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آشفتگی پارادایمی حافظ در برخورد با امر سیاسی

چکیده
هر انسانی در رابطه با موقعیت اجتماعی سبکی خاا

ا سیاساتور ی را در دو سااتت

نظر و عمل درپیش میگیرد .تافظ نیز به عنوان متفکر ،عارف و شاعر عهد خاود ،ااات
اندیشه و فعل سیاسی است و هدف این نوشتار بررسی موضعگیری تافظ نسابت باه امار
سیاسی ،با این پیش فرض است که وی در مانهای می یاد کاه های گوناه پایشفارض و
الگوی پارادایمی تثبیت شدهای وجود ندارد که به کنشور ی سیاسی وی جهات دهاد .در
این مقاله نخست مبانی نظری تحقیق بر اساس نظریه پارادایم کوهن تبیین و ساس

باا باه-

کارگیری روشی تاریخی ،دادههای مربوط به ندگی تافظ و محیط سیاسی-اجتماعی عصر
وی و همچنین شواهد شعری ا دیوان که شامل نظریات وی اسات ،جماعآوری و طبقاه-
بندی شده ،آنگاه با روش توایفی-تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتاه اسات .نتاای
نشان میدهد برداشت تافظ ا امر سیاسای و تعامال وی باا نهااد تکومات در دورههاای
مختلف ندگی وی متفاوت بوده است .تافظ گاه خود را به نهاد تکومت نزدیا

سااخته

است؛ این نزدیکی گاه برای نصیحت و خیرخواهی تاکمان بوده و گاه ستایش و مدح آنان
برای به دست آوردن اله و گاهی به سب
ا نهاد قدرت فااله گرفته و ل

اتترا شغل دیوانی بوده است .گاهی نیز تافظ

به اعتراض و انتقاد ا عملکرد آنان پرداخته است .به هار

تال این دوری و نزدیکی ا سویی به تمایلات درونی او و ا سوی دیگر به مانش و طار
سلوک تاکمان مانۀ وی بستگی دارد؛ بنابراین تعامل تافظ باا اااتبان قادرت تاوجیهی
با اندیشانه دارد؛ یرا مخالفتهایش باعث شادی همگاان مایشاود و مادایو وی نیاز باه
نحوی محبوبیت موقت و یا جنبهای ا جهات مثبت رجال تکومتی را نشاان مایدهاد .باه
طور کلی موضعگیریهای متفاوت تافظ در برابر سیاست ،نشانگر ناهمخوانیهای پایش-
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فرضهای ذهنی وی نسبت به امر سیاسی و همچنین الگوهای تثبیاتشاده در ذهنیات وی
برای کنش سیاسی است که در چاچوب نظریه پاردایمی کوهن میتواند تبیین شود.
کلید واژهها :آشفتگی پارادایمی ،امر سیاسی ،تافظ ،دیوان.
مقدمه

متفکر ،شااعر و

ا آنجا که تافظ یکی ا برجستهترین شاعران و عارفان عهد خود است به عنوان ی

عارف ،اات اندیشه و فعل سیاسی است .مسئلۀ این تحقیق این است که با توجه به موقعیت تاافظ
به عنوان ی

عارف ،عالم و شاعر برجسته ،چه دیدگاهی نسبت به امر سیاسی و نمود عینای ماان وی

که همانا نهاد سلطنت است ،درپیشگرفته است؟ علت تعامل آشفته و متفاوت تافظ در برخورد با امار
سیاست چیست؟ آیا او تنها به عوامل و کارگزاران تکومتی همچون محتس و مفتای و فقیاه دربااری
تاخته است یا این که سلاطین هم ا نیش انتقاد او در امان نماندهاند؟ چرا در دیاوان او مادح برخای ا
تاکمان و عوامل تکومتی دیده میشود؟ آیا تافظ شغل دیوانی داشته است؟ اینها سؤالاتی اسات کاه
این نوشتار قصد پاسخگویی به آن را دارد.
دربارة تافظ و شعر وی و ویژگیهای هنری ،بلاغی ،محتوایی و سااختار هرمنوتیا
گستردهای اورت گرفته است .درباره ندگی نامه تافظ مطالا

آن تحقیقاات

بسایار در تاککرهها و تاواریخ آماده

است .در این مینه میتوان به کتاب دکتر محمد معین با عنوان تاافظ شایرین ساخن اشااره کارد کاه
علاوه بر بررسی شرایط اجتماعی و سیاسی عصر تافظ ،فصلی مبسوط را به معرفای معاااران تاافظ
ا شاعران و امیران و و یران اختصا

داده و ضمن معرفی خصوایات هار یا

ا آناان ،چگاونگی

ارتباط تافظ با آنان را بیان داشته است .اخیراً کتابی ا آقای میرتسن ولوی با عنوان طرتای ا تاافظ
منتشر شده که به بررسی تمام این تککرهها و ندگینامهها پرداختاه اسات .نویسانده کتااب تاضار در
مقام ادب شناسی و تافظ پژوهی ندگی تافظ را ا میان چهار تاریخ و بیست و ساه تاککره جماع و
تدوین کردهاند و ی

ندگینامه بیسابقه برمبنای آن منابع نیز به قلم خود نوشته و عرضه داشتهاند کاه

مرجعی معتبر و ار شمند و روشن و روشنگر برای دوستداران تافظ و ادب فارسی است.
دربارة انتقادات اجتماعی تافظ و طنز وی نیز تحقیقات بسیاری انجام شده است .ا جمله میتاوان
به اثر ار شمند دکتر شفیعی کدکنی با نام این کیمیای هستی اشاره کرد که در فصلی مبسوط به بررسای
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ا تعریف طنز بیان میکند که در شعر تافظ نمیتاوان بیاان

اجزای متناقض آن ،عنصاری ا عنااار ماکه

دیاده نشاود و ایان

بزرگترین و مهمترین ویژگی شعر اوست که با هنر خویش و با طنز خویش ساختار متنااقض جامعاه
را تصویر میکند؛ جامعهای که ترکی

آن بر اساس ریاا اساتوار شاده اسات (شافیعی کادکنی:1921 ،

 .)119همچنین میتوان به کتاب تافظ و عرفان ایرانی تألیف آقای خسرو ملاح اشاره کرد کاه باه بیاان
محیط سیاسی و اجتماعی تافظ و جنبههای هنری شعر وی پرداختاه و ضامن تبیاین هنرمنادیهاای
شعری تافظ ،مضامین سیاسی و انتقادی وی را نیز خاطر نشان کارده اسات .وی ا تاافظ باه عناوان
شاعر ملی یاد کرده و یادآور میشود که تافظ در همه جا در تال طرد و نفی ماکه مختاار رایا آن
مان که مکه

ریا و تظاهر بود ،است .همچنین مایتاوان باه مقالاۀ «پیوناد ادب و سیاسات :دیادگاه

سیاسی تافظ :هم یستی مسالمتآمیز» ا مهادی پرهاام اشااره کارد کاه در مجلاۀ اطلاعاات سیاسای
اقتصادی چاپ شده است .نویسندة محترم به مفهوم امرو ی سیاسات نظار داشاته و بحاث گفتگاوی
تمدنها را مطرح کرده و نظرات تافظ را در این مینه مفید دانسته است .مقالهای نیز با عناوان «تسااهل
و تسامو در دیوان تافظ» ا محمدتسین نیکدار اال در مجلاه بوساتان ادب دانشاگاه شایرا چااپ
شده است و مسائلی ا قبیل مدارا با دشمنان ،نفی خودخاواهی ،نفای مطلاق بادکاری و کارم پیشاگی
و...پرداخته است .اخیراً کتابی با عنوان سیاست اندیشی تاافظ ا خاانم فاطماه ذوالفقاریاان باه چااپ
رسیده است که ا روش شناسی هرمنوتی
این است که گونهای خا

اسکینر برای خوانش اشعار بهره گرفتاه اسات و در اادد

ا روایت سیاسی را در شعر تافظ جستجو کند .البته در این اثار سیاسات

به معنای مناسبات قدرت در سطو کلان و خرد مفروض گرفته شده است.
اما دربارة تعامل تافظ با سیاستمداران وقت و بهویژه پیشفرضهاای تااکم بار برداشات وی ا
امر سیاسی و الگوی کرداری وی در این تو ه ،کمتر سخنی گفته شده است .هماه ا انتقااد تاافظ باه
مفتی و اوفی و محتس سخن راندهاند اما این امر با طرح پرسشهای ژرفتر ا بنیادهاای پاارادایمی
موجود در کردار سیاسی تافظ ،همراه نبوده است .پژوهش تاضر قصد بررسی ناو تعامال تاافظ باا
سیاست بر اساس نظریه پارادایمی کوهن را دارد و ا این منظر الگوی ایرانشهری سیاست کاه در شاعر
تافظ نمود دارد ،بررسی شود؛ بنابراین نگارنده هی منافاتی بین ایان نظریاه و روایات سیاسای دیاوان
تافظ نمییابد .بدین منظور ،نخست نظریه آشفتگی پارادایمی کوهن تبیین ،سس

ندگیناماۀ تاافظ و
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اوضا سیاسی اجتماعی عصر وی مطالعه و شواهد شعری ا دیوان وی گردآوری و در پایاان باا روش
توایفی-تحلیلی مورد تحلیل قرارخواهدگرفت .بهمنظور مینهسا ی برای آ مون فرضیۀ این مقالاه کاه
همانا بر تاکم نبودن پیشفرضهای پارادایمی ی دست و الگوی کرداری مشخصای بارای تاافظ در
تو ة سیاسی پایمیفشارد ،در گام نخست نظریه پارادایمی کوهن ،بهعناوان چاارچوب مفهاومی باه-
کارگرفته برای آ مون فرضیه ،تبیین و در گام دوم اوضا و اتوال سیاسی عهاد تاافظ ترسایم خواهاد
شد.
 -1چارچوب نظری

منظور ا چارچوب نظری ،دستگاهی مفهومی است که فرضیه در قال انتزاعی و کلّای آن تعایّن مای-
یابد و توجیه میشود و مینه برای آ مون فرضیه فراهم میآیاد .فرضایه در ایان مقالاه ایان اسات کاه
تافظ در موقعیتهای مانی و مکانی مختلف رویکردهای مختلفی را نسبت به امار سیاسای درپایش-
گرفته است .این امر در قال

مفهوم پارادایم ،تشخّص نظری و مفهومی خواهد یافت.

در نگاه کوهن پارادایم ساختار پیچیدهای است که چونان سانتی عملکارد جامعاه علمای را ساامان
میدهد و در واقع آنچه که شناخت دارای اعتبار را ا غیرآن جدا میسا د .این ساختار پیچیده بر باافتی
اجتماعی-تاریخی جای دارد و تتی کوهن برای درست نشان دادن نگاه پاارادایمی خاود باه علام ،بار
تاریخ علم و دگرگونیهای رویداده در آن تأکید میکند (کوهن.)12 :1939 ،
کوهن پارادایم را در دو مفهوم متفاوت به کار برده است .یکی پاارادایم چوناان میناه ،ار شهاا و
سا وکارهایی که میان عضوهای جامعه علمی یکسان است و دیگاری پاارادایم چوناان یا

نموناه و

الگوی تکینه و تاریخی .البته باید توجه داشت که فروکاستن پارادایم تنها به معنای دوم نادرسات اسات
و آگامبن ( )1931و چالمر نیز بر آن هستند که کوهن هر دوی این برداشتها را به کاار بارده اسات.
وی به گونهای دقیقتر میگوید که کوهن در یادداشتی که برای چاپ کتابش در سال  1310ماینگاارد
به مر بندی میان معنای گسترده این دانشواژه ،یعنی سرچشمۀ بنیادها و قاعدهها و معنای خاا تار آن
یعنی الگو باور داشته است (چالمر  .)103 :1912 ،در این مقاله نیز پارادایم هم باهمعناای پایشانگااره-
های ذهنی و هم بهمعنای الگوهایی است که بر بستر اجتماعی-تاریخی جای گرفتاه اسات و در ماناۀ
تافظ ،به سیاستور ی جهت میدهد .البته همانگوناه کاه کاوهن نیاز در نگااه خاود باه دگرگاونی
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پارادایم برآن تأکید دارد ،این پیشانگارهها و الگوهای کنشور ی سیاسی همیشه (همانند مانۀ تاافظ)
ساختاری تثبیتشده ندارد .کوهن وضعیتی را که پارادایم ساختاری تثبیاتشاده دارد ،علام باههنجاار

1

مینامد که در آن برسر پیشفرضها و الگوها ،اجماعی در میاان اعضااج جامعاۀ علمای وجاود دارد و
اعضاج آنها را بدیهی میپندارند و بدون خودآگاهی نسبت به آنها ،در چارچوب آن با جهاان رویاارو
میشوند و دربرابر ،در وضعیت پیشاعلمی و بحران ،اجما شکسته مایشاود و ایان الگوهاا و پایش-
فرضها ،بهجای آنکه مطلق فرض شود و بهگونهای پرسشناپکیر ،پایۀ برخاورد ماا باا جهاان خاار
باشد ،خود تبدیل به مسئله میشود و نهتنها اعضاج برداشتهای مختلفی مییابند ،بلکاه باا رهاا کاردن
موضو شناخت ،در رابطه با قال

و چگونگی شناخت بحث میکنناد (کاوهن .)111 :1939 ،در ایان

چارچوب کوهنی ،سیاستور ی تافظ را میتوان در وضعیت پیشاعلمی جای داد .چرا که نه سااختار
پارادایمی تثبیتشدهای وجود داد و نه وضعیت آشفته ،برآمده ا انقلابی در پایشفارضهاا و الگوهاای
پارادایمی و شکستن اجما اعضاج ی

اجتما است تا مینه بارای چارخش پاارادایمی فاراهم شاود.

بلکه پیشفرض این مقاله آن است تافظ در ماناهای مای یاد کاه های گوناه پایشفارض و الگاوی
پارادایمی تثبیتشدهای وجود ندارد که به کنشور ی سیاسی وی جهت دهد.
 -2اوضاع سیاسی -اجتماعی ایران در عهد حافظ

ولااادت تااافظ در اولهااای قاارن هشااتم هجااری و تاادود سااال ( 111ه.ق) در شاایرا اتفاااق افتاااد
(افا .)121 :1913،ندگی تافظ ا دوران سلطنت ابوسعید بهادرخان ( 197-117ه.ق) آغا شاد و در
دورة تیمور ( 201-197ه.ق) ادامه یافت .در اوایل سدة هشتم که آن را باید به تق قارن تاافظ نامیاد،
ایلخانان بر سراسر ایران ا جمله بر فارس تکومت داشتند .چنانکه خانادان اینجاو در نیماۀ اول قارن
به نیابت ا ایلخانان بر فارس مستولی بودناد و در نیماۀ دوم ،خانادان آل مظفار جاای آل اینجاو را در
فارس گرفتند تا آن که تیمور در بار دوم به شیرا تاخت و با قتل عام امرای این خاانواده ،ریشاۀ ایشاان
را برکنااد و ا آن بااه بعااد فر ناادان و فر نااد ادگان وی ایاان ودیفااه را برعهااده داشااتند (رسااتگار
فسایی.)111: 1921،
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بنابراین دورة ندگی تافظ مصادف با تکومت اتابکان سلغری فارس است .تافظ هماۀ عمار در
شیرا ندگی کرد .شیرا در دورهای که تافظ تربیت میشد اگرچه وضع سیاسای آرامای نداشات اماا
هنو مرکزی بزرگ ا مراکز علمی و ادبی ایران و جهان اسلامی به شمار میآماد ولای عاوارض ساوج
اجتماعی و فرهنگی تملۀ مغول در این دوران در فارس آشکار بود (افا.)127 :1913،
ا آغا تمله مغول رو به رو ا فضایل اخلاقی و آداب پساندیده اجتمااعی و ملای کاساته و بار
فساد اخلاق جامعه ا هر جهت افزوده میگشت .دنباله ایان اختنااق ناپساندیده باه قارن هشاتم ،قارن
تافظ نیز کشید و بر شدت آن افزوده گشت .دلم امیران و عاملان تکومت باه کماال باود .سالاطین و
امرا که سرمشق و نمونه کامل عیار مردمند ،خود به فساد منسوب بودناد .بزرگاان درباار نیاز در تنازل
اخلاق به کمال بودند( .معین.)13-19 :1911،
ا سوی دیگر ،دوران تافظ دوران بیثباتی بود چنان که شانزده امیر در فارس فرماانروایی داشاتند.
تکومت این عده در فااله  72سال عمر تافظ ،نشاان ا بایثبااتی اوضاا و نابساامانی اجتمااعی و
سیاسی رو گار میدهد .به عنوان نمونه به قاول ااات شایرا نامه «شایرا در جنگای وتشاتناک در
مدت بیست رو که هر دو لشکر به مبار ت اقدام مینمودناد فریااد ا نهااد خلاق برخاساته .جمهاور
ایشان دست به دعا برداشتند و مشتی عوام دست به تارا بردند»(غنی.)101 :1917،
عصر تافظ عصر نوخاستگانی نامرد تا ه به دوران رسیدگان بیفرهنگ و رجالی است کاه تاال را
برای رسیدن به هدفها و آمال ودگکر خود مغتنم میشمارند و به گکشتگان باه دیادة خاواری مای-
نگرند ،غال

رجال شر و سیاست برای مقامات دنیوی خود را با طبقات فاسد تاکم یا اجتماا هام-

رنگ میکرده و این مثل را به کار میبستهاند که «خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شاو»(رساتگار
فسایی.)110 :1921،
به هر تال دوران تافظ عصر بدبینی و یاس و رو گار ارادههای درهم شکسته و مردمی بایآیناده
است که جز فقر و تباهی و فساد نمیبینند و تسلیم تقدیرند و خود را با یچه سرنوشات مایپندارناد و
به همین جهت کوشش و جوششی ندارند (همان.)119 ،
تافظ قطعاً تنها غزلسرای قرن هشتم هجری است که توانسته است این اوضاا و اتاوال بحرانای
و پرآشوب رو گار خود را با همۀ غمها و شادیها ،امیدها و نومیدیهاا ،ریاکااریهاا و دشامنیهاا و
ابتلائات دیگر مردم دوران خویش بیان دارد و همه را در طیفی وسیع و هماهجانباه و پرتااثیر در غازل
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خود بگنجاند .تصویری که تافظ ا رو گار خویش ارائه میدهد نمادی ا جامعاهای غام ده و درهام
آشفته و رن آ موده و بیامید است (رستگار فسایی.)11-11 :1921،
 -3تعیین جایگاه و اهمیت پادشاه و نهاد حکومت

ا آنجا که انسان موجودی اجتماعی است نیا مناد باه اجتماا و بارای اداماۀ تیاات و معااش خاود
نیا مند همکاری با دیگران است و ا اینجاست که اجتماعات انسانی شاکل میگیارد .خواساتهاا و
آرمانها و انگیزههای آدمیان در ندگی متفاوت است .یکی در پی لکّتجویی ،دیگاری در پای کسا
کمال و معرفت و آن دیگر درپی کس مال و ثروت .اگر مردم به خود رها شوند ،ممکن است کاه باه
تقوق دیگران تجاو نمایند و کار به تنا و پیکار بکشد و ثباات جامعاۀ انساانی بار هام بخاورد؛ ا
اینرو ی

تاکمیّت اجتماعی و سیاسی ضرورت مییابد .به این مهم ،هم فلاسفۀ قدیم توجّه داشاتهاند

و هم ادیان بزرگ.
ا جمله فارابی در این باره دارای آراج برجستهای اسات .فلسافه سیاسای فاارابی بایآنکاه فلسافه
سیاسی تصرف در عالم و آدم باش ،درباره سعادت انسانی ،ا مجرای فضیلت بحاث مایکناد و نشاان
میدهد که «ایجاد فضیلت در وجود انسان آن است که افعال و سانن فاضاله ،پیوساته در شاهرها میاان
امتها رای و شایع باشد و همگان مشترکا آن را به کار بندند»(فارابی101: 1971،؛ باه نقال ا طباطباایی،
 )1 :1921و البته این امکان پکیر نیست مگر به وسیله تکومتی کاه در پرتاو آن ،ایان افعاال و سانن و
عادات و ملکات و اخلاق ،در شهرها و میان مردم ،روا یابد و این تکومت باید در علاقاهمناد کاردن
مردم به تفظ این ملکات کوشا باشد تا ا میان نروند.
فارابی همچنین رابطۀ سیاست با دیگر نهادهای اجتما را در نظریۀ انداموارة اجتمااعی خاود کاه ا
افلاطون اقتباس نموده بیان کرده است .در این نظریه ،اجتما انسانی مانند پیکاری اسات کاه بارای بقاا
نیا مند همکاری اندامهای خود است و در این پیکر عضوی به نام قل هست (که رئی

بادن اسات)،

ودیفه خونرسانی و تعکیۀ تمام اندامها را به عهده دارد .علاوه بر این همچنان که االاح و فسااد قلا
به دیگر اجزا سرایت میکند الاح و فساد تاکم هم بر تمام جامعاه تاأثیر مایگاکارد (فاارابی:1971 ،
17؛ به نقل ا طباطبایی )2 :1921 ،و این نکتهای است کاه عرفاا هام باه آن توجّاه داشاتهاند .اجتماا
انسانی نیز نیا مند رئیسی است که هماهنگ کنندة فعّالیّت تمام عناار و نهادهای اجتماعی است.
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دور ا انتظار نیست که سیاست و تاکمیّت با تماام افاراد انساانی و مساائل مرباوط باه آناان

سروکار داشته باشد و تقّ دخالت در تمام امور اجتماعی را ا آن خود بداند .با این تفسیر ،تعامال باین
تاکمیّت و افراد جامعه به ویژه عارفان ،دانشمندان ،فقیهان و شاعران نیاز قابال تبیاین و تفسایر اسات.
تافظ نیز ا این قاعده مستثنی نیست .اگرچه به داهر چنین مینماید که در اندیشه عرفاانی نمایتاوان
اندیشه سیاسی تأسی

کرد اما در طول تاریخ به نمایندگان برجسته اندیشه عرفانی ایرانی برمایخاوریم

که اندیشه سیاسی داشتهاند ا جمله شیخ اشراق سهروردی ،امام محمد غزالی ،شایخ نجام الادین را ی
و . ...این نکته نیز نیا به توضیو ندارد که خاستگاه االی اندیشه سیاسی دوره اسلامی ایران و آبشاخور
آن ،نظریه شاهی آرمانی ناشی شده ا اندیشه باستانی و اندیشههای رتشتی بود و به طور عماده آنچاه
را که اندیشه سیاسی ایرانشهری مینامیم بر اندیشه شاهی آرماانی اساتوار اسات .برخای ا نماینادگان
بزرگ اندیشه ایرانی در دوره اسلامی ا جمله فردوسای ،شایخ نجام الادین دایاه ،باباافضال کاشاانی و
...شاهی آرمانی را در کانون تاملات خود قرار دادهاند و ا این دیادگاه باه نقاد سالطنت واقعااً موجاود
پرداختهاند .البته جریان دومی نیز به وجود آمد که بتادری ا جریاان اول تاوان بیشاتری گرفات و آن
اندیشه سیاسی واقعبینی و تتی سیاست واقعگرا بود و بیشتر ا آنکه به نقاد واقعیات سیاسای بساردا د
در توجیه و استقرار آن کوشید که مهمترین و بزرگتارین نمایناده ایان جریاان ،خواجاه نظاامالملا
طوسی بود (طباطبایی.)111 :1921،
تال در اینجا به تبیین کنشور ی سیاسی تافظ در برابر نهاد قدرت میپردا یم:
 -4موضعگیری حافظ در برابر نهاد حکومت

ورق گردانی رو گار و تحولات سریع مانه ،دورة شاعری تافظ را یکی ا پرتادثاهتارین ایاام تااریخ
ایران کرده و پیوند شعر او با توادث رو  ،تنو شگرفی باه مضاامین و موضاوعات شاعر او بخشایده
است (ریاتی)11 :1911 ،؛ بنابراین تافظ در جای جای دیوان خود به بیاان نظریاات خاویش درباارة
تکومت پرداخته است .اگرچه او مستقیماً تاکم و سلطان را خطاب قرار نداده اماا طعان و تعاریض-
های او به عاملان و کارگزاران تکومتی ا قبیل قاضای و مفتای و واعاظ و فقیاه و ...نیاا ی باه آوردن
شاهد و مثال ندارد.
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در پارهای ا اشعار دیوان نشانههایی است تاکی ا شغل دیوانی تافظ؛ اما مناعت طباع وی چناان
است که وی را وابسته و دلبساته درباار نسااخته اسات .وی گویاا ا دوساتان و نزدیکاان شااه شایخ
ابواسحق است .اما در دورة امیر مبار الدین ا نقادان تکومت خاونریز و سراسار ریاا و تزویار وی باه
شمار میآید .ا سوی دیگر تافظ دوست فر ند وی یعنی شاه شجا است .شاواهد یاادی در دیاوان
دربارة این بخش ا ندگی وی در دست است.
بنابراین تعامل تاافظ در دورههاای مختلاف نادگی وی و همچناین در دورة تاکماان مختلاف
متفاوت بوده است .گاه تافظ را در دستگاه دیوانی میتوان دید ،گاه او را در نقش ی

منتقاد و مصالو

اجتماعی و گاه وی را شاعری مدیحهگو مییابیم .با توجه به شاواهد نادگیناماهای و پاارهای اشاعار
دیوان میتوان به دستهبندی این دورهها پرداخت:
 -1-4حافظ و نزدیکی به نهاد حکومت
 -1-1-4حافظ مدیحهگو

بنابر آنچه در متون تاریخی و شعر تافظ میخوانیم ،معااران قدرتمدار تافظ ا نظر تااریخ ،ماردم و
تافظ ،در درجات مختلفای ا محبوبیات قارار داشاتهاناد .تاافظ باه سالطان بااذوق و شاعرپیشاه و
شاعردوست مان خود شاه شیخ ابواسحق اینجاو (مقتاول در  112ه.ق) علاقاۀ بسایار دارد و او را کاه
پادشاهی ولایت بخش است موج

رونق و آبادانی فارس میشناساد و دریغااگوی اوسات (رساتگار

فسایی.)13 :1921،
راستی خاتم فیرو هی بواسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود
(تافظ)111 :1919،
پ

ا این که شاه شجا به جای محتس

(امیر مبار الدین) نشست در آغاا اماارت ،شاادخواری

و بیبند وبااری دوران بواساحقی را تجدیاد کارد .تاافظ در قصایدهای وی را مادح گفات و ادهاار
خرسندی کرد و درهای مجل

بر روی شاعر با شد و شاید با شاه جوان ا همین راه باب دوساتی و

ارتباط گشوده شد .داهراً تافظ در این دوران شغل دیوانی داشته است و ا پارهای اشعار برمیآیاد ،اماا
این که در کدام دوره ا عمر خویش به کار دیوانی پرداختاه درسات و روشان نیسات ( ریان کاوب،
.)110 :1921
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شاه شجا که امیر و شاعر و ادی است ( 127-199ه.ق) به دو دلیل مورد توجه تافظ باود؛ یکای
این که با سلطنت او دوران پرتعص

و خونخواری و ریاکاری امیر مبار الدین (پدر خود شااه شاجا )

که تافظ او را محتس میخواند ،به سر آمد و دوم این که شااه شاجا ذوق ادبای خااای داشات و
همچون تافظ ا نه سالگی قرآن را ا تفظ داشت و بااذوق و ادبپارور و علامدوسات باود .دیاوان
عربی و فارسی داشت که در مان خود او جمعآوری شاده باود (رساتگار فساایی .)19 :1921،شااعر
ابیات یادی در مدح این شاه شاعر پیشه دارد:
قسم به تشمت و جاه و جلال شاه شجا

که نیست با کسم ا بهر مال و جاه نزا
(تافظ)100 :1919،

داور دین شاه شجا آنکه کرد

روح قدسی تلقه امرش بگوش
(همان)131،

جبین و چهره تافظ خدا جدا مکناد

خاک بارگه کبریای شاه شجا
(همان)101،

البته ناگفته نماند که هرک
کند که این پادشاه اات

این چند غزل را که تافظ در مدیحه شاه شجا سروده بخواناد گماان

کمال عدل و داد و دارای فضیلت و تقوی بوده است و تال آنکه پادشااهی

به قساوت و بدنهادی و ساتمگری او در تااریخ ایاران ماککور نشاده اسات .او در ساال  113ه .ق در
اافهان پدر خود امیر مبار الدین محمد را مقیاد و کاور نماود و ساس
تب

او را در قلعاه سافید ممسانی

کرد .فجایع این پادشاه دالم به این تد نماند .در سال  121ه .ق فر ند رشاید و خاوبروی خاود

سلطان شبلی را مقید داشت و همان معامله که با پدر پیر نماود باا پسار جاوان تجدیاد کارد .دیگار ا
افات ذمیمه او که همه مورخان نوشتهاند افراط در شرب مدام است که غال اوقات مسات و لایعقال
بود .ا آثار شوم الکل عج

نیست که او را به این گونه جنایات ناپسند برانگیخته باشد (معاین:1911 ،

 .)103و این مدحگوییها دربارة رجال و افرادی دیگر ا عالمان و بزرگان هم مان نیاز معماول اسات؛
مانند این نمونهها:
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91

غافل مشو که کار تو ا ناله میرود
(تافظ)117 :1919،

بخواه جام ابوتی به یاد آاف عهد

سلیمان عمادالدین محمود

و یر مل

(همان)111،
بود که مجل

هرآنچه میطلبد جمله باشدش موجود

تافظ به یمن تربیتش

(همان)119،
کار مل

گر نکردی نصرت دین شاه یحیی ا کرم

و دین نظم و اتساق افتاده بود
(همان)112،

خسرو داراشکوه ای آن که تا آفتاب ا سر تعظیم بر خاک جناب انداختی
نصره الدین شاه یحیی آن که خصم مل

ا دم شمشیر چون آتش در آب انداختی

را

(همان)131،
در اواخر عمر نیز تافظ هنو امید به رایت منصور پادشاه بسته باود و پا

ا مادتی نومیادی باه

جود بیدریغ شاه منصور امیدها بست و با پیرانهسر خاطرة شادخواریهای دورة بواساحقی را تجدیاد
کرد .ی

قصیده در ستایش شاه منصور ساخت با مطلع:
بیا که رایت منصور پادشاه رسید

نوید فتو و بشارت به مهر و ماه رسید
(همان)171،

ا مراد شاه منصور ای فل

سر بر متاب

تیزی شمشیر بنگر قوت با و ببین
(همان)111،

آیا شاه جوان به این انزواجوی پیر که سالها در دستگاه پادرانش کاار دیاوانی داشاته باود اکناون
گکشته ا ودیفه دعاگفتن که داشت ،شغلی دیگر هم در این پیرانه سر داد؟ بعضایهاا ایان اتتماال را
دادهاند ( رین کوب.)111 :1921،
به طور کلی در نسخۀ پن هزار بیتی تافظ کمتر شاه ،و یر ،کاارگزار ،امیار ،قاضای ،فقیاه و شااعر
معروفی در قرن هشتم بوده که در دیوان به او اشااره نشاده باشاد ،اماا باا وجاود ایان مرعاوب و یاا
مجکوب کسی نمیشد و با کف نف

و تفظ شخصیت ا اشخا

و اوضا سخن به میان میآورد:

بر در شاهم گدایی نکتهای در کار کرد گفت بر هر خوان که بنشستم خدا ر اق بود
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پادشاه و گدا فارغم بحمدالله گدای خاک در دوست پادشاه منست
(تافظ)19 :1919،
سلطان و فکر لشکر و سودای گن و تا

درویش و امن خاطر و کن قلندری (همان)917،

به هر تال درباره مدایو تافظ ایان نکتاه را نبایاد ا نظار دورداشات کاه وی هرچناد شااهان و
و یرانی چند را مدح گفته است ولی در مدایو وی خصایص یر مشهود است؛ یکای ایان کاه تاافظ
نظر به همت بلند و قناعت پیشگی منت دوناان را نکشایده ،عارض و آباروی خاود را محتارم داشاته
است:
چو تافظ در قناعت کوش و ا دنیای دون بگکر که ی

جو منت دونان به ادمن ر نمیار د
(همان.)102 ،

و دیگر این که مدتی که درباره ممدوتان خود گفته یا در تدود افات مستحسنه بوده که ایشاان
دارا بودند و یا وافالحال و دعایی خالی ا ستایش بوده است (معین.)110-173 :1911 ،
نکتهدانی بکلهگو چون تافظ شیرین سخن

بخشاشآماو ی جهاانافارو چاون تااجی قاوام

(همان.)111 ،
 -2-1-4حافظ و شغل دیوانی

گلندام دوست و همدرس تافظ و جامع دیوان وی سب

بیان و سخن موجز تافظ و رواباط او را باا

قدرتمندان و طبقات مختلف بیان میدارد و تصویری مجمل ولی رسا ارائه میکناد کاه مایتاوان ا آن
مقدمه ،این مطل

را در رابطه با تاافظ و معااارانش دریافات .آنچاه باه عناوان دعاوت تاافظ باه

هندوستان توسط محمود شاه دکنی و سفر تافظ به جزیرة هرمز و انصراف او ا سفر در تاواریخ آماده
است (افا ،)127 :1913،تتی اگر تقیقت نداشته باشد ،نشان میدهد که نه تنهاا امیاران داخلای ایاران
چون ملوک مظفری ،ایلکانان بغداد ،شاه شجا  ،شاه منصاور ،شااه شایخ ابواساحق و دیگار دانایاان و
خردمندان ایرانی شیفتۀ سخن و کلاام تاافظ باودهاناد و تحات تاأثیر او قارار داشاتهاناد ،بیگانگاان و
فرمانروایان بلاد دور نیز مجکوب شعر و هنر تافظ بودهاند (رستگار فسایی.)17 :1921 ،
آنچه ا گفتۀ مقدمهنوی

و قرائن دیگر برمیآید تافظ شاعری باوده کاه جازو دانشامندان عصار

خود به شمار میرفته و شغل دیوانی داشته است .در شعرش هم اشاراتی دارد که ساا و بارگ معااش
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او ا ر تمغا یعنی عوارض و مالیات راهداری بوده و ودیفه یعنی تقاوق مایگرفتاه (ریااتی:1911،
 )12و میگفته:
رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید

ودیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید
(تافظ)171 :1919،

تتی وقتی هم که عزم سفر داشت خطاب به ممدوح میگفت:
مکارم تو به آفاق میبرد شاعر

ا او ودیفه اد و سفر دریغ مدار
(همان)111،

مسلماً در دستگاه مسخرهپرور و خوشامدجویی که قاضیهاای ساالخاورده بااب طباع اهال دنیاا
ترف می دند و نان به نرخ رو میخوردند ،البته ا ی
داشت ،میتوانست کات

شاعر جوان که طباع بکلاهگاو و آوا خاوش

یا شاعر پادشاه جوانی همچون شاه شیخ که تقریباً با او همساال باود ،بشاود.

در پارهای ا اشعار دیوان نشانههایی است تاکی ا علاقۀ شاعر به شاه شیخ .به هر تاال اگار هام ایان
طال

علم جوان ندیم شاه اینجو نبوده اسات باا درباار او پیوساتگی و دوساتی داشاته اسات ( ریان

کوب.)11-17 :1921،
همچنین آوردهاند در مان شاه منصور یکی ا اهل استیفا برای خوشآمد شاه ،مقارری و وداایف
بزرگان شیرا من جمله تافظ را کسر کرد .چون شاه منصور به شکایت ودیفاهخاواران مطلاع گردیاد
مستوفی را ملامت کرده گفت هرچه پدران من درباره اهل علم مقرر داشتهاند بادون کام و کسار بایاد
پرداخته شود .گفتهاند مستوفی بیست و پن دراد ا تقوق اهل علم کاسته بود یعنی مقرر داشاته باود
که به جای ده ،هفت و نیم پرداخت گردد و چون شاه منصور دوباره هفات و نایم را ده کارد ،خواجاه
تافظ این قطعه را نزد شاه منصور فرستاد (معین.)190 :1911 ،
پادشاها لشکر توفیق همراه تواند خیز اگر بر عزم تسخیر جهان ره میکنی
با چنین جاه و جلال ا پیشگاه سلطنت آگهی و خدمت دلهای آگه میکنی
آنکه ده با هفت و نیم آورد پر سودی نکرد فراتت بادا که هفت و نیم را ده میکنی
(تافظ)901 :1919،
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در دورهای که شاه شجا روی کار میآید و دوران سراسر اختناق و ریا و دلم امیر مبار الادین باه سار
میآید ،تافظ به وجد میآید و ا دردهای ایام گکشته میسراید:
شد آنکه اهل نظر برکناره میرفتند هزار گونه سخن در دهان و ل

خاموش
(تافظ)131 :1919 ،

اما بدعهدی ایام تمامی ندارد .تاکم جدید هم آن نیست که ماردم مایخواساتند .چاه تاوان کارد؟
آدمیزاد عاشق قدرت است و چون بدان رسید وعدههای خود را فراماوش مایکناد و دیگار نالاههاای
دادخواهان را نمیشنود و این بار تافظ به بان نرم عاشقی که ا معشوق وفا میطلبد گلاههاای ماردم
را به گوش تاکم بدعهد میرساند:
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند نه هر که آینه سا د سکندری داند
نه هر کسی که کله ک نهاد و راست نشست

کلاهداری و آیین سروری داند
(همان)119،

یا در جایی دیگر ی

ساعت دادرسی پادشاه را بهتر ا اد سال هد و پارسایی میداند و خطااب

به سلطان اتمد جلایر مینویسد:
شاه را به بود ا طاعت اد ساله و هد

قدر ی

ساعت عمری که در او داد کند
(همان)191 ،

پ

ا مرگ نابهنگام شاه شجا اختلاف بین فر ندان امیر ،شاهر را دچاار هار و مار مایکناد.

پسرش ینالعابدین که جای وی را گرفت جوانی بیتجربه و خیرهسار باود و خیلای ود ره و رسام
پدر را فراموش کرد .خواجه تورانشاه را ی
سر آمد .تافظ پ

چند در و ارت نگه داشت ،اما عمر این و یار دیریناه باه

ا مرگ این و یر پیر ،مرثیهای در مرگ او ساخت که ا علاقۀ قلبای وی نسابت باه

این تامی پیر تکایت داشت:
ور چو تافظ بیابان نبرم ره بیرون

همره کوکبه آاف دوران بروم
(همان)117،

در جایی دیگر ارادت خود را چنین نشان میدهد:
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خوشم آمد که سحر خسرو خاور میگفت با همه پادشهی بنده توران شاهم
(همان)111،
پ

ا این ،خواجه تافظ ا ینالعابدین نومید شد و رنجش یافت .در هار تاال ارتبااط و علاقاۀ

شاعر با این شاهزادة جوان بهم خورد و شاید نصایحتگاویی پیراناۀ تاافظ بارای فرماانروای جاوان
خوشایند نبود؛ یرا در غزلهایی اوفیانه به وی نصیحت کرد که:
ی

ترف اوفیانه بگویم اجا تست ای نور دیده الو به ا جنگ و داوری
(همان)917،

مباش در پی آ ار و هرچه خواهی کن

که در شریعت ما غیر ا این گناهی نیست
(همان)13،

اما گوش خودکامۀ مغرور که آلت اغراض فتنه جویان مینمود ،بار هار اشاارتی کاه باوی خیار و
مصلحت میداد بسته بود ( رینکوب.)113-112 :1921 ،به طور کلی نکتۀ مهم ایان اسات کاه رفتاار
تافظ با ااتبان قدرت ،توجیهی روشنفکرانه دارد .مخالفتهایش همگان را شاد میکند و مادایحش
به نحوی با تاب محبوبیت موقت و یا جنبهای ا جهات مثبت این رجال به شمار میآیاد کاه ا ساوی
شاعر بزرگ و محبوبی چون تافظ ستوده میشود و به اساتحکام موقعیات معناوی ممادوتان کما
میکند (رستگار فسایی.)13 :1921 ،
 -2-4دوری از نهاد حکومت

عظمت تافظ و امتیا او بر شاعران پیش ا او در این است کاه شاعر تاافظ مظهار عصایان بار ضاد
یکنواختی و یکدستی تحمیل کردة عباسیان است .تافظ تکیمی است کاه بار ضاد فرهناگ قاالبی و
سنن تحمیلی و دلم و جور رو گار خود عصیان کرده و هنرش در این است که اندیشاههاای خاود را
با چنان لطف و افسونی بیان کرده که قبول خاطر عمومی یافته است (ریاتی.)11 :1911 ،
تافظ در گرماگرم خلق اثر هنری خویش ،تمله به ستم سیاسای و ماکهبی و فرهنگای ماانش را
هرگز رها نکرده است و همواره کوشیده است که دلش را که آیینه مهر آیاین فرهناگ ایارانیش اسات،
پاک و پرجلا نگاه دارد (ملاح.)97 :1921 ،
بر دلم گرد ستمهاست خدا را مسسند که مکدر شود آیینه مهرآیینم (تافظ)119 :1919،
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جاا طای

البته قوامالدین عبدالله استاد بزرگ عصر که تافظ سالها ا درگاه او بهره مایبارد ،یا

قطعه شعری به دوستان خویش توایه میکند که دوات اهل علم را ملا م باشند و ا اااحاب قلمادان
تکر کنند .نه فقط نزد هاد و علما این ارتباط با تکام مایۀ آلودگی تلقی مایشاد ،آ اداندیشاان هام ا
آن چیزی که وقت و فکر انسان را پریشان میدارد دوری میکردند و تافظ در چنین اتاوالی باود کاه
احبت تکام را دلمت ش

یلدا میخواند ( رین کوب )17 :1921،و میسرود:

احبت تکام دلمت ش

یلداست

نور خورشید جوی بو که برآید
(تافظ)171 :1919،

درویش را نباشد برگ سرای سلطان ماییم و کهنه دلقی کاتش در آن توان د
(همان)110،
ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم با پادشه بگوی که رو ی مقرر است
(همان)91،
 -1-2-4حافظ منتقد و طنزپرداز

اشعار تافظ دربارة ریا و سالوس و تزویر و دامگستری و بیعملی و بستگی به مل

و شاحنه ،ا با

فراوان است در نظر اول گفتههای او در این باره ،مضامین تکراری شاعرانه مینمایاد و محققاان چناان
که باید ار ش علمی این مضامین و فوائد آنها را در شناخت وضع اجتماعی آن عصر توجه نکاردهاناد
(ریاتی.)901 :1911،
هرک

اندک تاملی در شعر تافظ داشته باشد به نیکی دریافتاه اسات کاه یکای ا برجساتهتارین

ویژگیهای شعر او لحن طنزآمیز کلام است .ا نظر دکتر شافیعی کادکنی «طناز یعنای تصاویر هناری
اجتما نقیضین و ضدین»(شفیعی .)111 :1921 ،این که تافظ برای تصویر هنری اجتماا نقیضاین در
ساخت جامعه و نشان دادن این که یکی ا دو سوی این تناقض را عنصری ا عناار ماکه تشاکیل
میدهد ،بیانگر جنبه سیاسی شعر اوست .تافظ به این سب

شعر سیاسی طناز خاویش را باه ماکه

گره می ند که میبیند تکومت عصر ،قدرت خویش را به مکه

و عنااار اعتقاادی ماردم گاره ده

است و در عمل بیش ا سایر تکومتها میخواهد ا بان مکه

و ا نیروی اعتقادی ماردم باه نفاع

خویش استفاده کند .عصر تافظ به ویژه رو گار امیر مبار رالادین یکای ا نموناههاای برجساته ایان
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ویژگی در تاریخ ایران است که تاکمیات ا نیاروی تعصا ماکهبی بارای ایجااد فشاار و سارکوب
نیروهای مخالف او بهرهوری را دارد؛ بنابراین طبیعی است که در چناین شارایطی تااریخییای طناز
شاعر که نادر بر تناقضهای داخل نظام اجتماعی و سیاسی و سااختار تکومات اسات ،متوجاه اهارم
قدرت عصر که همانا مکه
در عصر تافظ با ار تعص

است ،میشود( .شفیعی.)111: 1921 ،
خش

رای بود .امیر مبار الدین محمد ،به تشویق فقیهاان در امار باه

معروف و نهی ا منکر راه افراط پیش گرفت .میخانهها را در بست و مایخوارگاان را ساخت تأدیا
کرد .سما را موقوف داشت و به تدی در این قسمت افراط ور یاد کاه درفاای شایرا او را پادشااه
نام دادند و هم راجع به اوست که تافظ فرماید:

محتس

اگرچه باده فرحبخش و باد گلبیز است

به بانگ چنگ مخور می که محتس

تیز است

(تافظ)91 :1919،
غال

فقیهان عصر ا خدا و دین او بیخبر بودند و دین را وسیله سو استفاده خود قرار مایدادناد.

ا این روست که تافظ میفرماید:
واعظان کاین جلوه در محراب و منبر میکنند

چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند
(تافظ)193 :1919،

تافظ در ایام استیلای امیر مبار چون خوی او را ملایم مطباع بلناد خاویش نمایدیاد ا درباار و
درباریان روی برتافت و ا افکار بلند خود پیروی کرد ،ولی در مقابل سختگیریهای امیار مبار الادین
تاب نیاورد و سخت به انتقاد پرداخت .تافظ در چند غزل ا این اوضا یاد میکند:
دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنند پنهان خورید باده که تکفیر میکنند
خدا را محتس

ما را به فریاد دف و نی بخش که سا شر ین افسانه بیقانون نخواهد شد
(تافظ)117 :1919 ،

می خور که شیخ و تافظ و مفتی و محتس

چون نی

بنگری همه تزویر میکنند
(همان)110،

یا در میخانه ببستند خدایا مسسند

که در خانه تزویر و ریا بگشایند
(همان)111،
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تافظ که در آغا غلبۀ امیر مبار الدین سالهای بین سی و چهل سالگی را مایگکرانیاد ،در شامار
رندانی بود که اهل مدرسه و آ اداندیش بودند و خشونت امیر مبار را نمایتوانساتند تحمال کنناد .در
محیطی که قدرت وسیلهای برای خفه کردن تلقی میشود و دین دامی برای فریا دادن شاناخته مای-
آید چه کسی میتواند به آنچه منشأ این اسباب تبهکاری است اادقانه تسلیم باشد؟ نه دساتگاه شایخ و
نه درگاه امیر ،این است آنچه رند آ اد اندیش میخواهد برای آنکاه بتواناد فاارز ا نناگ و ناام عمار
بگکراند نه به قبول عامه دل میبندد نه به تقرب سلطان ( رین کوب.)11 :1921،
خوشا آن دم کز استغنای مستی

فراغت باشد ا شاه و و یرم
(تافظ)112 :1919،

بنابراین تافظ با قاتل شاه شیخ ابواسحق ،یعنی امیر مبار الادین مظفاری کاه ماردی درشات خاو،
ریاکار و محتس

پیشه بود دشمنی میور د و علاوه بر آن که او را محتس میخواند و نکوهش مای-

کند و در دو جا نیز مستقلاً ا رن هایی که در مان این شخص بر مردم رسیده است سخن میگوید:
سحر هاتف غیبم رسید مژده به گوش
شد آن که اهل نظر بر کناره میرفتند
به بانگ چنگ بگوییم آن تکایتها
شراب خانگی بیم محتس

خورده

که دور شاه شجا است می دلیر بنوش
هزار گونه سخن در دهان و ل

خاموش

که ا نهفتن آن دیگ سینه می د جوش
به روی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش
(همان)131،

پیکار با محتس کاریهای امیر مبار الدین اعتراضهایی بود بر ریاکاریهاای وی .وقتای کاه یا
تافظ قرآن ا خرابات و خراباتیان و خرابات نشینی ترف می ند ،این ی
خود رهایی نیست و دست کم ی

انزوای اوفیانه یاا یا

اعلان جنگ است به محتس  .اعلان جنگ به ی

ا

اهد ریاایی کاه

قرآن را دام تزویر میکند و خمشکنی را بهانهای برای آ ار و تجاو میسا د ( رین کوب.)11 :1921،
تافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی دام تزویر مکن چون دگران قرآن را
(تافظ)11 :1919،
می خور که اد گناه اغیار در تجاب بهتر طاعتی که بر روی و ریا کنند
(همان)191،

سال پنجاه و یکم
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باده نوشی که درو روی و ریایی نبود بهتر ا هدفروشی که درو روی و ریاست
(همان)11،
باده با محتس

شهر ننوش نهار که خورد باده و سنگت به جام اندا د
(همان)31،

ای دل طریق رندی ا محتس

بیامو

مست است و در تق او ک

این گمان ندارد
(همان)31،

ا نمونه قساوتهای امیر مبار الدین به قول نگارنده فارسنامه نااری آن است کاه هنگاام تلااوت
قرآن مجید کتاب را به ی

سو مینهاد و مقصر محکوم باه قتال را خاود مایکشات و بعاد باا کماال

فراغت با میگشت و به خواندن قرآن مشغول مایشاد (نقال ا رساتگار فساایی .)19 :1921،تاافظ
دربارة عملکرد امیر مبار الدین چنین میگوید:
سروران را بیسب

میکرد تب

عاقبت شیرا و تبریز و عراق

گردنان را بیگنه سر میبرید
چون مسخر کرد وقتش دررسید

با این تال در رو گاری سراسر ترس و وتشت و خفقان ا خشونت خوا

بیدادگر ،فریا کاار

و غوغای عوام جاهل فریفته آنجا که ا کران تا به کران لشکر دلم است شاعر چاه کناد کاه در پارده
سخن نگوید .هنگامهای است که جای هی گونه چون و چرا نیست .تتی شاعر ا ایان مایترساد کاه
اگر اشارهای به ی

داستان تاریخی بکند تاکمان وقت باه خاود بگیرناد و اساباب تمات او شاوند

ناچار ا تکایت مهر و وفا میسراید و ا می لعل شیرین دهنان (ریاتی:)71 :1911،
با ابا در چمن لاله سحر میگفتم
گفت تافظ من و تو محرم این را نهایم

که شهیدان کهاند این همه خونین کفنان
ا می لعل تکایت کن و شیرین دهنان
(تافظ)171: 1919 ،

همچنین تافظ با ینالعابدین پسر شاه شجا نیز که مرد مغرور و خیارهساری باود و در دوران او
فتنهجویان ،شهر را دچار هر و مر کردند ،چندان رابطاۀ خاوبی نداشات و در ااف مخالفاان وی
درآمد .درست است که شاعر پیرو اهل توطئه و مبار ه نبود ،اما چنان ا این شاهزاده سرخورده بود کاه
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راضی بود خاطر بدان ترک ترک سمرقندی دهد کز نسایمش باوی جاوی مولیاان آیاد همای ( ریان
کوب.)113 :1921،
به طور کلی ا تمام کلام تافظ بانگ اعتراض به گوش میرسد .به هر مناسبت و هار بهاناهای کاه
پیدا میکند با طنز و کنایه ا اوضا شکایت و ا سالوس محتس  ،انتقاد مایکناد ،اماا باا وجاود ایان
تافظ هر جا که ا یکی ا معااران رضایت خاطر نداشته طوری مقایسه میکناد کاه ساخنش ا تاد
گلهگکاری هم سادهتر و سب تر تلقی میشود .به هر تال تاافظ در کمتار غزلای اسات کاه نظار باه

مسائل جامعه و شرایط سیاسی ،اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی تاکم به آن نداشته باشد.
اما گله تافظ ا ااتبان قدرت نیز شنیدنی است:
نیست در ک

کرم و وقت طرب میگکرد

چاره آن است که سجاده به میفروشیم
(تافظ)112 :1919،

تافظ آب رخ خود بر در هر سفله مریز تاجت آن به که بر قاضی تاجات بریم
(همان)117،
سلاح تافظ قلم و شعر است و هدف او مکه ریایی تاکم مان است که با امر و نهایش بایریاا
مشغول گردن دن و چساول و غارت است و او خلاف مکه

آنان یعنی امر و نهی کنندگان که به یار

دلااق ملمااع کمناادها دارنااد ،عشااق و شااراب و اااحبت دوساات ماایطلبااد .تااافظ مااکه مختااار
امیرمبار الدینها را دین ناپاک و دین دوستان و یاران خود را که متصف به افای همت پاکاان هساتند
پاک دینان میخواند (ملاح:)11-17 :1921 ،
شراب لعل کش و روی نا نینان بین
کدورت ا دل تافظ ببرد احبت دوست

خلاف مکه

آنان جمال اینان بین

افای همت پاکان و پاکدینان بین
(تافظ)111 :1919،

تافظ در اشعار خود چنان ا گناه و فساد اهل مانه شکایت دارد ،چنان شیخ و ااوفی و قاضای
و محتس

را به ی

چوب میراند ،چنان همه آفاق را پر ا فتنه و شر نشان میدهد کاه انساان خیاال

میکند دنیای او دنیایی واقعاً استثنایی بوده است ( رینکوب.)92 :1921 ،

سال پنجاه و یکم
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 -5نتیجهگیری

با توجه به آنچه در خصو

کردار تافظ در تو ة سیاسی گفتهشد ،بهروشنی میتاوان دریافات کاه

تعامل وی با تکومت و بهطور کلّی برداشت وی ا امر سیاسای ،در درا ای ماان پیوساتگی نادارد و
گُسستهای مشخصی در کردار سیاسی وی دیده میشود .دوری و نزدیکی تافظ به تکومت ا یا
سو به انگیزههای درونی وی و ا سوی دیگر به نو تعامل تاکمیات بساتگی داشاته اسات .در دورة
شاه شیخ ابواسحق اینجو گویا وی یکی ا عمال وی به شمار مایآماده اسات .شاواهد شاعری دیاوان
نشان میدهد تافظ اغل کارگزاران و و یران و ااتبان قدرت این دوره را ستوده است .البتاه تاافظ
ممدوتان خود را به افات پسندیدهای که دارا بودهاند ستوده و عزت نفا

خاود را هماه جاا تفاظ

کرده است.
پ

ا قتل شیخ ابواسحق به دست امیر مبار الدین ،شاعر به کنارهگیری ا نهااد تکومات رو آورده

است .وی در این دوره با بیانی انتقادی به افشای ریاکاری و تظاهر به دینداری تاکمیات پرداختاه و باا
لحن طنز کلام خود به عناار مکهبی یی تاخته که تاکمیت باا اساتفاده ا آن عنااار قصاد سارکوب
مردم را داشته است.
تافظ پ

ا قتل امیر مبار الدین به دست پسرش و جانشینی شاه شجا دوباره باه درباار نزدیا

میشود و گویا در این دوران شغل دیوانی نیز داشته است ،اما پ

ا فتنهای کاه پایش مایآیاد و شااه

شجا کنار میرود و در برگشت دوباره که این بار به هد میگراید ،تافظ برای مدتی ا درباار کنااره-
گیری میکند؛ بنابراین میبینیم که تافظ در همه تال مخالف هد ریایی و مکه مختار مانه کاه ریاا
و تظاهر به دینداری است ،میباشد.
پ

ا شاه شجا فر ند بیتدبیر وی بر سر کار میآید و این بار تافظ را کاه در دوره کهانساالی

خویش به سر میبرد ،در کسوت تافظ نااو و خیرخواه میبینیم که به نصیحت و پناد ایان شااهزادة
جوان میپردا د و این نصیحتگویی ،وی را خوش نمیآید و دوباره تاافظ ا تاکمیات کنااره مای-
گیرد.
یکسره نمایان است که کنشور ی سیاسی تافظ در درا ای مان بدون یا

پاارادایم تثبیاتشاده

است که پیشفرضهای متافیزیکی ی دستی داشته باشدو الگاوئی مشاخص را ارائاه دهاد کاه دارای
هدفها و ابزارهای مشخصی در تو ة سیاسی باشد .ا اینرو با بهکاارگیری تعاابیر کاوهنی مایتاوان
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گفت که ذهنیت تافظ نسبت به امر سیاسی آشفتگی پارادایمی دارد و این امر موج شاده اسات کاه
تافظ رویۀ پابرجائی در رویارویی با سوانو رو گار خود نداشته باشد و موضعگیریهاای وی با تااب
بیثباتی اوضا سیاسی – اجتماعی مان خود باشاد و وی نتواناد در یا

دساتگاه مفهاومی یاا یا

اندیشۀ سیاسی ،فاالۀ سوانو رو گار خود را با آرمانهای سیاسی برآماده ا یا

پاارادایم ،بسانجد و

خطّمشی مشخصی برای برخورد با امر سیاسی داشته باشد.
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