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چكیده

بسیییاری اح حقییوقدانییا جهییا حقییوق بشییر را مهیی تییر پ ید ییده حقییوق بیییپ اقمنییی در دییر بیسییت دانسییتهانیید
در اصطالح دانش حقوق ،مه تر پ منبع حقوق بشر اعالمیه جهانی حقوق بشر است که در سال  1948مییالدی در مویوبهای
شامی سی اصی تدو پ و توو ب شد در ا پ اعالمیه جهانی ،آمیزهای اح ظن ستیزی ،عداقتطنبی ،برادری ،برابری و مساوات
و نیز آسا گیری و مدارا د ده میشود که در د وا حافظ نیز ردیا ی اح تمامی ا پ مقوالت ،دابی رصد کرد است حافظ شیاعر
نامی در هشت هجری دمری ،ستا شگر آحادی و آحادگی و عداقت خواهی است بد هی است که نمی تیوا اعالمییه ای سیی
ماده ای در د وا حافظ افت ،اما می توا نکات یراکنده در غزل ها را که الحمه بیا هنری است ،گرد آورد و با میواد اعالمییه
حقوق بشر تطبیق داد در اعالمیه حقوق بشر بر «آحادی ،برابری،عداقت و حقوق انسانی» اح جنبه های مختنف تاکید شده و بیه
رعا ت کرد ا پ حقوق توصیه شده است در ا پ مقاقه نگارنده میکوشد ضمپ خوانش مفاهی حقوق بشیر مااصیر،به بررسیی
وجود ا پ مفاهی در شار و عور حافظ بپرداحد برای نیی به ا پ هدف نخست ضمپ اشاره به تار ف حقودی مفیاهیمی ویو
آحادی،برابری و عداقت،مواد ق آنها رادر شار حافظ و اح قحاظ ادبی بررسی میکند و ا پ گونه تالش میکند وجیوه شیباهت و
تفاوت بیپ ماانی مااصر و ییشیپ را آشکار ساحد و به تبییپ صنح و بشر دوستی حافظ بپرداحد

واژگا کنیدی :حقوق بشر ،حافظ،برابری ،عداقت ،صنح

 .1مقدمه
بشر امروح بیش اح ییش گرفتار جنگ ،کشتار،خشونت و دربانی نزاع های سیاسی طبقه ای حاکما شده است؛ بحیرا
های ادتوادی ،فرهنگی و اجتماعی ه به نوبه ی خود سبب تشد د ا پ وضایت گرد ده اند ؛ ا نکه هر کشور بیرای
استقرار صنح و آشتی در جها با د بکوشد ،امروحه حک ک ضرورت را ییدا کرده است ؛ اما برای تحقیق بخشیید
به ا پ مه در وهنه ی نخست با د صنح و آشتی در خود کشورها بر درار گیردد و فقیر و بیکیاری و تباییي هیای
نژادی و دومی و دبینه ای رخت بربندند؛ آ گاه در ک تاامی جهانی سا ر منی بیه صینحی دايمیی و یا یدار دسیت
ابند
در ا پ میا کشور ما ا را اح ظرفیت های باققوه و بینظیری برخوردار است؛ و بیا ببیت نیاز هیزارا عیارف و
شاعر و متفکر و فینسوف در ییشینه ی فرهنگی خود در جا گاه ممتاح و منحور بیه فیردی در جهیا ا سیتاده اسیت
عالده ی شاعرا بزرگ غرب نظیر گوته به حافظ و استقبال گسترده اح اشاار او در غرب تنها بخش انیدکی اح ادبیال
و احتراز عظیمی است که جهانیا در حق مفاخر عن و ادب ا را مبذول داشیته انید؛ میا با ید ا یپ ادبیال و احتیراز
جهانیا را مغتن شمرده و با استخراج اند شه شارا ی وو حافظ در خووص صنح و آشتی و منظ و مدو کیرد
آنها بشر امروح را اح ت باهی و سر در گمی ای که در آ غوطه ور است رها ی بخشی و ا پ امر با توجه بیه اعتمیاد و
اعتقاد جاماه ی جهانی به ا پ شاعر بزرگ و جهانی ما کامالً محقق و شدنی است

 / 2نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  -بیرجند اسفند 1396

ا پ که شاعرا ما در هزارا سال ییش منادی صنح و آحادی و حقوق انسانی بوده اند  ،میی توانید اح عمیده تیر پ
دال ی ادبال جهانیا به مفاخر منی ما تنقی گردد؛ نشر افکار ا پ شاعر در خووص صنح و آشتی فا ده ی د گری ه
برای ما دارد ،یس تبنیغات کسانی که د پ را افیو توده ها می دانند و د پ اسالز را د پ جنیگ و خشیونت مارفیی
می کنند تا حد ح ادی خنثی و بی ابر می کند ؛ ورا که مبانی فکری و عقیدتی شاعرا عارف ما بر یا ه ی د یپ مبییپ
اسالز و تااقی انسانی و بشر دوستانه ی آ محک و استوار شده است؛ با توجه به مباحث فوق یژوهش و تحقیق در
خووص جنوه های صنح و آشتی در اشاار حافظ ضروری می نما د
بهرحال ،استفاده اح ظرفیت های فکری و فرهنگی کش ور میی توانید کمیک میوبری در بهبیود فااقییت هیای انسیا
دوستانه باشد؛ قذا هدف اح ا پ مطاقاه؛ بررسی نگاه حافظ اح جهات مختنف اح جمنیه نگیاه بشیری و در و جهیا
بینی و مقوقه صنح و آشتی در اشاار او میباشد
 2روش ها:
در ا پ تحقیق اح روش توصیفی کتابخانه ای استفاده شده است بد پ صورت که باد اح تهیه ی طرح تحقییق  ،کیار
مطاقاه آغاح شده و در ادامه اطالعات مورد نیاح تکمیی و موضوعات دسته بنیدی شیده انید؛ سیپس اطالعیات جمیع
آوری شده در فوی هیای مربوطه و ح ر شاخه های آ  ،به نگارش درآمده و طبقه بندی شده و ادداشت هیا همیراه
با سند و مأخذ کنار ه درار گرفته و نتا ج ذکر گرد ده است نگارنده در آغاح د وا حافظ را ک بار اح اول تا آخیر
مطاقاه کرده و گز ده ها ی ادداشت نموده در آخر به خاطر مرتبط بود برخی موضوعات جنوه های صنح و آشیتی
اح سا ر سخنا یراکنده و غیر محوری صرف نظر کرده است و مبنای افته ها را بر اساس کتاب فیوق اقیذکر و سیا ر
منابع ماتبر مرتبط با موضوع رساقه درار داده است حقوق بشر در مبانی حافظ مورد بررسی دیرار گرفتیه و در ادامیه
مواد ق مورد توجه حافظ به مقوقه ی حقوق بشری را که ر شه های اجتمییاعی دارد به شیوه ای بد ع آورده است
 3آحادی در یرتو حقوق بشر و اند شه حافظ
به عنوا اوقیپ بخش تار خچه مختوری اح اعالمیه جهانی حقوق بشر ارايیه میی شیود و در ادامیه تار یف حقیودی
آحادی در حقوق بشر و اعالمیه جهانی بررسی شده و سپس به بییا مویاد ق و مایانی آ در شیار و عویر حیافظ
یرداخته خواهد شد
 3.1تار خچه اعالمیه حقوق بشر
مفهوز حقوق بشر در دنیا ،کهپ سال تر اح آ است که بتوا آ را به تمدّ و دوره ای خاص منتسب کرد اح د ر باح،
همه اند شمندا  ،همه مذاهب و کتب بزرگ حکمت و ادب ،اح آ دز حده اند و در مدح آ سخپ ها گفته اند
برخی اح نو سندگا  ،حقوق بشر را اح د دگاه حردشت ،کورش ،د پ هود ،در اند شه کنفوسییوس و د گیر تفکیرات
تار خی کاو ده اند ییامبر گرامی اسالز(ص) در خطبه حَجّة اقوداع به محترز بیود جیا و میال و نیاموس آدمییا ی
انی هما ویزی که امروح حقوق بشر نامیده می شود ی تأکید کرد
تا آ جا که ما می دانی  ،نخستیپ جوانه های اعالمیه های «حقوق بشر» بیه مفهیوز امیروحی ،در اوا یی دیر 13
میالدی در انگنستا ی که مردز ا پ کشور متحد شدند تا ددرت یادشاه را محدود نما ند ی رشد کرد اعالمیه اسیتقالل
امر کا در  1776ز ،اعالمیه حقوق بشر و شهروند در فرانسه به سال  ،1789و اعالمییه جهیانی دسیامبر  1948مجمیع
عمومی ساحما منی ،اح د گر تالش های جاماه بشری برای مدّو کرد حقوق انسا هاست
 3.2جا گاه آحادی در حقوق بشر
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ده دسامبر  1948ز ،اعالمیه ای به توو ب مجمع عمومی ساحما منی متحد رسید کیه امایا کننیدگا آ  ،وحیدت
اعاای خانواده بشری ،کرامت انسانی و شناسا ی حقوق ناشی اح آ را اساس آحادی ،عداقت و صینح در جهیا میی
دانستند و ا جاد جهانی را که در آ  ،افراد بشر در بیا عقیده خود ،آحاد و اح ترس و فقر رها باشند ،به عنوا باالتر پ
آرما و آرحوی بشری اعالز کردند
ا پ اعالمیه ،در سی مادّه تدو پ شده است که حدود نیمی اح آنها به آحادی های بشیری اختویاص دارد و برخیی اح
بندهای د گر نیز به نحوی به مسايی آحادی مربوط می شود در ا پ جا به صورت گذرا به ذکر موادّی اح اعالمییه کیه
به آحادی مربوط اند ،می یرداح :
مادّه اول می گو د :تماز افراد بشر ،آحاد ،حاده می شوند و اح قحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با ه برابرند
مادّه دوز ،اشاره می کند همه افراد بشر ،حق دارند که بی هیچ گونه تما زی ،اح تماز حقوق و آحادی هیای ذکیر شیده
در ا پ اعالمیه برخوردار شوند و
مادّه سوز می گو د :هر فردی حق حندگی ،آحادی و امنیّت شخوی دارد
ماده وهارز می گو د :بردگی و داد و ستد بردگا در هر صورت ،ممنوع است
مادّه دواحده در بند اول و دوز ،اختواص به رفت و آمد و حق ادامت آحاد افراد در کشورها دارد
مادّه شانزده  ،اح آحادی احدواج و تشکیی خانواده سخپ می گو د
مادّه هجده اشاره می کند که هر شخوی حق دارد اح آحادی اند شه ،وجدا و د پ ،بهره مند شود
مادّه نوحده می گو د :هر فردی حقّ آحادی عقیده و بیا دارد
مادّه بیست  ،اشاره به حقّ آحادی تشکیی اجتماعات و مجامع دارد
مادّه بیست و سوز اختواص به آحادی انتخاب شغی دارد
مادّه بیست و هفت می گو د :هر فردی حق دارد آحادانه در حندگی فرهنگیِ اجتماع ،شر ک و سهی گردد
مادّه بیست و نه می گو د :هر فردی فقط در برابر آ جاماه ای وظیفیه دارد کیه رشید آحادانیه و همیه جانبیه او را
ممکپ می ساحد
مادّه سی از می گو د :هیچ ک اح مقررات اعالمیّه نبا د ونا تفسیر شود که موجیب اح بییپ بیرد حقیوق و آحادی
های مندرج در ا پ اعالمیه شود
ونا که مانوز است ،آحادی در اعالمیه جهانی حقوق بشر ،نقش محوری و اساسی دارد و در بیشیتر بنیدهای آ بیه
صورت های مختنف جا گاه دارد و شا د با توجه به د گر مواد اعالمیه که به نحوی مربوط به آحادی هیا میی شیود،
بتوا گفت اعالمیه جهانی حقوق بشر ،اعالمیه حقوق و آحادی های بشر است
اوّقیپ ماده اعالمیه ،اعالز می کند که انسا ها آحاد آفر ده شده اند که ک اصی انسانی و اسالمی اسیت و در آخیر پ
ماده ،باح ه به مبحث آحادی باح می گردد و هرگونه سوء استفاده اح تفسیر مواد اعالمیه را برای تحد د آحادی هیا ،رد
و محکوز می کند
 3.3آحادی در اند شه حافظ
حافظ نیز اگروه گاه مورد حما ت دربار بوده و گاه اح دربار رانده شده است در هر شرا ط همواره مواح پ انسیانی و
رعا ت فاا ی انسانی و عداقتجو ی را در سر داشته است طنزها و اشارتها ی که بیه نشیانه اعتیراه بیه برخیی
شاها آلمظفر در اشاارش به وش میخورد نوعی تالش برای آحادی و رها ی اح دیید و بنید اسیتبدادی اسیت کیه
جاماه را اح هرگونه حرکت و یو ا ی باح داشته بود در ا پ باره کافی است به در شخویت رند حافظ نا ی شیو
تا بدو ییشداوری و تاوب در ابی که روح آحادی تا وه حد در آبار ا پ شاعر نامدار عمق افته اسیت بیه همییپ
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منظور اگر مبارحهای را که حافظ در اشاارش با ر ا و تظیاهر اسیاس میینهید بررسیی کنیی سینجیدهتیر پ افکیار و
اند شههای آحادی خواهانه را میتوانی اح البهالی آنها استخراج کنی
در بادی امر جستجوی آحاداند شی در شار حافظ شا د به آسانی میسر نباشد ح را شیوه و شگرد حافظ بیه گونیهای
د گر است به طوری که اح تمامی شاعرا و مکتبها و اند شهها متفاوت اند شیده و عمی کرده اسیت شییوه او بیه
ددری منحور به خود اوست که میتوا برای او مکتبی جداگانه به ناز «مکتب حافظ» دا ی شد ه ونیا کیه آحادی
در هیچ حواری نمیگنجد ،شار حافظ را نمیتوا در حوار تنگ ک نگرش ا بینش و اند شهای خیاص و مطنیق
در نظر گرفت ،ح را شار او به ددری سیال است که نمیتوا آ را به ک روش در نظر گرفت ه ونا کیه شیار او
در در هشت بوده است ه ا نک ه هست اگر او عمر کوتاه خود را سپری کرده و در دورهای اح تار خ مییح سیته
ه ا نک ه هست
ییش اح هر ویز با د بپذ ر که حافظ شاعری آگاه است و شرا ط و اوضاع سیاسی اجتماعی را خوب در افته است
بنابرا پ در آغاح با سته است عور حافظ شناخته و تبییپ شود آ گاه آحاداند شی حافظ که متیأبر اح شیرا ط میذکور
است بررسی و تحنیی شود ح را مفاهی و اقفاظی وو می ،ماشوق ،درو ش ،صوفی ،محتسب ،خانقاه ،ییرمغا  ،رند
و حاهد و که بخشی اح جها بینی حافظ را تشکیی میدهند در شار حافظ اح بسامد باال ی برخوردارند که هیر یک
در ظاهر به حما و مکا خاصی اشارت دارد که دانستپ ا پ حما و مکا جهت شناسا ی شار حافظ ضروری اسیت
و در ک کالز شار حافظ آ ینهای اح اوضاع سیاسی اجتماعی عور اوست د یوا اشیاار حیافظ ،درسینامه آحادگیی
است او به آدمی میآموحد که وگونه آحادگی ییشه کند ،محبت کند ،اح مواهب هستی قذت برد ،دز را غنیمت شمرد،
روحی بزرگ داشته باشد
حافظ وازداری وند صد ساقه است که در تار خ ا را تفکر و اند شه یا یداری و مقاومیت ا رانیی در برابیر نفیوذ و
سنطه اعراب را یشت سر نهاده است به اد داشته باشی که اختنادی که در ا یرا وجیود داشیته انیی اح حمیانی کیه
اعراب مسنما در ا را نفوذ افتند و اح ا رانیا خراج و جز ه در افت میکردند تا حمانی که نفوذ و سینطه آنیا در
ا را اح میا رفت ییوسته سیاست خنفای بغداد مانای بود برای روح آحادیخواه و آحادانید ش ا رانیی تیار خ ا یرا
هیچ گاه سیاست خشپ و سبوعانه خنفای عباسی را اح اد نخواهد برد کیه ویه بیر سیر ا یرا و ا رانیی آورد و ویه
رجاقی را به اس مذهب و تاوب د نی اح میا برداشتند و با تنگنظریهای که داشتند وه محیط تنیگ و بسیتهای را
در ا را ا جاد کردند هروند حکومتهای به ظاهر مستقنی هی ویو  ،غزنو یا و سینجودیا و خوارحمشیاهیا در
ا را دوره اسالمی تشکیی شد وقی ددر مسن ا پ است که ا پ حکومتها مجری بالمناحع سیاستهای بغداد بودنید
و بیشتر خشونتهای فردهای و تحر کات سیاسی و اختناق مربوط به دوره حکمرانی ا پ حکومتهاست کیه شیرط
بقای حکومت خو ش را به وابستگی و سرسپردگی به بغداد میدانستند اح نشانههای ا پ سرسپردگی اسیت برخیورد
سفاکانه محمود غزنوی با باطنیا  ،ماتزقه و شیاه ،به دار آو خته شد حسنک وح یر بیه دسیتور مسیاود غزنیوی در
تبایت اح امر خنیفه ،برخورد ناماقول و نسنجیده محمیود غزنیوی بیا فردوسیی و ابیپ سیینا بیه جیرز ماتزقیی و یا
«بدمذهبی» بود !
با ا پ همه برخی شاعرا با وجود جو اختناق و سرکوب ،آحادگی و مقاومت را اح اد نبردند و در آبیار خیو ش بیه
شیوههای گوناگو بساط ظن و جور را به باد انتقاد کشیدند ،ا پ همه به جهیت آ بیود کیه مغیول اح خیود د یپ و
فرهنگی استوار نداشتند و در نتیجه در خووص مسا ی فرهنگی و د نی مذهبی تاوب و حساسیت خاصی نداشیتند
و به همیپ جهت ،گروهها و دستههای فکری و اند شهای نیز مجاقی افتند تا آحادانه به تیرو ج افکیار و اند شیههیای
خو ش بپرداحند
اح سوی د گر برویدهشد دربارهای حکومتهای یرطمطراق و مداحیرور غزنوی و سینجودی نییز عیامنی بیود تیا
هنرمندا  ،و در رأس آنها شاعرا  ،آحادانهتر و بدو وابستگی به شاه و سنطا به شار بپرداحند شاری که دبول خاطر
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سنطا مال مطنوبیت و مقبوقیت آ نبود بنکه شاعر بنا به خواست خو ش و متأبر اح شرا ط سیاسیی اجتمیاعی بیه
غزل روی آورده بود
آ ه بر یا ه اند شههای عرفانی که اح شروط اوقیه آ یرهیز اح وابستگیهای دنیوی و کراهییت در میدح و سیتا ش
نااهال و تربیت نفس و کمال انسانی بود
اما یس اح برویدگی نفوذ خالفت بغداد در ا را  ،آبار تاوبهای د نی ه ونا در ا را استوار ماند ه ونا دتیی و
غارت و آشفتگی در ا را حک فرما بود حکومتهای ضیایف کیی ییس اح د گیری در ا یرا ظهیور افیت و بیر
نابسامانی اوضاع سیاسی کشور میافزود
سرحمیپ فارس که به واسطه درا ت اتابکیا سینغری اح خطیر نیابودی حمنیه مغیول در امیا مانید و میأمنی بیرای
اند شمندا و هنرورا و فاضال حما بود یس اح وندی در ابر بیقیادتی اخالف اتابکیا فیارس گرفتیار آشیفتگی و
بیدادگری شد در دورا حکومت آلمظفر در شیراح فقر عمومی حاک شد ،انحطاط فرهنگی و اجتمیاعی متاادیب آ
ید دار گرد د و دردهای مردمی فزونی افت و بیدادگریهای گاه و بیگاه اوضاع را بدتر میکرد در ا پ میا آحادگا
جز خو دل خورد کاری نمیتوانستند کرد
خواجه حافظ در ونیپ اوضاعی در شیراح وش به گیتی میگشا د وی یس اح طیی مراحنیی اح کمیال ،میردز حمانیه
خود را دردمند میبیند ،امپ و آسا ش را اند میبیند ،قشکر ظن و تیرهروحی و بدبختی را حاک حمانه میبیند و دل
خو ش را وونا آحادهای دردمند می ابد و هنر شاعرانه خود را تسیالی خیاطر خیو ش میی ابید و در ا یپ راه گیاه
حوادث حمانه را بهانه شار خو ش میکند و میسرا د:
در ا پ ومپ که گنی بوده است ا سمنی
ح تند باد حوادث نمی توا د د
عجب که بوی گنی هست و رنگ اسمنی
اح ا پ سموز که بر طرف بوستا بگذشت
ونیپ عز ز نگینی به دست اهرمنی
به صبر کوش تو ای دل که حق رها نکند
کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی
مزاج دهر تبه شد در ا پ بال حافظ
(د وا حافظ)477،
حافظ شیراحی همچو همة آحاداند شا روشپبیپ یو های مداز و مستمر به سیوی آحادی دارد ،و تجربیة هنیریاش
ماطوف به آحادی است در ادامه تنها ونید میورد اح مویاد ق بیکیرا تجربیة آحادی را در سیخپ حیافظ بیه بحیث
میگذار
کی اح مفاهی آحادی در ادبیات کالسیک ،عدز دقبستگی به ا پ دنیاست ونانچه حافظ میگو د:
بنده عشق و اح هر دو جها آحادز
فاش میگو و اح گفته خود دقشادز
(د وا حافظ)317،
عشق ،مینی است ماطوف به آحادی و هیچ داعده و دانو و سنت و فرهنگی را برنمیتابید صیاحب ا یپ «فیپ
شر ف» مستغنی و بی نیاح است و اسیر عشق اح هر دو عاق آحاد است عشق کی اح عناصر و محورهای اصینی شیار
حافظ است که عرفا  ،مذهب ،باور ،انسا شناسی ،رندی و بیش اح هر ویز آحاداند شی وی را میتوا در ا پ محیور
د د و مورد مداده درار داد:
کسی آ آستا بوسد که جا در آستیپ دارد
حر عشق را درگه بسی باالتر اح عقی است
(د وا حافظ)121،
وی اساس هستی و رمز و راح آ را در عشق میبیند و نجات همگیا را در گیروی عشیق مییدانید و خیود را
عاشقی میداند که گدای در ماشوق است و ا پ گدا ی ما ه رشک سنطانی است:
گروه بی ساما نما د کار ما سهنش ببیپ

کاندر پ کشور گدا ی رشک سنطانی بود
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(د وا حافظ)218،
در باد د گر مفهوز آحادی که در مقابنه با اسارت است اشاار حافظ به دودسته تقسی می شود:
 1اشااری که بر یا ه انسا محوری است که در ا پ باد اح آحادی حافظ به جهت غنبه تفکیر انسیا مدارانیه در کیی
ابر،آ ونا دوی عمی کرده است که برای انسا آ ونا آحادی و اختیاری دايی است که برای جها ییس اح میرگ
نیز تومی گیرنده خود را میداند:
غنما ح روضه حور ح جنت به در کشی
فردا اگر نه روضه رضوا به ما دهند
(د وا حافظ)377،
و درحاقی که حاضر نیست سر به دنیا و عقبی فرو آورد در برابر ورخ گردو نیز احساس حبونی و سستی نمیکند
ورخ بر ه حن ار غیر مرادز گردد
نمونه را:
سرز به دنیی و عقبی فرو نمی آ د

مپ نه آن که حبونی کش اح ورخ فنک
(د وا حافظ)303،
تبار اهلل اح ا پ فتنه ها که در سر ماست

(د وا حافظ)22 ،
در ا پ بیت حافظ گیتی و مینو را به هیچ می گیرد و بی ارج میشمارد بر یا یه ا یپ اشیاار،آحادی در مفهیوز کیامال
انسا مدارانه و آنچه اند شمندا بر آ تاکید دارند به نما ش گذاشته می شود
و در ا نجا:
ح هروه رنگ تانق یذ رد آحاد است
غالز همت آن که ح ر ورخ کبود
(د وا حافظ)37،
بر ا پ اساس میتوا گفت حافظ آحاداند شی است که اح حرص و طمع و هوای نفس و تانقات دنیوی رها ی افتیه
انسا ها را به آحادی و آحادمنشی رهنمو میکند ،اح ا پ حیث او را میتوا در حمیره برتیر پ آحادمیردا و آحادگیا
جها دنمداد کرد
کی د گر اح عرصه های آحادی که وهره ح با ی اح خو ش به نما ش می گذارد عرصه عرفا و تووف است عنویر
آحادی و مفهوز خاص آ اح ا پ منظر شا د اساسی تر پ عناصر باشد که در عرفا به آ توجه شیده اسیت در عیاق
عرفا ،رها شد اح دیود باحدارنده و رفتپ به سوی مابود و با او کیی شید و ح یر ییا نهیاد همیه خیواهش هیا و
وابستگی ها آنچنا مانا ی دارد که واژه آحادی نمیتواند بار مانا ی آ را به دوش بکشد
عاشق دردی کش اندر بند مال و جاه نیست
حافظ ار بر صدر ننشیند ح عاقی مشربی است
(د وا حافظ)71،
حافظ حتی در مقابی ماشوق احقی خود وش داشتی به یاداش آخرت ندارد و میگو د:
نیا د هیچ در وشمش به جز خا در کو ت
حهی همت که حافظ راست اح دنیی و اح عقبی
(د وا حافظ)95،
اح د د د گر در د وا حافظ،طنز،بزرگتر پ میدا تمر پ آحادی است ،حرکتی است آحادیخواهانه به درو تابوهیا و
فااهای ددرت در ا پ حرکت ،شاعر مرحها و خطوط ممنوعة ددرت را در ه میر زد ،و با دره ر ختپ مرح مییا
بافت های فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و مذهبی فاا ی آحاد میآفر ند تا خواننده قحظاتی عواق ممنوعیه و خطرآمییز
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تابوها را تجربه کند طنز سخرهآمیز حافظ که فرهنگ ادتدار را نشانه گرفته است اح دره آمیختپ گفتما های دیدرت
ما ه میگیرد:
که میحراز وقی به ح مال اوداف است
فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد
(د وا حافظ)44،
مال اوداف منبع ددرت ادتوادی واعظ و مفتی و صوفی است ،حک «فقیه مست» دربارة «برتیری مییحیراز بیر میال
اوداف» طنزی گزنده است که دنمروهای شرعی و منابع ادتوادی ددرت نظاز مدرسه و مسجد را به واقش مییکشید
و ارکا ددرت را تخطئه میکند واعظ و صوفی ققمه شبهه مییخورنید ،و حیافظ یاکید پ اح أکیی میال ودیف تبیرا
میجو د
فتوا داد ییر مغا »؛ »داای صراحی و جاز»« ،توبه کرد به دست صن باده فروش» ،و «شستپ خردة آقودة صوفی با
می» تابیرها ی است نماد پ و طنز آقود شاعر ،مرحها را دره میر زد و فرهنیگ دیدرت را بیه سیخره مییگییرد و
خوانندگا در طنزهای نافذ وی شمی آحادی سخپ را استشماز میکنند
شوق حافظ به دنیای بهتر و برتر در جایجای اشاار او هو داست به واسطه ا پ شوق اسیت کیه حیافظ گزارشیگر
ا پ دنیای برتر و مد نه فاضنه میشود و هرگاه که فرصت ابد به توصیف آ مییرداحد ا پ کمالجیو ی و مییی بیه
دنیا ی بهتر خود نشا اح عدز رضا ت شاعر اح وضع موجود و اعتراه به آ و در نها ت ارا یه تویو ری اح دنییا ی
که مطنوب اوست میباشد ،آ گاه که شاعر به وضوح اعالز میدارد:
دوستی کی آخر آمد دوست دارا را وه شد؟
اری اندر کس نمیبین ارا را وه شد
(د وا حافظ)169،
و ا پ گونه اعتراه مستقی  ،بییروا و صر ح خود را نسبت به اوضاع سیاسی اجتماعی حمانه خو ش ابراح میکند
د وا حافظ شهری است که مجیال تجربیة آحادی و دموکراسیی را بیه خواننیده مییدهید در ا یپ فایای کالمیی،
ساختارهای دو دطبی و متقابی شرع  /عشق ،و کفر /ا ما شکسته میشود و امکا باحی با نشانهها و نمادهای مسینط
و آحادساحی آنها اح سیطرة گفتما های ددرت فراه میآ د ا پ فایای هنیری ،اح سیتبری حبیا دیدرت مییکاهید و
میدانی اح کنمه و کالز برای تمر پ آحادی تدار می بیند حافظ برای مبارحه با ددرت مطنقه ،عاقمی اح نو میسیاحد و
آدمی نو به ناز «رند» ت ا شیخ و داضی و صوفی را به واقش بکشد رند گروه نامی است ناخوشا ند و کسی که بیرو
اح ارحشهای شرعی و فرهنگی ح سته است ،اما حافظ ونیدا او را برمییکشید و اح کرامیت و فایینت و صیدق و
راستی و یاکباحیاش می گو د که شیخ و داضی و مفتی و سنطا در برابرش حقیر میشوند رند ،دهرما شیهر آحادی
است
که گنجهاست در ا پ بیسری و سامانی
به همنشینی رندا سری فرود آور
(دوا د حافظ)2،
بدو شک رند حافظ تجنیگاه انسا شناسی و آحاداند شی اوسیت و ادرا و در افیت اند شیههیای انسیا میدار و
آحاد خواهانه حافظ تنها با در عمیق شخویت رند و همپای آ مفاهیمی وو عرفا  ،مذهب ،انسا شناسی و عشق
در د وا وی میسر است
با اندکی تامی در د وا حافظ درمیابی که شاعر با شناور کرد حبا و ا هاز گیو ی و تنیادي ییرداحی کالمیش را
وند سو ه کرد مثالً «باده» در د وا حافظ ،نه آ رمز کنیشهای شار عرفانی درو شش تا هشیت اسیت ،و نیه بیادة
انگوری ،بنکه مفهومی است که میا حقیقت و مجاح شناور است؛ ه بادة سنت شاری است ،ه بادة عرفانی و هی
بادة انگوری بنابرا پ بیا متنادينما ،ا هامی و وند سو ة حافظ را نمیتوا به بافت فرهنگیی و گفتمیا مشخویی
محدود ساخت سخپ او ه سخپ عارف است و ه رند می خواره و ه متد پ اح ا پ جهت که شبیه سیخپ هییچ
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کس نیست به حبا غیب توصیفش کرده اند شارش فرآ ندی اح تاادل نیروهاست و «نخسیتیپ شیرط آحادی ،تایادل
نیروهاست
 3.4آحادی سیاسی-اجتماعی اح منظر حافظ
حافظ گزارشگر اوضاع سیاسی اجتماعی دورا خو ش است او سای دارد آنچه را که میبیند به حوحه شار بکشیاند
اما در مقا سه با شار سیاسی اجتماعی دوره مشروطه ا پ تفاوت را دارد که اوضاع سیاسی اجتماعی در شیار حیافظ
نموداری اح ماهیت کنی و جها شمول ناگواری اوضاع در تماز ادوار تار خ است و به همیپ دقییی محیدود بیه یک
مقطع تار خی و ا ک برهه سیاسی اجتماعی خاص نیست بی آ که در حما متودف شود تا مختوز به فنیا گیردد و
ارحش هنری خود را با سپری شد اوضاع اح دست دهد در حاقی که شیار شیاعرا دوره مشیروطه اغنیب بیا ا یپ
ماای بزرگ مواجه است هروند بیاعتنا ی به کار جها کی اح محورهای شار حافظ است اما انسا میورد نظیر او
اح اند شههای سیاسی و اجتماعی برخوردار است او در جایجای اشاار خود وظا ف سیاسی اجتماعی افراد انسیانی
را در سطحی وسیع که مربوط به عاق ناسوت است مورد اشاره درار میدهد و ا پ موضوع به نوبه خود نیوعی طیرح
تفکیر سیاسیی حیافظ و انتظیار اوسییت اح انسیا در میاهیتی جهیانی و جهییا شیمول حافظ ییوسیته بیا ارحشهییا و
باورداشتهای غنط اجتماعی میستیزد و وو رهرو عشق و یاکباحی عاشقانه است طر ق امپ و آسیا ش را در ا یپ
راه برای خو ش بال میداند:
ر ش باد آ دل که با درد تو خواهد مرهمی
در طر ق عشق باحی امپ و آسا ش خطاست
(د وا حافظ)470،
حافظ ییوسته در حال «نفی» و «اعتراه» به انحرافاتی است که در جاماه خود مشاهده میکنید او نسیبت بیه اغنیب
انحرافهای موجود در جاماه اع اح اخالدی ،اجتماعی ،سیاسی ،د نی ،تربیتی ،فکری و ماتره است
در ادامه برخی اح شارهای حافظ که خود گو ای جوشش درونی شاعر در بیا دردهای اجتماع و نگاه متایاقی او بیه
انسا  ،محیط و اجتماع است و بینیاح اح هر شرح و توضیحی است آورده میشود:
اح ا پ فساد هزارا هزار دارد اد
ح انقالب حمانه عجب مدار که ورخ
که وادف است که رفت تخت ج بر باد
که آگه است که کاووس و کی کجا رفتند
(د وا حافظ)101،
در دا ره دسمت اوضاع ونیپ باشد
جاز می و خو دل هر ک به کسی دادند
(د وا حافظ)161،
بیار باده که بنیاد عمر بر باد است
بیا که دور امی سخت سست بنیاد است
(د وا حافظ)37،
که کرد آگه ح دور روحگارز
به ا پ شکرانه میبوس قب جاز
(د وا حافظ)323،
تا بر تو عرضه دارد احوال منک دارا
آ ینه سکندر جاز می است بنگر
(د وا حافظ)5،
آنچه اح مفاهی باال بر می آ د ا پ است که عرفا ما راهگشای حقوق بشر و اقبته حقوق شهروندی بوده اسیت و بیا
آ که حافظ در یندار و گفتار درونگراست و یرداختپ به مسا ی اجتماعی اح او دور و باید مینما د اما در شارها ش
مسا نی را طرح میکند که ما را به ا پ نتیجه میرساند که او به جنبههای د نیی ،اجتمیاعی و سیاسیی حمیا خیودش
توجه داشته است و بر کسی یوشیده نیست که حافظ ،آ نهی تماز نمای وضع اجتماعی روحگار خود است
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 5عداقت کیفری
با نگاهی اجماقی به تار خ وند پ هزارساقه بشری در می ابی که بشر همواره رؤ ای استقرار عداقت در یهنیه گیتیی
را در سر داشته است در ا پ دسمت ابتدا مانای عداقت در حقوق بشر را بررسیی کیرده سیپس بیه بییا مویاد ق و
مفاهی ا پ واژه در اند شه و شار حافظ میپرداح
 5.1بسامد عداقت در حقوق بشر
عداقت در حقیقت .ناظر به حفظ و صیانت اح ا پ حقوق فردی و اجتماعی است و به طور روشپ تر هر عمی آمرانیه
ای که نادي ا پ حقوق بنیاد پ باشد .ظاقمانه است بر اساس مارفت شناسی و انسا شناسی جد د .عمنیی عادالنیه
است که منطبق بر اصول و دواعد کنی ناظر به حفظ و صیانت اح حقوق اساسی بشر باشد اح سیوی د گیر .نهادهیای
اجتماعی نیز مکنفند امکانات و توا مند های خود را بر حسب دواعد عادالنه توح ع کنند و به ا پ اعتبیار .میی تیوا
گفت :حق برابری همگا در توری مناصب اجتماعی اح اصول عداقت محسوب می شود
افزو بر ا پ .استبداد و نفی آحادی اح بارحتر پ مواد ق ظن است و بیرای تحقیق عیداقت .تی میپ آحاد هیای اراده
تحت دواعد کنی ضروری است اح ا پ رو .حق مساوی بود همگا در آحادی را نیز اح اصول عداقت می شمار
اهمیت وافر و بیبد ی بود عدل و داد بر همگا واضح و مبرهپ است و اح دد اال از عداقت متساوی و عمیومی،
بهتر پ آرحوی هیأت اجتماعیه است دد میتر پ اصطالح حقودی در تار خ تمد انسانی ه عداقت است واداییت
امر نیز همیپ است که جها بدو عدل ،بیماناست و تماز عاق و هر آنچه در اوست ،بر یا ة عداقت بنا نهیاده شیده
است بردراری عداقت کیفری کی اح مهمتر پ آرحوهای بشر در طول تار خ بیوده کیه تحقیق آ در یرتیو برگیزاری
دادرسی عادالنه مبتنی بر فراه نمود حق دادخواهی و دفاع ممکپ خواهد شد
 5.2عداقت اح منظر حافظ
حافظ ستا شگر آحادی و آحادگی و عداقت خواهی است وی اح جمنه فرحانگا عارفی اسیت کیه بیه واسیطه عشیق
سرشاری که به کرامت انسانی و حقیت دارد ،اح ساقوس و ظواهر و تزو ر گر زا اسیت؛ و ا یپ امیر ناشیی اح عمیق
اخالص و صدق عقیدت و نما نده تأسف و در غ اح ر اکاری خود یسیندی احرق قباسیا دل سییه و مسیند نشیینا
خود بیپ روحگار شاعر است
برای شناخت حافظ با د عور او و ییکارش را شناخت عور حافظ به راستی کیی اح هوقنیا تیر پ ادوار تیار خ
بود اح نیمه دوز در شش جنبش دراو ش شکی گرفت و محروز تر پ ادشیار و طبقیات اجتمیاعی ،در ح یر قبیاس
دنندری و درو شی جمع شدند ا نا با شاار عداقت اجتماعی و برابری و برادری  -ا پ شاار محروما همه عورها
– تشکیالت سیاسی خود را به وجود آوردند و حافظ که در اوا جوانی ،با مطاقاه ادبیات گذشته ،به تووف گرايیده
بود ،بادها با شناخت ماهیت حقیقی اش ،اح آ جدا شد؛ و باد اح دتی شاه شیخ ابو اسحق ا نجو حامی و ممیدوحش
به جنبش دراو ش گرايید جنبش دراو ش در در هشت آ ونا نیرومند بود که بیشتر پ عناصر آگاه حما خیود را
در بر گرفته بود حافظ و عبید حاکانی دو تپ اح بزرگتر پ شاعرا در هشت به ا پ جنبش گرو ده و حتیی در دورا
سیاه استبداد امیر مبارحاقد پ ،تما الت خو ش را ینها نمی کردند صفت آحادگی که به «جوانمردی ،شرافت مکرمت،
وارستگی و مردمی»(دهخدا )83، 1337،تابیر و مانی شده است ،خود موجد صفات و خنقیاتی وند ،اح جمنه  :حیق
طنبی و ظن ستیزی و عداقت خواهی در فرد آحاده است وه انسا آحاده و عداقت خواه ،همانگونه که تپ بیه یسیتی
نمی دهد و به ددرتهای فنایذ ر جها دل نمی بندد و اعتنا ی به صاحبا حر و حور و تزو ر ندارد ،همه ودت با ظنی
و ظاق مخاقفت و اح محنت مظنوز و درد محروز ،در غ و رنج است و طبااً با کسانی که به تزو ر و ر ا ،به اسیتاباد
و استثمار خنق مشغوقند ،مبارحه می کند و مخووصاً اگر ونیپ فردی ،مسنما نیز باشید - ،بیی گمیا  -بیا اقهیاز اح
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آ اتی نظیر «:وَقَا تَرْکَنُوا إِقَى اقَّذِ پَ ظَنَمُوا فَتَمَسَّیکُ ُ اقنَّیارُ » (هیود  )113/هرگیز نبا ید شیما (مسینمانا ) بیا ظاقمیا
همدست و دوست شو د ،و گرنه آتش کیفر آنا در شما خواهد گرفت ]عداقت خواهی و ظن ستیزی را وظیفه خود
می شمارد و هواداری اح دشر مظنوز و مستااف جاماه را عهده عهد خو ش می داند و در دنع و دمع ست و مظاهر
آ به جا می کوشد بنابرا پ ،با سیری در د وا مستطاب خواجه شیراح« ،ا پ سردفتر اهی راح و در حقا ق و ماارف
ممتاح ،که قسا اقغیب است و ا ما وی مبرا اح عییب و ر یب» (شوشیتری)303، 1299 ،و بیا توجیه بیه ا یپ کیه او
شاعری عارف است و اصوالً نفس عرفا  ،و سنو در راه حق را ،آحادگی و عداقت خواهی و ست سیتیزی و یرهییز
اح کج روی و نامردمی اح قواحز طبیای است ،یی می بر که او همانطور که اح حیث جزاقت و شیر نی کیالز و نکتیه
دانی و عمق اند شه و قطافت احساس و عاطفه و ح با ی صور خیال ،در میا بزرگا شار فارسیی اح شیکوهمندی و
واال ی خاصی برخوردار است و رفات یا گاه هنر شاعر ش ،مودادی است وادای بر ا پ شار ح بیای او کیه فرمیوده
است :
تا سر حقف سخپ را به دن شانه حدند
کس وو حافظ نگشاد اح رخ اند شه نقاب
(د وا حافظ)184 ،
همچنیپ وی اح قحاظ آحادگی و عداقت خواهی و وسات مشرب و ظن ستیزی نیز وهره ای ممتاح و سیتا ش انگییز
دارد و به گفته خود خواجه ،او ا پ سرما ه نفیس را اح برکت دوقت درآ به دست آورده :
حا که بخشا ش بس روح مکرز با اوست
حافظ اح ماتقدا است گرامی دارش
(د وا حافظ)57،
اح و ژگی های د گر جها فکری حافظ ،که ضمناً الحمه روح آحادگی و عداقت خواهی و اند شیه هیای اجتمیاعی و
اخالدی او نیز هست ،ظن ستیزی ا مبارحه دايمی و نستوهی است که عنیه ستمگرا ر اکار و صاحبا حور و تزو یر
می کند و باحتاب ا پ ییکار مقدس به صور گوناگو و در قطیف تر پ تابیرات ،در شارش متجنی است
اگر واژه «ظن » را آنگونه که در کتب قغت آمده است ،به ماانی «بغی که تادی ،تجیاوح ،فیزو طنبیی ،سرکشیی و
گمراه یی اسییت یا :حور ،بی یداد ،جییور ،عییدوا  ،عبییادت غی یر خییدا و مفییاهیمی وییو  :تاییدی عییپ اقحییق اق یی
اقباطی»(مایپ()554، 1381،دهخدا )18، 1337،در نظر گیر و آ را به مانی اع کنمه ،شامی همه رذايی و ارتکیاب
کنیه دبا ح و مناهی شرعی و عقنی بدانی  ،یی می بر که در جها بینی خواجه شیراح ،مظاهر تمامی ا یپ مایانی ،در
اعتراه عنیه کسانی که سد راه حق و عداقت و مانع تردی مردز محروز مستااف هستند -بو ژه آنا کیه اح سیرما ه
ساقوس و ر ا و نفاق به منظور دستیابی به جاه و جالل دنیوی و ارضای امیال نفسانی خو ش سود می جو ند -تجنی
می کند حافظ در مبارحه ظن و ظاق  ،و عداقت خواهی منتقدی است صر ح و شجاع قبه تیغ برا انتقادات سیاحنده و
براهیپ داطع ا پ عارف آحاده -که هیچ گاه بد نمی گو د و میی به ناحق نمی نما د و «جامه کیس سییه و دقیق خیود
احرق» نمی کند و او  -که خودبینی و خودرأ ی را اح مظاهر کفر و جرايمی بزرگ و نابخشودنی مارفی میی نما ید و
اعتقاد دارد که:
کفر است در ا پ مذهب خودبینی و خودرأ ی
فکر خود و رأی خود در عاق رندی نیست
(د وا حافظ)493 ،
بیشتر متوجه ر اکارانی است که د پ و حر ت را یا مال فزو طنبی ها ،عواز فر بی ها و مونحت اند شی های ضید
مردمی خو ش می کنند و درآ و مقدسات مذهبی را داز تزو ر و وسینه تحمیق عواز اقناس درار می دهند ا پ اسیت
که در بسیاری موارد ،او را می نگر که اح سَرِ درد و به انگیزه احترامی کیه بیرای د یپ و کیالز اقهیی دايیی اسیت،
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فر ادها ی دادخواهانه را بر می آورد و با تاح انه هشیاری بخش ،ظاهر ساحا سیه باطپ را به کجرو شا متوجیه میی
کند
داز تزو ر مکپ وو دگرا درآ را
حافظا می خور و رندی کپ و خوش باش وقی
(د وا حافظ)9،
و در نکوهش و رد و انکار طر ق حاهدا و صوفیا ر ا ی حمانه خو ش میسرا د:
حافظ ا پ خرده یشمینه بینداح و برو
آتش حهد و ر ا خرمپ د پ خواهد سوخت
(د وا حافظ)407،
و همچنیپ:
بنیاد مکر با فنک حقه باح کرد
صوفی نهاد داز و سر حقه باح کرد
(د وا حافظ)133،
یس در افتی اهمیت وافر و بیبد ی بود عدل و داد بر همگیا واضیح و مبیرهپ اسیت و اح دید اال یاز عیداقت
متساوی و عمومی ،بهتر پ آرحوی هیأت اجتماعیه است دد میتر پ اصطالح حقودی در تیار خ تمید انسیانی هی
عداقت است وادایت امر نیز همیپ است که جها بدو عدل ،بیماناست و تماز عاق و هر آنچه در اوست ،بر یا یة
عداقت بنا نهاده شده است
دور فنکی کسره بر منهج عدل است

خوش باش که ظاق نبرد بار به منزل

(د وا حافظ)304،
ترد دی نیست که عداقت را با هیچ عوضی نمیتوا به ماامنة یا ایای گذاشت و حتی عداقت اح منظری برتیر و بهتیر
اح عبادت است؛ به نحوی که بسیاری اح بزرگا ماتقدند ک ساعت عداقت بهتر اح هزار سال عبادت است
شاه را به بُوَد اح طاعت صد ساقه و حهد

ددر ک ساعت عمری که در او داد کند

(د وا حافظ)190،
یا داری حکومتها و ا جاد امنیت در جوامع ه در سا ة اجرای عداقت و دادگری محقّق میشود محتوز اسیت کیه
دادگری ،ماندگاری میآورد و دادگر ،اگروه جسمش اح ا پ دنیا میرود ،نامش در ا پ گنبد دوّار به ادگار میماند
ا پ امر نیز در شار حافظ مشهود است که در ادامه به آ اشاره می شود:
جها بگیرد ،اگر دادگستری داند
به دد و وهره هر آ کس شاه خوبا شد
یادشاهی که به همسا ه گدا ی دارد
اح عداقت نبود دور گرش یرسد حال
دشمپ دل سیاه تو غرده به خو وو القه باد
دادگرا تو را فنک جرعه کش ییاقه باد
که نیست بر سر راهی که دادخواهی نیست
عنا کشیده رو ای یادشاه کشور حسپ
کمال عدل به فر اد دادخواه رسید
جمال بخت ح روی ظفر نقاب انداخت
 5.3بررسی ماانی برخی اح واژه ها در د وا حافظ :
 5.3.1بررسی واژه محتسب (اح نظر حافظ) :
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در درو وسطی ،در کشورهای اسالمی و در جاماه ا را  ،در کنار محاک شرع ،سیاحما د گیری وجیود داشیته کیه
وظیفه مرادبت و نظارت امر به ماروف و نهی اح منکر را انجاز میی داد و نیامش حسیبه یا احتسیاب بیوده اسیت و
مسئول آ را واقی حسبه ا محتسب می گفته اند بد پ گونه هر جا که تر گفتپ امر به مایروف و عمیی کیرد بیه
منکر ظاهر و عننی می شده انجاز وظا ف و مداخنه محتسب الحز می آمده است مه تر پ ا پ وظا ف عبارت بیوده
است اح مرادبت در حسپ انجاز نماحهای جماه ،عدز تظاهر به روحه خواری ،رعا ت حجاب حنیا و عیدز گفتگیو و
مااشرت ا شا با مردا در ماابر ،باحداشت میخوارا  ،مستا  ،دمارباحا  ،ماتادا به مواد مخدر ،روسیپیا  ،مبیارحه بیا
ک فروشی و گرا فروشی و احتکار و تقنب در کسب عمی محتسب بیشتر جنبه تأد ب داشته و تأد ب او بویورت
تاز ر و انجاز حدود بوده است محتسب اگر به تشکیی اجتماع ا مهمانی ای که در آ مردا و حنیا بیه عشیرت و
شادمانی مشغول او بوده اند یی می بُرد بی اعتنا به موو بود حر و حرمت خانه و ممنوع بود ورود غیرمجاح به
آ  ،وارد خانه می شد اگر خمره شراب می افت آ را می شکست و میخوارا را حد میی حد یا تاز یر میی کیرد
نوشته اند که محتسبا حتی وارد کاخ های شاها می شده و اگر عمی به منکری می د ده اند به صاحب آ کیاخ یا
خانه هشدار می داده و حتی اخطار می کرده اند با توجه به ا پ که امییر مبارحاقید پ بنییا گیذار آل مظفیر در وهیی
ساقگی اح میخوارگی و ارتکاب انواع گناها توبه کرد و وو خاندا آل ا نجو را بر انداخت و خود بر مسند دیدرت
و حکومت در شیراح تکیه حد انجاز وظا ف محتسب شهر را خود به شخوه به عهده گرفت و حتی وظا ف داضیی و
حاک شرع را نیز که اح وظا ف محتسب جدا بود خود عهده دار شد خود صدور حک و خود اجرای حک و خیود
به حد و گرد حد و خو ر ختپ بدو احساس کووکتر پ تأبیر ا تأسفی یرداخت به حق ،بوسینه فرحندا خیود
و مردز نکته سنج شیراح ققب محتسب افت و ا پ ققب به دست حیافظ حربیه ای داد تیا بوسیینه آ سینگیپ دقیی،
بیرحمی ،بی سوادی ،خونر زی و مه تر اح همه تزو ر و ر اکاری و مردز فر بی و دکانیداری محتسیب و یارانش را
انتقاد کند و در به توو ر کشید اعمال ا شا نییز آيینیه دار صیادق تیار خ روحگیارش باشید و کوبنیده تیر اح همیه
آنجاست که اح رندی محتسب سخپ گفته است (محتسب) با شدت و ددرت حکومت کرده وقی حافظ هرگیز نیاز او
را به حبا نرانده بنکه ققب محتسب را ابزاری برای انتقاد و رسوا ساختنش افته است
خدا را محتسب ما را به فر اد دف و نی بخش

که ساحشرع اح ا پ افسانه بی دانو نخواهد شد

محتسب فردی است باورمند و و متاهد و ماتقد گوشش به ا پ حرف ها بدهکار نیسیت در دیاموس او شیرع بیی
دانو میشود آ ینه شر ات مکدر و عرش کبر ا ی می قرحد وقی حافظ در درو خطوط درمز و ممنوعه و در باای
اح خنوتگاه ها شیخ و مفتی و محنسب را مالدات کرده شرکای جرز خود را به خوبی می شناسد و اح ر ب و ر یای
آنا و صوفیا ققمه شبهه خوار بخوبی آگاه است قذا با امنیت خاطر خطاب به سادی می گو د :
وو نیک بنگری همه
می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب
تزو ر میکنند
صوفی نیز که ابپ اقودت است دستی بر آتش دارد و اونیز اح دافنه عقب نمانده بهار توبه شکپ او را ه وسوسه کرده
اح حاو ه خانقاه بیرو کشیده و به یای خ نشانده است او ه محتسب را در نها گاه های مخفی خوارا  ،سبو بیه
دوش و ییاقه به کف و سرخوش مشاهده کرده است
صوفی ح کنج صوماه در یا ی خ نشست

تا د دمحتسب که سبو می کشد به دوش

کار ،کار بی سابقه ی نیست همگی مدعیا دروغیپ د پ و د انت همد گر را در همیپ احواالت د ده اند:
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اماز شهر که سجاده می کشید به دوش

اخیرا اوضاع سیاسی و اجتماعی شیراح در حال اح ه یاشیدگی است و بر وفق مراد ییش می رود و حکومت دهیر و
غاب امیر مبارحاقد نی در موضع ضاف وفتور و سراشیبی سقوط درار گرفته است و روحنه امید اح دور سوسیو میی
حند
حافظ نه تنها اح محتسب نمی ترسد اح قوز و سرحنش عواز نیز وحشتی ندارد او جسیارت یییدا کیرده و محتسیب و
آمرا بماروف و ناهیا عپ اقمنکر اح عیش نهانی او آگاهی افته اند وقی کاری اح آنا ساخته نیست
آ شد اکنو که ح ابنای عواز اند ش

محتسب نیز در ا پ عیش نهانی دانست

حدس رند شیراح درست است شاه غاحی نیز اح اوضاع مطنع شده اح دست او نیز کاری بر نمی آ د :
حد ث حافظ و ساغر کشید ینها

وه جای محتسب و شحنه یادشه دانست

شحنه نیز اح عناصر اجرا ی ساحما حسبه در اختیار و تحت فرماندهی محتسب است و هی او و هی آصیف دورا
(وح ر امیر ) اح عشق و عاشقی حافظ مطنع هستند وقی ددرت آنا نیز رنگ باخت است:
محتسب داند که حافظ عاشق است

واصف منک سنیما نیز ه

شهامت و جسارت حندا شیراح بیشتر و بیشتر و امر به ماروف ها نیز بی ابر شده است کسی دعوت هیای آنیا بیه
تر و توبه را گوش نمی کند سخنگوی رندا آشکارا می گو د:
مپ نه آ رندز که تر شاهد و ساغر کن

محتسب داند که مپ ا پ کار ها کمتر می کن

دست رد بر سینه حاکمیت حده شده است نجواها ی بگوش می رسد کار محتسب به جا ی رسییده اسیت کیه بیرای
اعمال منافی شرعی مجوح کار صادر می شود فساد در اعماق جا حکومت ر شیه دوانیددارالحکومیه و دار اقحسیبه
اش به داراقفجور مبدل شده است
شد بر محتسب و کار به دستوری کرد
دوستا دختر رح توبه ح مستوری کرد
تابگو د به حر فا که ورا دوری کرد
آمد احیرده به مجنس عردش یا کنید
خبرها خوش است سخت گیری های دار اقحکومه رو به یا ا است فرصت طنبا رنگ عیوه میی کننید در کیار
دختر رح گشا ش حاصی شده است هیاهوی نوشانوش به گیوش میی رسید دختیر رح اح نهانخانیه بیدر آمیده و اح
محتسب یروانه کار(جواح کسب) مطاقبه می کند ،روحگار عجیبی است
فساد و آقودگی اعتقادات به ر ا و تزو ر عمال حاکمیت را اح کاراصینی حسیبه غافیی کیرده و در فایای ارعیاب و
تهد د ددری آراز تر شده است

 / 14نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  -بیرجند اسفند 1396

بی خبر حاهدا نقش به خوا و التقی

مست ر است محتسب باده بده والتخف

حاهدا غرق در احوال حو ش و محتسب مست اح باده ر ا
عاشق اح داضی نترسد می بیار

بنکه اح ار غوی سنطا نیز ه

او متاهد به حفظ منافع حکومت است نمک می خورد و نمکدا می شکند سنگ به جاز می انیداحادو سینگ را بیا
جاز مناسبتی نیست وقی عرصه بر حافظ تنگ شده است و حق خود را اح سنطا مطاقبه می کند طنبی تواز بیا طنیز و
مطا به
عمر ست یادشاها کز می تهی است جام

ا نک ح بنده دعوی وح محتسب گواهی

شاهد بر ا پ ادعای او خود محتسب است وه گواهی عادل تر اح محتسب اگر ونانچه یادشاه حرما و خمیار صید
شبه او را باور ندارد اح محتسب بپرسد که مورد اعتماد و وبوق حکومت است وگونه؟
حافظ در غزقی هوش ربا اوضاع سیاسی شیراح را در آ روح های خوش ا پ ونیپ توصییف کیرده اسیت و یا یا
سرنوشت شوز محتسب مبارحاقد نی را بد پ سا خاتمه می دهد
سحر ح هاتف غیب رسیده مژده بگوش
شدآنکه اهی نظر برکناره می رفتند
بوورت ونگ بگو ی آ حکا ت ها
شراب حانگی ترس محتسب خورده
ح کوی میکده دوشش بدوش می بردند
دال دالقت خیرت کن به راه نجات

که دور شاه شجاع است می دقیر بنوش
هزارگونه سخپ در دها و قب خاموش
که اح نهفتپ آ د گ سینه می حد جوش
بروی ار بنوشی ببانگ نوشانوش
اماز شهر که سجاده می کشید به دوش
مکپ به فسق مباهات و حهده مفروش

 5.3.2بررسی واژه « تاز ر» در شار حافظ
دانی که ونگ و عود وه تقر ر می کنند

ینها خور د باده که تاز ر می کنند

خواجه شیراح با وسات اطالعات و درس درآ و کشف کشاف اح حقا ق مزبور مطنع بیوده و عمیداً و بیا صیراحت
کامی گفته است « :ینها خور د باده که تاز ر می کنند» گروه تاز ر کنندگا حکومت ،گما دارند که حد شرعی را
به مرحنه اجرا می گذارند وقی ک کاتب نسخه بردار که اح حقا ق بی خبر و بی اطالع بوده و هشتاد ضربه شیالق را
به عنوا حد شرعی مسن می دانسته است کنمه «تاز ر» را غنط ینداشته و به خاطر گی روی حافظ و حفیظ آبیروی
آ نوشته است:
«ینها خور د باده که تکفیر می کنند» و بادها کیه نسیخه او رونیو س شیده اسیت اختالفیات نُسَیخ را ید ید آورده
است (بهبودی، 1367 ،ش )8
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 5.4بررسی برخی اح مواد ق عداقت در شار حافظ
 5.4.1ک آحاری و نفی بیداد
عداقت ،بنیاد تماز ارحش های انسانی است که در اعالمیه حقوق بشر بدانها توصیه و بر آنها تاکید شده است جنیگ
های خانما سوح ه که به ناز تحقق عداقت صورت می یذ رد ،غاقب آنها کسره بی عیداقتی اسیت و میردز آحاری
اصطالحی هست در فرهنگ و ادب فارسی موسوز به «ک آحاری» «ک » در ا پ ترکیب ،در برابر «بیش» نیست؛ بنکیه
ییشوند منفی کننده است انی «بی آحاری» و نیاحرد مردز اساس اخالق ا رانیی اسیت و توصییه بیه آ  ،توصییه بیه
تحقق و گسترش عداقت است و تحقق تماز حقوق انسانی
دقش به ناقه میاحار و خت کپ حافظ

که رستگاری جاو د در ک آحاری است

تاکید حافظ در بیت «دقش به ناقه میاحار » بر ا پ مانا که هرگونه آحرد  ،حتی آحرد دل کسی بیا ناقیه و حاری ،کی
آحاری و مردز آحاری است و رستگاری جاو د در گرو یرهیز اح هرگونه آحرد و آحار داد است ،نشا می دهید کیه
دنیای آرمانی حافظ که همانا دنیای آرمانی در فرهنگ ا رانی است ،دنیا ی است آکنده اح عدل و داد و تهی اح ظنی و
بیداد که در آ هر کس به حق خود می رسد الحمه ک آحاری مهرورحی است اساس فرهنگ ا رانی و فنسفه ا رانی،
که فنسفه اشرادی و عرفانی است ،عشق و مهرورحی است؛ عشق ،ه بنیاد هستی است ،ه ابزار مارفت و هی میادر
فاا ی
و ا نجا:
که در شر ات ما غیر اح ا پ گناهی نیست
مباش در یی آحار و هر وه خواهی کپ
در نگاه حافظ ،کنید گنج ساادت و عداقت ،همانا ک آحاری است و اگر ا پ امر تحقق ابد عداقت ،تحقق می ابید و
با تحقق عداقت ،هر کس ،ونانکه با د ،به حق خود می رسد اح حق آحادی و انتخاب باور گرفته تیا حیق ماقکییت و
سا ر حقوق به همیپ سبب که حافظ موراعی بنند اح استاد سخپ و حکمت ،سادی ،در گنستا واز میی کنید تیا اح
بابت نداشتپ حور مردز آحاری ،خدای را سپاس گو د
که حور مردز آحاری ندارز
مپ اح باحوی خود دارز بسی شکر
حافظ در ابیات فوق در ا پ مورد به اصطالح ،سنگ تماز میگذارد و گناه اصنی و منحور بیه فیرد آدمییزاد را سیت
تنقی میکند
اح سوی د گر حافظ به خیرخواهی و دوستی و اعراه اح دشمنی و خوومت توصیه میکند
درخت دوستی بنشا که کاز دل به بارآرد

نهال دشمنی برکپ که رنج بی شمار آرد

و ا در جای د گر:
ده روحه مهر گردو افسانه است و افسو
ای صاحب کرامت شکرانه سالمت
آسا ش دو گیتی تفسیر ا پ دو حرف است

نیکی به جای ارا فرصت شمار ارا
روحی تفقدی کپ درو ش بینوا را
با دوستا مروت با دشمنا مدارا

 5.4.2عیب یوشی در اند شه حافظ
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ا پ شاعر بزرگ شیراحی همواره سای می کند راه نجاتی برای انسا ها نشیا دهید و او عیالوه بیر ا نکیه انسیا را
فردی گنه کار می داند ،بشر را موجودی ال تناهی و بی کرا عنیوا میی کنید او سیای میی کنید تیا بیا سیاخت دو
شخویت حاهد و ییرمغا  ،ا پ موارد را در تقابی دیرار دهید و آمیوحه هیای اخالدیی را بگو ید ،همیانطور کیه امیاز
امیراقمومنیپ عنی (عنیه اقسالز) در کالمی گهربار به کی اح اصحاب خو ش می فرما ند «اگیر انسیانی شیبانگاه را در
حال گناه د دی ،به او به د د گناه نگاه نکپ ورا که شا د او شبانه توبه کرده باشد وقی تو ندانی» ،ا پ آموحه اخالدیی
را حافظ بسیار در د وا اشاارش می خوانی
حافظ در برابر آ گناها نیز آموحه های اخالدی را می آورد و انسا ها توا دااوت همید گر را ندارنید و حاهید
د وا حافط به شدت دااوت می کند اما ییرمغا ا نگونه نیست
عیب رندا مکپ ای حاهد یاکیزه سرشت
مپ اگر نیک و گر بد تو برو خود را باش

که گناه دگرا بر تو نخواهند نوشت
هر کسی آ درود عادبت کار که کشت

«تو برو خود را باش» در نظاز اخالدی حافظ بد پ ماناست که با د انسیا هیا اح داوری کیرد بپرهیزنید حایرت
حافظ شیراحی در جای د گر اشاره می کند:
ما نگو ی بد و میی به ناحق نکنی
و ونیپ است:
تو ینداری که بدگو رفت و جا برد؟
و در ا نجا:
ارب آ حاهد خود بیپ که به جز عیب ند د
و همچنیپ:
اال ای ییر فرحانه مکپ عیب ح میخانه

جامه کس سیه و دقق خود احرق نکنی
حسابش با «کرازاقکاتبیپ» است

دود آهیش در آ ینه ادرا انداح
که مپ در تر ییمانه ،دقی ییما شکپ دارز

مختور اح نظر حافظ حرمت و منزقت عیبیوشی به درجها ست که آ را به منزقه «راه نجات» تنقی میکند
به ییر میکده گفت که ویست راه نجات؟

بخواست جاز می و گفت :عیب یوشید

که در ابیات فوق حافظ بارها به سریوش گذاشتپ بر عیب د گرا توسط ییر مغا و خطایوشی او اشاره صر ح دارد
و خواجه ناح دل ما ونا به ا پ مقوقه نغز و اخالق عمنی اعتقاد راسخ دارد که بییا مییدارد اح یییر میکیده طر یق
نجات و راه رستگاری را یرسیده است که ویست؟ و ییر در جواب حافظ سریوش گذاشتپ بر عیوب آدمیا و سیتار
بود را تنها راه رسید به کمال و رستگاری دانسته است
 6نتیجه گیری:
در اعالمیه جهانی حقوق بشر ،آمیزهای اح ظن ستیزی ،عداقتطنبی ،برادری ،برابری و مساوات و نییز آسیا گییری و
مدارا د ده میشود که در د وا حافظ نیز ردیا ی اح تمامی ا پ مقوالت ،افت می شود با مطاقایه و شیناخت اند شیه
حافظ به روشنی درمیابی که وی در مجموع ستا شگر آحادی و آحادگی و عداقت خواهی است و یوشیده نیسیت کیه
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مبارحه با ر ا و حهد ر ا ی طانه و طنز و اعتراه مستقی و بییروا به وضع موجود ،آگاهی اح اوضاع حمانیه و تیالش
برای رسید به دنیا ی بهتر و برتر اح مبانی اصنی آحاداند شی حافظ به شمار میآ ند
در ا پ جستار تالش بر آ بود که مبنا و اصول مه حقوق بشر امروحی را در اند شه حافظ جستجو کنی و دریا ا
نیک در افتی که حافظ به ح رکی به بیا مسايی سیاسی و اجتماعی روحگار خود و کرامت انسانی در یرتیو عیداقت و
آحادی یرداخته است و ا پ هما ویزی است که امروحه شاقووده اصنی حقوق بشری را شکی داده است انس گرفتپ
با حافظ و در هروه بیشتر آحاداند شی او ،در اند شه ی ما ا پ اعتقاد را بیش اح ییش میپروراند که:
آفر پ بر نفس دقکش و قطف سخنش
شار حافظ همه بیتاقغزل مارفت است

 7مراجع:
اقف) برقیپ،آ زا ا ،1382وهار مقاقه درباره آحادی،ترجمه محمد موحد،تهرا :موسسیه نهادگیذاری مطاقایات عنمیی و
یژوهشی گو ا
ب) بسته نگار،محمد ،1380حقوق بشر اح منظر اند شمندا ،تهرا :شرکت سهامی انتشار،اول
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