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 ۱آیا حافظ، لسان الغیب بود؟

 ای آنکه جز از شعر و غزل هیچ نخوانی

 هرگز نکنی سیر دل از تنبل و ترفند

 )کسایی(

ست: باز گو کنندۀ آن چه در عالم این معانی ها به ملقب به لسان الغیب است. لسان الغیب در فرهنگ ها و لغت نامهحافظ 

که اسرار نهانی و پنهانی  غیب وجود دارد. لقب خواجه شمس الدین  حافظ است. ) فرهنگ فشرده سخن(  زبان نهان. آن

ها که با آن کنند و گویند با واقع  د حافظ شیرازی داده اند بعلت تفألالدین محمگوید. لقب حافظ.  نامی که به دیوان شمس

 مطابقت کند.) لغت نامه دهخدا( 

افه مقدرات تا سرحد خر که به اند. یعنی کسانی حافظ داده نظر نگارندۀ این مقال، چنین لقب را سطحی نگراِن  زود باور بهبه

های تلقینی، سخت به پیران و مرشدان دست بگیر زمان و  ها و روش هاساس آموز که به پرستی باورمند بوده اند، کسانی

 هایی ها و نشانه جو نمود که آیا در گسترۀ اشعار حافظ چنان پیش زمینههم باید جستپیشا زمانی خود باورمند بوده اند. با این

ش به او چنین لقبی را مرگ های دیر تر از وجود داشته که زود باوران سطحی نگر  بعد از مرگ شاعر و یا در دوره

 تفأل دیوان حافظ گردید، تاریخ تفأل به های  قبلی در همین اثر اشاره به که در دو جا از نوشتهارزانی کرده باشند؟ طوری

ها  دیوان حافظ بسیار قصه ها با مراجعه به خواهد گشت. در بارۀ مطابقت رویداد اش برروز مراسم تشیع جنازه دیوانش به

مندان مندان و عالقهارادت گذاریم بهرا مییک تحقیق و پژوهش جداگانه ضرورت است که آن ها گفته شده است که بهانو داست

های وجود  ها و پیش زمینه شویم که آیا در سروده های حافظ نشانهجوی آن میجا در جستچنان راه و طریق، و در این

ه در ک د سطحی نگران زود باور به او لقب لسان الغیب بخشیده باشند؟  منآن یک تعدابهداشته است که با توصل و تمسک 

همان دید و ام، بهدر همین اثر و در یک مورد انکار از کرامت حافظ و حافظیان نموده« حافظ، شاعر مداح و طماع»مقالۀ 

 این ابیاتش نیز توجه گردد:  ام. با پیوند همان مورد به نظرم ثابت قدم

 سیاهيه قطران از حیوآب صد چشمه  -دهین گشاو دهللا بر ملك ارك كلك تو با

 هياهر چه خوي خاتم فرماو توست آن ملك  -عظماسم ار انواهرمن نتابد ابر 

 ماهيغ و خندند مراو نش و دابر عقل  -هر كس كه شك نمایدن حكمت سلیمادر 

 و یا ابیات ذیل:

 چه مژده ها دادستعالم غیبم    -چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب

 نشیمن تو نه این کنج محنت    آباد است  -که ای بلند نظر شاهباز سدره نشین
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 ندانمت که در ین دامگه چه افتادست -ترا  زکنگرۀ عرش می زنند صفیر

این لقب نه از جامعۀ شکاکان و نه از سوی علمای ژرف نگر دینی به او داده شده، بل این لقب از طرف باورمندان سطحی   

که با واقعات مطابقت می کرده، لسان الغیب گفته علت تفأل، دیوان حافظ را نیز ازینحافظ ارزانی گردیده است. به نگر به

 اش. طوالنی دارد که  شاید آغاز آن  بر گردد به روز تدفین و تکفین اند. تاریخ تفأل از دیوان حافظ سابقۀ

گردد. اما شاید که روایت تفأل از اش کامالً برمال میهای انتقادی ش با سرودهجدال حافظ با زاهدان و منبریان ریاکار دوران

 ته باشند.مندان حافظ )باورمندان به کرامت و والیت( بعد ها ساخته و بافدیوانش را ارادت

 این چند بیت دیگرش ی در ابیات خود در زمینه داشته است، بهکه حافظ صاحب کرامت بوده باشد، خودش ادعاهای رندانهاین

     نیز توجه گردد:

 گویم  آنچه استاد ازل گفت بگو می -در پس آیینه طوطی صفتم داشته اند

 ش: و  هم این ابیات

 گفت باز آی که دیرینه این درگاهی -سحرم هاتف میخانه به دولتخواهی

 پرتو جام جهان بین دهدت آگاهی -همچو جم جرعۀ ما کش که سر دو جهان

 شاهنشاهی افسر دهند و ستانند که -باشند قلندر رندان میکده در بر

 دست قدرت نگر و منصب صاحبجاهی  -خشت زیر سر و بر تارک هفت اختر پای

دار است که در جوامع عقب افتاده و معتقد خود را خط رابط عالم غیب بداند، معلوم چنین ادعا های کرامت نماید و کسی که

گردد در ابتداء که از چند بیت باال معلوم میگردند. پس طوریش باورمند میاوهام، افراد فراوانی به والیت و کرامتبه

 ها زود نندگان شعرش کاشته است که بعداذهان خوا را توسط ابیات و اشعارش در زمین محصولیحافظ خودش  تخم چنان 

ی چون جامعه ما والیت و کرامت وی باورمند گردیده و تا امروز در جوامع عقب افتاده باوران سطحی نگر و ساده دل، به

 نگرند.تفأل می حافظ، وقایع و حاالت ناآمده را از دیوانش بهیابیم که با ارادت بهافراد زیادی را می

اجابت التجاء و دعایش از طرف بارگاه الهی شده باشد  اش به شاه منصور با اشاره بهید مدعی مرتبه بخشیدر بیت زیر، شا

 طور بسیار رندانه نزدیکی و قرب خود را به بارگاه الهی وانمود ساخته است: و در این بیت به

 که التجا به جناب شهنشهی آورد. -رساند رایت منصور بر فلک حافظ

تقسیم  چند دسته زیرحافظ که در برگیر اکثریت پارسی زبانان و نیز پارسی دانان است، از نظر این قلم بهطرفداران شعر 

 شوند:می

شعر او توجه داشته اند. این جماعت که اکثریت  کسانی که از روی ذوق و ارتفاع خواست های نفسانی و شهوانی به -1 

خود پیچیده اند و در  های جنسی به درد و رنج محرومیت مانند حافظ به گیرد،  کسانی اند کهدوستان شعر او را در بر می

آتش جان سوز شاد کرده و آبی بههای حافظ خود را ارضاء و دل های سنتی و دینی فقط با عاشقانه جوامع در بنِد حصار

ان جویرسمی و دولتی، دانشهای دینی تا شاگردان مکاتب  اند. این جماعت از طالب مدرسه های درونی خویش پاشیدهخواست

همه  که بهگردد. چنانسوادان را شامل میگرایان، ناجنس گرایان، باسوادان و بیجنسشمول هم گاه ها، بهو استادان دانش

هایش های فراوان ذوقی در سروده های شوقی وعاشقانه است و حکمت هویدا و برمالست، شعر حافظ بیشتر مشمول جنبه

مند داشته ها عالقهزنجیر کشیده شده و در بند سنت موضوع در هر عصر و زمانی در میان مردمی به زند و اینموج می

سو ایناند. اما از چند سال به  ست که در آن گیر ماندهمندی در حقیقت نشان دهندۀ بیرون جستن از زندانیاست. چنین عالقه

کنم که اگر روند گردد و فکر میهای شاعران دیگر میعاشقانهاستفاده از انترنت کم کم دارد جای گزین ابیات حافظ و 
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ها دیوان حافظ و اشعار کسانی دیگری از این ایل وخیل  بیشترین خوانندگان خود  این منوال باشد، در آیندهفرهنگ جامعه به

 را از دست خواهند داد.

مندان ادب و زبان اند . چنین افراد که در کُل عالقهمندان  شعر حافظ زیبا پرستان کالم و سخن  و بخش دیگری از عالقه -2

شوند. افراد این در هر عصر و زمان تعداد شان در جامعه کم و اندک اند، از بهترین خوانندگان شعر حافظ محسوب می

بعضی از  اربینند و نه نواقص و اضرگروه بیشتر کسانی اند که  اشعار او را نه در آیینۀ شرعیت و دساتیر دینی دیده و می

راه دمانی را تا زبان و ادبیات خواهد بود، با خود همسخنان او را از روزنه های دیگر. به فکر من حافظ  چنین یاران و هم

 گام خواهد داشت؛زیرا شعر حافظ از لحاظ زیبایی و زیبایی شناختی در باال ترین سطح جا دارد.و هم

تفأل که از جهاتی مشمول گروه  ل خرافات و واهمه پرستان بشمول باورمندان بهمندان سطحی نگر  و بهتر بگویم اهباور  -3

 مسایلی چون کرامت  و پیشوایی پیران و دستباشند که باورمند مقدرات اند و بهشوند، بیشتر کسانی بوده و مینیز می« 1»

لوم ساینسی و گسترش شبکه های اجتماعی  بگیر های راه  امروز و فردا باور دارند. این گروه نیز با پیشرفت سرسام آور ع

 در حال کم شدن است. 

در جوامع عقب افتاده و دربند و گرِو خرافات و موهوم پرستی که حتا دیوانگان و بیماران حاد روانی را مرشد و پیر و 

اد و دانش جامعه دانند، کسی چون حافظ راکه با رندی وسرایش اشعار ناب، خود را  حتا در میان اهل سوصاحب کرامت می

ش انکار گونه  بتوانند از کرامت و والیتچنان مقامی جا زده است، چهسو بهاینپارسیان و پارسی دانان  از مدت چند قرن به

دد و گری جامعه ما  کودکی با مشکل تکالیف عصبی و روانی متولد میی یک سید و ایشان و خواجهنمایند؟ وقتی در خانه

شود و صدق و شود، هر حرکت غیر عادی و غیر منتظرۀ او نشان و عالمت کرامت پنداشته میرگ میوقتی آن کودک  بز

ی خودهای با خون و نَسبی قابل حرمت و احترام، حتا هر دیوانه و بی گردد. گذشته از افراد خانوادهوی افزون میاخالص به

ورزند. مثالً در شهر مزارشریف کسی است و ارادت می چو افراد اخالصهم دانند و  بهرا ولی و دانای اسرار غیب می

سن میانه سالی قرار دارد. این مرد دیوانه و  گفتند و حاال بهمی« اولیاقل دیوانه»که در گذشته بچه ها او را « اولیاقل»نام به

گردنش یی بههها و سرک های شهر با یک سگ ولگرد که تسم بیمار روانی در نوجوانی با تن و پای برهنه در کوچه

زد و همین کار ها و کرده های وی به نزد اکثریت افراد جامعۀ معتقد ما عالمۀ کرامت و والیت پنداشته آویخت پرسه میمی

ی ووی بدهد، اگر آن شخص بهش را بهگی رسیده است، وقتی از کسی بخواهد که بوتسن میانه شد. حاال که اولیاقل بهمی

ش را نیز بخواهد های تنگذارد و اگر لباسآورد و در اختیار او میاش را در میهیچ حرفی کفشارادت داشته باشد بدون 

روپیه را  11نماید، مگر اکثِر همان افراد، کش میاش را هم به او پیشپوشاند و لباسدر همان لحظه خود را با چادری می

خاطر عوضی های چنان بیماران روانی و عصبی به ان بهمندهای ارادتکشدهند. چنین پیشیک مستحق قابل کمک نمی به

 ست که بالوسیله اولیاقل و یا کسانی دیگری چون او، انتظارش را از خدا در دنیا و آخرت دارند.چند سد برابری

دی سعکریم، چهارکتاب و دو اثِر حضرت پایان رساندن قرآن آید زمانی که طالب مدرسه بعد از بهاز دوران کودکی یادم می

گفتند.  زیرا در این جامعه اول یک انسان می« دیوانه حافظ» ش را نمودند، حافظ و دیوانخواندن دیوان حافظ می شروع به

های با حضور فکر و دهند و چنین موقف را انسانخود دیده و باز به او موقف و مقام روحانیت و کرامت میرا دیوانه و بی

بیاورند. حافظ نیز در ابیات و اشعارش خود را دیوانه، الابالی و مست و خراب  خوانده  دستتوانند بهذهن و حواس نمی

 اش:است که از جمله در این سروده

 گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند -دوش دیدم که مالیک در میخانه زدند

 با من راه نشین بادۀ مستانه زدند -ساکنان حرم  ستر و عفاف ملکوت

 قرعۀ فال به نام من دیوانه زدند  -نتوانست کشید آسمان بار امانت

دانست  که در بین عامه و حتا یی با عالم غیب، خود را دیوانه خوانده است، چون میحافظ با بیان و اشارۀ چنان رابطه

 خودی بوده است.نگی و بیخواص یکی از نشانه های اهل کرامت، دیوا
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اش با تزریق و تلقین سخنانی چون حافظ از اوهام پرستی های مردم جامعههمبینم که مرد عالم و دانای سخن وقتی می 

و کرامت سؤ استفاده نموده است، در برابر چند مال و رهبِر دستار به سر و دریشی و نکتایی پوش  مرتبه گیری روحانیتبه

 کنم هرآید. فکر مین انتقادم بند میهاست باالی گرده های مردم سوارند، زبانام دین و دیانت سالاحساس وطنم که بهبی

باشد و اگر مردم هر موقف علمی و اجتماعی که قرار داشته باشد باز هم دارای حس خود خواهی و خود پرستی می انسان به

ی ساده دالن ها نخواهند شد؛ولی در جامعهی برای چاق شدن چنان انسانجامعه از دانش و دانایی برخوردار باشند، زمینه

نمایند. از را از مردم جامعه میناک  رشد نموده و حد اعظم استفاده جویی های شانشکل وحشت ش باور چنان افراد بهخو

جاست که در جامعۀ امروزی ما،  گروه های مافیای داخلی با پیوند دست های استعماری منطقه و جهان در تالش افتاده همین

گاه ها نیز چندان دارند. مردم ما به ازدیاد مکاتب و دانشادنا ترین سطح نگه اند تا  دانش و آگاهی مردم این خطه را در

رفت مشعل علم و دانش برافروخته نشد و آن اماکن چنان که انتظار میخوش نباشند، زیرا در مکاتب و دانشگاه ها آندل

در قرا و مراکز شهر های کشور  خود گرفته اند. در ضمن مدارس دینی رسمی و غیر رسمی کهبیشتر جنبه تجملی را به

گاه ها و مراکز علمی تجملی ما.  مردم فعالیت دارند، در تاریک سازی  اذهان عامه بیشتر فعال اند تا روشن سازی دانش

این جامعه باید این سخن تلخ را بپذیرند و بدانند کسانی که با استفاده از جهل و نادانی شان امروز در رأس چوکی های با 

یل ی باد آورده و تحمخاطری که آن عده دار آگاهی فرزندان عامه نیستند. بهنشسته اند، نیز چندان خوشبین و طرف صالحیت

یک عدۀ معدود  که بهکنم از ملت و مردمیدانند. من تعجب نمی شده، بقای زندگی و منافع شان را در جهالت مردم دیده و می

ها را به بازی ببازند؛زیرا  مایه و  منافع شخصی شان، سرنوشت و حتا زندگی آنخاطر ابقای حیات و  اجازه داده اند تا به

های اسارت  آگاهی و حتا خود رضایی مردم جامعه ما دارد. پس مردم این جامعه تا وقتی زنجیرنا ی این تجاوز ریشه بهپایه

ند داشت و رسیدن به زیر سایه درخت آزادی، وضاحت که لیاقت آزادی را نخواهتن و جان تنیده اند، نگسلند بهرا که خود به

آزادی های نسبی و اولیه خود دست نخواهند  نظر من هیچ ملتی در هیچ مقطع زمانی حتا به خواهد. بهزحمت و جسارت می

یی که روحیه و جوهر ست مردم جامعهیافت تا وقتی که خود را از شر خرافه و واهمه های ذهنی و تلقینی نرهانند. واضح

ی و رفاه آزاد اد منشی را در بستر فرهنگی خود داشته باشند وقتی مقید و اسیر کشور دیگری شود، زود یا دیر بالخره بهآز

گردند، اما مردم ما اگر قرن ها در برابر خصم و دست های بیرونی برزمند و خون بریزند، روی آزادی و آسایش نایل می

 هها ب های رویا رویی با انگلیسی جربه کرده ایم. افغان ها سه مرتبه در جنگرا نخواهند دید و این موضوع را در تاریخ ت

هبری ر گر شان در گرو استعمار باقی ماندند. وقتی ملت ما بهپیروزی نایل آمدند ولی باز از طریق شاهان و بزرگان معامله

نام دین توسط چند مال و با توطئه های به دست آوردند، دیری نپایید که باز هماستقالل کشور را به« غازی امان هللا خان»

پیشوایی یک بیسواد در جال استعمار افتادند. پس یک ملت تا وقتی که خود را از آلودگی خرافات پاک نسازد  روی بهشت 

گونه در تمام تغییرات و تحوالت سی و چند سال اخیر با وجود پیروزی در برابر ارتش سرخ، آزادی را نخواهند دید. همین

ً باز هم مردم این جامعه در آتش افروخته خود سوخته و می سوزند و جز بدبختی، فقر و باز هم اسارت و کشتار خودی بعدا

 که در جوامعگردم و آن ایندست نیاورده اند. در این مبحث به طور گذرا موضوع دیگری را نیز یاد آور میچیزی دیگری به

ی خانواده ها با نبوغ ترین فرزندان شان را در آموزش علوم دینی به مدرسه ها می عقب افتاده وسنتی چون جامعه ما، بسیار

فرستند، در مدارس دینی که به شاگردان کتب دینی تدریس می گردد، در رابطه به نوشتن، امال و نیز  آموزش علوم دیگر 

که فرزندان شان را در مکاتب رسمی  گیرد. در شهر ها و قرای نسبتاً پیشرفته، خانواده هایهیچ گونه کوششی صورت نمی

نمایند، در آن اماکن نیز بیشتر توجه به علوم متداول دینی است و در مضامین دیگر بویژه علوم دولتی شامل آموزش می

جاست که با نبوغ ترین و خالق ترین جوانان این جامعه در مکاتب یا در شود. از همینساینسی و طبیعی چندان توجهی نمی

جا باید ارزیابی نمود که تا حال حتا در توجهی اراکین دولتی را در زمینه از آنشوند. بیافتند و یا شاعر میت میپی سیاس

والیات درجه یک نیز مکاتب تجربی و مسلکی نداریم و چندان توجهی در این راستا نشده است. در سال های اخیر با وجود 

 درد جامعه ما نیز همینا به این مورد توجهی ننمودند. بلی خواست بزرگان بیسرازیر شدن ملیارد ها دالر، بزرگان دولتی م

است که این ملت در خواری و غربت و نادانی بسر ببرند تا آن ها خوبتر بتوانند از ایشان سواری بگیرند. به این شکل ماشین 

سیاست مدار بیشتر مساعد بوده است.  اوضاع و احوال جامعه ما از ناگزیری برای تولید و پرورش سه گروه مال، شاعر و

انتخاب محترم دکتر اشرف غنی به حیث رئیس جمهور این کشور را فال نیک دانسته ام. رئیس جمهور کشور ما با وجود 

های گوناگون داخلی و بیرونی، بیشتر از هر فرد دیگر این جامعه متوجه نواقص نصاب آموزشی معارف رویارویی با چالش

. وی در یکی از بیانیه های اخیرش از کثرت تعدد مضامینی که باید یک دانش آموز در دوران مکتب کشور بوده است

ی عمده در نظام تعلیمی معارف کشور دانست. من یقین دارم که جناب رئیس جمهور بیاموزد یاد آوری نموده و آن را نقیصه

گاهان و خبره گان جامعه خواهانم که تا توان دارند در با تدابیر الزم در پی درمان این درد بزرگ نیز خواهد شد و از آ
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

تطبیق برنامه های این چنینی ریاست جمهوری کشور را از هیچ گونه همکاری دریغ نورزند. پس آگاهان عمل نماییم تا 

 تاریخ دو باره تکرار نشود و باز حسرت خور کسی دیگری چون غازی امان هللا خان نباشیم.

 پایان
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