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 دکتری علوم سیاسی از دانشگاه تهران.
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با توجه به رشاه تلصييي و مطالعات سياسي به دنبال پاسخگويي بدين پرسش بدود
که آيا تاکنون اشعار خواجه شيراز حافظ و ديدگاههای او با رويكرد سياسي بررسي گرديده؟
بلث و فلص بسيار نشان داد آثار نشريافاه با رويكرد سياسي دربارة حافظ به حددی کد
است که مي توان ادعا نمود اين بُعد از انديشة حافظ مغفول مانده است .ممكن است فردی
معاقد باشد رند شيراز دغدغه سياسي نداشاه است .اما مسئيه اين است که چگونه حافظ با
اين همه احارا در ميان ايرانيان در بلرانيترين ايا تاريخ سياسي ايران (سدهای پد از
حميه مغول و در اوج هرج و مدرج و مدديريت ميدو الطدوايفي کشدورم مديتوانسدت بده
سرنوشت اين مرز و بو بيتوجه باشد؟
مدعای نوشاار حاضر اين است که حافظ دارای انديشه سياسي است و در اين زمينه به
الگوی «سياسانامهنويسي» توجه داشاه است .اين نكاه بدرای همده کسداني کده انديشده
سياسي ايرانيان را در روزگار ما تعقيب ميکنند ،اهميت دارد؛ زيرا چگونه مديتدوان بددون
مالحظه پيشينه انديشه سياسي در ايران در شناخت انديشدة سياسدي زمدان حاضدر قدد
برداشت و به درکي درست دست يافت؟ بهويژه حدافظ کده بده تعبيدری حافظدة تداريخي
ايرانيان است( .خنم ه ،ن 1331نمق مظ)
رويكرد بلث اين نوشاار سياسي است .در امر سياسي مناسبات افدراد و پديددههدا بدا
دولت و قدرت سياسي مورد مطالعه قرار ميگيرد؛ از ايدنرو قدرار اسدت ارتبداا حدافظ بدا
مسائم سياسي عصر و تعاميش با صاحبان قدرت سياسي ارزيابي گردد .بنابراين سؤال کيي
اين است که آيا حافظ دارای انديشه سياسي اسدت؟ پاسدخ بده ايدن سدؤال پرسدشهدای
جزئيتری را مطرح ميسازد ،مانند :آيا انديشه سياسي حافظ ،سناي است يا فرا سناي؟ آيدا
انديشه سياسي حافظ از الگوی خاصي مثم فيسدفه سياسدي ،فقده سياسدي ،سياسدتنامده
نويسي و  ...تبعيت ميکند؟ آيا انديشة سياسي حافظ ،انقالبي (به دنبال ساخاارشكني بودم،
اصالحطيبانه (تغييراتي را در درون نظا عصرش تعقيب ميکدردم يدا ملافظدهکارانده (در
جهت حفظ وضع موجود تالش ميکردم است؟ آيا بر اساس مفاهي مدرن سياسي ميتوان
انديشه سياسي حافظ را فهميد و ديوان اشعارش را بازخواني کرد؟
اگر با امثال دريدا خييي موافق نباشي که هر پديدهای را ميتوان مان خواندد و ميدان
فيسفه با ادبيات هيچ فرقي نيست و تنها ادبيات با ايها و اساعاره و مجاز سخن ميگويد و
فيسفه نه ،ميتواني با همة افرادی موافق باشي که فكر ميکنند انديشدههدا همدواره بده

گفاني است اين الگو از بين سه قسمت (که در ادامده بده آنهدا مديپدردازي م مفداهي
سياسي کييدی در انديشه سياسي حافظ ،انديشه سياسي حافظ سناي يا غير سناي و رمز و
راز ساايش های حافظ از حكا عصر تنها در دو قسمت اخير به کار ميآيد .در قسمت اول
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سهولت و از کيمات به دست نميآيند و فه نمديگردندد ،همنندين «پنهداننگداری» از
ويژگيهای برخي انديشه های سياسي و غير سياسي بوده و فدر اينكده رندد شديراز در
فضای پينيده عصرش از سويي با لسان عرفاني پر از رمز و راز سدخن گفاده و از سدوی
ديگر نميتوانساه همه حرف و نقدش را بهصراحت به زبان آورد و به کنايت طرح مسئيه و
درد کرده است ،دشوار نيست ،ميتوان از رهيافتهای «هرمنوتيكيِ تفسير» مدد جست که
به دنبال آناند تا ناگفاهها را از گفاهها اسانااج و اساخراج کنند.
در بين ديدگاههای هرمنوتيكي موجود به نظر مديرسدد الگدوی هرمندوتيكي اسدكينر
(هرمنوتيك قصدم که برای بررسي انديشههای سياسي ه طراحدي شدده اسدت ،در ايدن
بلث ميتواند رهگشا باشد .اسكينر در باب شدناخت انديشده سياسده بده دو نكاده توجده
مه نمايد :نخست اينكه مافكر چه معنايه در ذهن دارد؟ از نظر وى ايدن کدار معمدو بدا
مطالعه نوشاه ها يا بيانات مؤلف ميسر است .نكاه دو کشف و دانسان منظورى است کده
انديشمند از نوشان اثر خود داشاه است .اسكينر در اين مرحيه از بلث «هرمنوتيكِ قصد»
اسافاده نموده است .تلييم دقيق اسكينر از فه انديشه سياسه پنج مرحيه دارد :ن
د نخست اين پرسش را مطرح مهکند که نويسنده در نوشان مان (در ارتباا با ديگدر
ماونِ در دسارسه که زمينه ايدئولوژيك را تشكيم مهدهدم چه کارى انجا مدهدهدد يدا
انجا داده است؟
د با توجه به اينكه هر انديشمندی مهکوشد با ارائه نظريه در تلو ت سياسده زمانده
خود سهي گردد ،اين پرسش به ذهن ميرسد که نويسنده با نگارش اثر خدود چده کدارى
انجا مهدهد يا انجا داده است؟
د ايدئولوژى ها چگونه بايد شناسايه شوند و نقد و تلول آنهدا چگونده بايدد بررسده و
تبيين گردد؟
د ارتباا ايدئولوژى سياسه و کنش سياسه که اشاعه ايدئولوژىهاى خاصه را بهخوبه
توضيح مهدهد ،چيست و اين امر چه تأثيرى در رفاار سياسه دارد؟
د کدا انديشهها و کنش هاى سياسه در ترويج و مرسو سداخان تلدول ايددئولوژيك
نقش دارند؟ ( )Q. skinner, 2007, 3, p. 103 – 123. ldem, 1969, 8, p. 3 - 53ن
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برای اساخراج مفاهي سياسي ديوان حافظ گردآوری داده ها از تكنيك تلييم ملاوا بهره
جساه مي شود؛ به عبارت ديگر روش گردآوری داده ها قطعا ميدداني نيسدت و بده حسدب
ماهيتِ موضوع اسنادی و کاابخانهای است .اما در هرمنوتيك قصد که از مانگرايي فراتر
رفاه و تا حدودی به زمينهها توجه دارد ،به يافاههای موجود بسدنده نمديشدوند و تدالش
ميگردد از داشاهها ناگفاه های شاعر بدر اسداس شدرايح مليطدي و اقاضدای انديشدهای
اسانااج شود ،تكنيك تلييم ملاوا مانمدار است و تنها در حد کميت دادهها نايجهگيری
ميکند.
ديوان مورد اساناد در نر افزار «ديوان بزرگان :کاممترين مجموعه اشعار بزرگان شدعر
فارسي» (ملصولي از جهان نما با قابييت جساجوم است که در برگيرندة مان اشعار  88تن
از شعرای بزرگ ايراني از قرن چهار تا قرن چهارده قمری است .منبع مورد بلث اغيب
(بهجز سه تنم مشامم بر ديوان کامم اشعار شعرای بزرگ ايراني است .شماره غدزلهدای
i
حافظِ اين نر افزار منطبق با ديوان حافظ ،نسخه ملمد قزويني و دکار قاس غني است.
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برخی مقوالت مهم در اندیشه سیاسی حافظ

پ از طرح نكات مقدماتي ،در اين قسمت انديشه سياسي حافظ به صورت شفافتر و
مساقي تر ذيم اين مؤلفه ها بررسي و تجزيه و تلييم ميگردد .0 :مفاهي سياسي کييدی
در انديشه سياسي حافظ؛  .2انديشه سياسي حدافظ ،سدناي يدا غيدر سدناي؛  .3رمدز و راز
ساايشهای حافظ از حكا عصر.
 .1مفاهیم سیاسی کلیدی در اندیشه سیاسی حافظ

مدعای کيي نوشاار وجدود مفداهي و مؤلفده هدای سياسدي در انديشده حدافظ اسدت.
اباداييتر ين راه آزمون مدعا آن است که مفاهي برجساه سياسي در ديوان حافظ جساجو

 .iدیوان حافظ مجموعاً حاوی  594غزل است که به ترتیب تا عددد یادددده دا ایدر ندرم
افزاا آمده است ،اما هفت غزل (غزلهدای ددمااه  )548 ،115 ،105 ،8541 ،851 ،801 ،45دا
میان غزلها جا ماندهاند .نگاانده برای اینکه پژوهش حاضر دا ایر بعد نقصی ندادته بادد ،بده
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ایر هفت غزل دا دیوان چاپی مراجعه کرد و مباحث و مفاهیم مواد نظر اا کنتدرل و مححظده
نموده و موااد ضروای اا به متر افزود.
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و تلييم ملاوا شوند .اين شيوه گرچه اَوّليت دارد و ازاينرو در ابادای ايدن قسدمت مدورد
مداقه قرار مي گيرد ،اُولَويت ندارد؛ زيرا واضح است حافظ در ديوانش به دنبال توليد انديشه
سياسي با بهرهگيری از مفاهي و ماغيرهای سياسي نبوده است و لسان شعر نيدز بدا ارائده
منظ و عيمي باورها فاصيه دارد .با اين وصف فقدان برخي واژههدای سياسدي در ديدوان
حافظ را نمي توان به معنای فقدان انديشة سياسي او تعبير کدرد .ازايدنرو پد از مرحيده
نخست (بررسي و تلييم ملاوای الفاظم ،با بهره گيری از هرمنوتيك قصد ،اين نكاه مورد
توجه قرار مي گيرد که برخي ابيدات بدا اينكده رداهری سياسدي ندارندد ،امدا حامدم پيدا
سياسياند.
کييدیترين مفاهي اساسي سياست را ميتدوان در ايدن اصدطالحات تيخديص نمدود:
دولت ،حكومت ،قدرت ،اقادار ،مصيلت ،حاکميت ،مشروعيت ،سيطان .حال ميتوان پرسيد
آيا اين مفاهي در ديوان حافظ آمده اند يا خير؟ اگر پاسخ مثبت باشدد ،پرسدش بعددی آن
است که آيا اين اصطالحات در همان معنای سياسي امروزی به کار رفادهاندد ،يدا معندای
ديگری و حاي غير سياسي دارند؟
اما در برشماری اصطالحات يادشده بايست گفدت واژههدای سياسدي مثدم حكومدت،
حاکميت ،سياست و مشروعيت در ديوان نيامدهاندد ،امدا واژههدايي کده بازتداب يافادهاندد
عبارتاند از:
 .0مفهو دولت :واژه دولت  60بار در ديوان حافظ وارد شده اسدت .اجمدا مديتدوان
گفت واژه دولت در مواردی به معنای سياسياش بهکار نميرود و در مواردی ه ميتواند
بار امروزين سياسي داشاه باشد ،برای مثال:
بولگ بشنت ناظنابنمیخ وظنخ م نم،انم ن ن ابناب سناقننا بناهنلناوان نمن،نانن نم ن
ن

ن

(غزلن )252ن

دربارة معنای اهم دولت آمده است :اهم دولت يعني صاحبان جاه و جالل ،دولامندان،
توانگران ،صاحبان مكنت و ثروت (کج اش-ن منامی س ن 1397نص )333که دولامندان ه
از مصاديق آناند.
 .2مصيلت :از دوازده موردی که حافظ واژة مصيلت را به کار ميگيرد ،نه مدورد بدار
سياسي ندارد و سه مورد گريز از مصيلتبيني را حكايت ميکند؛ برای نمونه:
بو نع ام کشلنبان نمصلح ین،نچنظنان بن ن ن ا بنملكناک ناسناظنت یننونت ملن ين نش ن
ن

ن
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(غزلن )293ن

اگر از خواجه بپرسي که پ
ميدهد:

مصيلت چيست و بر اسداس آن چده بايدد کدرد ،پاسدخ

مصلح اي نم ناسناک ناظني باسنهمظنان بن ن ن
ن

ن

ذابونن نونخننمنطنننهنينن بشنگینونن ن ن
(غزلن )115ن

پ نمي توان نسبت انديشه حافظ با مصيلت عمومي و سياسي را تعيين نمود .نهتنها
راهر بيكه مضمون بيان حافظ آن است که رندی با مصيلتبيني نميسازد ،گرچه بدرای
اهالي قدرت و سياست ابزار کار است .اينجاست که ورود و خروج به انديشه سياسي حافظ
کار دشواری است.
 . 3قدرت :واژه قدرت سه بار در ديوان خواجه آمده که دو مورد آن ربطي بده سياسدت
ندارد و يك مورد با بار سياسي در بيت زير آمده است:
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خ
ن

نليننکننون ننت بکنهف ناخرننپن شن ن ن اک ند بتنو ننونمنصبنص دب ج ه ،ن
ن

(غزلن )811ن

 .8سيطان :واژة سيطان  33بار در ديوان خواجه تكرار شده است؛ مثال در بيت زير مي-
خواني :
تكشهنت جنکلط و،ناظن یمنجن سنابناونابجناکن ن ن ن االه،نااكشناک نام ن ظنتنکنکننوم،ابلا ن
ن

ن

(غزلن )151ن

 .5اقادار :واژه اقادار يك بار در ديوان آمده که بار سياسي دارد:
د ایناکیننلافنتنشنتن نالنخن ان رننسن ن ن ونالناورصنن آناصننفنجننمنادرنن ابنهننم ن
ن

ن

(غزلن )332ن

آصفبنبرخيا وزير خردمند سييمان نبي بدود؛ ولدي در ادب فارسدي لقبدي عدا بدرای
«وزير» گرديد .در اينجا عدالتورزی خواجه برهانالدين مراد است( .کج اشن–ن منامین س ن
 1397نص)821

 .9عدل وعدالت :در واژة عدالت يك بار و کيمة عدل شش بار در ديوان آمده است:
اوبنالك،نيكسنهن نننمننمعنعن لناکن ن ن ن خششن شناظنظن امنوبننانباهن نظنمننز نل ن
ن
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ن

(غزلن )338ن

در اين نگاه ترمينولژيك ،با وجود واژه هايي چون سديطان ،دولدت ،مصديلت ،قددرت،
عدل و اقادار کسي نمي تواند وجود انديشه سياسي در ديوان حافظ را نفي کندد .امدا ادلده
عميقتر انديشة سياسي رند شيراز در ادامه مورد بررسي قرار ميگيرند.
الباه ميتوان به اين واژه ها که مساقيما به امور سياسدي مربدوااندد و بدر آن د لدت
مطابقي دارند ،واژه های ديگری را از ديوان خواجه برای تلييم ملاوا افزود کده بده نگداه
وطني و در نايجه سياسي حافظ نظر دارد که او عييرغ گوشهنشينياش در شيراز مسائم
کشور را تعقيب ميکرده و دغدغة وطن داشاه است؛ ازاينرو رندد شديراز در ديدوانش بده
شهرهايي چون سمرقند ،بخارا ،خوارز  ،خجند ،خان ،ارس ،اصفهان ،تبريدز مدي پدردازد و
ارجاع ميدهد؛ برای نمونه:
د اینچشنتنکنغمنزهنتنان سنومن،ن انن،ن ن ن ااو،ناج ک نج شنتشنخشابلزني نخجننن ن
ن

ن

(غزلن)113ن ن
 .2اندیشه سیاسی حافظ ،سنتی یا غیر سنتی

گفاه شد که بررسي مضمون برخي مفداهي کييددی در مدان خواهدد آمدد .در اينجدا
شايساه است دربارة «انديشه سياسي» تأميي شود .اندشه سياسي چيست؟ هر امر مرتبح با
قدرت سياسي و دولت و حكومت امری سياسي است .به درساي گفاده شدده کده انديشده
سياسي عا و کيي است و هر گونه تأمم در باب سياست را شامم مي شدود ،خدواه تأمدم
مافكری حرفهای ،خواه مافكری غير حرفهای .بده همدين عيدت سدخنگفدان از انديشدة
سياسي در اوساا ،ديوان فالن شاعر يا در يادداشت های خصوصي فالن دولامدرد مجداز و
صليح است( .بج ي ،ن)1393
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ن

به تعبير لئو اشاروس ،انديشة سياسي تعمق دربارة آرای سياسي يدا ارائده تفسديری از
آنهاست .در عرصة واقعيت انديشة سياسي به تمايز گمان و معرفت توجهي ندارد .انديشده
سياسي خود را ضمن چيزهای ديگری چون قوانين ،مقررات ،شعر ،داساان يا نشريه بيدان
ميکند؛ (اترنوس ن 1391نص13ننن )11به عبارت ديگدر هدر ارهدار نظدری دربدارة امدر
سياسي (قدرت سياسي يا دولتم انديشه سياسي است و اگر همدان انديشده رند و بدوی
فيسفي بگيرد ،فيسفه سياسي است و اگر به قالب فرضيههای آزمونپدیير در آيدد ،نظريده
سياسي است.
با اين توضيح مي توان از انديشه سياسي خواجه شيراز سخن گفت؛ زيرا ديوان اشعار او
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خالي از ارهار نظر دربارة دولت ،دولامردان ،اوضاع سياسي و مناسبات قدرت نيست .پد
از اساقرای مفاهي و امور و مسائم سياسي از ديوان ،با بيان ويژگيهدای اجدزای انديشده
سياسي حافظ ،مي توان نسبت انديشه او را با انديشه سياسي قدي و جديد و برخدي شدعب
ديگر انديشه سياسي تعيين نمود .پ اگر پرسيده شود که انديشه خواجه سناي اسدت يدا
مدرن ،در پاسخ ميتوان گفت واضح است انديشه خواجه شيراز ،شاعر قرن هشدا قمدری
(اواخر قرون وسطای غربيانم به عصر جديد تعيق ندارد و نميتدوان آن را بدا مؤلفدههدای
انديشه سياسي مدرن بهدرساي بازخواني نمود؛ ازاينرو آناني که تالش ميکنندد حدافظ را
همسو با انديشه سياسي مدرن تلييم کنند راه به خطا ميبرند و به همين دليدم مقايسده
i
حافظ با مافكران عصر جديد ه بنا به برخي مباني و ديدگاهها درست نيست.
اگر انديشة سياسي حافظ سناي است ،ويژگيهای اين انديشه کدا است؟ شاخصههاى
اصيه انديشههاى سياسه سنّاه در يك تعريف عميياته عبارتاند از :تقدّ شأنه حاک بر
مرد ؛ فقدان بلث مصيلت عمومه؛ میمو بودن وجود تعدّد و تضادِّ منافع بين آحاد جامعه
و به تبع مخالفت با تأسي نهادهاى مدنه؛ مساقم و صاحباخايدارنبودن انسدان؛ رابطده
حاک و مرد  ،رابطة سيطان و رعيّت ،چوپان و رمه يا رابطه پدر با اعضاى صغير خدانواده.
(منصشبوژاا ن 1312نص)11

بر اساس مؤلفه های يادشده ،انديشه سياسي حافظ را مي توان سناي ارزيابي نمود .اين
مدعا جای بررسي بيشار دارد که در ادامه برخي از ابعاد آن مورد توجه قرار ميگيدرد .امدا
پرسش ديگر آن است که انديشه سياسي خواجه شيراز با کدا يك از شاخههدای انديشده
سياسي سناي نسبت نزديك تر دارد يا ذيم آن قابم فه است؟ فرضيه نگارندده آن اسدت
که انديشه سياسي مطرح در «سياسانامهها» با شيوه تفكر حافظ سنخيت بيشداری دارندد؛
بدده عبددارت ديگددر انديشدده حددافظ را در گفامددان انديشددههددای سددناي آن ه د انديشدده
سياسانامهنويسان (بارزترين شخصيت اين الگوی انديشده ،خواجده نظدا الميدك صداحب

 .iبا ایر وصف نمیتوان مدعای نودتههایی چون مقاله «اضدا فحودون» اا (اابطده انادان
مدان با خود و جهان پیرامون دا اندیشه حافظ) جدی گرفت کده مددعی اسدتنایدر پدژوهش
برآن است که اوش اندى حافظ اا دا مقابل معضحت اناان مددان ردراا دهدد و پاسد هداى
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بهدست آمده اا ااهنماى عمل فرد سازد.
https://groups.google.com/d/topic/shahrvandyar/_QVS3gOk83A

کااب کی کرن مظم ميتوان توضيح داد .اين مدعا نيز آرا آرا و با ارائه شواهد بيشار و تبيين
موضوع مدلم ميگردد.
در توضيح اجمالي شيوه تلييم امر قدرت از منظر سياسانامهنويسان ميتوان گفت اگر
شريعتنامهها بر خالفت تأکيد دارند ،سياسانامهها شاه و سيطانمدارند .در اين نگداه شداه
برگزيده خدا و دارنده فر شاهي است؛ به تعبيری شدالوده تلييدم سياسدي سياسدانامههدا،
نظرية شاهي آرماني ايرانشهری است .نخساين صفت چنين پادشاهي عدل است که فدرع
بر فره شاهي است؛ بنابر اين نظ و امنيت تا زماني در کشور وجود دارد که چنين پادشاهي
بر آن فرمانروايي کند( .طب طب ي ،ن 1339نص)89
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در تأييد اين مدعا که انديشه سياسي خواجه سناي و از سدنخ سياسدانامهنويسدي و در
راساای انديشه های ايرانشهری است ،بايد گفت :ماغير تاريخ بخشي از هويدت هدر قدومي
است و تاريخ پيش از اسال بخشي از هويت ايراندي اسدت .تداريخ پديش از اسدال در دو
بخش تاريخ اسطورهای (پيشداديان و کيانيانم و تاريخ واقعي ،مطالعه ميشدود .حدافظ بده
مصاديق هر دو مقطع تاريخي ارجاعاتي دارد.
از پيشداديان ،نا جمشيد ،فريدون (سي و تور فرزنددان فريددونم و از کيانيدان قبداد،
کيخسرو ،بهمن در ديوان خواجه بازتاب يافاهاند و از تاريخ واقعي نا خسدروپرويز چنددين
بار ذکر شده که گاه به صورت خسرو و گاه پرويز آمده و بهرا گور يك بدار آمدده اسدت،
حافظ به برخي نمادهای باسااني مثم «نوروز» اشاره کرده است .اين مطيب ميتواند تلت
عنوان «هويت ايراني اسالمي از نگاه حافظ» بررسي مساقم گردد؛ از باب مثال بده يدك
بيت از ديوان خواجه بسنده مي شود:
بواسن زبگننن سنلنخنننشانتننن اناننن ن ن ن لنپنويننننزنونالن ب نننن نينننن انانننن ن iن
ن

ن

(د ای نک د،و مظ)ن ن
 .iدا بیر مجموعه سروده های حافظ از جهت کم و کیف ،مناسبتریر سرودههای حدافظ
دا بااه تاای پیش از اسحم و گفتمان ایرانشهری« ،ساری نامه» دا  41بیت است .دا ابیات اولیه
ایر مثنوی آمده است:
ن

ن

ین نک ن د،ناسنمنن،ناننظنعكسننشنلنج ن ز ن ن ننظنایخسنننونونجننمنانکننر نپینن زن ن
ن

ننن هنتننن ن نننشيمن نننظناوالنوننن،ن ن ن اظنجم نی نان،ن نشانونان ووسنان،ن ن 00
ن

گفاه شد برای فه انديشه سياسي حافظ از هرمنوتيك قصد مديتدوان سدود جسدت.
نخساين پرسش اين است که نويسنده در نوشان مان در ارتباا با ديگر ماون در دسارسه
که زمينه ايدئولوژيك را تشكيم مه دهد ،چه کارى انجا مه دهد يا انجا داده است؟ اين
نكاه را درباره انديشه مغانه حافظ ميتوان مطرح کرد.
دربارة تأثيرپیيری انديشة مغانه حافظ گفاه شده کساني که با آثار سدهروردی آشدنايي
دارند ،بهآساني ميپیيرند حافظ انديشههای اين حكي اشراقي را ميشناخاه و بده جايگداه
رفيع آن اعاراف داشاه است .غزليات مغانده حدافظ همدان سدبك انديشدهای را مدنعك
ميکند که سهروردی با آن مي زيساه است .شايد باوان گفت حافظ بيش از هر انديشدمند
ديگری از آثار روز بهان اثر پیيرفاه اسدت .در اشدعار مغانده حدافظ رند فرهند ايراندي
چشمگير است .رن فرهن پارسي در آثار روزبهان نيز بدهروشدني مشداهدهپدیير اسدت.
(ا ناهیم،ناين و ،ن 1313نص15ننن)375
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در اين قسدمت ،سدناي و همرند بدودن انديشده سياسدي خواجده شديراز بدا الگدوی
سياسانامهنويسي مورد بررسي اجمالي قرار گرفت .مدعای سنايبودن جای بررسي بيشدار
دارد (و در ادامه مورد توجه قرار ميگيردم ،اما ارجاع به مفاهي و شخصيتهای ايرانشهری
که سرمنشأ تأليف سياسانامه ها در دوره اسالمي ايراناند ،خود تأييدی بر سنايبودن يدك
انديشه است؛ زيرا سياسانامهنويسي يكي از شاخههای انديشه سياسي اسدالمي اسدت کده
تلت عنوان انديشههای سناي مطالعه ميگردد.
 .3رمز و راز ستایشهای حافظ از حکام عصر

يكي از معماهای انديشه سياسي حافظ ،ساايش او از شاهان عصرش است .بسياری از
نويسندگان و حافظپژوهان در اين باره ارهار نظر کردهاند .برخي به تخطئه و اناقاد از وی
پرداخاهاند .برخي ه از ساايشها و مدحهای حافظ به نلوی گیشاهاند يا درصدد توجيده
آن برآمدهاند ،از جميه:
 احسان طبری ميگويد :پهنه فروغنا ديوان حافظ از برخي حاشيههای سدايهنداآزاد نيست؛ مثال در ديوان حافظ مدح شاهان و وزيران و ثنای اين تهيمغزان سا پيشه راه
يافاه است ،ولي از همه چيز و همه جا هويداست که اين تنهدا دا عصدر و قبدول نداگزير
مقاضيات و رسو زمان بود.ن(طبنش ن 1381نصصن 355ن357ننون )393ن
 -بديعالزمان فروزانفر در کااب ت بيخناا ی ت در بارة حافظ مينويسد :حافظ هدر چندد

افكار تند در غزليات خود آورده و قسمت عمده ای از غزلياتش در مدايح سالطين و صدور
عصر است ،لكن اکثر مااخرين حدافظ را شداعر مدداح ندانسداه و هد در اصدول عرفدان
صاحبقد دانساهاند( .انولاوفن ن 1331نص)879
 بهاءالدين خرمشاهي ه دراينباره سخنان شنيدني دارد؛ او مينويسدد :بعضدي هدکوشيده اند حافظ را مبارز اجاماعي بشمارند  ...همانطور که از آن ابيات رنجشآميز نبايدد
اسانباا کرد که حافظ مبارز سياسي بوده است ،از اينگونه مديلهسراييهای کييشدهوار و
بدون قصد قربت نبايد حافظ را ماميق انگاشت( .خنم ه ،ن 1331نص )19ن
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اما چرا حافظ را با اين همه اشعار مديلهآميز نبايد ماميق دانست؟ احسدان طبدری در
اين بين تنها به اين مدعای کيي بسنده کرده است که به دليم شرايح زمانه به مددح روی
آورد .اما چرا اوضاع زمانه را برای ساير ساايشگران و ماميقان نپیيرفادهايد ؟ ديگدر آنكده
اوضاع چگونه بوده است که ساايشگری امثال حافظ موجه مينمايد؟ توجيده ايدن مواضدع
زماني دشوارتر ميشود که بداني حافظ از زمامداران دو رژي ماضاد (آل اينجو و آل مظفرم
که يكي (آل مظفرم حكومت ديگری (آل اينجوم را برچيد ،حمايت ميکندد و بده دو رژيد
سياسي ماضاد و نخبگان سياسي آنها دلبساگي نشان ميدهد.
ميتوان بر اساس پرسش چهار الگوی اسكينر (پرسش اين است که ارتباا ايدئولوژى
سياسه و کنش سياسه که اشاعه ايدئولوژىهاى خاصه را بدهخدوبه توضديح مدهدهدد،
چيست و اين امر چه تأثيرى در رفاار سياسه داردم به مسائم مطرح اين نكاه را افزود کده
آيا ميتوان بين انديشة سياسي امثال حافظ با کنش سياسي آنها نسدباي برقدرار نمدود؟ از
نظر نگارنده پاسخ مثبت است و برای شرح بيشار مدعا ميتوان به مباني مخايفدي ارجداع
داد:
 .1مبنای اول

الفم گفاه شد انديشه سياسي خواجه شيراز در گفامان انديشه سياسانامه نويسدان کده
نگاهي ايرانشهری به سياست و حاکميت دارندد ،قابدم فهد اسدت .ايدن انديشده ،شداه و
شاهنشاهمدار است و عدل و امنيت به دست شاه جيوه ميکند .اگدر ايدن مددعا پدیيرفاني
باشد ،مدح طبيعي مي نمايد .به همين دليم است که حدافظ در ميدان همدين سداايشهدا
ميگويد:
اوبنالك،نيكسنهن نننمننمعنعن لناکن ن ن ن خششن ن شنانظنظن امنوبننانباهن مننزلن ن 06
ن

ن

يعني نهتنها سيطان را نماد سامگری نميداند ،بيكه در رم اوست که سرنوشت عالَ و
آد بر طريق عدل ميافاد.
اين ساايشگری ها به حافظ اخاصاص ندارد .سعدی شيرازی نيدز بده همدين راه رفاده
است؛ بوساان به نا ابوبكربنسعد و خاندان اوست و گيساان به نا ابوبكربنسعد و پسر او
سعدبن ابوبكر( .انولاوفن ن 1331نصصن 357ن339ننن 331ن397ننن313نون)312
بم در گفامان انديشه سياسي سناي حكومت ها جدای از تعداد حاکمان به بد و خدوب
تقسي ميشدهاند .اين تقسي ريشه يوناني و سابقهای قريب به  25قرن دارد؛ مثال ارسطو
در کااب سياست با اين مبنا به تقسي حكومت دست زده است؛ برای مثال او حكومتها را
از جهت کيفه به مطيوب و نامطيوب و از جهت کمه ،بر مبناى اينكه فرد يا گروه يا همه
مرد حكومت کنند ،به حكومتهايه تقسي کرده و دربارة آنها بلث مدهکندد( .ابکنطش ن
 1391نص117ننن )123ن
سال شانزدهم /شماره شصت و یکم  /بهار 92

81

از پيشفر هايي که امروزه ايرانيان را در فه انديشه و رفاار حافظ ناتوان کرده ،بيكه
به کجراهه کشانده ،آن است که حافظ تا چه حد مرد سا رانه و دمكراتيك ميانديشيده و
در نايجه تا چه حد با نظا های خودکامه و سالطين عصر در سايز بوده است .نكاهای که
از آن غفيت مي شود ،اين است که حافظ در حدود هفت قرن قبم مي زيساه که مقارن بدا
قرون وسطای اروپاييان بوده است و فضای ايران زمان پ از حميه مغول است که نهتنها
ميت بيكه دولت های ايراني نيرومند نيز وجود ندارند .در آن زمدان مدرد سدا ری مسدئيه
اصيي نبوده تا مسئيه خواجه شيراز برای ايران و ايرانيدان باشدد .حدافظ بده تداج و تخدت
پادشاهان ايراني اشاره دارد و به اسطورههای شاهملدور مديندازد و ازايدنرو از سدالطين
عصرش ه تجييم ميکند .با اين مبنا حافظ نهتنها در دساگاه سياسدي عصدرش حضدور
دارد ،بيكه با با ترين مراجع قدرت و اقادار در تماس بوده است و در صورت صدالحديددن
حاک دست به ساايش ميزند و از شعر بهره ميجويد.
جم نكاة ديگر در راساای مدعای فوق است ،اما تنها به اشاره از آن ياد ميشود و مدعا
جای بسح فراوان دارد ،آن است که به نظر ،حافظ نگاهي «مسدئيه ملدور» داشدت؛ ولدي
مسئيه اصيي او تلقق مرد سا ری و نفي سيطه سدالطين نبدود ،بيكده سدعي داشدت بدا
حمايت زمامداران ريشه تزوير و ريا را که فكر ميکرد مسئيه اصيي عصرش باشد ،برکندد؛
به عبارت ديگر نگاههای قشریمآبانه به دين و اسافاده ابزاری خرقدهپوشدان از مقدسدات
مسئيه اصيي حافظ بود؛ ازاينرو در اشعارش اغيب با صدوفيان رياکدار و زهدفروشدان سدر

جن دارد ،مشكيي که همواره جهان اسال از آن رنج ميبرده و ميبرد و ازهمينرو شيوه
مواجهه حافظ برای عصر ما و مخاطبان معاصر بسيار قابم فه و مفيد اسدت .بده همدين
دليم ،واژه رند از مفاهي کييدی ديوان خواجه شيراز است و مافكران فراواندي را بده خدود
مشغول کرده است .رندی حافظ در مقابم ماظاهران و رياکاران معنا مييابد و برای تلقق
اين مقصود از قدرت و امكانات صاحبان قدرت سود ميجست .حداقم اماياز نزديكي حافظ
با دربار و درباريان اين بود که ديگدر رقبدايش کده خدود را در هالدهای از ندور و قداسدت
ميپنداشاند ،بهسادگي نميتوانساند عييه او اقدا کنند ،هر چند از چيدن هر توطئه برای او
خودداری نميکردند.
دم تا اينجا ديدي اگر در هرمنوتيك قصد ،شرا ميشود که يدك انديشده را در بسدار
فرهنگي و فكری آن مالحظه کني  ،انديشة سياسي حافظ را ميتوان در گفامدان انديشدة
سياسي سناي ،آن ه الگوی سياسانامهنويسان ادرا و تلييم نمود؛ ازاينرو تعامم مثبت
خواجه حافظ با شاهان و سياستمداران عصرش فهميدني است.
است؛ زيرا او نماينده تيمور لن ماجاوز به ايران و شيراز بود و از ايدنرو نمديتوانسدت از
مصاديق پادشاهان شايساه و مطيوب قيمداد شود و مسالق مدح و ساايش باشد .با مبنای
يادشده ،تنها توجيه ساايش حافظ از شاه يليي اين است که خواجه به اشاباه شاه يليي را
مصداق حاک خوب برشمرده است .الباه وی آن برداشت غيح را با آمددن شداه منصدور و
حمايت از او جبران کرد.
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راهرا تنها مثال نقض اين مدعا و مبنای اول ،تجييم حافظ از شاه يليي نصرة الددين

 )2مبنای دوم

مبنای ديگر مي تواند اين باشد که عيما و بزرگان ايراني اسالمي ،با توجه بده شدرايح
نامساعد سياسي عصرشان ،در مقابم زمامداران تقيه ميکردند؛ حافظ ه بده تقيده رفادار
مي نمود؛ به عبارت ديگر هدف بزرگاني چون حافظ حقگرايي ،دفاع از عدالت ،مبدارزه بدا
سا و مقابيه با اهالي تزوير بود ،اما اگر در مواردی لب به تعريدف و تمجيدد خددايان زر و
زور مي گشايد ،به جبر زمانه و از سر تقيه و هماهن با شدرايح حداک اسدت؛ زيدرا تدوان
مقابيه مساقي با گفامان مسيح را نددارد .اينجاسدت کده رندانده غايداتش را مديجويدد و
سخنش را به صورت پينيدهتری بيان ميکند .بايد از گفاههای او ناگفاههدا را تشدخيص
داد .بايد فهميد تعريف و ساايش او از اين باب است که راه برای طرح بلث باز باشد و در
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حمايت زمامداران باواند سخنش را به رمز و اشاره بگويد؛ ازاينرو به نظدر مديرسدد بايدد
مجموعه اشعار را در کنار ه چيد و اشعار را با اشعار ديگر تفسير کرد .اين مبنا بدا الگدوی
اسكينر و هرمنوتيك قصد سازگار است؛ اين رهيافت هرمنوتيكي بندا دارد ناگفادههدا را از
گفاهها اسانباا و اساخراج کند.
اما ميتوان به اين مبنا که در ادامه درباره آن بيشار سخن به ميان ميآيد ،اشكال کرد
که اگر حافظ ميخواست با تقيه حرف بزند ،بايد همه سالطين را تعريف و تمجيد ميکرد،
حال آنكه او بر مصاديق حكومت فردی بد خرده ميگيرد و مصاديق حكومت فردی خوب
(تقسي ارسطوييم را تأييد مينمايد؛ مثال به مؤس سيسيه آل مظفر اميرمبارزالدين ملمد
که مردی درشاخوی و رياکار بود خرده ميگيرد i،و از وی به ملاسب ياد ميکند:
محرسبنتیخنت نوناسقنخشانالني ان بننان ن ن دصظنم ک ناظن ن هننن کننن ن لابن م ون ن ن
ن

ن

(غزلن )191ن
سال شانزدهم /شماره شصت و یکم  /بهار 92

اما چون به شاه اسلاق اينجو يا شاه شجاع و شداه منصدور خوشدبين اسدت و آندان را
شايساه حكمراني ميداند ،تمجيد و تعريفشان ميکند؛
ازاينرو در مرگ اسلاق اينجو که ديگر نميتوان تميقي تصور کرد ،ميسرايد:
باکنننر،نخننن تمنایننننولهن شاکنننح د،ن ن ن خششنابخ ی نوا،ناوا نمسرعجلن شا ن
ن

ن

(غزلن )239ن

پ اين مبنا (تقيهم در تبيين انديشة رند شيراز کارايي ندارد ،بهويژه اينكه هندر اصديي
حافظ مبارزه با سالوس ،ريا و تزوير است و افاخارش به رندی.
 )3مبنای سوم

توجيه ارتباا گر و ساايشگرانه خواجه شيراز با زمامداران ،در مقابم مبنای با  ،مبنای
مافاوت ديگری مي طيبد .در اين مبنا فر است که نخبگان و فرزانگان ايراني فرهن و
هنری ارزشمند داشاند که جز در حمايت صاحبان قدرت جيوه نمييافاند .بر ايدن اسداس،
 .iاز جمله اردامات ایر امیر که دا سال  445دیراز اا فدت نمدود ،آن اسدت کده اسدوم و
مقراات دی ابواسحق اینجو (که بهدست او کشدته ددد) اا ل دو کدرد ،از جملده مقدرایهدا و

82

وظایف اا از میان بدرد کده ظداهر ًا حدافظ هدم مشدمول ایدر افتداا ددد زیدرا او از وظیفده و
مقرایبگیران آن عهد بود (سجادی ،8148 ،ص.)895

امثال حافظ از صاحبان قدرت اسافاده ابزاری ميکردندد .در تفسدير نظدر و کدنش برخدي
i
مافكران ديگر گاه چنين مبنايي برگزيده شده است.
اگر مدعای فوق (اسافاده انديشمندان ايراني از صاحبان قدرتم را کبرای کيي بداني و
نظر و عمم خواجه حافظ شيرازی را صغرا فر کني  ،مي توان گفدت بده دليدم يادشدده
حافظ بهراحاي ميتوانست ه با آل اينجو همراهي باشد ه با آلمظفر ،دشدمنان اينجدو.
در اين صورت آرزوی آنان قابم بيان نيست و در انديشه اصييشان دشوارتر مينمايد؛ با
اين فر راهكارهای «هرمنوتيك قصد» در بررسي انديشه سياسي حافظ بيشار ضرورت
مييابد.
د ایناگننچظنابنکخ نخ لسنگنعندكم ناکن ن ن ن النغمنبولگ بناوسنطبعنکنخ نگنزابنانشن ن
ن

ن

(غزلن )818ن
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مثال نقض مدعای مزبور خُرده گيریِ حافظ بر مؤس سيسيه آل مظفر اميرمبارزالدين
ملمد است ،چون مردی درشاخوی و رياکار و ملاسب پيشه بود ،حال آنكه بنا بر مبندای
میکور حافظ با سقوا سيسيه آل اينجو بايد با حكمرانان آل مظفر (همانند خواجه نصدير و
همكاریاش با مغو ن پ از جداشدن از اسماعيييانم همراه ميشد و از مواهب آنها بهره
ميبرد؛ او نهتنها چنين نكرد ،بيكه از درِ نقد و خدردهگيدری درآمدد .در ضدمن سدالهدای
ناسازگاری حافظ با شاه شجاع ،عييرغ آن همه ساايشها ،بدا مبندای يدادشدده سدازگار
نميافاد .موضوع غزل  033ديوان حافظ نيز به همان ايا باز ميگردد« :صوفي نهاد دا و
سر حقه باز کرد .»...
شواهد يادشده نشان مي دهد ايده اسافاده ابزاری حافظ از سالطين نميتواند به عنوان
قاعدهای فراگير و تزی اساسي تماميِ انديشه و رفاار سياسدي رندد شديراز را تفسدير کندد.
همان نكاة يادشده در مبنای سو اينجا مي تواند تكرار شود که همه هنر حدافظ رنددی و
دوری از رياکاری و مبارزه با تزوير بود ،پ چگونه ميتوانست بدر اسداس تزويدر زنددگي
کند؟

 .iمثحً استاد مجتبی مینوی افتر خواجه نصیرالدیر ووسی به رهاتان و سپس همکاای بدا
م ول اا مانند همکاای فردوسی با غزنویان میداند و توضی مدیدهدد (فروزانفدر ،8151 ،ص
 451د .)459
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 )4مبنای چهارم

اين مبنا برقراری رابطه عرفان حافظ و مواضع سياسي اوسدت ،بدهويدژه اگدر تطدورات
نگرش عرفاني او مبنای تلييم قرار گيرد؛ به عبارت ديگر ادعا شود بين عرفان و سياست
رابطة خاصي و بين تطورات عرفاني و مواضع سياسي رابطة معنادار هست .اين مددعا گدر
چه در مقا ثبوت جای طرح دارد ،اما در مقا اثبات از نگاه صاحب قي دست ک در مورد
حافظ مابهازای خارجي ندارد.
الباه برخي بر اين باورند که در نسبت عرفان و سياست ديددگاههدای مخايدف (هفدت
ديدگاهم وجود دارد و همه آنها تأثير في الجميه يا بالجميه عرفان را در عرصه سياسدت بده
صراحت و بهطور ضمني پیيرفاهاند ،مدعايي که دليم درخور توجهي برايش ارائه نميشود.
(پ بک وی ن 1313نصص 11ن 132نن 139ن111نون)111

تطور شخصياي حافظ از نكاه های درخور بلثي است که در اينجا جز به اشاره دربدارة
آن نمي توان سخن گفت .ملمود هومن در کااب د اینچظنمن،نگشين ن بخشدي از فرايندد
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دگرگوني حافظ را نمايانده است :در آغاز حافظ زاهد است ،اما بهسدرعت از شدعر زاهدانده
رهايي مدييابدد و بده دا صدوفي مديافادد و در مرحيده سدو از صدوفيان مديگريدزد و
پشمينهپوشي را نن ميداند و وارد جهان طرب ،عيش ،ناز و نوش ميشود و به قينددران
ميپيوندد و رندبازی ميکند( .معركف نا 1315نص)91-3
حال ميتوان پرسيد اگر تطور شخصياي حافظ جدی باشد ،بر ديدگاه و مواضع سياسي
او ه مؤثر مي افاد؟ آيا زاهد ،صوفي و رند (سه تيپ شخصياي مخايفم در مقابم مسدائم
سياسي به يك گونه عك العمم نشان ميدهند؟ گفاه شد شواهد جددی بدرای برقدراری
چنين نسباي در ديوان خواجه نميتوان جست .تطور مواضع سياسي او با تطورات عرفداني
(با فر وجود اين تلو ت روحيم نسباي ندارد؛ حافظ طبق اين ديدگاه بايد رندانهترين و
به تعبيری صريحترين ،پينيدهترين و جسورترين مواضع سياسدي را داشداه باشدد ،امدا در
مباحث قبيي ديدي ساايشهای او در سالهای پاياني از شاه منصور مثدالزدندي و در اوج
است (غزلن )285و اگر بيشار از شاهان پيشار آل اينجو و آل مظفدر نباشدد ،قطعدا کمادر
نيست.
در مقابم مدعای با که از تطور عرفاني حافظ سخن مديگفدت ،اسدااد مطهدری در
کااب تنحنگل نبال همه عرفان ايراني اسالمي را در گفامان واحدی مفرو گرفاده و
حافظ را ه بر اساس آن تلييم ميکند( .مطمنش ن 1359نصص 59ن 31ن 111ن95ننن15نون

 )123ن

با اين وصف ،با توجه به اشكالهای اساسي که بر سه مبنای اخيدر در بداره رمدز و راز
همكاری و ساايش حافظ از صاحبانِ قدرت وارد شد i،اين مباني نميتواند مدورد پدیيرش
قرار گيرند .اما مبنای اول (ساايش از شاهان و سالطين بر اسداس الگدوی سياسدانامهای
انديشه سياسيم ،مؤيدات جدی تری دارد .با توجه بده الگدوی مدورد نظدر در ايدن نوشداار
(هرمنوتيك قصدم که در آن ه از مان غفيت نميشود و درنايجه برای اين مدعا شدواهد
فراواني از مان و اشعار آورده شد و ميتوان بر آنها افزود و ه زمينهگراست و در نايجه به
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اما چه حافظ در طول عمرش عارف بوده باشد يا نباشد و چه در يك گفامان عرفداني
زيساه باشد يا چندد گفامدان ،سده مبندای يادشدده بدا (انديشده سياسدي هماهند بدا
سياسانامهها ،موضعگيری بر اساس تقيه يا اسافاده ابزاری از صاحبان قدرتم ميتواندد بدا
همه اين ديدگاه ها توجيه شود و در طول آنها انديشه سياسي حافظ بدازخواني گدردد .اگدر
عارف نبوده ،نگرش سياسي او ميتوانست سياسانامه ملور ،تقيهمدار يا رندانه باشدد .اگدر
عارف ه بوده ،مواضع سياسي ماعدد عرفا در تاريخ ايران نشان ميدهد که بدين عرفدان
نظری و عميكرد سياسي نسبت خطي و قطعي و منلصر به فردی وجدود نددارد؛ ازايدنرو
عارفي مي تواند در برابر مسائم سياسي عصر سكوت برگزيند ،يا دست به شمشير ببدرد يدا
مثم حافظ اغيب با آنها ه جهت باشند.
ازاينرو برخي که معاقدند انديشه عرفاني از بنياد با انديشده سياسدي در تضداد اسدت،
جر پیيرفاه اند برخي از نمايندگان انديشه عرفاني ايراني (مثال شيخ نجد الددين رازیم
انديشه سياسي داشاهاند؛ شيخنج الدين کنش سياسي قهرمانانه و شهادت عدارف بدزرگ
نج الدين کبری در مقابم حميه مغو ن را از منابع تاريخي منعك ميکند که اين رفاار
نميتواند خالي از نوعي انديشه سياسي باشد( .طب طب ي ،ن 1339نصص157-133نون)133

 .iبرخحف دیدگاه برخی از نویاندگان ،بیر اندیشه و تطواات عرفانی حدافظ بدا اندیشده
سیاسی حافظ نمی توان اابطه پیوسته مثبت و معناداای دید .از ایر مبانی یادددده مبندای دوم و
سوم ایر ادتراک اا دااند که مواضع سیاسی و ادعاا با باا سیاسی خواجه دیراز از اوی اعتقاد
نبوده است ،با ایر تفاوت که دا مبنای دوم(تقیه) حافظ موضعی انفعدالی دااد و حدال آنکده دا
مبنای سوم نگرش او هجومی و فعاالنه است .اما مبنای اول ایر امتیاز اا دااد کده اندیشدههدای
حافظ اا عمیق ،ایشهداا و برخاسته از باوا رلبی میداند.
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مقاضيات انديشه ای و مليطي توجه دارد ،حافظ مانند بسياری از بزرگان انديشه ايراني که
از اين آب و خا و فرهن برخاساهاند ،در تعامم با صاحبان قدرت بوده و آنها را مشروع
قيمداد ميکرده است و خير و صالح عمومي را در گفامان نظدا پادشداهمددار مديجسداه
است؛ ازاينرو انديشة سياسي رند شيراز به الگوی تفكر سياسانامهنويسان نزديك است.
نتیجهگیری
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اما نوشاار حاضر با رويكرد سياسي ،مناسبات حافظ با قدرت و سياست را بررسي کرده
است .در سياست چون گرايشها مخايف است ،پرسشهای گوناگون درباره حافظ ميتوان
کرد:
اگر گرايش تاريخي باشد (تاريخ سياسيم ،حافظ در کدا مقطع سياسي ايران ميزيساه
و چه مناسباتي با قدرت داشاه است؟
اگر گرايش جامعهشناسي سياسي باشد پرسشها بدين قرارند :حافظ جزو کددا يدك از
شئونات يا طبقات اجاماعي بوده و تعاميش با مرد و زمامداران چگونه بوده است؟
اگر گرايش انديشه سياسي باشد ،ميتوان پرسيد آيا حافظ انديشده سياسدي دارد؟ و در
صورت پاسخ مثبت ،الگوی انديشهاش شريعتنامه نويسي است يا سياسانامه نويسي؟ آيدا
از تالز دين و سياست حمايت ميکرد يا برعك ؟ آيا ملافظهکار ،اصالحطيب يا انقالبي
بود؟ آيا انديشة سياسي او سناي است يا از آن فراتر ميرود؟
در اين نوشاار به تاريخ سياسي اشارتي رفاه است ،اما تمرکز بلث بر گدرايش انديشده
سياسي خواجه شيراز بوده و اين بلث از الگوی اسكينر و هرمنوتيدك قصدد بهدره جسداه
است .برخي از يافاههای اين مطالعه به قرار زيرند:
 . 0سؤال اساسي اين نوشاار آن است که آيا حدافظ دارای انديشده سياسدي اسدت؟ در
صورت پاسخ مثبت سؤالهای جزئيتری مطرح ميشوند .تز اصيي نوشاار حاضر اين است
که حافظ مانند بسدياری از بزرگدان و انديشدمندان ايراندي دارای انديشدة سياسدي سدناي
ماناسب با مضمون سياسانامههاست .انديشة سياسي سناي نيز شاهمددار اسدت و در ذيدم
اين گفامان تلو ت و اصالحات سياسي تعقيب ميشود.
 .2دربارة شيوه تعامم حافظ با خداونددان قددرت و زور ،چهدار مبندا مطدرح و انديشده
سياسي حافظ بر اساس اين معيارهای چهارگانه ملك زده شد:
الفم مبنای انديشه سياسي حافظ از سنخ انديشه سياسانامهنويسان اسدت و او از سدر
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اعاقاد در وصف شاه و نهاد سيطنت شعر ميسروده است.
بم او چون تقيه ميکرده سدخن اصديياش را نمديگفاده و سدرودههدای او در مددح
صاحبان قدرت برای حفظ جان و موقعيت خود بوده است.
جم حافظ از ساايش خداوندان زور و قدرت اسافاده ابزاری مديکدرد؛ ديددگاه سياسدي
اصيي او همسو با سيطنت نبود ،بيكه آرمانش حقطيبي و عدالتخواهي بود.
د م برخالف ديدگاه برخي نويسندگان ،بين انديشه و تطورات عرفاني حافظ بدا انديشده
سياسياش نميتوان رابطه پيوساه مثبت و معناداری ديد.
بر اساس الگوی نظری اسكينر و هرمنوتيك قصد (که بين مانگرايي و زميندهگرايدي
جمع کردهم مبنای اول از مباني چهارگانده بدرای تبيدين و تلييدم انديشده خواجده شديراز
مناسبتر است و بهار ميتواند ملاوای سياسي ديوانش را گرهگشايي و تفسير نمايدد .بدر
اين اساس حافظ در گفامان سياسانامه نويسي با حفظ وضع موجود و با اتكا به زمامدداران
در صدد حم مشكالت عصرش بوده است.
 .3گفاه شد نگاه حافظ مسئيه ملور بود ،اما مسئيه حافظ اسابداد حكا نبود ،بيكه زهد
فروشي ،ريا و اسافاده ابزاری از مقدسات بود و چون اين مشدكم در فرهند اسدالمي در
قرون و اعصار مخايف اسامرار داشاه ،شيوة نگاه حافظ برای خواننددگان قدرون بعدد از او
جاذبه و کاربرد داشاه است.
در آسيبشناسي مسئيه مي توان گفت از آثار و عوار فضدای بلراندي و بالتكييفدي
(بلرانهای سياسي و اجاماعي که در قرن هفا و هشا ايران وجود داشتم گدرايش بده
باورهای جبری است که اوضاع نابسامان خود را با اينگونه انديشهها تسكين ميبخشدند،
همننين رشد رياکاری و سالوسگرايي است تا از طريق آن بادوان تدأمين معداش نمدود.
حافظ در زماني مي زيست که ايرانيان تجربة دشوار حميه مغدول را تجربده کدرده و دچدار
ميو الطوايفي شده بودند.
 .8حافظ را مي توان الگوی ايراني د اسالمي تعادل انديشه دربارة هويت ايران قددي و
جديد (پيش و پ از اسال م يعني هويت ايراني اسالمي دانست.
 .5پ از طرح انديشة سياسي حدافظ ،مهد تدرين يافاده پدژوهش آن بدود کده اکثدر
تلييمگران با پيشفر های پيشين سعي ميکردند حافظ را در قالبي که خود ميپسندند
تلييم کنند .در اين مطالعه تا حد ممكدن تدالش شدد از چندين آفادي مصدون بمداني و
بيطرفانه به تلييم انديشه سياسي حافظ بپردازي  .در قسمت اول دادهها با تكنيك تلييم
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ملاوا ارزيابي شد و در قسمتهای بعد الگدوی اسدكينر ملدور تلقيدق قدرار گرفدت و از
گفاهها ،با توجه به شرايح فكری و جغرافيای انديشده آن عصدر و ررفيدت اشدعار حدافظ،
انديشه سياسي خواجه شيراز توصيف و تبيين گرديد.
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