و می گیرند مردم از را

 موجـود وضع ناقد این که جای به مردم ، صورت دراین. ورزند
 صـنعت ، تـرتیب بدین. می یابند تنزل هـا پذیرنده حد در باشند،

 از را مخالفت امكان و است افراد ذهنیت تسخیر فكر به فرهنگ
 .می گیرد آنان

 و ناقدان ترین بزرگ از ایرانی، شاعران و در این میانه عرفا
 ظحاف. اسـالمی اند -ایرانــی فرهنـگ در گرایـی عقـل سـتیهندگان

 اندیشة و اراده و آزادی اثبات برای ایرانی، فرهنگ نماد مثابة به
 ستیكد را چیز همه میخواست که پرداخت عقالنیتی نفی به انسانی
 حاکمان با مـبارزه بـه شعر قالـب در هم ستیزی عقل با او. دهد نشان
 . می داشت روا تردید معرفت موجود های شیوه در هم و رفت می
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 ولــی وجودنــد پرگــار نقطــة عــاقالن
 سرگردانند دایره این در که داند عشق 

 کـار چـه بینـی مصلحت با را سوز عالم رند
 (13)بایدش تأمل و تدبیر آنكه اسـت مـلک کـار 

 نزول شرح حافظ احوال و افكار و آثار در بحث کتاب در غنی
 های شخصیت قدح یا مدح در شاعر که را هـا غـزل از بسیاری
  . (20است) آورده ، سروده هشتم قرن تاریخی

 مـی گـویم بلنـد بانـگ بــه و اســت خـوش سرم
 می جویم پیاله از حیات نسیم من که

 حافظـــا اســــت پرســــتی بـــاده صـــواب کـــار
 (13)کن صواب کار جزم عزم و برخیز

می  نقـد را اندیشـان جــزم تـنها نـه رویكرد این با حافظ گویی
 خنهر آنان شخصیت در و طلبید می مبـارزه بـه را آنـان بلكـه ،کرد
 افظح کـه گذشـت سـادگی به نكته این از نـباید امـا. می کرد ایجاد
 فـارس حـاکم و محتسب به مشهور محمد، امیرمبارزالدین دورۀ در
 جاسوسان تا است داشته مخفیانه زنـدگی ، کـرمان و یزد و

 تاس مـدام عیشـم» غزل در حافظ گویا. پیدانكنند را او مبارزالدین
 جملـه قالـب در«  الحمـداهلل است کام به کـارم/  دلخـواه لعـل از

 این عهد گیریهای سـخت بـه ای اشاره سـریع خواسـت کوتـاه هـای
 .باشد داشته محتسب

 فراقـــت شـــرح گـــویم چـــه جانـــا
 آه صد و جانی ، نم صد و چشمی

 اسـت دیـده کـه غـم ایـن مـبینـاد کــافر
 (13)ماه ، عارضت از سرو، ، قامتت از

 
 تصوف -1-1-5

 سخت ریاضت هایی و خشک مفاهیمی شامل آغاز در که تصوف
 ارکان از یكی عنوان به «محبت» پذیرفتن با سوم قرن در بود،

 عرصه به تصوف و عرفان ورود با. پذیرفت عاشقانه رنگ محوری،
 می آثارشان در عابدانه تصوف اصول تدوین به گروهی ادبیات،
 عاشقانه شوق و شور با همراه عرفانی سراسر آثاری ای عده و پردازند
 اصول از که است مكتبی مبدع حافظ میان این در. آورند می پدید
 شكل عابدانه تصوف به انتقادی نگاهی همراه به عاشقانه عرفان
 افظح اشعار اما. شود می تعبیر رندی مكتب به آن از و است گرفته

 ضمن حافظ. دانست تهی عابدانه تصوف از یكسره توان نمی را
 ایه تلمیح و ها تضمین و قرآنی مفاهیم از عظیم تأثیری پذیرفتن
 ب،ش آه و صبح دعای عبادت، بسیاری ابیات در قرآن، آیات به فراوان
 نه را عابدانه تصوف از دیگری های اندیشه و تصوف اخالقی اصول

 و علیمت قصد به و روشنی به بلكه دوپهلو، و رندانه بیانی و ابهام با
 مراودات حافظ .(21کند) می بیان خود، مخاطب به توصیه
 دیخجن کمال  با جمله از است، داشته خود عصر صوفیه با ایدوستانه

 و بلیانی الدینامین و فرستادمی حافظ نزد را خود غزلیات که
 بر بنا (.13) بودند حافظ ممدوحان از که ابوالوفا سید الدینکمال
 وفتص با بیگانه و مخالف را حافظ که کسانی سخن کمدست این،

 اب او بودن بیگانه اثبات برای کهاین و است ناموجه اندپنداشته

 استناد صوفیان نكوهش و نقد در حافظ از هاییسروده به تصوف
 آثار در را صوفیان نكوهش و نقد زیرا ندارد، وجهی است، شده

 اصل اب مخالفت بر دلیل امر این و یافت توانمی فراوان نیز صوفیان
 (.22نیست) تصوف

ویژه مقارن با زمان حافظ، بتدریج به دلیل آلوده  تصوف عابدانه به
شدن به ریا و تظاهر از اصل خود دور شد. اوضاعی که بازتاب آن 
در شعر حافظ به صورت مبارزه و مخالفت او با زاهد و زهد ریایی 

د و ظهور عرفان عاشقانه واکنشی طبیعی به همین انحراف از انجامی
وحدت »در شعر او ضمن اینكه ،  . هدف و جمود تصوف است

، «نظام احسن»« و « سریان عشق در جمیع موجودات »، تجلی« وجود
عرفان عاشقانه است،  که از مضامین عمده« غربت انسان در جهان »

ه که همان اصول دین و جاری است، مبانی اعتقادی تصوف عابدان
نیز  -با جان و شخصیت حافظ سرشته است  - شریعت است که

اشعاری که عبادت و دعا را نه در معنای رندانه و دو  شود.دیده می 
پهلوی آن، آنچنان که در اشعار عارفانه عاشقانه  او است، بلكه به 

 . روشنی و به قصد توصیه و تعلیم بیان میكند، گواه این مدعا است

در حقیقت اگرچه عرفان عاشقانه و مكتب رندی محتوای اصلی و 
توان تأثیر تصوف عابدانه و  مضمون غزلیات حافظ است، نمی کالن

 .(21) توجه او به اصول آن را در اشعار او نادیده گرفت
 دو یكی با حافظ شعر در اند گفته دیگران که چه آن خالف بر

.  نفیم است شخصیتی صوفی است توضیح قابل هم آن که استثناء
 شوند می مه بیشتر ها استثناء این که است ممكن نسخ بعضی در البته

 جهت هر به باری و مزاج دمدمی شاعری را او نخواهیم اگر که ،
 البته که ؛ بپذیریم را استثناء دو یكی همان باید نهایتا بدانیم مسلک
 ستنده توجیه قابل هم ها استثناء آن منطقی نگاهی با گفتم که چنان

 شاید ونه ؛ شاید(  صومعه)  خانقاه نیز و صوفی خرقهء ، صوفی اما .
 افظح ادبیات در مكان و شئ ، شخصیت ترین نكوهیده ؛ یقین به که
 انایش اندازهء به مسلكی و نهاد هیچ به حافظ که آنقدر ، باشند می

 :اند حافظ شعر بیت بیت من های حرف گواه.  است نتاخته
 بخش خار به مرقع و بچین گلی صوفی

 بخش خوشگوار می به را تلخ زهد واین
 . است صوفی های ویژگی از خود زهد بیت این در که

 برکشیم سالوس خرقهء که بیا صوفی
 کشیم سر به بطالن خط را زرق نقش این و

 نهیم می وجه در صومعه فتوح و نذر
 ... برکشیم خرابات آب به ریا دلق

 می باز روشش از را واو کند می زرق به متهم را صوفی تنها نه که
 ... نماید می دعوت رندان ومطرب می به دارد

 پوشان خرقه با نشین کم را خدا
 مپوشان سامان بی رندان از رخ

 . داده قرار هم مقابل در را پوش خرقه و رند آشكارا که
 را جام است صافی آینه که بیا صوفی
 را فام لعل می صفای بنگری تا
 پرس مست رندان ز پرده درون راز
 را مقام عالی صوفی نیست حال کاین
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 تندهس آن مبتالی که زرقی ترک به است صوفیان دعوت هم باز که
 زرا هم صوفیان ترین مقام عالی حتی ادعایشان خالف بر که این و ،

 .بپرسند مست رندان از را عالم نهان های راز باید و نیستند دان
 بریم خرابات به صوفی خرقء تا خیز
 بریم خرافات بازار به وطامات شطح
 بار صد است بیزار خرقه زان خدا
 آستینی در باشدش بت صد که

حافظ مكرراً از صوفی انتقاد کرده است. ممكن است این سوال و 
مـسأله بـرای خواننـدگان پیش آید که این حملههای حافظ به زاهد 

مدارا است نه مدارا ! و صوفی و محتسب و شحنه حاکی از عدم 
پاسخ این است که حافظ یا باید در مقابل تباهی دو دستگاه معنوی 
عظیم الشان، یعنی شریعت و طریقیت و نمایندگان آنها یعنی مشایخ 
شهر و زاهد صوفی واکنش نـشان مـیداد یـا نمیداد. اگر خاموش 
مینشست از سازشكاری یا زبونی یا حاکی از چرب شدن سبیلش و 

 (.23).دن دمش بوددیـ

 
 کلیت منسجم  سبک زندگی و اشعارحافظ  -2

و انتقادی  ستیزه گرانه و جدلی وجه سبک زندگی و اشعار حافظ
 از را حافظ عرنگری و ش گیریهای فكری، جهان دارند. این موضع

گرداند، حافظ نیز همچون بیشتر شاعران و  ن دیگر متمایز میشاعرا
 اشاعره جبرگرای ه هایاندیشاش تحت تأثیر  اندیشمندان زمانه

ر حافظ به مراتب شع و اندیشه جهان در جبرگرایی این اما است،
ی ابزار هب بلكه شده، کشیده انفعال و تسلیم به اعرانکمتر از دیگر ش

برای انتقاد از طرف مقابل و توجیه کردارهای طرف خودی، تبدیل 
ل با را در مقاب انصوفیهمگام با زمانه خویش حافظ . شده است

عارف مطرح کرده است و کار صوفیان را حقّـه بـازی و شعبده بازی 
با مردمان زمان خود میداند صوفی در مقابل سیرت پاک عارف 
نیرنگ می کند  تـا کارش را با آب و رنگ جلوه دهد و بدین 
وسیله مردم اجتماع را که معموالً از دیـن بـه ظواهـر اکتفا میكردند 

ک حیله گری آنها را برمال می کند  و رسوای فریب دهند و لذا فل
در واقع با مراجعه به اجزای آثار حافظ این گونه  .شوند عام می

آید که حافظ در طول حیـات شـاعری بـه واسطه داشتن  بدست می
شعور اجتماعی برتر و نفوذ در روح جامعه خود نابسامانی های 

اما منفی را خوب های اجتماعی قدرتمند  اجتماعی برخاسته از گروه
هـا و طبقـات اجتماعی برتر  تشخیص داده از جملـه ایـن گروه

پادشاه محتسب و صوفی، فقیه، شیوخ بودند که حافظ با حربه طنز 
خیزد. و در این مبارزه هرگز  شان بر می بـه مبـارزه بـا یكایک

 .آورد ها را به زانو در می آید تا حدی که آن کوتاه نمی
 جغرافیایی اجتماعی های شخصیت که است این ربیانگ حافظ شعر
 که جاست همین از و بد چه و نیک چه اند، شده الگو همه او ادبی
آثار حافظ در قامت اثر  .کند سازی الگو خویش جامعه برای باید با

یک منتقد اجتماعی به تابوشكنی در برابر خانقاه ، تزویر، زهد و 
جریان صوفی گری متظاهر به دین پرداخته و هرگونه مناسک عاری 
 از حقیقت را به زبان نقادانه مورد شماتت شاعرانه قرار داده است.

 

 یحتشر -3
مان تشریح در گام دوم که ه تا چارچوب نظری الزم استبنا بر  

به مورد کنكاش  حافظی  است شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه
 بینی و آگاهی جمعی طبقه قرار گیرد تا در بستر آن بتوان به جهان

 یافت. ی او دستی
 
 جهان نگری حافظ -3-1

کلیت منسجم فوق مار ابه این نكته می رساند که جهان بینی حافظ 
 داشته یک جهانمتاثر از زمانه و گروه خاصی که در آن حضور 

 همنظوم با همسو و طلب غایت مدار، انسان گفتمانی با خاص بینی
 انگفتم این که است گونه این و دهد می شكل دیوانش در را آسمانی

 دید. توان می گوناگون های هیات به مختلف های بیت در همواره را
 یصوف حافظ که است محال حتی یا دشوار مرتضوی، منوچهر نظر به
 هااین زا ترکیبی یا شاعر یا بدبین یا فیلسوف یا حكیم یا عارف یا

 فظحا برای مانع و جامع لقبی یا عنوان تعیین که چنان شود؛ دانسته
 از بسیاری با خود زندگی طول در حافظ (.24است) دشوار بسیار

 نشینیهم شعر و ادب و علم اهل با داشت، تعامل درباریان و پادشاهان
 ار گناهی هیچ اما. بود باخبر درویشان و صوفیان احوال از و کردمی

 دافرا به همواره و دانستنمی ریاکاری و فریبیمردم از ترسنگین
 فریبكار صوفیان به خود دیوان در او. تاختمی اشعارش در متظاهر

 ،عوض در و زده تندی و تلخ هایکنایه داریدین به متظاهر سالطین و
 استخوانده خراباتی و رند را خود و کرده ستایش را قلندری و رندی

 خورد،می چشم به او اشعار در صوفیانه اصطالحات هم حال، این با
 (.24حكیمانه) و فلسفی تجلیات هم و شاعرانه ذوق هم

 و نیست صرف اوهام و خیال های نهانی تنها حافظ فكری دنیای
 یزن کندمی زندگی آن در که اجتماعی بافت و بستر فضا، از شاعر
 بستر و او نگری جهان راستای در وی اندیشه و ذهنیت و الهام

 شاهد حافظ شعر در گونه بدین. گیرد می شكل جامعه گفتمانی
 و کند می جلوه ممتاز جایگاهی در که هستیم شخصیتی ظهور
 ستا پردازی نكته و پرسشگر فرهیخته، عاشق، پاک، انسان نماینده

 اری و فریب دروغ، نوع هر از بیزاری و پاکی عشق، در را تعالی که
 با و گیرد می سخره به را مادی پست های پلیدی همه و بیند می

 این که دانیم می همه و تازد می آن بر هوشمندانه و ظریف طنزی
 شعر در حافظ .است حافظ دیوان معروف «رند» همان شخصیت

 ی،اخالق فكری، جریان رو دنباله که کند می توصیف را انسانی خود
 ساختن به خویش غایت و نهایت در که است گفتاری و رفتاری
 حافظ، خاص بینی جهان رو این از. بینجامد باید آرمانی جامعه
 در را آسمانی منظومه با همسو و طلب غایت مدار، انسان گفتمانی
 همواره را گفتمان این که است گونه این و دهد می شكل دیوانش

 .دید توان می گوناگون های هیات به مختلف های بیت در
 اندازیم ساغر در می و افشانیم بر گل تا بیا

 اندازیم ساغر در می و بگشایم راسقف فلک
 ریزد عاشقان خون که انگیزد لشكر غم اگر
 اندازیم بر بنیادش و تازیم هم به ساقی و من

 ریزیم قدح اندر گالب را ارغوانی شراب
 اندازیم مجمر در شكر را گردان عطر نسیم
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 1399تابستان ، 2، شماره 4دوره زندگی اسالمی با محوریت سالمتپژوهشی سبک -فصلنامه علمی

 طبقه ی اجتماعی حافظ -3-2
 در هک است بندیرده و تفكیک ایگونه اجتماعی، طبقات بررسی

 ارقر مطالعه مورد مراتب سلسله حفظ با اجتماعی جایگاه و نقش آن
 ایدار که دانست افراد از گروهی توانمی را اجتماعی طبقة گیرد؛می

 فراهم را ایزمینه ملت، هر ادبیات. هستند مشابهی اجتماعی پایگاه
 و اجتماعی هایارزش و نظام آن، مدد به توانمی که سازدمی

 و شاعران آثار. داد قرار مطالعه مورد را گذشته دوران فرهنگی
 هایپایگاه معرف و اجتماعی اوضاع بازتاب واقع، در نویسندگان
 حافظ دیوان. اندکردهمی زندگی آن در که است ایجامعه اجتماعی

 شناختی به آن، در تأمل با توانمی که است ایارزنده آثار جمله از
 آن در حافظ که دورانی یعنی هشتم، قرن اجتماعی طبقات از
 و اجتماعی نكات دریافت تردیدبی. یافت دسترسی زیسته،می

 خواهد موثر حافظ الیة چند غزلیات بهتر چه هر درک در تاریخی،
آنست که حافظ در طبقه (. جهان نگری حافظ بیانگر 25بود)

روشنفكر دینی جای می گیرد که نقش مصلح اجتماعی را بازی می 
 کند.

 
 بررسی وضعیت جامعه شناختی حافظ -3-3

بودگی حافظ در بستری از شرایط تاریخی و اجتماعی، بینش و  واقع
چه بخش غالبی  رقم زده است.چنان حافظمعرفت خاصی را برای 

ها و مسائل اجتماعی و  اناز ذهنیت حافظ در اشعارش از بحر
ر مقام د اش شكل گرفته است. به عبارتی دیگر حافظ تاریخی زمانه

های تیز حسی  ی موجودی اجتماعی، با شاخک هنرمند و به مثابه
های اجتماعی و تاریخی دورانش را دریافته و  و ذهنی خود، بحران

 های آسیب در اشعارش وارد نموده است. از این رو، شناخت گونه
ای اجتماعی و تاریخی در دیوانش می تواند؛ افزون بر شناخت ه

ای سالم و منسجم، مخاطب را در  های وی در ایجاد جامعه رهیافت
 (.26)ی وی یاری دهد درک بهتر اشعار و تصویری روشتری از زمانه

 
 اشعار حافظتأثیر مسائل اجتماعی بر  -3-4

. استدر غزلیات حافظ بیشتر، معانی و موضوعات اساسی مطرح 
جا که  ست. از آناوحافظ صوفی ستیزی  جدیهای  یكی از نكته

حافظ در زمان خود با این صوفیان واقعاً درگیر بوده، کالمش دلنشین 
معتقد است  . دشتی( 27)دار است و طنزهایش در نهایت اختفا، نیش

داران  با صوفیان و زاهدان و سایر دکّه» که  : حافظ علی رغم این
میانة خوبی نداشته، لیكن به حقیقت تصوف و شریعت و طریقت 

 (.2۸) معانی عرفانی اذعان داشته است

 
 …بشریت خوارغم است انسانی من برای حافظ»شاملو معتقد است 

 زیاد احتمالبه و است، شاعران شاعر من عقیدهبه حافظ
 حافظ …کرد اجتماعی مبارزه سالح را شعر که شاعرینخستین
 اول مرتبه در حافظ …جوشان تعهدی و اعجاز حد در داشت زبانی

 در گاریشمانده راز و بود، جدال در ریا اهل هایفریبكاری با
 و پاک جان شاعرانگی و اجتماعی، ـانسانی عمیق تعهد: هاستاین

 و انسانی مفاهیم از که را چهآن ( شاملو29)«…اشزبان فخامت

 ـواژه در دهدمی قرار ستایش مورد و یابددرمی حافظ شعر اجتماعی
 خالصه( است حافط خود ایپایه مفاهیم ازجمله که) «رندی» مفهوم

 و آورد،می شماربه «انسانی فضیلت ترینبزرگ» را رندی او. کندمی
 مندارزش هایگرایش و زیبنده خصایل از ایمجموعه عنوانبه را آن
 و دلیپاک مانند است، شدهمی نیز حافظ شخص شامل که بیندمی
 و حال بهنسبت تعهد و مسؤولیت احساس ضمیری،روشن و رنگیبی

 دربرابر فرازیگردن خورده،فریب یا مقهور هایانسان روز
 و مردانگی و قماش، و خیل هر از کارانفریب و خودکامگان

 حال در پیوسته (. افظ30حقیقت) و حق راه در بازیجان و افشاگری
 مشاهده خود جامعه در که است انحرافاتی به «اعتراض» و «نفی»

 از اعم جامعه در موجود هایانحراف اغلب به نسبت او. کندمی
 اما. تاس معترض... و فكری تربیتی، دینی، سیاسی، اجتماعی، اخالقی،
 است نمایان اعتراض عنوان به او شعر در همه از بیش آنچه

 که ـ عرفان و تصوف و اخالقی هایحوزه در است هاییانحراف
 . است روزگار آن ادبیات اساسی رکن

 را «وفیص نقد» نداشت، تصوف تشكیالتی وابستگی خود که حافظ»
 نای که کرد خویش شعر وارد محوری، هایگفتمان از یكی عنوان به

 لغز در را خود گاهجای ادبی سنت یک عنوان به او از پس گفتمان،
 در بغداد خالفت نفوذ برچیدگی از (.پس31).«کرد تثبیت فارسی
 چنانهم. ماند استوار ایران در چنانهم دینی هایتعصب آثار ایران،
 فضعی هایحكومت. بود فرماحكم ایران در آشفتگی و غارت و قتل
 یاسیس اوضاع نابسامانی بر و یافت ظهور ایران در دیگری از پس یكی

 لغریس اتابكان درایت واسطه به که فارس سرزمین .افزودمی کشور
 برای بود مأمنی و ماند امان در مغول حمله نابودی خطر از

 اثر در چندی از پس بود زمان فاضالن و هنروران و اندیشمندان
 در. شد ریبیدادگ و آشفتگی گرفتار فارس اتابكان اخالف لیاقتیبی

 انحطاط شد، حاکم عمومی فقر شیراز در مظفرآل حكومت دوران
 مردمی دردهای و گردید پدیدار آن متعاقب اجتماعی و فرهنگی
 در. ردکمی بدتر را اوضاع بیگاه و گاه هایبیدادگری و یافت فزونی
 .(31کرد) توانستندنمی کاری خوردن دل خون جز آزادگان میان این

 گشایدمی گیتی به چشم شیراز در اوضاعی چنین در حافظ خواجه
 بیند،می دردمند را خود زمانه مردم کمال، از مراحلی طی از پس وی
 را بدبختی و روزیتیره و ظلم لشكر بیند،می اندک را آسایش و امن

 یابدمی دردمند ایآزاده چونان را خویش دل و بیندمی زمانه حاکم
 گاه راه این در و یابدمی خویش خاطر تسالی را خود شاعرانه هنر و

 :سرایدمی و کندمی خویش شعر بهانه را زمانه حوادث
 دیدن تواننمی حوادث تندباد ز

 سمنی یا است بوده گلی که چمن این در
 بگذشت بوستان طرف بر که سموم این از

 یاسمنی رنگ و هست گلی بوی که عجب
 نكند رها حق که دل ای تو کوش صبر به

 اهرمنی دست به نگینی عزیز چنین
 حافظ بال این در شد تبه دهر مزاج
 (13)برهمنی رای و حكیمی فكر کجاست
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 قشن حافظ که است این شودمی مستفاد حافظ اشعار بررسی از آنچه
 او. است کرده ایفا خویش شعر در را اجتماعی متعهد و منتقد یک
 گوید،نمی شعر هنری فضلیت یک ارایه و شعر ماهیت برای صرفاً
 ظلمت برابر در که داردمی آن بر را او اجتماعی مسؤولیت بلكه
 اساس این بر و نماید استفاده کارا سالحی عنوان به شعر از زمانه

 داده اختصاص زندگی و اجتماع انسان، به را خویش شعر محتوای
 از را خود تاریخ و اجتماع و خود زندگی است خواسته او. »است
 ل،غز یعنی خود، عصر فرم ترینمتعالی در استعاره و سمبول طریق
 زبانش، بودن زیبا دلیل به گرچه حافظ دلیل همین به و دهد ارایه
 جهتو بیشتر ولی است، داده نشان مسؤولیتی خود از زبان مقابل در
 محیط یا خود، درون برتر حقیقت آن و خود درون و خود به را

 مسؤولیت نیز دیگر هایقطب در کرده، خود تاریخی و اجتماعی
 .(32.« )است داده نشان

 
 اصالح طلبی -3-4-1

 از پای بوده وحتی خود عصر اجتماعی سازوکارهای منتقد حافظ
 یونانقالب قالب در و گذاشته بیرون آمیز مسالمت طلبی اصالح دایره
 :است گفته و فرورفته قرار بی

 شهر همه بر بال ست گشاده جور عقاب
 نیست آهی تیر و نشینی گوشه کمان

 در می» ،«افشانی گل: »راهكار سه طریق از حافظ که ی «نو طرح»
 زج تفكری است کرده مطرح «شكافی فلک سقف» و «اندازی ساغر
 افظح پی در پی تذکر. ندارد دنبال به موجود وضع ساختاری تغییر
 پیشه عدالت اینكه خصوص در وسطایی، قرون آدمخوار شاهان به

 نقد به حافظ توجه جز مفهومی بپرهیزند، ستمكاری از و کنند
 :ندارد استبدادی حاکمیت عملكرد

 زهد و ساله صد طاعت از بود به را شاه
 کند داد او در که عمری ساعته یک قدر

 شد خوبان شاه که کس آن هر چهره و قدر به
 داند دادگستری اگر بگیرد جهان

 خرند نمی شاهی شوکت عشق کوی در
 چاکری اظهار و کن بندگی اقرار

 پیامی گدا من ز شاهان نزد به برد که
 جامی به جم هزار دو فروشان می کوی به که

 خودکامگی دوران افول حافظ غزل های در که است طبیعی بسیار
 :بیابد بروز مجال این گونه سیاسی، قدرت چرخش و

 ماند نخواهد غم ایام که مژده رسید
 ماند نخواهد هم نیز چنین و نماند چنان
 غیب پرده معتكف بد که امید صبح
 شد آخر تار شب کار که آی برون گو
 خویش دل از دهیم آفاق به نور این از بعد
 شد آخر غبار و رسیدیم خورشید به که

 گل گوشه کله اقبال به که ایزد شكر
 شد آخر خار شوکت و دی باد نخوت

 فرمود می خزان که تنعم و ناز همه آن
 شد آخر بهار باد قدم در عاقبت

 دریغ با اینگونه را، مغوالن هجوم تلخ حوادث حافظ توانسته است
 :بكشد نقد تیغ به فراوان درد و

 بگذشت بوستان طرف بر که سموم این از
 یاسمنی بوی و ماند گلی برگ که عجب
 غیب بندی نقش جام آینه در ببین

 فتنی عجب چنین ندارد یاد به کس که
 دیدن توان نمی حوادث تندباد ز

 سمنی یا، است بوده گلی که چمن این در
 یورش با مقابله برای حافظ که اینجاست انگیز حیرت نكته

. رود مین ویارکشی لشكر تجهیز دنبال به تیموری، خونریز غارتگران
 را دهر مزاج که بالیی دفع و خشونت و جنگ بحران حل برای او
 :جوید می مدد برهمنان رأی و حكیمان فكر از است؛ کرده تبه

 حافظ بال این در شد تبه دهر مزاج
 برهمنی رأی و حكیمی فكر کجاست

 شیخ شاه) خود دوران پادشاه سه به حافظ است دانسته که چنان
 شگرای بیش و کم( مظفری منصور شاه و شجاع شاه اینجو، ابواسحق
 چرا. است ستوده ـ اکراه به نه و ـ المقدور حتی را ایشان و داشته
 خواستار زبان به و دل در و نازد می منصور شاه اقتدار به حافظ
 گیرد می سخره به را محمد مبارزالدین اقتدار اما شود، می آن فزونی

 انیکس همه برای پاسخ کند؟ می آرزو را آن نابودی کنایی بیان به و
. است روشن هستند، آشنا پادشاه دو این سیاسی روش با که

 آزادیخواهان قمع و قلع به خود اقتدار از استفاده با محمد مبارزالدین
 تیمور متجاوز سپاه یورش درمقابل منصور شاه اما پرداخته، فارس
 اهش حتی و مبارز امیر خودکامگی از حافظ انتقاد. است کشیده صف
 به شاعر توجه بیانگر ـ است رفته پدر شیوه به که آنگاه ـ شجاع

 از حافظ. است خود روزگار اجتماعی سیاسی حاکمیت عملكرد
 عمالً  غازی شاه کذایی اسالم بیرق و کتل و علم کشیدن پایین طریق

 :تاس برخاسته حاکم زمینی قدرت از زدایی تقدس و نقد بررسی، به
 زنهار ننوشی شهر محتسب با باده
 اندازد جام به سنگ و ات باده بخورد
 گلبیزست باد و فرحبخش باده اگرچه

 است تیز محتسب که می مخور چنگ بانگ به
 کنند می تقریر چه عود و چنگ که دانی

 کنند می تعزیر که باده خورید پنهان
 بیاموز محتسب از رندی طریق دل ای
 ندارد گمان این کس او حق در و است مست

 یلداست شب ظلمت حكام صحبت
 برآید که بو جو خورشید ز نور

 پی را جامعه اصالح جز راهی که ـ حاکمیت از حافظ زدایی تقدس
 حوزه تمام و رود می فراتر سیاسی قدرت نقد حوزه از ـ گیرد نمی
 حافظ راه این در. گیرد فرامی را جامعه ناترازمند و ناهنجار های
 غیره و پیر و واعظ و شهر امام و شیخ و صوفی و فقیه و مفتی به

 در که ـ را اصالحات ساختی امتناع مهمترین و کند نمی رحم
 :کند می جراحی ـ است بوده «ریا» او روزگار

 حرام باده جام و شمارند حالل ریا
 کیش و شریعت زهی ملت و طریقت زهی
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 1399تابستان ، 2، شماره 4دوره زندگی اسالمی با محوریت سالمتپژوهشی سبک -فصلنامه علمی

 حجاب در اغیار ز گناه صد که خور می
 کنند ریا و روی به که طاعتی ز بهتر

 و خالصه بیت دو یكی به دسته و دار این با حافظ جدی برخورد
 نسبت شاعر انتقادهای فراوانی و متعدد بسامد از و شود نمی محدود

 خود عصر ومذهبی سیاسی فرهنگی، اجتماعی، سازوکارهای به
 اولویت جامعه موجود وضعیت نقد که دریافت توان می براحتی
 ... است بوده حافظ اندیشه اصلی

 محتسب و مفتی و حافظ و شیخ که! خور می
 کنند می تزویر همه بنگری نیک چون

 ریمتفك حافظ که بپذیریم اگر شد، گفته که آن چه اعتبار به
 سمت به را جامعه کوشد می و است طلب اصالح و دینی نواندیش،

 پیش سؤال این دارد جا کند، هدایت مطلوب شمایلی و شكل سوی و
 نموده رخ او اشعار کجای در حافظ مطلوب جامعه که شود کشیده
 .(33است)

 
 نتیجه گیری

ساختار ذهنی جامعه پیرامون حافظ تاثیرات مختلفی در سبک 
زندگی و سطوح شعری او گذاشته است. ساختار اجتماعی زمانه 

تا سطح فكری اشعارش در حد یک متفكر منتقد حافظ موجب شد 
 از «نو طرحی»وی اندیشه اش را با طرح  اصالح طلب نمایان شود.

 سقف» و «اندازی ساغر در می» ،«افشانی گل: »راهكار سه طریق
قق بوده تا عدالت مح موجود وضع ساختار تغییر در پی «شكافی فلک

 سیاسی قدرت نقد حوزه از ، حاکمیت از حافظ زدایی شود. تقدس
 در. گیرد فرامی را جامعه ناهنجار های حوزه تمام و رود می فراتر
 و واعظ و شهر امام و شیخ و صوفی و فقیه و مفتی به حافظ راه این
کند. از طرفی سطح ادبی حافظ متاثر از ساختار  نمی رحم غیره و پیر

ذهنی جامعه خویش در قالب صنایع لفظی  چون هم حروفی، هم 
صدایی، تكرار،طرد و عكس، سجع و جناس و صنایع معنوی چون 
تناسب، تضاد، تلمیح، لف و نشر، تنسیق الصفات، اغراق، ایهام، 

ظ شعار حافاستعاره و حسن تعلیل قابل بازشناسی است. تكرار در ا
اجتماعی قابل صورت  –عارفانه و انتقادی  -در دو زمینه عاشقانه

عارفانه را در  –بندی است. حافظ تكرار واژه در زمینه عاشقانه 
باب مسائل اجتماعی پیرامون خود همچون: عشق و اشتیاق، اندوه و 
نارضایتی، طنز و تحقیر، آرزو و تمنا، ترغیب و ارشاد، شادی و 

ش و توبیخ و تحذیر بیان نموده و تكرار واژه در زمینه هیجان، سرزن
اجتماعی را با پرداختن به مسائلی چون طنز و استهزاء،  -انتقادی

تفخیم و مفاخره، ترغیب و ارشاد و اندوه و نارضایتی بیان نموده 
است. از طرفی تاثیر ذهنیت اجتماعی و مسائل پیرامونی حافظ 

یع معنوی همچون تداعی معانی  موجب شد تا حافظ با بهره از صنا
این تاثیر اجتماعی را در قالب مفاهیمی چون : تماشاگه زلف، 
پریشانی، پیچ و خم، گره، حلقه، درازی، شب، قصه، گوشه چشم، 

 ابرو، دهان تنگ، وحشی و شمع و آتش و نور ابراز داشته است. 
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