
  حافظ در ترازوي خالف آمد عادت
ناصر ناصري                  ∗ 

 
  هـر چــه خـالف آمــد عـادت بــود   

  

ــود    ــعادت بـ ــاالر سـ ــه سـ  قافلـ
 مخزن االسرار نظامي
 

  چكيده 

ق و از ميان رفتن ضوابط سـالم در روابـط طبقـات    عصر حافظ، عصر انحطاط اخال
روايان و صوفيان و زاهدان است و نابساماني و هـرج   مختلف مردم، بويژه حاكمان و فرمان

روايان از يك طرف و رواج و رياكاري و خدعـه   و مرج ناشي از ظلم و بيداد حاكم و فرمان
هاي اخالقي و  قوط ارزشو نيرنگ فقيهان ديني و صوفيان مدعي از طرفي ديگر، سبب س

و حافظ در بطن اين منجالب فساد و تباهي و نفاق و يأس و بـه قـول   مذهبي شده است 
گرفتار شده است و به عنوان » شب تاريك و بيم موج و گردابي چنين هايل« خودش در 

هاي زمانه اشراف  ها و آسيب يك متفكر و مصلح اجتماعي به تمام دردها و فسادها و آفت
هاي اجتماعي جامعه را بشكافد و  خواهد بيماري وار با نيشتر انتقاد و طنز مي جراح دارد و

بايسـت زبـاني را    وصول بـه ايـن آمـال بناچـار مـي     براي . ها مرهم نهد با مهرباني بر زخم
تر برخـوردار باشـد و بـه كالبـد      نشيني و تأثيرگذاريي بيش گزيد كه از گيرايي و دل برمي
روح زبـان، جـاني تـازه ببخشـد و بـا اسـتفاده از ترفنـدها و         بـي  د وهاي مرده و معتا واژه

تـرين   رو به هاي مألوف ذهني و زباني ايجاد كند از اين هنرهاي ادبي، رستاخيزي در عادت
مسير براي مبارزة قلمي با دو قشر حاكمان و صـوفيان، چنـگ زدن بـه هنرهـايي چـون      

نمـا و بـاالخره    تيزي و تصاوير متناقضس زدايي و هنجارگريزي و باورشكني و عقل آشنايي
سـبب   ،صـورت گسـترده   بـه  خالف عرف و عادت عامه است و كاربرد هنرهاي ادبي فوق

  :فرمايد حافظ شده است كه خود مي ةشهرت و آواز
  از خالف آمد عادت بطلب كـام كـه مـن   

  

 كسب جمعيت از آن زلف پريشان كـردم   
 

                                                      
 . ـ واحد خوي، ايرانگاه آزاد اسالمي  عضو هيأت علمي دانش ∗



  كليد واژه

  .ستيزي نما ـ باورشكني و عقل زدايي ـ دليل عكس ـ متناقض ييحافظ ـ خالف آمد عادت ـ آشنا

  مقدمه

هـا و تمايزهـايي بـا هـم دارد و      تفـاوت ) بيـاني (مسلماً زبان ارتباطي و زبان ادبي 
ها، شگردها و ترفنـدهاي خـاص،    كنند با استفاده از روش شاعران و نويسندگان سعي مي

بـه ايـن مرتبـه گـاهي هنجارهـا و      كالم خود را ادبـي و هنـري سـازند و بـراي رسـيدن      
گيرنـد كـه    اي بكـار مـي   هـا را بـه گونـه    ريزند و واژه هاي متعارف زبان را به هم مي قانون
سان با زبان متعارف و معمـولي نيسـت و بـا بهـره جسـتن از شـيوة هنجـارگريزي و         هم

 سازند و گاهي با ساختارشكني و فروريختن حد و رسم منطقي، كالم خود را برجسته مي
آميـزي و برخـي    نما،  دليـل عكـس، باورسـتيزي و حـس     هاي متناقض استفاده از تركيب

بـا ذوق  ... هاي غيرمتداول و خالف آمد عادت و مخالف قياس و ها، مجازها و كنايه استعاره
  .پردازند زدايي كالم خود مي و خالقيت هنرمندانه به آشنايي

زدايي در واقع نـوعي   آشنايي«: ويسدن زدايي مي دكتر مهدي محبتي در تعريف آشنايي
هـا و   سازي است كه هنرمند با استفاده از يـك ترفنـد هنـري ويـژه در زبـان، عـادت       برجسته

اي خالف آمـد عـادت را در زبـان پـيش      شكند و گونه هنجارهاي متعارف و مألوف ذهن را مي
  1».بخشد ميبخشي و رستاخيز در كالبد كلمات مرده و معتاد زبان  نهد و نوعي جان مي

ادبيات، دنيـاي ادراك روزمـرّه را   «: نويسد ويكتور شكلوفسكي در اين خصوص مي
كند تا ذوقِ معتاد خواننده را براي درك شور و احساسِ تازه برانگيزد؛ بـه ايـن    ناآشنا مي

معنا كه نويسنده يا شاعر مفاهيم آشنا را كه بر اثر تكرار و عادت، جلوه و تأثير خـود را از  
 ةكند و بدين  ترتيب است كه ادبيات وظيف هاي مختلف ناآشنا مي است، از راه  دادهدست 

  2».هاي پنهان در اين مفاهيم است انجام دهد خود را كه بازسازي و بازشناساندن زيبايي
گر آن اسـت كـه عمـدة شـهرت و آوازة      تأمل و تعمق آگاهانه در آثار اديبان، بيان

هـا در اشـعار و    ابعاد و انواع گستردة آن است و اين ويژگـي  زدايي در آنان مرهون آشنايي
تـرين   تـوان ادعـا كـرد كـه وسـيع      تـر دارد و بـه جـرأت مـي     زبان حـافظ نمـودي بـيش   

هـاي گونـاگون، در شـعر حـافظ بازتـاب يافتـه        زدايي و خالف آمد عادت به شكل آشنايي
مفهوم ضد و معكوس  ها را در معني و است، بويژه اصطالحات خاص فراواني كه حافظ آن

گـر ايـن    چنين نگاهي از سر بصـيرت، بيـان   هم. و با لحن عنادي و استهزاء بكاربرده است
گير حافظ نيز در حركت خالف عرف و عادت  الغيبي و شهرت عالم حقيقت است كه لسان
زدايي او در كالمش است و به اظهار خودش كسب جمعيـت او از   و باورستيزي و آشنايي



 
  �  3 حافظ در ترازوي خالف آمد عادت

 
بطـوري كـه خـود صـريحاً     . و طلب كام و نـام از خـالف آمـد عـادت اسـت     زلف پريشان 

  :گويد مي
  از ننگ چه گويي كه مرا نام ز ننگ اسـت 

  

  3وز نام چه پرسي كه مرا ننگ زنام اسـت   
 

هاي وي را در برخي صنايع بديعي و بياني كه با طنز  زدايي اينك برخي از آشنايي
  .كنيم راه است، بطور اجمال بررسي مي هم

  ـ دليل عكس1

گاهي شاعر براي توجيه هنجارهـاي نامتعـارف و اعمـال خـالف عـادت خـود بـه        
بخشيدن به كالبد الفاظ فرسوده و مرده، كـالم   آورد و با جان هاي معكوس روي مي نابره

پروراند كه مخاطب را مجذوب  نشين در ذهن و ضمير شنونده مي خود را چنان زيبا و دل
: نويسـد  مـي » دليـل عكـس  «دكتر شميسـا در تعريـف   . كند آفرين خود مي كالم شگفتي

براي مطلبي دليلي بياورند كه كامالً برخالف انتظار و مخالف عرف و عادت باشد و ايـن  «
  4».هاي ايجاد طنز است يكي از شيوه

در اين مورد، شاعر با تصاوير تازه و كامالً بديع به نوعي آشنازدايي و خـالف آمـد   
  :كنيم ونه به ابياتي چند اشاره ميپردازد جهت نم عادت مي

  من و انكار شراب اين چه حكايـت باشـد  
  

 الجرم اين قدرم عقـل و كفايـت باشـد     
)1ب /158غزل (  

 

نوشي و مستي اسـت و شـرع    برحسب عرف و عادت و انتظار، حكم عقل ترك باده
ركننـدگان  دارد، ولي شاعر برخالف عـرف و انتظـار، انكا   خواري را حرام مي نيز باده و باده

بـزرگ   نوشـي را بـراي عـاقالن عيبـي      داند و تـرك بـاده   شراب را فاقد عقل و كفايت مي
تنهـا  : شمارد؛ حال آن كه حافظ با لحني طنزآميز به اين نكتة لطيف اشـاره دارد كـه   مي

  .راه رهايي از نفس، خود پرستيدن، عجب و پناه بردن به باده و مي پرستي است
  :گويد و در جاي ديگر مي

  حاشا كه من به موسم گل ترك مي كـنم 
  

زنم اين كـار كـي كـنم    من الف عقل مي    
)1ب /351غ (  

 

نشين كه به تـرك   حافظ در اين بيت در مقابل واعظان منبرنشين و زاهدانِ گوشه
گسـاري را بـويژه    كند و ترك مي كنند، ادعاي خردمندي مي باده و مي گساري دعوت مي
ايـن  ) هرگز(داند و با قيد نفي حاشا  از عقل و خردمندي ميدر موسم گل و سبزه ـ بدور  

دانـد و بـا لحنـي طنزآميـز صـوفيان و واعظـان را        عمل را از صاحبان خرد شايسته نمـي 
زنـد بعيـد اسـت در     آن كه دم از عاقلي و خردمندي مـي : گويد دهد و مي خطاب قرار مي



حـافظ در ابيـاتي   . پـردازد نوشـي ب  فصل بهار ـ كه زمان عيش و نوش است ـ به ترك باده  
  :كند از جمله نوشي اشاره مي ديگر نيز به خردمندي و ترك باده

  صراحيي و حريفي گرت به چنگ افتـد 
  

انگيـز اسـت   به عقل نوش كه ايـام فتنـه      

)2ب /41غ (  
 

كند كه شراب ننوشد، چه با باده گساري زمـام اختيـار    حال آن كه عقل حكم مي
كنـد،   پروايـي مـي   كنـد، بـي   حزم و احتياط را رعايت نمـي شود و  عقل از دست خارج مي

عقـل ايجـاب    ،بنـابرخالف عـادت در چنـين مـواقعي    . كند كشد و فتنه برپا مي عربده مي
  .كند كه فرد شراب ننوشد مي

  .كند كه در موسم گل از باده نوشي توبه نكند و باز در بيتي ديگر استغفار مي
  من رند و عاشق در موسم گل

  

ــاه تو   ــتغفراهللاآنگـ ــه، اسـ بـ  
)4ب /418غ (  

 

كه طبق شرع و عرف و عادت، هميشه بايد از گناه اسـتغفار كـرد، ولـي حـافظ از     
كند و از توبه كردن در موسم عيش و نوش بـه خـدا    خيال توبه در موسم گل استغفار مي

  . برد پناه مي
و لـذت  داند و بر اثر شـوق   در بيتي ديگر ترك باده نوشي زاهد را ناخردمندانه مي

كند و عشـقِ بـاده گسـاري،     داري خود، اظهار پشيماني مي گساري از زهد و خويشتن مي
  .كند وي را هالك مي

  زاهد پشيمان را ذوق باده خواهد كشت
  

ــاقال    ــيماني مع ــاورد پش ــاري ك ــن ك ك  
)4ب /473غ (  

 

و صوفي پشمينه پوش كه تا ديروز جام و قدح و اسباب فسق و آالت مي گسـاري  
بـاده بـه عقـل آمـده و از زهـد      اي  شمرد، با نوشيدن جرعـه  آن را حرام مي شكست و مي

فروشي رياكارانه و خشك مغزي  دست برداشته و متوجه شده كه دانـايي و فرزانگـي در   
  .نوشي است باده

  شكست صوفي مجلس كه دي جام و قدح مي
  

 باز به يك جرعه مي عاقل و فرزانـه شـد    
)2ب /170غ (  

 

كنـد و   گساري عقل را سست و ناتوان مـي  عرف و عادت، ميحال آن كه برحسب 
گيرد و قرين شدن عاقالن را با صوفي نادان ـ با داشتن ميي صـافي ـ     فرزانگي را از او مي

  :گويد شمارد و مي سيه روزي و بدبختي مي
  كند عيبش و صوفي مي دارم چو جان صافي ميي

  

 خدايا هيچ عاقل را مبادا بخـت بـد روزي    
)9ب /454غ (  
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اگر هوشـيار و خردمنـد باشـي خـود     : گويد گذر تجاهل العارف مي و سرانجام از ره

  !بنوشي) باده(مصاحبت كني و چه ) خراباتيان(داني با چه كساني  مي
  من نگويم كه كنون با كه نشين و چه بنوش

  

 كه تو خود داني اگر زيرك و عاقـل باشـي    
)2ب /456غ (  

 

نوشان و خراباتيـان ننشـيند و بـا     كند كه با باده حال آن كه عقل و خرد حكم مي
كده دوري  زاهدان و صوفيان ساكن مسجد و صومعه مصاحبت كند و از مي گساري و مي

كـده نشـيني را توصـيه     جويد، ولي حافظ ـ برخالف عرف و عادت ـ بـاده خـواري و مـي     
  .كند مي

  سالم كردم و با من به روي خندان گفت
  به ضعف همـت و راي كند كه تو كردي كه اين 

  

زده كــه اي خمــار كــشِ مفلــس شــراب    
 زگنج خانه شـده، خيمـه بـر خـراب زده    

)7و8ب /421غ (  
 

رويي به حافظ گفتـه اسـت كـه اي خمـارآلوده تهـي دسـت و        پير مغان با گشاده
كند كه تـو   گساري، كدام مرد عاقل بلندهمت چنين كاري مي بدحال از شدت مستي مي

كده بـه خـراب آبـاد صـومعه و      خانة مي اي و از گنج نديشه، كردهو سستي ابا ضعف اراده 
  اي؟ مسجد روي آورده

پير پس از جواب سالم، او را به جهت آن توبه كـه  «: نويسد دكتر زرياب خويي مي
گويد چرا از ايـن گـنج خانـة     كند و مي فروشان دوري گزيده بود، مالمت مي از كوي مي 

  5»ه و مدرسة خراب رفتي؟آباد روي گرداندي و به سوي صومع
دليل عكس و خالف عرف و عادت ابيات فوق در اين است كه پير مغـان، مدرسـه   

) شـناخت و معرفـت االهـي   (خانه را گنج خانه  خواند و مي و صومعه را خراب و ويرانه مي
  .كند تر بيان مي نشين تر و دل نامد و اوج اين طنز لطيف، در بيتي ديگر، كامل مي

  حافظ كه بر تو عرضه كـنم  بيا به ميكده
  

ــتجاب زده    ــاي مس ــف ز دعاه ــزار ص  ه
)10ب /421غ (  

 

  زدايي بر پاية عذر بدتر از گناه ـ آشنايي2
  دست صنم بـاده فـروش   هام توبه ب كرده

  

 كه دگر مي نخـورم بـي رخ بـزم آرايـي      
)3ب /490غ (  

 

سـت  گساري توبه كـرده ا  برد كه حافظ از مي شنونده طبق عادت ذهني گمان مي
آرايـي توبـه كـرده     شود كه حافظ از باده خـواري بـدون رخِ بـزم    اما يك مرتبه متوجه مي

كه در حقيقت نوعي عذر بدتر از گناه در بيت نهفته است كه خواهـان عشـرتي بـر    . است
ديگر گـره   حافظ در اين بيت چندين تناقض و خالف عادت را به يك. عشرتي ديگر است



معجزه آساي خود حالت پذيرفتني به كالم خـود بخشـيده    زده است و با بيان طنزآميز و
  اول اين كـه توبـه از دسـت صـنم ـ در معنـي بـت و بـه اعتبـار معنـي اسـتعاري            . است

دوم اين كه خـود صـنم، بـاده    . زيباروي ـ  توبه كرده است، نه از دست يك شيخ يا واعظ 
مطابق بـا عـرف و    فروش است و توبه بدست باده فروش از نظر شرعي نه جايز است و نه

  .عادت جامعه، و در نهايت توبه حافظ از باده نوشي بدونزيباروي بزم آراست
  رشتة  تسبيح اگر بگسست معذورم بدار

  

سيمين ساق بـود  ساقي دامندستم اندر     
)8ب /206غ (  

 

تسبيح شيخ يا عابد بر اثر لغزش و خطايي گسسـته اسـت، امـا عـذري كـه       ةرشت
براي اين كـه بـا سـاقي سـيمين     . آورد، عذر بدتر از گناه است ميبراي پاره شدن تسبيح 

باخت و پرداختن به ساقي و مشغول شدن  ورزي و مالعبت بوده، نرد عشق مي ساق عشق
پاره شدن رشته تسبيح و تقواي شـيخ بـر   . داند تر از حفظ رشته تسبيح مي به وي را مهم

  .ستاثر پرداختن به ساقي سيم ساق برخالف عرف و عادت ا
زاهـدان ريـايي و مـدعيان ديانـت، پيوسـته در حـال       : يدوگ البته بطور ضمني مي

هـاي تسـبيح    خواهد كه بـا دانـه   بازي با زيبارويان هستند و از اين حيث از شيخ مي عشق
در همـين مفهـوم در جـاي ديگـر     . مردم را فريـب ندهـد و از راه راسـت منحـرف نكنـد     

  :فرمايد مي
  هاي تسـبيح  هز رهم ميفكن اي شيخ به دان

  

 كه چو مرغ زيرك افتد نفتد به هيچ دامي  
)6ب /468غ (  

 

  :گويد كند و مي تر مي و در بيتي ديگر كالمش را پررنگ
  پياله بر كفنم بنـد تـا سـحرگه حشـر    

  

 بــه مــي زدل ببــرم هــول روز رســتاخيز  
)5ب /266غ (  

 

داش و ثـواب  از ديرباز در آيين و فرهنگ ايرانيان، بويژه پـس از اسـالم، بـراي پـا    
اخروي و معنوي و رهايي از هول روز رستاخيز كفن مرده را با آيات قرآني و ادعيه مـزين  

گسـاري حاصـل شـده بـود، تخفيـف داده       كردند تا به مجازات گناهاني كه مثالً از مي مي
شود، اما حافظ با رندي تمام و برخالف عرف و عادت براي رهـايي از خـوف روز حسـاب    

شراب بر كفن خود ببندد تا سنگيني و سختي مجازات حشر را احسـاس   خواهد پيالة مي
گويـد از   مـي . اي دارد نهاطنـز جسـور  «: گويـد  استاد خرمشاهي دربارة اين بيت مي. نكند

اهوال قيامت هراسانم و هيچ پناه و دستاويزي ندارم مگر جام باده كه چون پس از مرگ، 
كفنم ببند تا در غوغاي محشر بـاده نوشـي آغـاز    اي بر  شود پياله دستم از او نيز كوتاه مي

  6».كنم و به مدد باده هر گونه هول و هراسي را از خود دور كنم
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  زدايي بر پاية باورستيزي ـ آشنايي3

هايي است كه حافظ براي مخالفت با برخـي   ترين شيوه باورستيزي يكي از شايع«
ه مدد افسون سخن خويش هاي فكري و گاهي مذهبي در پيش گرفته است؛ او ب از سنت

زند كه او در نگاه اول متوجـه   اش مي اي به باورهاي محتوم خواننده گاهي آن چنان ضربه
يابد و شـايد بـا ايـن     ها تفكر و تعمق، آثار آن صدمه را مي شود، بلكه پس از مدت آن نمي

  7».گاه بسياري از باورها و تفكرات آدمي است شيوه در پي عريان كردن سستي پاي
هايي است كه حافظ به مدد آن، پـاي خيـال را از دايـره و     باورستيزي از آن شيوه

اي را وادار به نگرش دقيق و انتقـادي   برد و عده محدودة تنگ باورها و انتظامات فراتر مي
كنـد كـه چشـم بـه      اي اين امكـان را فـراهم مـي    دهد و براي عده باورهاي خود سوق مي

  .يد و بديع باز كننداز باورهاي جد  هايي تازه افق
زدايـي   هاي حيات هنري و جاودانگي شعر حافظ در حـريم آشـنايي   يكي از نشانه

باورشكني و باورستيزي است كه اغلب لبة تيز حمالت حافظ به برخي باورهـاي مـذهبي   
تعبير كرده است و حافظ تمـام  » ميل حافظ به گناه«است كه استاد خرمشاهي از آن به 

تـرين و   بـدين  ترتيـب خيـالي   . كنـد  سـتن آن باورهـا جـزم مـي    همت خود را بـراي شك 
هاي خود باورانه ـ در كمال   ترين باورهاي خالف عرف و عادت را ـ گاهي با استدالل  بديع

كاران و مي گساران اهل بهشت نيسـتند، امـا    مثالً در باور عامه، گنه. كند زيبايي بيان مي
  :كند از جمله حافظ خالف آن را اثبات مي

  خانــه دوش تفي از گوشــة مــي هــا
  

ــوش       ــي بن ــه، م ــند گن ــت ببخش  گف
)1ب /284غ (  

 

باورستيزي در اين بيت بسيار پررنگ است؛ اول اين كـه بـرخالف باورهـا، هـاتف     
دوم . دهـد  خانـه نـدا مـي    گاه مقدس چون مسجد و صومعه، بلكه در مي غيبي نه در جاي

با مي گساران است و سوم اين كه  اين كه روي سخن او نه با اهل پرهيز و تقواست، بلكه
هاسـت و  كند بلكه مشـوق آن  خواري نمي برخالف باور عامه اين هاتف امر به پرهيز از مي
هـا را بـه رحمـت و     خـواران شسـته و آن   سر آخر اين كه  ترس از قهر خدا را از دل مـي 

  .شود دهد كه البته نوعي دليل عكس نيز محسوب مي بخشش خدا نويد مي
يگر برخالف عرف و عادت و باور عامه، سـروش عـالم غيبـي از مسـتان     در بيتي د

گساران نشسته است و از بخشوده شدن گناهان بـاده خـواران    خانه است در جمع مي مي
  .دهد خبر مي) عام بودن رحمت  االهي(

  بيا كه دوش به مستي سروش عالم غيب
  

 نويد داد كـه عامسـت فـيض رحمـت او      
)5ب /405غ (  

 



شـود نـه    خـواران مسـتجاب مـي    باور حافظ برخالف باور عامه، دعاي مـي و باز به 
خانـه از بنـدگان    كاري در خرابات است و مقيمان مي دار و درست دعاي عابدانِ شب زنده

  .ديرينة درگاه االهي هستند
  خـواهي  خانه به دولـت  سحرم هاتف مي

  

 گفت بـاز آي كـه ديرينـة ايـن درگـاهي       
)1ب /488غ (  

 

سره از كوي خرابات به بهشـت   را با گرفتن جام شرابي در دست، يك نوشان و باده
  .خواهند برد

  روز اجل گر به كـف آري جـامي   احافظ
  

از كوي خرابات برندت به بهشـت   سر يك    
)7ب /80غ (  

 

خانه را كرده است، از لطف اَزل، جنت فردوس طمـع   ها درباني مي و هر چند سال
  .دارد

  طمـع  دارم از لطف ازل جنـت فـردوس  
  

خانـه فـراوان كـردم    گرچه دربـاني مـي      
)7ب /319غ (  

 

شركت در تشييع جنازه مسلمانان در شرع ثواب و پاداش دارد، اما حافظ خطـاب  
دانيـد، ولـي حـافظ     هرچند كه حافظ را گناه كار و دوزخـي مـي  : گويد به عموم مردم مي

جنـازة او، از   برخالف پندار شما بهشتي است، بدين جهت با شـركت در مراسـم تشـييع   
  :پاداش اخروي برخوردار شويد

ــافظ   ــازة ح ــدار از جن ــغ م ــدم دري   ق
  

رود به بهشت كه گرچه غرق گناهست مي    
)7ب /79غ (  

 

چنين خطاب به زاهدان متظاهر و صوفيان رياكار كه طمع در بهشـت عـدن و    هم
رانـه  هـاي رياكا  از صـومعه و مسـجد و عبـادت   : گويد حوض كوثر دارند، با رندي تمام مي

هاي بهشت دست يافت و وعظ واعظـان و فقيهـان دينـي را كـه دم از      توان به نعمت نمي
داند كـه پيـر    داند و راه بهشت را در خرابات و پاي خم مي زنند الفي بيش نمي بهشت مي
  :كند گساران را مست و يك رنگ كرده، روانه بهشت مي مغان مي

  خانـه  بهشت عدن اگر خواهي بيا با ما به مي
  

سر به حوض كوثر اندازيم كه از پاي خُمت يك    
)7ب /374غ (  

 

خطاب به صوفيان خرقه پوش كه به اعتقـاد و بـاور آنـان، خرقـه     و در بيتي ديگر 
اگـر خواهـان جـان    : گويـد  ها و آتش دوزخ است، مي ماية سالمتي و امنيت آنان از آسيب

ي خرقه را كه به انـواع  هاي روزگار و آتش خشم االهي و عذاب دوزخ هست سالم از آسيب
 ريا و تظاهر آلوده شده است، از خود دور كن، زيرا به باور وي آتش خشم؛ از خرقه ريايي
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به عبارتي ديگر آتش عظيم دوزخ و رنج و عـذاب آن  .  خيزد صوفيانِ مدعي كرامت بر مي

  :جهاني در گرو پشمينه پوشي صوفيانِ دروغين و فريب كار است
  ز مگر جان ببـري حافظ اين خرقه بيندا

  

سالوس و كرامت برخاست ةكĤتش از خرق    
)7ب /21غ (  

 

گيرند، مّتهم بـه   و واعظانِ گران جان را كه باده نوشان را به باد انتقاد و استهزا مي
داند  خواري را الزمة انسانيت و كرم مي كند و آموختن رندي و باده هنري مي حيواني و بي

  :گويد و مي
  كه نه چندان هنر است رندي آموز و كرم كن

  

 حيواني كه ننوشـد مـي و انسـان نشـود      
)2ب /227غ (  

 

حـافظ بـا صـراحت و صـالبت     «: نويسـد  استاد خرمشاهي درخصوص اين بيت مي
گويـد هنـر ايـن     ها كه گرفتار ريا و زهد خشك هستند، مي تر به واعظان و امثال آن بيش

ذوقـي مثـلِ تـو، مـي      ت كه بـي است كه رندي بياموزي و كرم كني و گرنه فضيلتي نيس
داند، نـه در   خوردن را هنر رندان مي نخورد و براثر ترك همين هنر، ناانسان بماند وي مي
  8».دهد نه به واعظان گران جان حد حيوان و اين هنر را هميشه به خودش نسبت مي

هـا و   گرفتن ساغر و عشرت خواهي و خوش دلي فرشته رحمـت، از ديگـر بـدعت   
  :امه است كه حافظ بدان باور داردخالف باور ع

  گرفته سـاغر عشـرت فرشـته رحمـت    
  

 زجرعــه بــر رخ حــور و پــري گــالب زده  
)5ب /421غ (  

 

حافظ صوفيان را كه مدعي پي بردن به اسـرار نهـاني و غيبـي هسـتند و ايـن را      
بردن به  پذيرد، اما برخالف باور عامه، پي دانند، به ظاهر مي نتيجه كشف و شهود خود مي

داند، بلكه معتقـد   هاي صوفيانه نمي ها و رياضت اسرار و رموز غيبي را در نتيجة مجاهدت
  :گويد است از پرتو مي و مي گساري به اين مقام راه يافته است و مي

  صوفي از پرتو مـي راز نهـاني دانسـت   
  

 گوهر هر كس از اين لعـل تـواني دانسـت     
)1ب /48غ (  

 

طنزي قوي در بيـت وجـود دارد و   «: نويسد ته ميدكتر زرياب خويي در تشريح اين نك
آن، اين كه شراب معياري است براي تصديق ادعاهاي مدعيان و ما از راه اين معيـار و از ايـن   

بـريم؛ يعنـي    مـي  خورد، به گوهر و اصل ادعـاي او و صـدق آن پـي    جهت كه صوفي شراب مي
ورد، چرا؟ براي آن كه شـراب  خ داند براي آن كه شراب مي درست است صوفي راز نهاني را مي

  9».معيار و ميزان پي بردن به  گوهر اشخاص و باطن ايشان است



  )پارادوكس(نما  زدايي بر پاية تصاوير متناقض ـ آشنايي4

تـر   ترفندي است كه هنرمند آگاهانه براي گيرايي و دل نشينيِ بيش«نما  متناقض
نمايـد   اجزايش ضد و نقيض مـي  برد و هرگونه كالمي است كه ظاهراً سخن خود بكار مي

  10».اما در واقع درست و معنادار و آگاهانه بكار رفته است
در تشبيه، مجاز، اسـتعاره  «: نويسد دكتر مظفري در تشريح تصاوير پارادوكس مي

ديگـر دارنـد، امـا در تصـاوير      و كنايه، صور و مفاهيم به نحوي ولو اندك، تناسبي بـا هـم  
هـا را از اجتمـاع    يم، نه تنها تناسبي نيست، بلكه تناقضي آنپارادوكس ميان صور و مفاه

كند و ذهن و خيال هنرمند براي ايجاد سـازگاري   در يك  تصوير و مفهوم ذهني منع مي
ميان آن عناصر و صور متناقض، نيازمند خالقيتي است كه چـون مغناطيسـي نيرومنـد،    

ديگر به وحدتي  در كنار يكعناصر و صور متضاد و متناقض را به سوي خود جذب كرده، 
از اين رو شايد بتوان ايجاد چنين تصاويري را به پاي نهايـت و اوج  . جدايي ناپذير برساند

  11».آفرينندگي هنرمند گذاشت
هـم چنـان كـه قـبالً اشـاره      . بسامد چنين تصاويري در شعر حافظ بسيار باالست

گـويي شـكل    ستيزي و وارونههنجارگريزي و باورشكني و عقل   ةرفت، افكار حافظ بر پاي
توان ادعا كرد كه عمدة شهرت حافظ در همـين نكتـه اسـت، آن     گيرد و به جرأت مي مي

دارد كسب جمعيت وي در زلفي پريشان حاصل شده اسـت كـه    چنان كه خود اذعان مي
تأمـل در ابيـات زيـر بـه     . خود يكي از زيباترين تصويرهاي پارادوكس را ايجاد كرده است

  :افزايد عا ميقوت اين اد
  در خالف آمد عادت بطلب كام كـه مـن  

  

 كسب جمعيت از آن زلف پريشان كردم  
)5ب /319غ (  

 

  جمع كن به احساني حـافظ پريشـان را  
  

 اي شكنج گيسـويت مجمـع پريشـاني     
)12ب /473غ (  

 

  از ننگ چه گويي كه مرا نام ز ننگ است
  

 وز نام چه پرسي كه مرا ننگ زنام است  
)8ب /46غ (  

 

  :رود تا از مستي زهد رهايي يابد خانه مي حافظ براي كسب هوشياري از خانقاه به مي
  رود حـافظ  خانـه مـي   زخانقاه بـه مـي  

  

  مگر ز مستي زهد و ريا بـه هـوش آيـد     
  

هوشي است، اما هوشياري حافظ در مستي  خانه محل مستي و بي حال آن كه مي
  :شود د شاهد مطبوع شمايل ميكده است و اگر بخت بلند به مدد حافظ رسد صي مي

  گر مـدد از بخـت بلنـدت باشـد     احافظ
  

 صيد آن شاهد مطبـوع شـمايل باشـي     
)7ب /456غ (  

 

  .كسي عميق در بيت نهفته استكه پاراد



 
  �  11 حافظ در ترازوي خالف آمد عادت

 
  :كشد را مي) حافظ(يار به انفاس عيسوي، عاشق 

  عجب شـنو از بخـت واژگـون    ةاين قص
  

  ما را بكشـت يـار بـه انفـاس عيسـوي       
  

نما  كه در آستين دارد درويش و تهي دست است؛ با داشتن جام جهان و با گنجي
  :ارزش است و در درياي وحدت و توحيد غرق در گناه است چون خاك ره بي

  گـــنج در آســـتين و كيســـه تهـــي
  هوشـــيار حضـــور و مســـت غـــرور

  

 جــام گيتــي نمــا و خــاك رهــيم      
ــد و غرقـــ  ــر توحيـ ــيم ةبحـ گنهـ  
)2و3ب /381غ (  

 

كسي در ابيات فوق با لحنـي طنزآميـز   شود تصاوير پاراد ين كه مالحظه مچنا هم
  .كامالً واضح و آشكار وجود دارد

بـريم كـه    مـي  اما با تأمل عميق در برخي ابيات حافظ به تصاوير، پارادوكسـي پـي  
فقط ذهن و خيال رندانة حافظ توانـايي پرورانـدن چنـين تصـاويري متنـاقض را دارد از      

  :جمله
  دل من خالي به جبين نقش كن از خون

  

 تا بدانند كـه قربـان تـو كـافر كيشـم       
)4ب /341غ (  

 

مسلمانان طبق رسوم خود در عيد قربان، چهارپايي حالل گوشـت، چـون شـتر و    
هايي خـاص از   كنند و قرباني را معموالً با نشانه گاو و گوسفند را به عنوان قرباني ذبح مي

از خـون  : گويـد  اما حافظ مـي . خته شودكنند تا شنا دار مي جمله رنگين كردن با حنا داغ
  .دار شوم دل من خالي بر پيشاني من بزن تا داغ

اول ايـن كـه قربـاني حـافظ     : چند نكته و تصوير متنـاقض در بيـت نهفتـه اسـت    
. است نـه چهارپايـان حـالل گوشـت    ) عاشق يا خود حافظ(برخالف عرف و عادت، انسان 

گين كرده است، مسلمان نيسـت و كـافر   دوم اين كه معشوقي كه حافظ را خال زده و رن
ريزد و در نهايت اين كافر كيش اصالً به قرباني كـردن   كيش است و خون مسلماني را مي

اعتقادي ندارد كـه حـافظ بـا ايـن تصـاوير      ) دار كردن نشان(در عيد قربان و جزئيات آن 
  .ذهني به ايجاد پارادكس پرداخته است

  چنين كه صومعه آلوده شد به خون دلم
  

دست شماست هگَرَم به باده بشوييد حق ب    
)7ب /22غ (  

 

صومعه كه در عرف، مكاني مقدس است از خون دل حافظ ـ خوني كـه از رنـج و    
نشينان حاصل شده ـ آلوده شده اسـت و حـافظ     هاي صومعه كاري ها و فريب درد رياكاري

ده بشويند؛ حـال آن  برخالف عرف و عادت در صدد آن است كه براي تطهير او، او را با با
كه خود باده از نظر شرعي نجس است و تطهير نجس با نجس، بـرخالف شـرع و عـادت     

در مصـراع اول اعمـال   . وباور عامه است، بنابراين در هر دو مصراع تناقضـي نهفتـه اسـت   



ــه جــاي آن كــه آرام بخــش و تســكين دل باشــد، شــدت زشــتيِ اعمالشــان   صــوفيان ب
هوع واداشته است و در مصراع دوم شسـتن نجاسـت خـون بـا     حافظ را به ت) ها رياكاري(

تواند آلودگي صومعه نشـينان و   گويد كه تنها شراب مي نجاست باده و با طنزي گزنده مي
البتـه شسـتن   . رنگـي درآورد  تظاهر و تزوير آنان را بزدايد و آنان را از چند رنگي، به يـك 

و عادت حافظ است كه بسامد اين  رنگ ريا و دلق ملمع و صومعه از باورهاي خالف عرف
  :فرمايد باز در جاي ديگر مي. مفهوم و كاربرد اين صور خيال، در شعرش زياد است

  گرچه با دلق ملمع مي گلگون عيب اسـت 
  

شـويم  مكنم عيب كزو رنـگ ريـا مـي       
)5ب /380غ (  

 

هـاي   دانيم ملمع از نظر لغوي به معني رنگارنگ است كـه خرقـه   چنان كه مي هم
ان معموالً وصله وصله و رنگارنگ بوده است، اما حافظ با ايهـامي طنزآميـز از دلـق    صوفي

ملمع و آلوده، آلوده بودن خرقه صوفيان را به انواع رنگ و ريا تعبير كـرده اسـت كـه بـر     
  آلـوده بـا شـراب     ةها را پاك كند و تطهير خرقـ  تواند آن آلودگي باور حافظ فقط باده مي
  .ت ـ خالف عرف و تصويري متناقض استـ كه خود شرعاً نجس اس

  :ابياتي ديگر در همين مفهوم
  نذر و فتوح صومعه در وجـه مـي نهـيم   

  

ــات ــي از چشــمه خراب   ســاقي بيــار آب
  

  به آب روشن مي عارفي طهـارت كـرد  
  

ــيم    ــات بركش ــه آب خراب ــا ب ــق ري  دل
)2ب /375غ (  

ها بشـوييم از عجـب خانقـاهي    تاخرقه  
)9ب /489غ (  

خانه را زيارت كـرد  ميعلي الصباح كه   
)1ب /132غ (  

 

به كليد دعـاي عابـدان   ) مشكالت الينحل(و برحسب عرف و عادت، درهاي بسته 
شود، امـا درهـاي بسـته حـافظ      دار و صوفيان صافي دل و اولياء اهللا گشوده مي شب زنده

شـود كـه بـا     برخالف انتظار به كليد دعاي رندان صبوحي زده و صـافي دل گشـوده مـي   
  :گويد طنزآميز صبوحي زده را مستجاب الدعوه خوانده است و ميلحني 

  بــه صــفاي دل رنــدان صــبوحي زدگــان
  

 بس درِ بسته به مفتـاح دعـا بگشـايند     
)3ب /202غ (  
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  گيري نتيجه

شگردهاي ادبي فراوان در شعر حافظ نهفته است كه وي بر پاية خالف و هنرها 
به انواع هنرها و فنون ادبي و بديعي آراسته آمد عادت، زبان و بيان خود را با آميختن 

اين امر سبب . است و در نهايت شعر خود را از ديگر شاعران متفاوت و ممتاز كرده است
توان نتيجه گرفت كه همين زبان غيبي و بيان  ايجاد شهرت و آوازة وي شده است و مي

فارسي زبان كرده نشين شاعران  هنري و صور خيالي حافظ است كه او را سرآمد و قّله
هاي معمول حاصل شده  لوف و عادتأاست و اوج شهرتش در شكستن هنجارهاي م

  :كالم اين كه ةاست و خالص
  دانــم بـه هــر جـايي كــه هســتي   نمـي «
  

»خالف نفس و عادت كـن كـه رسـتي       
)خدا، ذيل واژه خالف آمد نامه ده نقل از لغت(  
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