
 معمای حافظ
 

وجود  تو  معمایی   است  حافظ        

که تحقیقش فسون است و فسانه 

پیشگفتار :

 چه بسا حافظ خوانانی که با  لذت بارها و بارها غزل های حافظ - -

 را میخوانند ، اما از قضاوت در باره ی مشرب فکری او ناتوانند. گاه او را

که هـیچ چـیزی را گاهی ـکسی  هم و  گاه مجـهول و مـب ند ،  ناقض میبیـن  پر ـت

قب داده » شان ـل ظم پرـی شعرش را ـن جایی  خود  حافظ  رفت.  می ـگ  «جدی ـن

شعراو را همـچون که  قانع نمیکـند  ما را چـنان  یز  عبیر ـن این ـت اما   است. 

 مضمون پردازی های سبک هندی مملو از حکمتهای عامیانه ، اما فاقد یک

اندازهای به  حافظ  کار  آیا ـحجم  یم.  مداد کـن بزرگ  قـل نی   اندـیشه و ـجهان بـی

 نـیست که ـبتوان از دل آن ـفکری ـبسته و ـنظام یافته را ـبیرون ـکشید ؟ تـجربه

 ی خیام و مولوی نشان میدهد که این، گمانِ درستی نیست. خیام به مراتب

 از حافظ کم گوتر و مولوی پرگوتر است. هر دو مثل حافظ شاعرند اما ما را

در اینکه چگونه می اندیشیدند چنین سردرگم نمی کنند.

 همین سردرگمی است که معمای حافظ رامی سازد و اخت(فها را بر سرِ

یا نی  باره ، زمـی این  حث در  رایج تـرین ـب می دارد.  تازه نـگه  شه ی او   اندـی

 آسمانی داـنس'      تـعلق های حافظ است. بدیهی است که ظاهر ک(م او

کردن  ، خـرابات رفـ' ، بـوسه . خــوردن،  عـاشقی  می   آسمانی نیـست از 

هار ، ـکتاب ـخواندن ، مـجلس و مـحفل ارویان ، لذت بردن از ـب  برـچیدن از زیـب

 داش' ، حشر و نشر با بزرگان سیاسی و شعر و موسیقی سخن می گوید.

حرفهایی میزند که بوی کفر میدهد و انکار  بدیهیات مذهبی را به دنبال   

پس از ظـهور حافظ  صوفی مـشرب  برای مخاطـبان  ظر میرسد  به ـن  دارد. 

مذهبی راادراک و یت و مـعارف  قرآن و و) به  شعر او عـشق  که از   صفویه 

اگر ابـیات دیـگرش را ـ حـتا  حافظ  سخنانی از   استـشمام میکـردند چنـین 

است . توجیه کـردنی ـنـبوده  ـ  می یافـتـند  حالی موـمـنانه  شور و   منـبـعث از 

چه ـغـیر هر  قدم از  به  قدم  سالک  صوفیه   مخـصـوصـاً ایـنـکه ـطـبق ـتـعالیم 



 خداست فاصله می گیرد. در نتیجه حتا اگر دلبستگی به دنیا نشانه ی کفر

 نباشد ، دست کم از نقص  و اسارت در زندان تمای(ت نفسانی حکایت می

 ـکند، و این اـتهامی ـنبود که این دسته از دوستداران شعر حافظ  بتواـنند به

رهامی حافظ را  ست یکسره  می باـی یا  شان  سبت دهـند. اـی به او ـن  آسانی 

 کردند  ویا  نشان     می دادند که آنچه از ظاهر او بر میآید روپوشی بر

حقایق مخفی است ،  که در اعماق عارفانه ی  گفتارش موج می زند.

  ه٩۹١۱١۱ ـ ٧۷٧۷١۱از طرف دیگر مرگ حافظ مصادف شد با ظهور تیموریان ( 

یات ـفارسی بـخشید. بازیهای )  ق که در طول یک قرن روند ـخاصی به ادـب

ما ساخ' و بان شد و شعر گـف'، ـعین مـع یر ادـی  زبانی بی سابقه ای دامنـگ

امل نـخست دستِ ـع به  دست  یز  امل ـن این ـع ما ـگشت.  با مـع  اندـیشه ـمساوی 

 داد تا مردم از شعر حافظ درکی بر خ(ف ظاهر آن توقع کنند ، و در مقام

کشف رمز برآیند. 

استقرار ـپـادشاهی تـیـموری  و خاص از  روندی  با  که  بود  رویدادی   این 

  ه ق به )١۱١۱۴٨۸ ـ ٩۹٠۰٧۷ابتدای قرن نهم آغاز شد و در پایان عهد صفوی ( 

بازه ی یک  روند را در  است،  هـمـین  که در ـپـیش  رسید. ـمـقالهای   نتیجه 

 دویست ساله ی زمانی بــررسی می کند. در این بــررسی بر صنعت مطرود

  معما بیش از آنچه معمو)ً به آن توجه میشود ، وقت صرف شده است.« »

چراکه روند یاد شده از گذرگاه آن می گذرد.  

شاعر نعلهای واژگون                                

اگر داشت. او  قی  باط وثـی خود ارـت با ـتصوف ـپیش از  ردید  بی ـت حافظ         

اما بود،  نداده  صوفیه  مذاهب  مذهبی از  به  دست ارادت  بود و  صوفی ـن  چه 

 بخش بزرگی از شعرهایش در گفتمان عرفان و تصوف معنی دار می شد .

آید، کوـبـنده تـرین می  شمار  به  که یـکی از ـبـزرگترین منـتـقدان تـصوف   او 

زبان کرده و از مـزایای  سازگار  صوفیانه  با مـعارف  کام(ً   انتقـادهایش را 

پیچیده و دو پهلوی ایشان بر خــوردار بوده است. برای نمونه در غزل :

صوفی بیا که آینه صافیست جام را       

تا بنگری صفای می لعل فام را

است، که بدون آشنایی با راکم واژهها و اصط(ح های صوفیانه به حدی   ـت

نه ، راز درون صافی ، آیـی شود.   می  یر مـمکن  یات ـغ کردن اـب  آنها   مـعنی 



 پرده ، زاهد ، مقام ، عنقا سیمرغ ، ننگ و نام و شیخ جام همه مربوط به ( )

معارف صوفیانند در همین غزل بیتی است که میگوید . :
در بزم دور یک دو قدح در کش و برو     

یعنی طمع مدار وصال دوام را

 که اشاره ی آشکار به ناپایداری حال در باور صوفیان دارد و آن را به « »

است. « » ـموده  بزم دور  ـتـشبیه ـن شراب در  بودن  ـبـهره ـمـندی از   گذرا 

 بسامد با)ی کلید واژههای اهل تصوف در دیوان حافظ حتا وقتی که هدف (

اسطــوره ) ین و  این آـی با  حافظ  باط عمـیق  بر ارـت است  صوف  قاد از ـت  ، انـت

 های آن صحه می گذارد. آنچه اما جای درنگ و تردید دارد ، ارتباط او با

  به عبارت دیگر سیر تحو)ت تصوف١۱تصوف زمان خود و پس از خود  است.

یا حافظ را کـنار گـذاشتند و  یا  صوفیان  که  بود  گونه ای  به  حافظ   پس از 

جز به  که دیـگر ازتحـقـیق و فـهم اندـیـشه ی  او  دادند  رمزـچـنان تغـیـیرش    

راشی یزش، چـیزیـت حث انـگ های ـب عبیر  برای ـت ثانویه  عانی  کردن ـم یدا    و ـپ

اید آن را از اما ـب بود  دیده ی نوـظهوری ـن چه ـپ اگر  راشی  رمز ـت اند.   باقی نـم

 صوفیانه زبان تصوف جدا کرد. ( )    رمزگرایی

رمز گرایی :

شریعت اهل  ساده ی  گاه  صوفیان  از ـن که  وقتی  حافظ  یش از  قرن ـپ  چـهار 

 می ـگذشتند و ـتصویرهای ـعاشقانه ای از آفرـینش را جایگزین ـتصویر های

بر هایی  ناقض  به  ـت خود  ردند، در راه  می ـک شریعت           اهل   بی روح 

هم . با  ضد را  گاه دو  دریافتنی ـنـبود  با مـنـطق مـعـمول  که  ــوردند   می خ

نا  « » « »  « قر و ـغ شادی  و ـف نا ،  غم و  قا و ـف دند ـمثل ـب  سازگار میدـی

  که در عالم عاشقی عین هم می شدند. یا دو فرض بدیهی که بر خ(ف»

یا اراده ی «  « وجود دوزخ  خدا و   »انـتـظار ـنـاسازگاربودند. مث(ً رـحـمت 

شد  » باعث   جور در نـمی آمـدند. اینـها  هم  با  که  ماهیت ابلـیس   خدا و 

وتاه و اورند. شطح ها سخنانی بود اـغلب ـک  صوفیان به  شطح گـف'   رو بـی

 ناسازگار با منطق متعارف  اما کلیدی به دست میداد که قفل تناقض ها را

ته بر « » این گـف :می ـگشود. مث(ً وقتی که ح(ج میـگفت من خدا ـهستم ،   

 در این رابطه مولوی در نقطه ی مقابل قرار دارد. ارتباط او با تصوف پس از خودش کمتر ازتصوف پیش از خودش نیست تصوف ، .١۱
 پس از مولوی از ک(م او نیرو می گیرد و مثنوی خوانی جنبه ی آیینی پیدا می کند. خاندان و اهل مدرسه اش سلسله ای به نام و

آرمان مولوی پدید می آورند.



کثیر « که  حل   شکل )یـن این ـم اما  بود ،  رعن  شرک و تـف رایج  باور   اساس 

بدین ترتـیب » « کرد.  می  حل  است ؟  را  آمده  وجود  به  واحد   چـگونه از 

می » هان  خود پـن شت  زرگی رادر ـپ رازهای ـب یا  که راز  بود  رمزی   اناالحق 

 کرد.  رفته رفته با زیاد شدن شطح ها، سمبلیسم صوفیانه یا رمزگرایی در

ک(م صوفیان  شکل گرفت و با ادبیات عرفانی درهم آمیخت. 

رمز تراشی :

 اما مراد ما از رمز تراشی رویکردی است که به دنبال رمز گرایی پیدا شد.

صوفیانه هرکـلـمه ای را به ادـبـیات  با مراـجـعه  که ـکـسانی  صــورت  این   به 

اید این ضرورت را اـحساس ـکردند که ـب داشتند ، و  نایی ثانویه پـن  دارای مـع

 با کشفِ رمز، شطح های مشایخ  را باز خوانی کنند و برای کلمات کفرآمیز

شیرازی لی  هان بـق شیخ روزـب راشند.  های مؤمـنانه ای  بـت عادل   صوفیان ، ـم

 ه ق در شرح شطحیات میگوید « » :۵٢۲٢۲ متولد(  (

سکر علی الخصوص«....  اهل  قدمزبان  لزم  حر ـق جه ی ـب که در ـل   

زفرات و حقیــقت غلــبات وقت  ازشقایق ایــشان در  وحدت بــودند ،   غرق 

بود شده  هر کلمهای شطحیات پـیدا  بر  به ، و  اهل عـلم   جـهانی از 

   طاعنان شمشیر جهل از غمد حسد برکشیده بودند.همدیگر بر آمده بود

تا از، و از  سکینه داد،  شربت  مرا  یرت ـعشق  زدند. ـغ می  خود  به   نادانی 

که  ای دادند از بطـنان غـیب  حق آواز  شدم. غـیــوران  ساکن   غـمرات مَحـبت 

این مفـلـسان ! انوار ارواح مـقـدسان از ـطـعن  اسرار و ای ـمـشکات   شاهد 

 ـبرهان رمز شطح ـعاشقان و ـعبارت شــورـمستان به زبان اهل  حقـیقت و ...

صورت ـعـلم وشریعت و  به  که  ـمـقرون حاـلـست  آن را   هر نکتهای 

٢۲»ادله ی قرآن و حدیث شرحی لطیف عجیب بگوی 

  این رفتار باعث شد هر کسی  ـ فارغ از تولید ادبیات سمبلیک ـ بکوشد تا

این ها از  های آـن عادل  های عـرفانی و ـم رستی از واژه  دست دادن فـه به   با 

اسرار پرده بردارد. 

رمزتراشی و حافظ :

یز یز صــورت ـگرفت. چرا که شعر او ـن تار در باره ی شعر حافظ ـن  هـمین رـف

تافت  و می  بر  راشی  را  بود  و  رمزـت گونه   ما  شطح از ـطرفی مـع  هـمچون 

 ١۱٢۲ شرح شطحیات،روزبهان بقلی،هنری کربن، کتابخانه ی طهوری، فصل اول صفحه ی ٢۲



گاه نی  و   قات  زمـی به تعـل یاتش  عمـومـاً  عبیر  مـستقیم  اـب گر  ـت طرف دـی  از 

کرد در حالی شکل می ـگرفت که شعر او این روـی یز منـتهی میشد.   ـکفر آـم

قات که طـب بالی  با اـق می گنجـید و  صوفیانه    ـن گرایِ  ضای نخـبه  ها در ـف  تـن

مخـتلف مردم به آن ـنشان میدادند در سطح ـبسیار ـعمومیتری منـتشر می  

 شد. این انتشار نیز با توجه به خصلتی که شعر آن عصر پیدا کرده بود به

این « » که پـیش از  کرد. هـمانطور  حافظ کـمک  شعر   روند رمزتـراشی از 

 پس ازحافظ  خصـیصه ی  شعر و ٣۳اشاره ـکردیم  ـگرایش به  معـماسرایی 

شاعری گشت و بستر این راه را هموار نمود.

۴ معما چیست ؟ 

یک و اضی ، الکتروـن های رـی شکده  طالعه در داـن شاخههای ـم کی از   امروزه ـی

ــررسی .cryptographyکامپیوتر،  به ب دانش  این  است  یا رمزـنـگاری     

روشهایی  میپردازد
  که چگونه یک پیام را ناگشودنی کنند و چگونه یک رمز را بگشایند. همه ی

وجود آن - با  رمز را  تا  دهد،  دست  به  یدی  که کـل است  فن در آن  این  نر   ـه

 -کلید به سادگی و سرعت بتوان باز کرد و بدون آن به هیچ قیمتی گشودنی

یافته نوعی  های مـت عدد و حوزه  های مـت شاخه  امروزه  دانش که  این  اشد.   نـب

تاریخچه ای دارد. مـلـموس تـرین رشته ی دیـگری از ـعـلوم،  هر   است، ـمـثل 

به ـجـنگ ـجـهانی دوم و ـگـشودن می کـنـند  فرض  برای آن  که   ـگـذشته ای  

کدهای نظامی توسط متفقین بر می گردد. 

 این فعالیت که کسانی ، به قصد خاصی ، مث( مقاصد نظامی ، اط(عاتی ،

 رعایت حریم های خصـوصی و یا جاـسوسی، اط(عات ـمندرج در ـنوشته ای

اما . اشد  توجه ـب ابل  قان ـق برای محـق واند  می ـت آورند،    را ـبصــورت رمز در 

ما مات  مـع ین ـقصدی صرفـاً از سر تـف& و بازی با کـل که ـکسی بدون چـن  ایـن

  در اینجا مراد از معما همان است که در ادبیات  عصرتیموری رونق چشمگیر یافت و این مقاله به شرح و بسط آن خواهد پرداخت .٣۳
 غیر از این مٰعماهایی داریم که در تشبیب قصاید متداول بوده اند این معماها مبتنی بر توصیف  بوده  و بازی های زبانی در آنها .

 نقشی نداشته اند درآن نوع معماها هدف  مخفی کردن چیزی نبود بلکه با توصیف می خواستند ذهن را به یاف' جواب  ترغیب . .
کنند.

 حکمتاصغر  بالغ بر هشتاد در صد این تحقیق مدیون تذکره ی مجالس النفائس تألیف امیر علیشیر نوایی است ، که به قول علی ۴
  تن کم و بیش از شعرای آن قرن را نام برده٣۳٨۸۵فهرستی است از فض( و شعرا و گویندگان قرن نهم که در آن با اخت(ف نسخ 

است. 



 بسازد و اسم این و آن را به صــورت رمز در بیتی بگنجاند ، کمتر کسی را

 به خود متوجه می کند. این است که نظر محققان درباره ی چنین تمای(تی

عالیت این گونه ـف است  و  یح  وریان ، از ـموضع ـنفی و تقـب شعر ـعصر تیـم  در 

ین که چـن داشت  توجه  اید  اند. ـب ته  وقت گرـف تذال و ات(ف   ها را  ـمصداق اـب

هم ظار  این دور از انـت است و  ادبی  قدان  سوی منـت لب از  هایی اـغ  ـقضاوت 

که  مو)نا ته ای  ندارد. نـک یات  نر و ادـب به ـه اسازی رـبطی  چون معـم ست،   نـی

علی رغم  اینکه این صنعت در آن  (محمد نائینی، معمائیِِِِِِِ عصر تیموری نیز 

)عصر، اوج اعتبار ادبی محسوب می شد به آن پی برده بود.

یابی ته  این نـک هم  شود  و  ما داده  فی از مـع هم تعرـی که   برای ایـن جا   در ایـن

وزیر ، نوایی ،  گردد،  ـقـسمتی از ترـجـمه ی آـنـچه اـمـیر علـیـشیر   م(ـحـظه 

 نویسنده و شاعر بزرگ تیموری ، در معرفی این شخص آورده نقل می کنیم

 :

 «مردی اهل است، در علم طب وقوفی تمام دارد و از نظم ها به معما

به اـتـفاق، تـعـریف مـعـما را .بیشتر شروع  فن ـهـمه  استادان   می نـمـاید و 

  ک&می است موزون که د%لت کند بر اسمیچنین کرده اند که      «

ما اشارت و اـی به ـطریق  اسما  است ؟موزون او گفته که » از  ید    چه ـق

  نامصدر کافی است. مثال  می آورد که شخصی را اشارت و ایماهمین 

یل است هد، دـل ند ، او دست بر سینه ـن  ـباشد. و دـیگری از او سؤال نامش ـک

  باشد. مثال دیگر کسی گنجی در جایی دفن کند و برصدربر آنکه نام او 

 یـــــــــابد. بیاویزد. ادراک بلند تواند بود که بر مدفون اط(ع زنگیبا)ی آن 

  ذهن حاذق می تواند به محتوای آنچه دفن شده پی ببرد سبب آنکه در[ ]

 در محلی که آویخته شده زنگ محل آویخ' نگون می شود. به این دلیل که [

یرد و ]  می ـگ قرار  وارونه  یا  سرنگون  گون زنگاست  نز ـن گردد و ازـک می    

 ۵ » موزون.دخل دارد نهک&م اینها از این دو مثال ، در هیچکدام نه [ ] 

       اینکه معما به ک(م یا ادبیات دخل دارد یا نه ، حداقل از اهمیت  « »

شده . یاد  تذکره ی  جای  جای  نانکه از  اهد ـچ  مقـطعی آن             ـنمی ـک

 فهـمیده می شود ، مـعما سرایی در ـسراسر قرن ـنهم با حدت و شدت رواج

با واژه ی عادل  گاه ـم مه  این کـل که  بود  حدی  به  ما  یت مـع است. اهـم  داشته 

٩۹٩۹   مجالس النفائس،امیر علیشیر نوایی، علی اصغر حکمت،کتاب فروشی منوچهری،صفحه ی ۵



شعر بکار می رفت :

 «مو)نا محمد ، نعمت آبادی است، و در خدمت پهلوان ، اکثر مردمان

 به شعر و معما مشغول بودند  و او نیز هوای معما پیدا کرد. انگار منظور [

 هوای شاعری است و معماهای او بسیار است لیکن متفرق و پریشان ] ....

�۶است.

چه بسا کسانی که برای تفاخر خود را معمایی می نمودند :

 مو)نا بقایی به کمانگری مشهور است ، خود را به فن معما شهرت«

  ٧۷ »کار آید از او استماع نیفتاد.معمایی که به داده ، ولی 

شدند مـثل م( می  با واژه ی معـمایی خـطاب  که  شاعرانی  سا  چه ـب       و 

مایی و مو)نا محـمد یر حـسین مـع مایی ، ـم شهاب مـع مایی ، م(  شید مـع  جـم

 معمایی که مردم او را پیر معمایی لقب داده بودند غیر از این فرد ، مو)نا .

در ایام مکنت خود در شیراز بر سر :  «محمد معمایی دیگری هم داریم که 

٨۸»تربت خواجه حافظ گنبد ساخت.

                              

 یک داستان خیالی                            

نام  یم ، از شاعری به  می کـن قل  مایی را ـن جا مـع  حافظ سعددر ایـن

  امروز سازگار است از دل این .cryptographyکه تا حدی با معیارهای 

  استخراج می شود نحوه ی استخراج این نام بستگی .احمد میرکمعما 

بـاً . صــورت تقرـی این  یر  اشد در ـغ لع ـب اید از آن مـط فرد ـب که  یدی دارد   به کـل

جا داستانی را از ذهن هتر در ایـن است. برای درک ـب ما غیرمـمکن   ـکشف مـع

شیر ، .  یر علـی ید اـم صور کـن یم ـت می کـن اضافه  ما  بر مـع ساخته   حافظخود 

ارسالسعد برای او  یتی  ذیل ـب دشمن را  نام جـاسوس  که  کرده  مأمور    را 

با ـشروع  نا ـم روابط  ـهام  به اـت سعد را  ـظور نـخـست  این مـن برای  ـند.   ـک

  جوانان لوند و اوباش از دولت م(زمت محروم ساخته و به« »  « »

 گسیل داشته است. مأموریت 

٢۲٢۲٠۰  همان ، صفحه ی ۶
۶٨۸  مجالس النفائس، صفحه ی ٧۷
 از این شاعر،  معمایی به اسم درویش مانده که خالی از ذوق نیست  . « » :٣۳٨۸ فحه یص  همان، ٨۸

چون بتابم روی از دشنام دوست      عا%ی را روی در دشنام اوست
 بگذاریم نام او به دست می آید دش را در میان  رویاگر



 در خفا کلیدی میان ایشان مقرر شده است، که اگر در بیتی واژه ی می «

   در معنی شراب وجود داشت به جای آن راح را جایگزین کنند.  از»  « »

یر برای اـم کرری  یات ـم سعد اـب اند.  بوده  یر مطـلع  شاعر و اـم ها  ید تـن  این کـل

می فرستد به این بهانه که از رفتار خود عذرخواهی کند :

 مرا در عالم رندی به رسوایی علم کردی-

دلم را بردی و جانم ندیم صد ندم کردی

 مرا گویند سعد از عشق او حاصل چه ها داری-

 م&مت های  گوناگون ،  جراحت های بی مرهم

دست ا  - - به  خبر   بی  جا  مه  کی از ـه وسط پـی یتی ـت ین ـب این ـب یردر  میـم   

رسد که          می گوید :

سر  می  ندارم  مدار و میار

بمان سعد را بر سر کوی یار

به  نایتی  من ـع وید  یاور ، .میمی ـگ من ـب برای  نه  باش و  داشته  نه  ندارم    

 فقط سعد را بر سر کوی یار رها کن ، یعنی اجازه بده من به خانه و زندگیم

این مـعنی برای هر بود توقعی ندارم.  اگر ـعیش و ـنوشی هم ـن رگردم حا)   ـب

 کسی جز امیر تمام استنباط و اط(عی است که از بیت قابل برداشت است.

 عوض  می ـکند و در این صــورت ـبیت چـنینراح  را با میاما اـمیر جای  

می شود :

)اح ندارم  اح راح بدون سر       =            (ر     سر 

مد+     به آن              =  مد را  یا  مد را ـبـیاور   ( آر  اـحـمد         

اضافه کن. )

می را نیز به آن اضافه کن. می           = می+      ( آر  احمد می      

در معنی     

عوض با راح  لذا  شراب  نـیـست                                                 

نمیشود. ) 

                                           

 وی یار رای مبارک را بر حرف اول     ( ک بر سر » را  بمان سعد    + «

کوی یار

                                                            رها کن رک = )



یات این عمـل وعـاً از  نام احـمد ـمیرک مجـم یب  این ترـت به  آید ، و  می  دست   ـب

 ـجاسوس برای اـمیر ـفرستاده  می شود  اگر چه ـتمام معماهای ـثبت شده .

  نـیست، اما آثارcryptographyبه این اندازه منـطبق بر ـفهم امروز ما از 

 نوعی هوش که با اعداد و محاسبات سر و کار دارد در اغلب آنها به چشم

تداعی بوغ را  با ـن توأم  نون  نوعی ـج این ـعصر  شاعران  کرد  خــورد. عمـل  می 

 می کند در مجالس النفائس در توصیف این شاعران به تعابیری این گونه .

بسیار برمی خوریم :  

خالی از آشفتگی نبود و از لفظ برده در قهر می شد و اضطراب می       » 

٩۹»کرد ،  مردم او را از این جهت تشویش می دادند.

  را خوب١۱٠۰ از و)یت کبودجامه است، طبع نیک دارد و شطرنج غایبانه      «

هم . می گـوید و  خوب  هم  اما از جـنون چـاشنی دارد معـما را  داند ،   می 

١۱١۱»خوب می گشاید.

از و)یت اسفراین است او هم از جنون خالی نیست اما طبعش نیک       » 

         �١۱٢۲است.

شطرنج . به  اما  یز دارد.  می ـن طالب عـل است  جوانی  صفت  مجـنون        » 

 ١۱٣۳»بازی بسیار مشغوف است و گاهی به معما نیز مشغولی می کند.

می سینا تخـلص ـن بوعلی بود  می  دیوانه ـن اگر  گردد  می  دیوانه وار        [ ] » 

�١۱۴کرد.

کرمانی است در حساب و ضرب و قسمت بی نظیر است.       « »١۱۵

از قم است و شخصی آشفته و آلفته و دیوانه وش بود... مو)نا زرها       » 

١۱۶»را در کیسه نمی نهاد بلکه همه را در گوشه ی خانه می ریخت.

از جمله ی فضایل جزئیه ی او یکی آن است که شطرنج غایبانه « »       » 

١۱٧۷»را خوب می بازد.

۴٠۰مجالس النفائس ، صفحه ی ٩۹
  غایبابه  بازی کردن شطرنج به معنی نگه داش' حرکت ها در ذهن است، به گونه ای که فرد صفحه را نبیند حافظ می گوید   فغان . :١۱٠۰

که با همه کس غایبانه باخت فلک       کسی نبود که دستی از این دغا ببرد

٧۷٣۳مجالس النفائس، صفحه ی ١۱١۱
٧۷٣۳همان ، صفحه ی ١۱٢۲
٧۷۵همان ، صفحه ی ١۱٣۳
٨۸٠۰مجالس النفائس ، صفحه ی ١۱۴
٢۲٩۹۶همان ،صفحه ی ١۱۵
همان١۱۶
همان١۱٧۷



خــورد مردم زد و  با  دایم ا)بد  بود و  بدل ا)حوال  ابدال ، ـم شخـصی       » 

می نمود این مطلع از اوست ... :

 اگر مجنون توانستی سر از تربت برون کردی   

١۱٨۸» نشستی سال ها پیش من و مشق جنون کردی 

قوله ی که ـم یز بـیشتر از آـن گاه و دـ%شغولی شاعرانه ی اـیشان ـن  نوع ـن

دخالت پردازی و  رمز  های ذـهنی رـیاضی و  بازی  به  اشد،  یات  ـب نر و ادـب  ـه

 دادن اعداد و محاسبات در شعر مرتبط بود.  نمونه ی شگفت انگیز آن مو)نا

 صاحب است که اهل کبودجامه بود و غایبانه باز و از جنون چاشنی داشت.

یات آن یک ـمصرع از اـب هر  که   سروده  شیر  یر علـی برای اـم یه ای   مو)نا مرـث

ـاریخ و)دت ( ) ـکی ـت فرد و ـی های  است مــصرع  وفات  ـاریخ   قــصیده ، ـت

وقتی خوان ) مصرع های( روانی و زوج   می بیـند و  این قـصیده را   ـنده، 

بودن یش از جـنون آمـیز  یش از ـپ می کـند ، ـب ها را مـشاهده   سادگی جمـله 

 بر ابیات شگفت زده می شود :٩۹٠۰۶ و ٨۸۴۴انطباق اعداد 

٨۸۴۴ = ای فلک بیداد و بی رحمی بدینسان کرده ای

١۱٩۹ ٩۹٠۰۶     = وی اجل ملک جهان را باز ویران کرده ای

به که  شد  می  عواملی نـاشی  شعر البـته از  نوع گرایـشات در   این 

می داد. حروفـیان شکل  جامعه ی آن روز  مذهب حروفـیه را در   موازات آن 

 الفبای سی و دو گانه ی فارسی را مجموعه ی جلوه های وجود می دانستند

صــورت و هــیولی و      « ـبات  ـشا ترکـی ـها را مـن ـعدادی از آـن ـماع ـت  و اجـت

اشیا » وجود ـجسمانی  یدایی  زنده کردن و ـنظم و حدّت .٢۲٠۰ـپ داشتند  می پـن   

یدان ماده  « است، ـم عددی  با  هر ـحرفی ـمساوی  این ـفکر که  به   بـخشیدن 

 تاریخ سازی را گشود و ذهن را از هر جا که بود متوجه اعداد نمود. بحث »

 در یاف' ریشه های این حوادث ، روشنگر خواهد بود اما آنچه این مقاله را

 سازی و رمز و عدد پردازیسودمند می افتد ، ارتباطی است که روند معما 

 پس از حافظ با دیوان او دارد.– –

  

٢۲٩۹٧۷همان، صفحه ی ١۱٨۸
 ٢۲۴۴   به همین روال تا آخر قصیده نگاه کنید به مجالس النفائس  صفحه ی١۱٩۹

 ۶٢۲ صفحه ی ۴    نگاه کنید به تاریخ ادبیات در ایران،ذبیح ا£ صفا جلد ٢۲٠۰



    

 حافظ ، پس از خود

داشت. باط  موری ارـت یات ـعصر تـی روند ادـب با  سو  حافظ، از دو   غزل 

 نخست اینکه دهان به دهان  میگشت و ذائقه ی اهل شعر را به سمت خود

تذکره ی خوبی از  به  بود،  مردم  زبان  که ابـیات او ورد  این  می داد.   مـیل 

:مجالس النفائس فهمیده می شود

 «مو)نا طالب جاجرمی در شیراز ـنشو و ـنما یافته و انوار خواجه حافظ ...

مزار . دیوار  بر  رباعی  این  بوده و  می  ساکن  درمزار او  زیرا  تافته   بر او 

خواجه حافظ نوشته :

در کوچه ی  عاشقی به پیمان درست      

 می گفت به من اهل دلی روز نخست

طالب مطلب کسی که او غیر تو جست    

٢۲١۱»تو طالب او باش که او  طالب تست 

های حافظ را اکثر غزل  با بود.   غایت خوش ـطبع و زـی ربتی ـب مال ـت  «شیخ ـک

»مخمس میکرد.  ٢۲٢۲

 «مو)نا محمد معمایی که در ایام مکنت خود در شیراز بر سر تربت خواجه

حافظ گنبد ساخت .»

که حافظ گفـته  خواجه  که  قافیه را  حر و  دیدم و«این ـب سبز فـلک  مزرع    

نو مه  شعرا داس  اکثر  اند مو)نا بـنایی از . تتـبع  کرده    چنـینآن جمـله 

گفته :

میکنم جامه ی خود در ره میخانه گرو

١۱٩۹٣۳ مجالس النفائس صفحه ی ٢۲١۱

٣۳٢۲ همان صفحه ی ٢۲٢۲



که مرا جام می کهنه به از جامه ی نو

امیر محمد صالح گفته :

هر چه داری شب نوروز به می ساز گرو

غم فردا چه خوری روز نو و روزی نو

اما مو)نا ملک گفته :

شب عیدم به قدح کرد اشارت مه نو

٢۲٣۳»من و میخانه دگر جان گرو و جامه گرو 

  

       از این شواهد که بگذریم، از همه حافظ دوست تر بانویی است به نام

قل از معـاشرانش  به ـن که  شاهرخ  طبیب مـیرزا  دیوانمـهری   همـسر   اکثر 

کرده  کهحافظ را تتـبع  بوده،  این تتبـعات فـراهم آورده  دیوانی از    و گـویا 

مطلع آن چنین است :

ادر یا ساقی العشاق اقداحا و عجلها     

٢۲۴» که شوری می کند شیرین ، شراب تلخ در دل ها

      

       به جز این در این دوره ـ  که از خود حافظ آغاز و به جامی ـختم می

حافظ یات  سنجی از اـب ته  به نـک افراد  که  یافت  توان  می  مواردی را  ـ   شود 

 لطیفه ای بکار   برده  اند از جمله نقلی است از حافظ شربتی از مردم . «

 متعین خراسان که قرابه ای شراب حمل می کرد،  به مفتی زمان مو)نا » «

کرد و » بابر او را کـاسه ای تـعارف  امر مـیرزا  به  رسید ،   زاده ی ابـهری 

گفت :

  (یعنی  بابر ) در دور پادشاه عطابخش جرم پوش 

حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش

بر سر رندی  نبر برود ،  واعظ ـکاشفی  ـخواسته ـم عه که م( ـحسین  یک دـف  و 

:منبر این بیت را نصب می کند

واعظان کین جلوه بر محراب و منبر می کنند   

 چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند

٧۷۴مجالس النفائس صفحه ی ٢۲٣۳
١۱٩۹۵همان، صفحه ی ٢۲۴



شواهد این  شود. هـمه ی  می  می گـیرد و مـکدر  به دل   و گـویا م( حـسین 

 نشان می دهد که شعر حافظ   رواج جدی داشته و هر کس ابیاتی از او را

میدانسته ودر     مناسبت ها میخوانده است. نکته ی مهم اینکه، شاعران  

 این دوره ـگستردگی         بی سابقه ای در ـمیان اـقشار مخـتلف اجـتماعی

 داشته اند. تنوع شغلی سرایندگان از کوفته پز  تا شاه را شامل « » « »

این نـخستین بار است که ما ـخشتمال ، تـیرساز ، طبیب ، ـکشتی  می شد. 

شناس آن شعر  وزیری  شعر بـسرایند و  که  داریم  سراغ   گـیر و پهلـوانانی 

 سروده ها  راجمع آوری کند. چنانکه نفوذ حافظ در میان این شاعران ثابت

ماعی شار اجـت وسیعی از اـق سطح  شعر او در  که  کرد  ادعا  توان  می   شود 

خواه که از چـنـین موقـعـیتی ـبـرخــوردار ـبـاشد ،  شعری  است.  بوده   منـتـشر 

 ناخواه ـباید بتواند هـمزمان بر  ـمعانی مـتعدد د)لت ـکند ـتراکم ابتکار های .

درهم شیوه ی او از  است.  مان نـاپذیر  های چـندگانه، کـت این د)لـت  حافظ در 

بادر ،استخدام ، اـیهام  تـنیدن آرایه های مبـتنی بر اـغفال ، از قـبیل اـیهام ، ـت

 تناسب و غیره سخنی را به شنونده و خواننده معرفی می کرد که قادر بود

 معنی های مخفی را در خود ذخیره کند این خصیصه، مــورد توجه کسانی .

سخنی کردن رازی در  به پـنـهان  یک معـمـاساز  که ـمـثل  می ـگـرفت   قرار 

می اندیشیدند.

رین ستاخانه ـت که ـگ حافظ  زهردار  قد و  تار منـت که گـف تاثیر ایـن ین    دوـم

  ، در مواجهه با عصری قرار می٢۲۵حمله های خود را نثار صوفیان کرده بود

هر طی می کرد و بی  های پـیشرفت را  له   ـگرفت که در آن ـتصوف آـخرین ـپ

 گونه تهدیدی از جانب نهادهای شریعت ، حکومت و نفی و نهی مردم یکه تاز

   تصوف می رفت تا همه چیز٢۲۶میدان بی رونق فکری و اجتماعی شده بود. 

 ـحتا خودش را، دـگرگون ـکند. در چـنین محـیطی ، رونق شعر حافظ در ـمیان

 توده های مردم با آن  دهن کجی هایی که به صوفیان داشت، نمی توانست

 بی هرگونه پیامدی باشد.البته این نکته که لحن حافظ با شاعران معاصرش

با ـباطی او  بی ارـت اما  كاهش میداد،  ـبود، حســاسیتها را  ـنگ ـن ناهماـه  

 خانقاه از طرفی و شهرت اشعارش از طرف دیگر توجه را به خود جلب می

 حافظ اصو) لحن مودبانه و پاکیزه ای دارد ،  بی ادبانه ترین گفته ی او شاید این بیت است :    ٢۲۵
صوفی شهر بین که چون لقمه ی شبهه می خــورد      پاردمش دراز باد این حیوان خوش علف

 بهترین شاهد این مدعا عبدالرحمان جامی است که همزمان از احترام دربارهای تیموری و عثمانی  به طور علنی برخــوردار بود.٢۲۶



به ـپـیری مـنـسوب کـنـند و ـپـیر « » «  کرد. ـگـروهی ت(ش میـکـردند وی را 

ین٢۲٧۷گلرـنگش » که چـن هم   ند. ـکسانی  فرض نماـی گونه  سرخ  صوفی ای    را 

وصل به ـتـصوف  شعر او را  با مـنـطق دـیـگری  ـودند  ـپذیرفته ـب  ـنـسبتی را ـن

:میکردند.  جامی  می گوید 

اسرار ـغـیبیه و است ، ـبـسا  سرار   «وی ـلـسان الـغـیب و ترـجـمان ا)

هر ـچـندکسوت معانی حقیقیه که در  باز ـنـموده ،   صــورت و ـلـباس ـمـجاز 

به ـیکی از آنمعلوم نیست که وی دست ارادت  ته و در ـتصوف  یری گرـف  ـپ

 طایفه نسبت درست کرده باشد ، اما سخنان وی چنان بر مشرب این طایفه

واقع شده است که هیچکس را با آن اتفاق نیافتاده. » 

ـهیچ دیوان «وی همچـنین از قول دوستی از سـلسله ی نقشبندیه می اـفزاید  : 

٢۲٨۸»به از دیوان حافظ نیست اگر مرد صوفی باشد.

       اـیشان  ک(م او را پر از مـعما و رمز و مـعرفت های پـنهانی فرض می

«ـکردند، که  ظاهر می ـپرستی و خوش ـباشی  و صوفی ستیزی « » « »  

  تنها پردهای نازک بر محتوای آن بود. این رویکرد سر انجام در تفسیر»  «

فه ی ـغیبی که حدود دوـیست سال پس از مرگ حافظ تألیف شد ، به »  لطـی

 آـنجا رسید که ـپیر ـمغان را ـعلی ابن ابـیطالب  و شیخ را ـحضرت « » « »

آدم بپندارد. نویسنده در تفسیر بیت :

مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ      

چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد

ای « » : عبیر کرده، می ـگوید   «رمز ـگرایی حافظ را به ـنعل واژگون زدن ـت

 آدم تو وعده کردی که گندم نخوری  و خــوردی اما علی در عمرش نان گندم

اما ـعلی کردی  وعده  تو ـفقط  چون  رید او ـهستم.  که ـم من ـمرنج  خــورد. از   ـن

 ٢۲٩۹»وعده ی نکرده را بجا آورد.

ـ   در سیر   این تـف صاحب  ـ   صفوی   هد  شیعه ی ـع صوفی  دارابی   محـمد 

حافظ   پرداخـته بر   ها   جویی  لف عـیب  وجوه مخـت به  خود  تاب  قدمه ی ـک  ـم

 است.  بنا بر تحلیل او،  عیب جویان ،  بعضی  از اشعار را بی رتبه  « »

٧۷۶٨۸برای پیر گلرنگ نگاه کنید به شرح سودی، جلد دوم ، صفحه ی ٢۲٧۷
 برای تمام مطالب جامی در این صفحه و صفحه ی قبل نگاه کنید به  نفحات ا)نس،نــورالدین عبدالرحمان جامی، نشر سخن، صفحه ی٢۲٨۸

۶١۱۴ 
۵۶ نقل به معنی ، لطیفه ی غیبی، محمد دارابی،کتابخانه ی احمدی، صفحه ی ٢۲٩۹



 ، بعضی را بیمعنی و بعضی را مغایر با اصول مذهب حق امامیه « » «

دانسته اند. در این تقسیم بندی دارابی تلویحـاً به سابقه ی نگاه» «   می

معما گرایانه به  شعر حافظ اشاره می کند. »     

:نخست از قول عیب جویان می گوید

:اول آنکه بعضی سخنانش بیمعنی است  مثل آنکه   »

  ماجراکم کن و بازا که مرا مردم چشم   

 خرقه از سر بدر آورد و به شکرانه بسوخت

»و اگر معنی داشته باشد از قبیل معما و لغز خواهد بود...

آنگاه در رفع شبهه میگوید :

و هرگاه شخصی را آن رـتبه و استعداد نـباشد ، که این ـمعانی ـ که       » 

که آن اصط(ح را نـداند ، )زم نیـست  ـ و آن  انداخته  عارف پـرتو   در قـلب 

گاه کـسی مـقدمات تفـسیر نـداند ،مـعانی هر   ک(م بیمعـنی بـاشد. چـنانکه 

»قرآنی نخواهد فهمید. این است که لغز و معما به نظر میآید... ٣۳٠۰ 

       محمد دارابی می کوشید دیوان حافظ را از هر گونه شایبه ای از جمله

  لغز و معما پاک کند و با وجود تمام مانع هایی که پیش رو داشت ،« »

راشیدن یاف' و حـتا معـنی ـت تألیف کـتاب ، معـنی  هدفش از  قدس ببخـشد   ـت

برای آـنچه بی رـتبه ، بیمـعنی و غـیراصولی به ـنظر میرسید، بود.  با « »  

آغاز شده بود «  »این حال کوشش او  پایان راهی است که روزی از شکل 

به لـغز و معـما « » « » دارابی  اشاره ی  می انجامـید.  به محـتوا   وایـنک 

 نتیجه ی رویکرد شکل گرایانه ای است که در عصر تیموری نسبت به کشف

 معما در شعر حافظ پیدا شده بود.  یکی از مبتکرانه ترین  برخــوردهایی که

 در این رابطه بجا مانده ، یاف' بعضی اسم ها است که پهلوان محمد « »

حافظ اـنـجام داده ـ  از )ب(ی اـبـیات  به طـریق مـعـما  ـ  دراین عـصر   نامی 

است.

  پهلوان محمد ابوسعید ، کشتی گیری به انواع فضل آراسته و به[ ]

 علم ادوار و موسیقی بلکه به جمیع فنون پیراسته در معما چنان بود که  ...

این ثل  کرد ـم می  استخراج  اسم  کرده او  ما  ـن صد مـع شاعر ـق که  یتی   از ـب

 از آن استخراج کرده است[ ] :علی  مَطلع خواجه حافظ که اسم   

٨۸ و ٧۷لطیفه غیبی صفحات ٣۳٠۰



ا% یا ایهالساقی ادر کاسا و ناولها     

 ٣۳١۱ که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها 

و از این مطلع امین بیرون آورده است « » :

حالیا مصلحت وقت درآن می بینم    

٣۳٢۲  که کشم رخت به می خانه و خوش بنشینم

 و از این بیت اسم تقی را استخراج کرده :

گنج زر گر نبود کنج قناعت باقی است       

٣۳٣۳  آنکه آن داد به شاهان به گدایان این داد

و از این مطلع شجاع را بیرون آورده :

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد    

٣۳۴ نهال دشمنی بر کن که رنج بی شمار آرد

 اگر چه روـیکرد پـهلوان مـحمد به رـمزپردازی حافظ شکلی و ظاهری است و

 گذشته از آن ، اراده ی عمل را الزامـاً به حافظ منتسب نمی کند ، در حالی

می حافظ  کردی محـتوایی دارد و اراده ی عـمل را در  دارابی روـی  که محـمد 

هر اما  اسد  ،  می شـن این اراده  قام ـکشف تحـقق  ها در ـم خود را تـن  داند و 

داش' ـمـعانی ـمـرموز که ک(م  او را ـمـستعد  این ـحـیث  افراد از  این   دوی 

 بداـنند ـمشترکند.  پـهلوان از ترـکیب ـعین در ـعشق و لی « »       « » « »

ولی واژه ی علی را استخراج می کند  و   دارابی برای خنثی » « »  «در  

پیر مغان وعده ی شیخ را به جای آورد »کردن رندی  حافظ که می گوید  » 

ـعلی را به ـمیان می ـکشد. به این ترـتیب ـخطی می بیـنیم از ـنحوه ی »نام  » 

ایان ـعصر تا ـپ موری  آغاز ـعصر تـی که از  حافظ  دیوان  به ـمرموزات  رخــورد   ـب

 صفوی امتداد دارد. طیفی که در یک سر آن  یک علی غیر ایدئولوژیک  « »

 قرار دارد، که ـمثل اسم های دیگر در ـپشت واژه های جادویی حافظ پنهان

ند.  در سر بوغ   می ـخواهد تا آن را ببـی  است و ذوقی آمیـخته با ـجنون و ـن

ثل  « » « » داریم که ـم که خاص اـلخاص  خاص ، بـل یک ـعلی  گر ـطیف،   دـی
  عشق آسان نمود اول را اول عشق گرفته که ع باشد. ولی را هم و لی فرض کرده که در مجموع علی« » « » « » « » « + » « »٣۳١۱

می شود
می را در آن گذاشته« » « » «  » »    « »٣۳٢۲  « مصلحت وقت را به مقتضای بیت می تشخیص داده و چون می گوید در آن می بینم  

که از آن آمین یا امین به دست می آید. « » « » 
 کنج قناعت را ت فرض کرده و آن را با قی جمع نموده است. « » « » « »٣۳٣۳
         می شود چنانکه .۴۶٠۰  در اینجا احتما)ً دوستی  را درختی فرض کرده که دل آن ست است و به حساب ابجد  « »  « »     ٣۳۴

   به دست می آید که معادل  «٣۳٧۷۴    را از آن کم کنیم چون گفته نهال دشمنی بر کن  ( )  ٨۸۶ارزش  عددی نهال  یعنی   « »    
شجاع است. »



 ـهیچ اسم دـیگری نـیست و آن را حافظ ـعمداً از شر شرور در زوایای مـعنی

دلی ( ) اهل  به  تا  است  کرده  فاظ هـمچون گـنجی مـخفی  صرفـاً اـل نه   ها و 

برساند.

 رشته ای که از هم نگسیخت                       

 حافظ صوفی ستیز، اینک راه به دلهای مردم برده بود تصوف نیز .

 با شتاب        بی سابقه ای نیرومند می شد. در کنار این تناقض ، عواملی

شود نخـست . هم گـسیخته ـن ها از  رشته  شد  می  باعث    که  داشت   وجود 

 تمایل به رمز و دیگر اینکه . حافظ دو پهلو و پر ایهام بوداینکه زبان 

 .اعداد و معما عارضه ی عمومی و جاذبه ی ادبی زمانه شده بود 

که استعاره سوم ایـن ها و  سمبل  استفاده از  به  یز  صوفیان ـن ایل   تـم

بود. « عادت  آمد  کام جـس$ از خ&ف  به»ها و  دست  امل  سه ـع این    

ند نزوی ـک حافظ را ـم می تواـنست  که  حل تناـقضی  برای  دادند و  هم   دست 

تا . شکل گـرفت و  حافظ از همـین رهـگذر   راهـکاری ایـجاد کـردند مـعـمای 

زمانه ی ما ادامه یافت.

وجود تو معمایی است حافظ

که تحقیقش فسون است و فسانه


