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  ت عرفاني حافظ شيرازيبررسي واژگان زنانه در غزليا
  *2، الهه عليخاني1عزت مالابراهيمي

  دهيچك
ها را واژگـاني   توان آن مي طور ظاهري كه به است در صد غزل اول ديوان حافظهايي  موضوع اين مقاله بررسي واژه

معنـاي ظـاهري   ، ها و اينكه آيا منظور شاعر از آوردن اين الفاظ براي يافتن معاني و مفاهيم پنهان آن .زنانه دانست
از  اين پـژوهش  .داشته استدر نظر اش مفاهيمي ماوراء معناي ظاهري اين الفاظ را  هاست يا در ذهن و انديشه آن

ل يـ تحل يز براين يفيل محتوا به صورت كيو از روش تحل استاي  كتابخانه ـ ياسنادنيز ق يو روش تحق يفينوع ك
كـه در  اينبـا  (به زن نداشـته اسـت   اي  اتش صراحتاً اشارهير غزلچه حافظ د اگر. اشعار حافظ بهره گرفته شده است

، بـه بيـان ديگـر    .يعارفانه است نه اجتماع يكل طور غزل حافظ به، او انتقاد از اجتماع وجود دارد يها از غزل يبرخ
گـاه  ياحـافظ ج  ةشـ يدر اند زن ،)پروردگار اسـت  يكه همه مدح و حمد و ثناهايي  عاشقانه است؛ عارفانهـ  عاشقانه

جـا خواسـته از خداونـد خـود سـخن       فهم عامه و ادراك بهتر همگان هـر  يحافظ برا .دارد يار واال و ارزشمنديبس
ه از پروردگـار و  يـ اسـتعاره و كنا  ،او از زن ةفات عاشـقان يتوص همةاو پرداخته و  يها ييبايف زن و زيبه توص ،ديبگو
  .قاً اشاره به خداوند استيدق

  ناگدواژيكل
  .واژگان زنانه زن، عرفان، ،يزرايحافظ ش
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  مقدمه
هـا و رسـاالت    ار رفتـه و كتـاب  يسـخن بسـ   ،رانيبزرگ ا يسرا غزل ،حافظ يشعر و زندگ ةدربار

از  ياريكه بسـ  ي،رازين محمد حافظ شيالد خواجه شمس. ر درآمده استيتحر ةبه رشت يمتعدد
 ةسـت سـال  يخ هزار و دويتار يران در طيا يسرا ن غزليتر نظران او را بزرگ پژوهان و صاحب ادب

خ يدر سراسـر تـار   ،سبك حافظ. ا آمديمور به دنيز و تين چنگيب ةدر فاصل ،دانند ي ميشعر فارس
ش از او يبـزرگ پـ   يسـرا  دو غـزل . فـرد اسـت   به گانه و منحصري ي،شعر فارسة ست ساليدو هزار
غـزل عاشـقانه را و    يدغزل عارفانه را به اوج رسانده بود و سع يو سعدي بودند كه مولو يمولو

 .]1[ عارفانه سرود ـ ق كرد و غزل عاشقانهين را تلفيحافظ ا ،ن مؤتمنيالعابد نيبه قول استاد ز
 ،ف جمال و جالل خالق است و با لغات خطيكه موضوعش عشق به حق و توص يغزل عرفان

 ،و نغـز  يمعنـ پر ،وجدآور و جذاب .دارد مي انيرا ب يو معشوق رموز عرفان  ، ميزلف ،چشم ،خال
. قت استيحق ياتعالي روح و سير آدمي در صحراي جان و عالم معن ةبخش و ماي آرام، شورانگيز

رسـاند و   مي غزل عارفانه را به اوج كمال ـ حافظ يعني ـ شعر و غزل و عرفان ةنابغ ،در قرن هشتم
 ييبـا يت و زلطافـ  ةن است كه هميت ايواقع. ]2[ دهد مي و برتر به دست ينمودار و شاخص عال

از  ياشـارات و اصـطالحات خـاص رو    ةاست كه در پشـت پـرد   يميات حافظ در فهم مفاهيغزل
ات حافظ يرا در غزل يالفاظ و اشارات يدارد ماورا ين پژوهش سعيا. ]3[ ده استينامحرمان پوش
  .به زن دانستاي  توان اشاره مي ن الفاظ رايا يكه از لحاظ ظاهر كند يبررس ياز لحاظ عرفان

  يطرح مسئله و سؤاالت اصل
م و در خـانواده  يـ خود را مـد نظـر دار   يانسان با خدا ةدر عرفان رابط .است عارف يحافظ شاعر

 ياش بـا خـدا شـهوات نفسـان     ب انسـان در رابطـه  يرق. ميرا شاهد )زن و شوهر(زن و مرد  ةرابط
زن را آزرده ، اشدداشته ب 1»يجنس«زن و شوهر اگر مرد فقط به زن نگاه  ةاوست و حال در رابط

ن يـ ا يده اسـت كـه وقتـ   شـ م يترساي  عارفانه ـ عاشقانه ةرابط ،در شعر حافظ. كند مي و ناراحت
د مـأمن و  يـ كـه با  ييجـا  يعني ،شود مي وارد جامعه و به تبع آن وارد نهاد خانواده يعشق معنو

  .رديگ مي عشق و عاطفه شكل مملو از يخانوادگ يك فضاي ،مكان عشق باشد
  :اند از عبارتن پژوهش يا ياصل يها شحال پرس

آينـد، بـه چـه اشـاره دارنـد؟ آيـا معنـاي         مي كه در غزليات حافظ زنانه به نظرهايي  واژه. 1
مد نظر شاعر بوده است يا اينكه حافظ از اين الفاظ به صـورت اسـتعاره و كنايـه و    ها  ظاهري آن

  مجاز بهره برده است؟
  دارد؟اي  يات او جايگاه و رتبهحافظ و در غزل ةآيا زن در انديش .2

                                                        
1. sex 
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  قيروش تحق
  نيـ روزگـاران ا  ةدر همـ  ين شـاعر زبـان فارسـ   ين و پر رمـز و رازتـر  يتر حافظ شاخص ،شك يب

ات او يـ غزل يد شـرح عرفـان  شـ تالش  ،است عارف يكه حافظ شاعر از آنجا. استبوده مرز و بوم 
 ،همچـون زلـف   ينيمضـام  يوقتـ ، گاه زن در اشعار او بـود يجا يو چون هدف بررس شود يبررس

هـا را حمـل و    تـوان آن  ي ميكه از لحاظ ظاهر، ...دلبر و ،اري ،ناز ،عشوه ،كرشمه ،لب ،رخ ،سويگ
تمـام   ،كار يدر ابتدا .شد يبررس يات از لحاظ عرفانيآن اب ،شد مي افتي ،بر زن دانستاي  اشاره

و اسـتاد   ينـ يحمـد قزو عالمه م ةنسخ( ديوان حافظغزل  500 همةن بود تا يهمت و تالش بر ا
ل كمبـود  يـ اما متأسفانه بـه دل  ،وان شروع به كار شدياز اول د بنابراين. شود يواكاو )يقاسم غن
  .]4[شد  يغزل اول بررس 100ناچار فقط  وقت به

شـتر  ياما حجم ب، بوده است )اي كتابخانه(ي شتر روش اسناديب ،ن پژوهشيق در ايروش تحق
از ؛ بنـابراين،  وان نوشته شـده اسـت  ين ديكه بر ا ي بودوح عرفانو شر ديوان حافظكار تمركز بر 

  .ات استفاده شده استيل غزليتحل يز براين يفيل محتوا به صورت كيروش تحل

  نهيشيضرورت و پ
ق يـ پـژوهش و تحق  يست و جـا يناي  كار ساده يرانيدر شعر شاعران ا يرانيت زن ايافتن شخصي

 يگـاه زن در شـعر شـاعر   يكـردن جا  دايـ ناگفته نماند كه پالبته  .است يار خالينه بسين زميدر ا
ن ياست و ا يتر ار سختيكار بس، هاميا ه ويكه شعرش پر است از رمز و راز و كنا ،همچون حافظ

ص مرز عرفـان  يد هم اغلب تشخيو شا يده است كه گاهيكشان ييكار را به جا ،و ظرافت يسخت
  .ستين يكار چندان آسان ،ساده يِنيزم ياز زندگ

 ي،پژوهـ  طور كـل در بـاب حـافظ    اش و به ياو سبك شعر ةشيافكار و اند ،اشعار حافظ ةدربار
 ياديـ كـار ز  ،گاه زن در شـعر حـافظ  ياما در مورد جا. فراوان است.. .نامه و انيكتاب و رساله و پا

ن موضـوع اصـالً كـار    يـ ا يطـه و رو ين حيتوان گفت كه در ا مي تأجر صورت نگرفته است و به
  .ن حوزه استيق در اين تحقيآغاز ةواقع نقط صورت نگرفته است و پژوهش حاضر در يپژوهش

ن يـ بـا موضـوع ا   يد كمـ يـ آ مي ليها در ذ كه ذكر آن يقاتيتحق، گرفته صورتهاي  يبا بررس
  :پژوهش مرتبط بودند

  ؛]5[ ينطنز يه صفارياثر مهد »گاه زن در شعر حافظيجا«با عنوان اي  مقاله. 1
  ؛]5[ يانين بيرياثر ش »نيالد گاه زن در نزد موالنا جالليجا«عنوان با اي  مقاله .2
  ؛]6[ اثر مريم حسيني »رمزپردازي زن در ادب عرفاني«ديگري با عنوان  ةمقال .3
اثـر  » عرفان و تصوف در ايرانة بررسي نقش زنان ايران زمين در گستر« با عنواناي  مقاله .4

  ؛]8[ شهره انصاري
  .]7[ لوسينه اثر مارتويان» مباني عرفان حافظ« ا عنوانباي  نامه پايان .5
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 اهداف
  ؛بررسي جايگاه و شأن رفيع زن در ادبيات و سنت ايراني .1
 .بررسي هويت و شخصيت ارزشمند زن ايراني .2

 آشنايي با عرفان اسالمي
سراسـر   ،با معارف شكوفا و پربار و بالنده و الهي ،درخشان آيين مقدس اسالم يهنگامي كه پرتو

ر و جويندگان حقيقت و كمال انساني را از چشمة كو مسلمانان متف كردجهان ظلماني را روشن 
 در ،هـاي گونـاگون   همگان را برانگيخت كه از جوانب و جنبـه  ،زالل دانش و معرفت سيراب كرد
 ،هاي وصول به حقيقت مطلق و غايت و نهايت وجـود بينديشـند   باب توحيد و شناخت حق و راه

تعالي و قرآن كريم و احاديث و اقوال و سيرت نبوي و پيشـوايان ديـن كمـك     از حق ،رويبدين 
گرفتند و انديشة عالي خداشناسي و سير و سلوك طريق معرفت را رشد دادنـد و پروردنـد و آن   

تعالي و   آوردند و شيوة حركت و سير در راه ارج و بسيار بزرگ و پهناور در را به صورت مكتبي پر
 .]2[نسانيت را آموختند تكامل ا

وجـود آورد كـه آن را    يك مكتب فكري و علمـي بـه   ،اين انديشة تابناك و اين سير و سلوك
صـوفيان و عارفـان دانشـمند و    . نام نهادنـد  »تصوف«ناميدند و راه و رسم و طريقت را  »عرفان«

رف اسـالمي و قـرآن و   با استفاده از علوم و معا ،بين ايراني و بزرگان جهان اسالم پارسايان روشن
انگيـز در   گوهـا و عبـارات زيبـا و دل   و ها و گفت عرفان و تصوف را تدوين كردند و بحث ،احاديث
از  ،خصـوص در نظـم و نثـر فارسـي     بـه  ،هـا  ها و آثار خـود گنجانيدنـد كـه بسـياري از آن     كتاب

  .]2[ شاهكارهاي علمي و ادبي و عرفاني ايران و جهان است

 فانيآشنايي با ادبيات عر
از ابوزرعة بوزجاني در قرن چهارم هجـري و اشـعار عارفانـة ديگـري كـه نشـان       اي  اشعار عارفانه

كه شعر عرفاني از اواسط اين قـرن پيـدا شـده     بيانگر اين است ،دهد مربوط به اين قرن است مي
خوانـد و سـخنان منظـوم     بسيار شعر مـي  ابوسعيد ابوالخير در مجلس وعظ ،در قرن پنجم .است
 ،در ايـن قـرن  . ده اسـت كرگردآوري و چاپ ها را  آنسعيد نفيسي  كهوب به او فراوان است منس
هاي صوفيانه و عارفانة باباطاهر همداني به زبان لري سروده شده و همچنين اشعاري بـه   بيتي دو

اشـعاري بـه    ،باز در اين قرن .شده است لهجة كازروني به وسيلة ابواسحاق بن شهريار خوانده مي
ها همانند رباعيات منسوب بـه   انصاري نقل شده كه بعضي از آن هللاز خواجه عبدا ،رباعي صورت

افكار صـوفيانه و عارفانـه    ،بار با استادي و مهارت تمام سنايي نيز نخستين .ابوسعيد ابوالخير است
بـه  اشعار عرفاني رو به كمال رفت و شـاهكارهايي   ،را در انواع شعر فارسي وارد كرد و پس از آن

  .]2[وجود آمد 
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غزل عرفاني كه موضوعش عشق به حق و توصيف جمال و جالل خالق است و با لغات خط، 
معنـا و نغـز،    دارد، جذّاب و وجدآور، پـر  و معشوق، رموز عرفاني را بيان مي  خال، چشم، زلف، مي

. يقت استدر صحراي جان و عالم معنا و حق بخش و ماية تعالي روح و سير آدمي  شورانگيز، آرام
غزل عرفاني با سنايي آغاز شد، اما غزليات سنايي به كمال پختگي و لطافت و شور و شوق كامل 

هاي عطّار لطـف و   حال، راه را براي سرايندگان بعد باز كرد و بعد از او بعضي از غزل اين با. نرسيد
اني و هـاي مجـازي و عشـق حقيقـي و عرفـ      هـاي عطّـار دربـارة عشـق     غـزل . ذوق بيشتري دارد

  .قلندريات است كه بر ترك همة عاليق و شكستن رسوم و آداب مبتني است
 در قرن هفتم، بسياري از غزليات عارفانة سعدي و فخرالدين عراقي وجد و حـال و لطافـت و  

كه نمودار كامل آن در شور و مستي و آهنگ غزل و بيان حقيقـت   داردگيرايي عارفانة بيشتري 
 ،در قـرن هشـتم  . در ديوان شمس يا ديوان كبير است ،الدين نا جاللغزليات موال ،عرفان و عشق

رسـاند و نمـودار و    مـي  غـزل عارفانـه را بـه اوج كمـال     ـ يعني حافظ ـ نابغة شعر و غزل و عرفان
  .]2[ دهد شاخص عالي و برتر به دست مي

  آشنايي با عرفان حافظ شيرازي
در اسـت و  منثور عرضه شـده   رساالت و آثاردر  اغلبدر حوزة زبان و ادب عربي  عرفان اسالمي 

و  المكيــه فتوحــات ،بدينســان .حــوزة زبــان و ادب فارســي بيشــتر در رســاالت و آثــار منظــوم 
ترين آثار عرفان اسالمي در جامة نثـر عربـي اسـت و     ترين و شهره عمدهابن عربي الحكم  فصوص

ــ   عرفان اسالمي رين آثارت شيخ محمود شبستري برجسته گلشن رازاثر مولوي و  مثنوي معنوي
دانسته و مدارك و شـواهد   مالمتيهحافظ را از  ،اهل تحقيق. ]1[ اند در جامة نظم فارسي ،ايراني

حافظ با هفتاد و دو ملّت سر صلح دارد و همچنين حقيقت  .اند فراواني در اين باره به دست داده
عقل راهي نـدارد   ،در كوي عشقعرفان او عشق است كه عقل در برابر او ضعيف و ناتوان است و 

  .نيستاي  و كاره
  .]2[ كاره نيست كاين شحنه در واليت ما هيچ بيارميما را ز منع عقل مترسان و

 ،دربـارة اينكـه عـارف اسـت     ،بودن حافظ بحث و مناقشه باشد يا روا باشـد  اگر دربارة صوفي
عا كند كـه حـافظ عـارف    جاي بحث و ترديدي نيست و اگر كسي اد ،گرايش عرفاني دارد يعني

شناختي بـه   زده است و صرفاً گرايش زيبايي مي كرده و خود را به عرفان مي »تعارف« نبوده بلكه
نه حافظ را درست شناخته است و نه عرفـان   ،عرفان و عبارات و اصطالحات عرفاني داشته است

  :ي عرشيها غزل. ه استكردرا و فقط تهمت ناروا و ناحقي به دامان پاك حافظ وارد 
دوش «، »كـرد  مـي  جـم از مـا   ها دل طلب جـام  سال«، »در ازل پرتو حسنت ز تجلّي دم زد«

خبر بكوش  اي بي «، »خانه زدند ك در مييدوش ديدم كه مال«، »وقت سحر از غصه نجاتم دادند
هاي عرفاني را فقط به صرف علم و اطالع عرفاني و بـدون   همه غزل و آن» كه صاحب خبر شوي
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هـاي سـراپا    هاي حافظ و منظومه فرق بين غزل. توان سرود و احوال عرفاني نميها  جربهداشتن ت
در همـين اسـت كـه     گلشـن راز نظير منظومة  ،عرفاني كه در حكم رساالت منظوم عرفاني است

توان و بـراي   مي توان سرود و دومي را تجربه و بدون داشتن احوال و عوالم عرفاني نمي اولي را بي
  .سرايي كافي است علم و اطالعات عرفاني و البته مهارت نظم شعر و منظومه داشتنمي دو

حاصل آنكه حافظ از تصوف رسمي كـه نماينـدگان آن پيـر و صـوفي و مظـاهر آن خرقـه و       
كند و در عوض به عرفان نظـري و   مي تعبير ما فرار گيرد و به انتقادكنان فاصله مي ،خانقاه است

خانـه   ير مغان و رند و مظاهر آن خرابات مغان و ديـر مغـان و مـي   رسمي كه نمايندگان آن پ غير
  .برد مي است پناه

خانـه بيـان اسـتعاري     و روي آوردن او به خرابات يـا مـي  ] صومعه[= اعراض حافظ از خانقاه 
همين فرار او از تصوف و پناه او به عرفان اسـت كـه حـديثي متـواتر در شـعر اوسـت و شـواهد        

  :شيواي بسياري دارد
  ريا به هوش آمد مگر ز مستي زهد رود حافظميخانهز خانقاه به مي ـ
  ندا مرو به صومعه كانجا سياهكاران بيا به ميكده و چهره ارغواني كن ـ

  شيخ ما گفت كه در صومعه همت نبود گر مدد خواستم از پير مغان عيب مكن ـ
    ]1[... ـ و 

  هاي زنانه در شعر حافظ واژه
اگـر هـم عشـق را     .عرفـان اسـت   ،محتـواي ادبيـات فارسـي    ةرين مايه و سـرماي ت مهم ،ترديد بي

يـد و  ؤبلكـه م  ،فقط معارض هـم نيسـتند   اين دو قول نه ،ترين مضمون ادب فارسي بدانيم بزرگ
بيشـتر از دوسـوم شـعراي    . ]1[ عشـق الهـي   ؛زيرا اساس عرفان عشـق اسـت  ، مكمل همديگرند

در بعضي اولويت . سوم عرفاي مسلمان ايراني شاعرند از دو سو بيشتر ند و از آنا زبان عارف فارسي
سنايي و عطار و مولوي عارفان شاعرند و سعدي  .و غلبه با عرفان است و در بعضي با شعر و هنر

  .]1[و حافظ شاعران عارف 
اش از  وارستگي او و آزادي. حافظ در سير و سلوك و عرفان و توحيد به حد اعالي كمال رسيد

از سـوي ديگـر، اشـعار    . ]2[گر اسـت   ت مادي و ظواهر زندگي جهاني در شعرش جلوهقيد تعلقا
چنان با مقام علمي و صفاي دروني او گره خورده است كه بسياري از معاصران او شعر او  خواجه آن

زلف، «مضاميني همچون  غزليات حافظدر . ]3[دانستند  را حكمت و تفسير قرآن در قالب نظم مي
» ...يار، كرشمه، خال و خط، روي زيبا، چشم، عشوه، فريب چشم، ابرو، دلبر، ناز و گيسو، رخ، لب،

شده  ها الفاظي همچون موارد ذكر در اين پژوهش همة ابياتي را كه در آن. توان يافت وفور مي را به
توان حمل بر اشاره بـه زن   ، كه از لحاظ ظاهري مي)غزل اول ديوان 100البته در (شد  يافت مي

  .ها پرداختيم مشخص كرديم و سپس از لحاظ عرفاني به بررسي و كندوكاو در آن كرد،
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  :كنيم در اينجا براي نمونه به چند بيت گزيده از ديوان، كه بدين ترتيب بررسي كرديم، اشاره مي
  ها تاب جعد مشكينش چه خون افتاد در دلز زان طرّه بگشايدصباكاخرايبه بوي نافه

 )2، بيت 1غزل (
  رفت و آن عتاب كجا آن كرشمه كجا خودبشد كه ياد خوشش باد روزگار وصال

 )7، بيت 2غزل (
  به خال هندويش بخشم سمرقند و بخارا را رااگر آن ترك شيرازي به دست آرد دل ما

 )1، بيت 3غزل (
  سيما راچشم ماه قدان سيه سهي ندانم از چه سبب رنگ آشنايي نيست

 )5، بيت 4غزل (
  ز فريب او بينديش و غلط مكن نگارا سياهت ار كرد به خون ما اشارت ةمژ

 )3، بيت 6غزل (
  كز دلم يكباره برد آرام را با دالرامي مرا خاطر خوشست

 )7، بيت 8غزل (
  ما زين سبب جز لطف و خوبي نيست در تفسير ما كشف كردروي خوبت آيتي از لطف بر

 )5، بيت 10غزل (
  خرام ماسرو صنوبر ةكايد به جلو قدانه و ناز سهيچندان بود كرشم

 )4، بيت 11غزل (
  هاي كباب جان و سينه بر هستلب لعل تو را حقوق نمك

 )6، بيت 13غزل (
  ناب ةهمچو حافظ بنوش باد پيكربر رخ ساقي پري

 )8، بيت 13غزل (
  رخ رنگين غريبخوش فتاد آن خال مشكين بر اي كه در زنجير زلفت جاي چندين آشناست

 )4، بيت 14غزل (
  نسرين غريبةهمچو رنگ ارغوان بر صفح در رنگ روي مهوشتمينمايد عكس مي

 )5، بيت 14غزل (
  و آبت وي مرغ بهشتي كه دهد دانه اي شاهد قدسي كه كشد بند نقابت

 )1، بيت 15غزل (
  ت شرابتسا پيداست از اين شيوه كه مست راه دل عشاق زد آن چشم خمارين

 )4، بيت 15غزل (
  قصد جان من زار ناتوان انداختهب خمي كه ابروي شوخ تو دركمان انداخت

 )1، بيت 16غزل (
  فتنه در جهان انداخت فريب چشم تو صد فروشي كردخودهيك كرشمه كه نرگس به ب

 )3، بيت 16غزل (
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  ...و
توجـه   درخـور بسـيار جالـب و    م،كنـي  مـي بررسي كه ك از اين ابيات را ياما شرح عرفاني هر

  .آوريم مي اختصار شرح عرفاني چند بيت را به ،در اينجا براي نمونه .است
  :2، بيت 1شرح عرفاني غزل 

شـدن پـرده از جمـال كثـرات و      ما در انتظار نفحات قدسي و تجليات جمالي محبوب و گشـوده 
دل فريفتگــان و  هــا كــه بــه اش چــه خــون ظــواهر بــوديم؛ امــا پيچيــدگي آن و جهــت جاللــي

  .]3[ ...جمال او نايل بشوند ةباختگانش ننموده و آنان را اجازه ندادند تا همواره به مشاهد دل
  :3، بيت 6شرح عرفاني غزل 

 ،ات به كشتن و فناي ما اشاره نمـود  چنانچه تير مژگان و تجلي جمالي آميخته با جاللي! محبوبا
مبـادا از ايـن عمـل بـازش      .اسـت  تو و عاشقت خواهد بكند كه آن عين مطلوب مي بگذار هرچه

  .]3[ ...داري
  :1، بيت 15شرح عرفاني غزل 

دانـم پـس از    نمـي ! دلم غايب گشتي ةاي معشوقي كه مرا با هجران خود مبتال ساختي و از ديد
الهـي و اشـك چشـم خـود پـرده از رخسـارت برداشـته و بـه          ةدل و لطيف ةمن چه كسي با دان

 .]3[ ...شود مي دمن جمالت بهره ةمشاهد
 ،چهـارم ابيـات   درصـد و بـه عبـارت ديگـر يـك      25يعنـي در حـدود   ، درصـد  55/24 ،واقع در
و  دريافتيم كـه معنـا   كرديم،ك از اين الفاظ را نيز بررسي يوقتي شرح عرفاني هر .گونه بود بدين

 رتا جايي كه يك لحظه به ذهـن خطـو   ؛آوري پشت اين الفاظ نهفته است مفهوم عميق و حيرت
كرد كه چرا حافظ اين معاني عميق و دلنشين عرفاني را پشت الفاظي پنهان كرده است كـه   مي

گـردد كـه    مـي  الؤدرنگ ذهنش بـه دنبـال ايـن سـ     خواند بي مي كه غزليات او رااي  هر خواننده
واقع حافظ عاشـق كـدام زن بـوده اسـت كـه چنـين        و در! حافظ چه كسي بوده است؟ ةمعشوق

  !چنين سوخته و گداخته شده است؟ ايش كرده و در هجر و دوري او اينعاشقانه او را ست
گردي  ها مي كني و هنگامي كه به دنبال پاسخ آن اين سؤاالت را وقتي با خود مطرح مي

بيني، همه و همه، حكايت از چه دارند؟ جـز   ها پيش رويت مي اي كه از واژه و شرح عارفانه
هايمان در كنار  است و حافظ قرآن و ديوانش در خانهالغيب  اينكه حافظ عارف، او كه لسان

مان، مدح و ستايش و توصيف پروردگار و شرح  قرآن است و ديگر كتب مقدس و مطهر ديني
عشق الهي در دل و در تمناي وصال او و ديگر مفاهيم و معاني عرفـاني را در پشـت و وراء   

. اي زميني دانست اي به زن و معشوقه رهتوان آن الفاظ را اشا الفاظي آورده كه با نگاه اول مي
زمـين در توصـيف خـدا از     سراي تاريخ ادب و واالترين عارف ايـران  ترين غزل و اينكه بزرگ

اي غير از ارزش و منزلت و شأن وااليـي كـه خداونـد     هايي زنانه بهره جسته است، نكته واژه
نند بسياري از شعراي ديگر رساند، زيرا اگر حافظ هم ما متعال به زن عطا فرموده است نمي
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خواسـت در توصـيف    توانست و نمي گاه نمي ديدي منفي و گاه منزجرانه به زن داشت، هيچ
  .هاي زنانه به كار برد خدا واژه

انسان را به ياد بيتـي از عـارف    حافظ دقيقاً ةچنين جايگاه ارزشمند و وااليي از زن در انديش
حكيمانـه و   ،دقيـق  ،چقدر زيبـا  مثنوي معنويازد كه در اند مي» الدين موالنا جالل«الشان  عظيم

  :فرمايد مي خور شان و منزلت زن در
  گوئيا مخلوق نيست ،ست آناخالق معشوق نيست،پرتو حق است آن

  »ست نه مخلوقا خالق) زن(موالنا معتقد بود كه «
او زن را . كنـد خواست جامعه را متحـول   ، ميحق با بخشيدن چنين ارزش وااليي به زن و به
خوانـد كـه ايـن طـرز انديشـه را در       مي» حق يپرتو«داند و او را  مي» معشوق«همسر  عالوه بر

اگرچـه خـانم    .]5[ تـوان يافـت   گذشته و بعد از او در تاريخ نزد هيچ مرد انديشمند ديگري نمي
تـاريخ   در«متعـالي را  ة اند كه اين انديشـ  ارزشمند خود ذكر فرموده ةبياني در مقال  دكتر شيرين

ايـن بررسـي كـه پـيش روي      ةترين نتيجـ  مهم ،»توان يافت نزد هيچ مرد انديشمند ديگري نمي
  :بسيار مهم است كهة كيد بر اين مسئلأشماست نيز ت

توان به رد و نقشي  در غزليات شاعر بزرگ و عارف واالمقامي چون حافظ نمي اگرچه صراحتاً
رات و اسـتعارات و كنايـاتي كـه او از خداونـد در     اشـا  همـة  ،از انديشه او در باب زن دست يافت

خـدايي  «تا جايي كـه بـه ناگـاه در ذهـن     ؛ و توصيفاتي زنانه است ها هاشار ،هاي خود آورده غزل
بيانگر اين نكته است كـه حـافظ    توان متصور شد و اين دقيقاً مي خداي يكتاي حافظ را از »زنانه

همـان  «و به عبارتي  »بودن امي باالتر از مخلوقمق«خود  ةنيز همچون مولوي براي زن در انديش
 .نظر داشته است را در »بودن خالق

حافظ توصيفات زنانه را در اشاره به پروردگار يكتا و يگانـه  « :توان گفت ، ميكلي طور به ،پس
مـرد   بسيار حائز اهميت اسـت كـه در افكـار ايـن بـزرگ     اي  و اين خود مسئله »به كار برده است

  .عرفان ايران بتوان چنين ارزش و جايگاه و ارج و منزلتي از زن يافتتاريخ ادب و 
باورهـا و   ،اعتقـادات  ،دانـيم كـه بسـياري از مشـكالت زنـان در سـطح جامعـه در افكـار         مي

هـايي   بتوان به پـژوهش  ريشه دارد و حال اگر )اعم از زن و مرد(فرهنگ افراد جامعه  يكل طور به
كـه ارزش و مقـام واالي زن را    ،جامعه و كشورمان بپردازيم فرهنگ و تمدن ةفرهنگي و در حوز

خلـق خـالق بـودن و نـه      ةكه تجلي آن در وسـيل  ،كه خود خداوند بزرگ و حكيم به او بخشيده
مدارانـه و واال   نشان دهيم و يك نـوع نگـرش ارزش   ،كند مي مخلوق بودن صرف زن بروز و ظهور

يم كنخصوص خود زنان نهادينه  بهو  )مرد از زن و اعم(افراد جامعه  ةفكر هم نسبت به زن را در
واقـع در حـال    نـد و در ا كه اغلب مادراني هستند كه در حال پرورش و تربيـت فرزنـدان خـويش   

بسياري از مسائل و مشكالت زنان در جامعـه   ند،ها از نسلي به نسل ديگر انتقال فرهنگ و ارزش
 .از بين خواهد رفت )حداقل مشكالت فرهنگي زنان(



  1394 پاييز، 3، شمارة 7، دورة فرهنگ و هنرزن در   388

  و نتايجها  يافته
شـد   مـي  ها الفاظي بود كه غزل ابياتي وجود داشت كه در آن 70در  ،شده غزل بررسي 100از  .1
غزل هم تمام ابياتش به جـز يـك    يكغزل تمام ابيات آن و  سه .به زن دانستاي  ها را اشاره آن

  .بيت بدين منوال بود
يــا اينكــه در خــود غــزل  غــزل هــم يــا لفظــي كــه حمــل بــر زن باشــد يافــت نشــد  30در . 2
  .كرد مدح شخص خاصي يا وصف يك مذكر است هايي وجود داشت كه كامالً مشخص مي مثال شاهد
طور ظـاهري   را داشت كه در ديد اول و بههايي  غزلي كه ابيات آن واژه 70در  ي،كل طور به .3

ت كـه  بيت وجود داش 839 ،نث استؤكند شاعر در حال توصيف يك معشوق م مي هركسي فكر
شـد بـه زن    مـي  خود داشت كه از لحاظ ظاهري باهايي  بيت الفاظ و واژه 206 ،بيت 839از اين 

  .حمل نمود
چهـارم ابيـات،    درصد و بـه عبـارت ديگـر يـك     25درصد يعني در حدود  55/24در يك كالم، . 4

در قالبي زنانـه سـتوده   ها، خدا را  گيري از اين واژه هايي را با خود داشتند كه حافظ با بهره الفاظ و واژه
  .»بازي كرده است با الفاظ دلبرانة زنانه با خداوندگار خويش عشق«: است يا به عبارتي ديگر

  منابع
 .نشر نو: تهران ،حافظ .)1378( الدين خرمشاهي بهاء] 1[
سـازمان مطالعـه و   : تهـران  ،اي بر مباني عرفـان و تصـوف   مقدمه. )1380( الدين سيد ضياء ،سجادي] 2[
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