
 

  فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه ،زنان نامة پژوهش
    62  -     45    صص   ،1394 پاييز    وم،  س               سال ششم، شمارة 

  حافظ شعر ينةيآ در زن سيماي

  *يراكع فاطمه

  چكيده
  ي        مسـائل     از      زنان      بارة  در   ، ي   ادب   و   ي   علم    از     اعم   ، ي خ ي   تار   ة     برجست   ي  ها   ت ي   شخص      دگاه ي د

      كرده         خود جلب   به    را    ،    زنان   ة   حوز      گران       پژوهش    ژه ي و   ه ب         محققان،      عموم     توجه        است كه 
      بـه   .      اسـت       زنان        دربارة   ي   راز ي ش      حافظ      نگرش    به   ي  اب ي     دست   ،    حاضر   ة    مقال     هدف  .    است

       گـاه     آن   و           پرداختـه      مهم   ن ي ا    به   ك ي      هرمنوت   ي  ها     روش    از         استفاده    با         نگارنده        منظور،   ن ي ا
   .   است      كرده    سه ي   مقا    نه ي  زم   ن ي ا    در        پژوهان      حافظ        سيرهاي  تف   و     يات   نظر    با    را   ش ي  ها      افته ي
   . ك ي      هرمنوت     زن،       حافظ،      شعر،   :  ها       دواژه ي  كل
  

       مقدمه  .  1
 براي. است حافظ شعر ينةيآ در زن از روشن تصويري به يابي دست ،حاضر پژوهش هدف
 ،شناسان حافظ از بسياري زعم به كه حافظ، از شعرهايي بررسي بر افزون نگارنده منظور، اين

 اجتماعي و خانوادگي فردي، زندگي است، زميني و عادي معشوق و عشق شانموضوع
را او   زندگي دوران در در آنان اجتماعي موقعيت و گاه جايو  زنان به عمومي نگاه و حافظ
 اطالعات حافظ زندگي هاي تواقعي و حال شرح از كه جا آن از .ستا  كرده بررسي و مطالعه
 نه و يادداشتي نه ،مانده جاي به اي نامه نه شنزديكان و وي از و نيست دست در چنداني
 رهنمون حافظ واقعي هاي گرايش و انديشه به تر بيش يقيني با را ما كه اي خاطره و سخني
 حاكمان و سالطين جنايات شرح به جز دوره، آن نويسان تاريخ كه آن دليل به نيز و شود
 تر بيش كه ،عصر آن نويسان تذكره روايات به توان نمي حتي نيز و اند نپرداخته شانعصر هم
در ) 12 :1364 كوب، زرين( كرد اعتماد چندان ،است پرستانه خيال و مانند افسانه هايي قصه

  :كار برده است  را به زير  روش شهدف بهيابي  دست براي نگارندهنتيجه 
                                                                                                 

  fatemehrakei@gmail.comپژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  ،شناسي استاديار گروه زبان *
  15/2/1394: ، تاريخ پذيرش3/2/1393: تاريخ دريافت
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  ؛حافظ عصر اجتماعي ـ سياسي تاريخ ةزمين در معتبر منابع بررسي. 1
 سـروده  تقريبـي  تـاريخ  به بسيار هاي تالش با كه، برجسته پژوهان حافظ آثار بررسي. 2
  ؛اند يافته دست شاعر زندگي ادوار با شانتطبيق و حافظ هاي غزل تاريخي ترتيب و شدن
  ؛حافظ شعرهاي از موجود تفسيرهاي بررسي. 3
 هرمنوتيك علم هاي روش از استفاده و معمول شناختي زبان معيارهاي با شعرها تفسير. 4

  .دوره نآ
 يشعرها بر هيتك با و گفته پيش يها نهيزم در قيتحق جينتا از استفاده با است دهيكوش سپس
  :دهد پاسخ ريز يها پرسش به زن موضوع با حافظ
  اند؟ شده مطرح ييها يژگيو چه با حافظ اشعار در زنان. 1
 ياسـ يس و ياجتمـاع  تيـ موقع ژهيو هب حافظ، عصر ياجتماع اوضاعممكن است  ايآ .2
  باشد؟ بوده ؤثرم زنان به شنگاه در دوره، آن در زنان

  
      هجري      هشتم     قرن    در       ايران   :    حافظ     عصر    به        اجمالي       نگاهي. 2

 بـا  محلـي  حكـام  كـه  حـالي  در ؛كردند مي حكومتدر ايران  مغول ايلخاناندر قرن هشتم 
 نـد دران مـي  حكـم  ايـران  مختلف نواحي بر آنان جانب از ايلخانان، به ساالنه وجه پرداخت

  ).46 :1363 شيرازي، انجوي(
 اسـتثمار  وحشـيانه  قسـاوتي  بـا  را روسـتاييان  ويـژه  بـه  مردم، حكام، اين كار ستم لاعم

 از نـاگزير  رعايـا  از بسـياري  كه نحوي به ؛ندگرفت مي گزاف هاي ماليات ها آن از و نددكر مي
  ).54- 51 :همان( كردند مي خالي را روستاها و شدند مي وطن جالي
 تـن  سه ها آن ميان از كه ،كردند حكومت ايران بر ايلخانان از تن ده حدود ،اين دوره در

 ، و)خدابنـده  بـه  معـروف ( ويتاولجـا  .2 ،خـان  غـازان  .1 :بودنـد  تـر  كـارآزموده  و كارآمدتر
 ابوسـعيد  از پـس  گرچه ؛رسيد پايان به ايلخانان اقتدار دورة شمرگ با كه بهادر، ابوسعيد  .3

 گـرفتن  قـوت  دليـل  بـه  كـم  كـم  امـا  ،كردند  حكومتبه مدت كوتاه  مرد و زن چند ،بهادر
 تجـاوزگران  حكومت به ايران محلي هاي قيام هشتم، قرن دوم ةنيم از محلي، هاي حكومت

  ).46 :همان( است سربداران قيام ها قيام اين ترين مهم از يكي داد؛ پايان گرد بيابان
 طـوري  بـه  ؛بود ايلخانان و حاكم ةطبق زنان نفوذ و قدرت دوره، اين بارز مشخصات از

 مغـول  ايلخـان . داشتند عايدي و بودجه و اردو و دربار خود از ها، خاتون اين از يك هر كه
 مـادر  كـه  خـاتون،  امـا  ،داشـت  كنيـز  و ديگر زن ها ده و عقدي يا رسمي زن چهار      ًمعموال 
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ـ      ً  رسـما   ايلخـان  خود مانند بودقادر  و داشت زيادي احترام ،بود شبزرگ فرزندان  تخـت  رب
 البته ؛كرد مي دخالت كشور امور و همسر كارهاي در حتي و گذاشت مي سر بر تاج بنشيند؛
 مخصـوص  لقـب  و شـدند  مـي  ملكـه  شان زيبايي و مقام و اهميت حسب بر نيز ديگر زنان

  :است شده نقل مغوالن و ها ترك نزد زن احترام و مقام رةدربا بطوطه ابن از. داشتند
 گيرد مي را خاتون دست شود، مي بلند وي آيد، مي سلطان ديدار به كه ها خاتون از يكي هر
 در تا سلطان دارد، تر بيش منزلتي كه ،ملكه ورود هنگام در اما ،نشاند مي سرير روي را او و
 خـاتون  تا و آورد مي تخت پاي تا ،گرفته را دستش و كند مي سالم و رود مي استقبال به هقب

  ).47- 46 :همان( نشيند نمي نيز سلطان باشد، ننشسته

 چنگيـزي،  ياسـاي  حكـم  به و ظالمانه قوانين دليل به. بود سكه روي يك فقط اين اما
 كـرد  مـي  خان تسليم و داد مي طالق را او ش بايدشوهر ،شد ميمند  به زني عالقه خان اگر

  ).81- 80 :همان(
  

      هجري      هشتم     قرن       شيراز        هاي مهم        ويژگي   :    حافظ     شهر  .  3
 بركنار ها عام قتل و ها ويراني از مغول ةحمل در ،فارس اتابكان تدبير حسن اثر بر ،فارس ةمنطق
 و تجاري چهارراه ايالت، مركز شيراز. بود كشور پرنعمت و آباد مناطق جمله از و مانده

 طريق از هند با ميانه آسياي و ايران ةعمد تجارت و بود بازرگاني و رو كاروان هاي راه ملتقاي
 كاروانيان و مسافران زياد تعداد كه فراوان جمعيت با بود شهريشيراز . شد مي انجام شهر اين

 و پرمحصول آباد، مند، ثروت بسيار بود شهري ... بودشده  شارزاق و آذوقه گراني سبب
 هاي باغ داراي و معروف بود شهري...  و بنفشه و سرخ گل عطرهاي ةتوليدكنند به مشهور
 و بزرگ مساجد و خوب هاي خيابان و بديع بازارهاي و پرآب سارهاي چشمه و عالي

 بازارها زيبايي لحاظ از شهري هيچ زمين مشرق در شناسان، شرق قول به و روي خوب مردمان
 محلي، امراي عمال و بستگان. شيراز مگر ،رسيد نمي دمشق پاي به مردم زيبايي و ها باغ و

 و نداشتند دريغ مردم در حق اجحافي هيچ از ايلخانان، گزاران خدمت و منسوبان مانند
  ).91- 89 :همان( شد ديده مي زياد بسيار مالياتي تعديات و مالي كارمندان هاي خودسري

 صـنايع  و طـب  علـوم،  ،قـرآن  اصول، فقه، مثل اسالمي علوم تدريس شهر، مدارس در
 و ادبـي  علـوم  از بـيش  دينـي  علـوم  به و بود مطرود فلسفه تدريس اما ،بود رايج مستظرفه
 بود تأمين شجوي دانش معاش زيرا، داشت رونق دين علم بازار. شد مي توجه فارسي ادبيات

؛ رسيدند مي...  و قاضي مفتي، ،)نماز پيش( امام فقيه،به مقام  تحصيل، از فراغت محض به و
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 تـأمين  محلـي  امـراي  خزانة طريق از كه آن مگر ،نبود شاعر و اديب معاش فكر به كسياما 
 امـراي  از هريـك  كه بود آن دوره اين در هنر و علم رفت پيش داليل از يكي البته ؛شدند مي

 شدربـار  زينت و زيب را معروف شعراي و هنرمندان ديكوش مي ديگري با رقابت به محلي
 در شـان شعور و درك حـد  در مظفـر  آل و اينجـو  خانـدان  هم شيراز در .)93 :همان( سازد

 و علـم  بزرگـان  از تـن  چنـد  تجمع مركز شيراز و شيدندكو مي هنرمندان و شعرا از حمايت
  .بود شده نثر و شعر و ادب

 حكومـت . نداشـتند  هم با تفاوتي ماهيت نظر از محلي هاي حكومت و ايلخانان دستگاه
 دربـار  بـارز  مشخصـات  از خاتونـان  نفـوذ . داشت محدودتر و تر كوچك قالبي فقط محلي

  ).95 :همان( بودند  اجتماعي مؤثر حوادث سلسله يك محور زنانو  بود ايلخانان
 ؛رفتند مي خرابات و فساد ةخان به و نددخور مي شراب راحت پهلوانان و رندان شهر، در

 كارشان و كردند نميرا  چيز  هيچ ةمالحظ مقصود، به نيل در و نداشتند اعتنايي ننگ و نام به
 و ي بودندرو خوش و ساده شهر مردان ).3- 2 :1364 كوب، زرين( بود شرارت و بازي لوطي
  ).10 :همان(يدند پوش مي خوب لباس اغلب
 چنـان  ؛بودند پارسايي و دامني پاك از اي نمونه حافظ عصر شيراز زنان مغربي پير نظر از
 وجـود  بـا . آمد مي چشم به شان زيبايي از چيزي زحمت به كه دندانپوش مي پرده در را روي
 آمدند مي گرد شهر بزرگ جامع در جمعه و شنبه پنج و شنبه روزهاي دربسته، هاي خانه حرم
 هـزار  به شدند مي حاضر مجالس اين در كه زناني تعداد گاه گه. بشنوند را واعظان سخنان تا
  ).11- 10 :همان( رسيد مينفر  هزار دو يا

. بـود  تر بزرگ امراي با آنان وصلت محلي، امراي حكومت تحكيم هاي راه از يكي
 اسـت  شـده  روايـت  هـايي  حكايـت  شجاع شاه مادر اجتماعي هاي فعاليت و اقتدار از
  ).96 :1363 ،شيرازي انجوي(

 شـاه  شـان ترين معـروف  كـه  داشـتند  حكومـت  فارس بر تن چند حافظ حيات دورة در
  .بود شجاع شاه پسرش، و) مبارز امير( محمد مبارزالدين اينجو، ابواسحاق
      ً  حـدودا   كـه  ،اينجـو  ابواسـحاق  شاه حكومت ةدور با بود مصادف حافظ جواني دوران

 و بـاز  دل و دست و آزادمنش و شاعروي . بود شعردوست و فروتن و حافظ سال و سن هم
 واقع در اش زندگي خوش دوران و داشت ارادت او به حافظ. بود سر سبك و گذران خوش
  ).98- 96 :همان( داشت تسلط فارس بر ابواسحاق شاه كه بود سالي چهارده همان

 ادب، بـي  بـود  مـردي  كـرد،  خارج اينجو ابواسحاق دست از را حكومت كه مبارز، امير
 اثـر  بـر  فجـور  و فسـق  اهـل  و گسـار  مي مغز، سبك و نامتعادل بددهن، و عامي انديش، مال
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 بعد، به اين از. كرد توبه و شد بدل تكبير به اش مستانه هوي و هاي روز يك كه گساري، مي
 و خـواران  شـراب  زدن حـد  و ها خم شكستن به داري، دين به تظاهر و وحشتناك تعصبي با

 وقتـي  ،قـرآن  تالوت هنگام كه رساند  جايي به را قساوت و پرداخت فلسفه كتب سوزاندن
 بعـد  و كشت مي را او خودش دست به داشت، يبرم قرائت از دست آورند، مي را محكومي

 داران دين به همين دليل .بريد سر خود دست به را نفر 800 از بيش و پرداخت يم تالوت به
 خواندند يم محتسب را او شجاع، شاه ،پسرش حتي و سنجان نكته وبودند  متنفر او از واقعي

  .است شخص اين محتسب از منظور نيز حافظ ابيات اغلب در و
 او به ها آن اما ،كرد صادر را خود خويشان و فرزندان كشتن دستور       ًنهايتا  مبارز امير
 گرفت دست در را فارس امور زمام شجاع، شاه ،پسرش ش،كوركردن پس از و ندادند مهلت

  .)101- 98 :همان(
 نيز او اما ،شد مردم اميدواري و شادي سبب شآمدن و بود باسواد و جوان شجاع شاه

 آزادمنشي مدعي حكومت آغاز در كه اين رغم به و داد نشان را شاستبداد و كياسف زودي به
 با كه حالي در و شد ظاهر متعصب رياكاري و خشك زاهدي تئهي در ،بود شاعري و
 بين از و بشويند را فلسفه كتب داد دستور ،بود شپدر همسر با بازي عشق مشغول قراري بي

 ترتيب،  بدين و كشاند عقايد تفتيش ةمحكم به را حافظ يشعر خاطر به حتي او. ببرند
 پاره كرد مي تهديد را شجان كه خطري بيم از را شآثار از بسياري حافظ ةخانواد شد سبب
  .بشويند يا كنند

 ابواسحاق شيخ ةدور خوش روزگارديگر  حافظ شجاع، شاه و مبارز امير دوران در
 و فقر در عمر پايان در و شد معيشت تنگي و بدبيني و يأس دچار و نكرد تجربه را اينجو
  ).103- 102 :همان( برد  سر  به دستي تنگ

  
      حافظ      شخصي     هاي       ويژگي. 4
 به روز علوم به آشناو  متوسط يا خانواده در شيراز در هجري هشتم قرن نيمة اواسط در
 و عالمـان  محضـر  در را قـرآن  و ديني علوم و گذراند شهر همان در را كودكي. آمد دنيا

 كـرد  تحصـيل  مدرسـه  كـدام  در نيسـت  معلـوم و  آموخـت  زمـانش  معـروف  مدرسان
  ).98: 1364 كوب، زرين(

 دانيم مي اما نيست، دست در اطالعي او قامت و قد و صورت و ظاهري هاي ويژگي از
 زيبايي به. دوستي در پايدار و مهربان و فهم خوش و درست تن و سالمبوده است  مردي كه
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 اما پيشه، عاشق دست؛ تنگ اما بلندنظر، شناس؛ حق و خاضع تمحب برابر در و حساس
 و لهجه خوش الطبع؛ منيع و آزاده گرم؛ و تند پيشگي، عاشق و مهرورزي در عفيف؛ و خجول
  ).113 :1363 شيرازي، انجوي( آن الحان و موسيقي با آشنا حنجره؛ خوش

 ستايش دليل به كه چنان هم بنابراين است؛ نكرده اي اشاره شمذهب به گاه هيچ حافظ
 وقت روايان فرمان بودن سنت تابع علت به دانست، شيعه را او توان نمي اوالدش و) ع(  علي
  ).70- 69 :خلخالي( كرد تلقي آنان مذهب تابع را وي توان نمي نيز

 اما پرهيزكار، و باتقوا چنين و هم تعصب از دور و فكردآزا اما دين، حقيقيت به معتقداو 
 كه حالي در  ؛گفت بدرود را زندگي هشتم قرن آخر ةده در وي. بود ريا و سالوس دشمن

  .)119- 113 :1363 ،شيرازي انجوي( نگذاشت يادگار به چيزي خود از پراكنده اشعاري جز
  

          خانوادگي     هاي       ويژگي  .  5
 ثروت از و رفته شيراز به ديگري شهر يا اصفهان از      ًظاهرا  ،الدين كمال يا بهاءالدين ،شپدر
ش اطالع دقيقي در دست مادر از). 16 :1364 كوب، زرين( ه استبود مند بهره مكنت و

 دو گويا. است مرده شاعر حيات زمان در كه داشته عادل خليل نام با برادري      ًظاهرا . نيست
 به كه داشته نام نعمان ديگري و مرده كودكي در ها آن از يكي كه ،است داشته پسر فرزند
 كرده بيان غزلي در را شبازگشت آرزوي خواجه و كرده سفر هندوستان به تجارت قصد
 درگذشته حافظ حيات زمان در و نيست معلوم همسرش نام). 30 :1363 اهور،( است
 داليل از يكي و بوده مند عالقه شهمسر و خانواده به حافظ شود مي گفته ).همان( است
 است بوده امر همين ديگر كشورهاي يا شهرها به سفر از امتناع و شيراز در شماندن

  ).66- 65 :1366 ،خلخالي(
  

      حافظ         اخالقيات   و       معنوي      سلوك   و     سير          مطالعات،   و        تحصيالت   . 6
 درستي به اش مقدماتي تحصيالت ترتيب واست  خوانده درس مدرسه كدام در دانيم نمي

 به سالي ديگران چه آن« كه چنان است؛ داشته مانند بي نبوغي و حافظهوي . نيست روشن
 بنام اساتيد درس ةحوز در. »است آموخته مي و خوانده مي ماهي به او آموزند، مي سختي
 شنظير بي ةحافظ و عالي فهم مدد به را نقلي و عقلي علوم گرچه ؛است كرده شاگردي شهر

 شعر بزرگان آثار يتمام و رسيده اجتهاد و استنباط عالي ةمرحل و ادراك ةقل به و دريافته
 و ايران تاريخ و اسالمي علوم و نحل و ملل و عرب منظوم آثار در و خوانده را فارسي
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 كمال و معرفت و ديده مي معرفت زالل ةتشن را خود باز نبوده، مجهول او بر اي نكته عرفان
  .است يافته نمي مدرسه محدودفكران نزد ،درس هاي حوزه در را معنوي

 پس كه نبوده اين ،شزمان هم و دوره هم جويان دانش از بسياري برخالف ،حافظ هدف
هم  فساد اگر حتي ها، سمت گونه اين ؛ زيراشود ديني مشاغل دار عهده تحصيل از فراغت از
  .است كرده نمي اقناع را حافظ وفانيت و جو كمال روح نبود، ها آن در

و به همين  خوانده مي بر از روايت هفده با را آن و داشته حفظ از را قرآن جواني در وي
 نيز مقام اين پرهيزگاري و پاكي از او ؛است بوده معروف حافظ محمد الدين شمس به دليل
  .)113- 112 :1363 شيرازي، انجوي( است بوده ندم بهره

 زار بي و زاهدان تزوير از سرخورده منش، و فكر در ها آزادگي و ها ويژگي اين با حافظ
 به و د   آور  مي روي طريقت به خانقاهيان ةجرگ از دور فروشان، دين سالوس و فكر جمود از

 و شود مي آشنا عرفاني بلند افكار و فلسفي مشرب با و پردازد مي عرفان و تصوف ةمطالع
 نفس تكميل و تفكر به تجرد، و انزوا در نشان و نام بي و غوغا از دور دهد مي ترجيح گاه آن

  ).114 :همان( بپردازد
 را حقايق آزادانديش، و دل روشن عارفي و آزاده موحدي تئهي در ديگر اكنون وي

 سخنش زودي به و كند مي بيان منسجم تركيبات و محكم و فخيم الفاظ با رندانه، و پروا بي
 برند مي دست به دست را آن كه شود مي برخوردار اي شيريني و صالبت و استواري چنان از
 آثارش شهرت حتي و خوانند مي ادبي و علمي محافل و ها انجمن و حكومتي محافل در و
  ).115 :همان( رسد مي سمرقند و كشمير به شده، خارج ايران ةمحدود از

 شعر و تفكر خط در كودكي همان از را اوبايد  ،روزگاران تأثير و حافظ ةپرماي نبوغ
 و تر نقاب بي برايش دنيا گذشت، مي عمرش از هرچه« كوب زرين قول به. باشد انداخته
 ؛بود دورويي و ريا و رنگ شاهد كودكي همان از. »شد مي تر معني بي تقوا و فضيلت
 آلودگي اين از هم مكتب معلم حتي .كردند مي ديگر كار آن خلوت، در خود كه واعظاني
 صوفيان و زهدفروشان بازار ،حافظ عصر در .)21- 17 :1364 كوب، زرين( نبود بركنار
 به برخي قشر، اين از سالم و محدود طيفي مقابل، در. داشت كمال به رونقي نشين خانقاه
 قدرت اربابان و حكام با شدن رو هروب از و كردند مي زندگي نشان بي و نام گم اي شيوه

 و آمد امرا و حكام با مردم، كار از گشايي گره خاطر به ،ديگر برخي. كردند مي خودداري
 دستگاه به وابسته مشايخ كار اما ،پذيرفتند مي نيز را مريدان هاي تحفه و هدايا و داشتند رفت
  .)81- 80 :1363، شيرازي انجوي( داشت فراوان رواج و رونق حاكم
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 جواني و بلوغ زمان در. برد مي مدرسه به مكتب از را كودك و رسيد ميفرا بلوغ كم كم
 بود، مرفه      ًنسبتا  اي خانواده از حافظ چون و زيستند ميشيراز  در خوبي استادان ،حافظ

 ها سال حافظ كه ،عبداهللا الدين قوام. باشد كرده درك را آنان از تعدادي محضر بايد شك بي
 را خود درس مجلس او. داشت تبحر خود عصر رايج علوم ةهم در كرد، مي را اش شاگردي

 ذكر و قرآن درس به بامداد، نماز از بعد و طلوع هنگام تا و كرد مي داير شب آخر ثلث در
 انطالب اوقات. شد مي برگزار قرآن جلسات علما از برخي هاي خانه در چنين هم. نشست مي
 و گفت و مباحث هم با حين اين در و گذشت مي مدارس راه در يا مدارس در تر بيش علم

. آمد مي پيش نيز ديگري مباحث فرصت، هنگام به دروس بحث طي در و داشتند شنودها
 توانست مي گرفت، مي صحرا راه شعري دفتر با جوان جوي دانش كه ،فراغت هاي لحظه در
 دست  به كه زيركي يار دو ييك با را خود و بگذارد كنار را   ّ  كش اف كشف بحث يندچ
 و شطرنج بساط با ها لحظه همين در ممكن است. كند سرگرم شوخي و بازي به آورد، مي
 يافته باشد آشنايي سماع و ساز و موسيقي اب خوشش آواز كمك به و شده آشنا نرد

  ).21 ،17 :1364 ،كوب زرين(
 جويانه عشرت تفريحات حد تا را خود حافظ كه كند ادعا تئجر به تواند مي كسي چه
 و افيون و شراب به گاه نيز مشايخ و شيوخ حتي روز، آن شيراز در گرچه باشد؟ داده تنزل

 حكيم عارف يا است صوفي حافظ باالخره ).21 :همان( بودند مبتال يا متهم شاهدبازي
 بوده صوفي ظاهر به حافظ ها؟ اين از برخي يا همه از مركب يا و شاعر يا فيلسوف يا است

 گرچه ؛است برده كار به اشعارش در بسيار را صوفيانه اصطالحات و داشته مرقع و خرقه و
 شاشعار در را يوار خيام افكار و فلسفي بدبيني گاه. نيست خانقاهي و مكتبي صوفي

  ).98 :1365 مرتضوي،( ندارد سازگاري عرفان و تصوف با كه بينيم مي
 محبت مهرورزي، و فروتني ريايي، بي و اخالص از است عبارتحافظ  اخالقي اصول

 و خبث و بدبيني و تكبر و رياكاري با مبارزه نيز و نوازي مردم پوشي، عيب و بيني پاك و
  ).همان( آزاري مردم
 اش اخالقي اصولاما  است، صوفيه سلوك در ظاهر به گرچه عرفان، و هفلسف نظر از
 محدود تصوف كالسيك اصول به اش عرفاني ةانديش و بوده صوفيه مشرب از تر وسيع
  ).109 :1365 مرتضوي،( نيست

 شروزگار اجتماعي و سياسي اوضاع از  سرخوردگي و خوري دل علت به حافظ      ًظاهرا 
 زهد از دم قلندران و سفاكان كه، روزگاري است يافته گرايش قلندري و مالمتي مشرب به
 و فاسد حكام نظر جلب براي خانقاهي صوفيان و شيوخ طرفي از و زنند مي ديانت و
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 اصول .كند مي بيداد جامعه در تظاهر و ريا و رنگ و گويند مي را شانثناي و مدح كار، ستم
  :مالمتي و قلندري عبارت است از

  مردم؛ عامة برخالف اجتماعي روش و رفتار و زندگي سبك داشتن در اصرار. 1
  آنان؛ از مردم اجتناب و نارضايتي و تخفيف و زيانگ نفرت وصفي داشتن در سعي. 2
  شوند؛ اعتنا بي قضاوتشان دربارة كه ييجا تا خود عليه مردم تحريك در سعي. 3
  است؛ شرع تابع باطن در اگر حتي بدانند؛ شرع تارك را او مردم كه اين در سعي. 4
 نماند باز دروني سلوك و سير از تا شرع، ترك و تقوايي بي به شدن معروف در سعي. 5

  ).114 :همان(
 تـر  بيش عاطفي ـ  اخالقي گناه از وي آيد، برمي حافظ اشعار برخي از كه چنان طرفي، از

  ).33 :1362 خرمشاهي،( است داشته پروا عرفي گناه از
  

      زنان   و      حافظ. 7
  :نويسد مي حافظ زندگي و شعر در ييفسا رستگار

 دار موج و متنوع حدي به او غزليات اغلب بگذريم، كه خواجه عرفاني هاي غزل تعدادي از
 از عارفانـه  اشعار تشخيص كه رود مي سخن شراب و عشق از صورتي به ها آن در و است

  ).167 :1367 ي،يفسا رستگار( است دشوار بسيار عاشقانه

 يتمـام  بـا  عشـق  ،اسـت  عشـق  حـافظ  سخن ةخميرماي و اصل نخستين افزايد مي وي
  ).همان( ملكوتي تا زميني هاي عشق از ش؛مفاهيم و ها جلوه
 بـه  معطوف      ًمعموال  كه ،اشعارش را زميني يها عشق بگذريم، كه حافظ عرفاني هاي عشق از

 نگـرش  حقايق به يابي دست براي و ميا كرده بررسي محتوايي و معنايينظر  از ،است زن معشوق
  .ايم گرفته كمك اش زندگي عصر نيز و اجتماعي و فردي زندگي يها واقعيت از زنان، به حافظ
 و خـانوادگي  فـردي،  زنـدگي  حـافظ،  روزگـار  فرهنگـي  ــ  اجتماعي مسائل بررسي با

 نيچن هم و اش معنوي سلوك و سير و مطالعات تحصيالت، اعتقادات، ها، انديشه و اجتماعي
 حـافظ  و زنـان  دربـارة  ،شـيراز  زنـان  ژهيـ و به دوره، آن زنان هاي ويژگي و موقعيتبررسي 
  :رنديگ يم شكل زير فرضيات

نـدارد؛ ايـن    فاصـله  زنـان  بـه  شعصر مردم عمومي نگرش از زنان به حافظ نگرش. 1
     ً  طبعـا   محلـي،  هـاي  حكومـت  و ايلخانـان  حكومـت  در زنان منزلت و مقام علت بهنگرش 
  ؛نيست متحجرانه و خشك نگرشي
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 و تند و گرم طبيعت و شاعرانه احساسات و زيبادوستي و پرستي جمال حس علت به. 2
 شعنايت و توجه  كانونممكن است  زنان زيبايي شود، مي داده نسبت حافظ به كه مهرورزانه،

  ؛باشد بوده
 سير و قرآني و اسالمي مطالعات نيز و شده نقل حافظ از كه حيايي و حجب ليدل به. 3

 نامشروع روابط به حافظ آلودگي مسئلة از راحتي به توان نمي ،اش       ِعرفاني  اخالق و سلوك و
 و خودآگاهانه معنوي هاي گرايش نبودن قيعم ليدل به گرچه؛ گفت سخن زنان با مبتذل و

 هاي چهره از يبرخ به كه هايي  خيانت و غيراخالقي مسائل برخي موارد برخي در حتي
 علت به چنين هم شود، مي داده نسبت...  و شجاع شاه مادر مانند حاكم، طبقة زنان شاخص
 و سالطين ميان در چندهمسري مسئلة رواج و زنان ظاهري هاي ييزيبا به حاكمان گرايش
 زميني عشق و ظاهري هاي ييزيبا به ،حافظ مانند افرادي حتي ،دوره آن مردان توجه حكام،
  .ستين بعيد زنان

 هاي زمينه در تدريس به اشتغال علت به ،حافظ عصران هم از نقل به ،اين بر افزون
 نبود، ميسر يسانآ به زنان به يابي دست زمان آن شيراز در كه اين علت به نيچن هم ،يادشده
 صاحب و متين مرد هر ،خاص زناني با ارتباط در هم  آن ،قلندران و خراباتيان براي مگر

  .رفت نمي جا آن به عنوان
 و ذهن در جايي خيالي زناني يا زن است ممكن شاعرانه، قوي تخيل حس دليل به. 4
 به را حافظ داشته، كه »آني« خاطر به ما، براي ناشناخته معشوقي يا باشند داشته حافظ دل

  ؛باشد كرده مند عالقه خود
 از پس و حيات يط در شاعر كه حافظ، همسر نكنيم فكر كه ندارد وجود دليلي. 5
 بخش الهام و نبات شاخ همان سروده، برايش را عاشقانه اشعار زيباترين از برخي شمرگ

  .است بوده او ةعاشقان اشعار از بسياري خلق براي حافظ
 را آزاد عشق تا كرده زندگي مجرد را اش جواني دوران از مدتي حافظ شود مي گفته
 تنگ به ساماني و سر بي از سرانجام اما ،باشد بركنار فرزند و همسر تعلق از و كند تجربه
 اثبات براي حال، ؛است برآمده شاحوال و حال با مناسب همسري جويو جست در و آمده

  :آوريم مي شاهد خواجه شعرهاي از مذكور فرضيات
 در كه ،استناد كرد حافظة عاشقان شعرهاي تماميتوان به  مي 2 و 1 هاي فرضيه دربارة

 يا حقير عبارت و لفظ گونه هيچ ،وي از بعد و قبل شاعران از برخي شعر برخالف ها آن
 هاي جاذبه به معشوق و يار مقامدر       ًعموما  زنان و شود نمي يافت زنان بارةدر يآميز توهين

  :از جمله اند؛ شده ستوده ظاهري هاي زيبايي و جسماني
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ـ     كه        بپرسيد       سوخت، ما  جان      كيستة    كاشانز    افروز شب  شمع   اين    رب    يا        كيسـت    ة    جانان
  )43 :1363 شيرازي، انجوي(

    آبت و      دانه     دهد    كه   ي    بهشت  مرغيو       نقابت  بند  كشد كهي  قدس   شاهدي ا
  )13 :همان(

       باشـد          انجمـن        شـمع     او   و         بسـوزم  من نه      باشد من اري اري  اگر   خلوت  است   خوش
  )68 :همان(

        دارمـت    دوست     جان    به   و   ي     بسوخت   جانم        سـپارمتيمـ   خـدا بـه  نظر ازب ي  غا   ي ا
  )13 :همان(

  ز   يــ  پره   ة     خرقــ   و        تقــوا   ة  جامــ   هــزار     بـاد انيـ     ماهرو  چـاك  رهنيپي  فدا
  )136 :همان(

ــد     چمن در كه گه هر تو ادي به  دلم شد     خون ــاي  بن ــ     قب ــل   ة     غنچ ــي      گ ــاد    م ــاد        گش       ب
  )76 :همان(

         انــداخت     نــاتوان     زار      مــن       جــان  قصــد بــه        انداخت   كمان در تو  شوخ    ابروي  كه     خمي
  )24 :همان(

  ت ي    جادو  چشم   ب ي  فر      هردم     كنديم    خرابم   تي سويگ  جعدمي نس   دارديم  مست       مدامم
  )41 :همان(

   شد        نخواهد         ديگرگون   و   ن ي ا     است       آسماني  قضا    شـد     نخواهـد  رونيـ ب سرز    چشمان   ه ي س     مهر     مرا
  )109 :همان(

 به زنان در حافظ رندانه، يشعرها رغم  به كه نيا بر يمبن 3 يةفرض بر ل،يذ يها نمونه
 نكرده بسنده انش يظاهر يها تيجذاب و بايز يمو و يرو فيتوص به فقط و بوده يآن دنبال
  :گذارد يم صحه ،است

   دن   يـ د    بـد       بـه     ام       الوده   يـ  ن    دهيـ د كه  منم    دنيـ   ورز  عشق به   شهرمة  شهر كه     منم
  )216 :همان(

        باالســت   عــالم    دو         پاكــان       همــت    الجــرم،     پاك   دامنو  هنر   كمالو  است  خوب   ي  رو
  )10 :همان(



 حافظ شعر آيينة در زن سيماي   56

  

ــد      داردي انيـ مو يي مو كه ستين آن   شاهد ــاش    آن        طلعــتة  بن ــ      كــه       ب      دارد   ي آن
  )92 :همان(

ــه ي  لط ــت ي ا      ف ــان      س ــه   ي      نه ــق      ك ــ خ    او    از       عش ــام      كــه     زد   ي      ســت ي     زنگار      خــط   و       لعــل      لــب      نــه    آن       ن
ــزار      خال   و      عارض   و     زلف   و     است     چشم    نه     شخص      جمال ــه        ه ــ ا    در        نكت ــار   ن   ي ــار   و       ك ــت ي   دار    دل       ب      س

  )18 :همان(
ـ         خانـه     كه   آ      فرودو  نما  كرم      توســتة اني آشــ مــن  چشــم   منظــر      رواق        توسـت ة  خان
       توســت  ة   نشــان   و      تــو       مهــر      بــه    خزانــه در      شوخي هر به دل  نقد  دهم كه ام ني    آن    من

  )29 :همان(

 يعشـق  ؛ در ايـن اشـعار  شـود  يم بيان 4 يةفرض يبرا يشواهد در حكم ل،يذ يشعرها
  .ميشاهد را زيعز ياري هجران از شكوه و گداز و سوز با انتوأم و قيعم

ـ « خـاطر  بـه  كه باشد ما يبرا ناشناخته يمعشوق ةدربار ممكن است اشعار ليقب نيا  كـه  »يآن
 را شسـخن  ينيريشـ  حافظ كه ينبات شاخ همان ،است را به خود جلب كرده حافظ توجه داشته
 يپـرداز  اليخ ينوع هب ممكن است نيچن هم .است شده پذيرا شهجر در كه داند يم يصبر اجر

  .شود حافظ مانند يكس معشوق توانسته يم كه يا اسطوره يموجود يبرا مرتبط باشند؛ شاعرانه
 از قبـل  را اشـعار  نيـ ا از ياريبسـ  اي يبرخ كه ستين مردود     ًكامال  زين فرض نيا گرچه
 مـورد  در پژوهـان  حـافظ  كـه  گـرش يد اشـعار  ماننـد  باشـد؛  سروده همسرش يبرا ازدواج

  .اند يرأ هم هم با) حافظ همسر( مصداقشان
        دارمـت    دوست     جان    به   و   ي     بسوخت   جانم        سـپارمتيمـ   خـدا بـه  نظر ازب ي  غا   ي ا

  )13 :همان(
      بـود          سـوخته    ي ا         غمـزده     دل  بـاز  كجا تا     بـود        برافروخته     رخسارهو  آمديم   دوش
      بـود        دوخته    او      قامت    بر    كه    بوديا   جامه   ي      شهرآشـوب ةويشـ وي كشـ    عاشق     رسم

  )78 :همان(
       آرمـت       گردن    در   و       برآرم  دعا  دست   ي    سـحرگه  تـا   بنماتي   ابرو    محراب

  )13 :همان(
   زد         نتـوان      صـبا        بـاد    و      تـو        عهـد  بـرهي تك    زد    نتـوان   دوتـا  زلف آنة  حلق در     دست

ـ ي   جهـان     محبوب كه  كشت     رتم ي غ    زد         نتـوان    خدا     خلق    با       عربده   شبو  روز    كنيل
  )72 :همان(
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 كـه  اند گفته سخن فيعف و مهربان يزن با وي ازدواج از شناسان حافظ، 5 يةفرض رةدربا
 بند يپا و داشته حذر سفر از يحت ،اش يخانوادگ يزندگ و او به اريبس ةعالق خاطر به شاعر

  :است سروده خود يعروس شب يبرا را ريز ةعاشقان شعر حافظ اند گفته و است بوده رازيش
ِخبــرِ     است  هوس    گفتنم تو با دل  حال    اســت       هــوس          شــنفتنم دل  

  )170 :1367 ،ييفسا رستگار(

  :دانند يم همسرش به حافظ وافر ةعالق نيمب نيز را ريز يها غزل
     دارم       چمــن         شمشــاد   و   ي       بســتان     ِ   ســروِ از   فــراغ     قـدش ية سـا    كاندر  هستي  سرو      خانه    در     مرا

     دارم      مـن     كه  يش ي ع   ن ي  چن   ي   بار    كسچيه    ندارد      ساقي     مهربان   ياريو  هستم   گوار     خوش       شرابي
  )200 :1363 ،يرازيش يانجو(

  :استسروده  شهمسر يبرا زينرا  ليذ يشعرها
      اسـت  تر    كم    كه    از    من      پرور      خانه    شمشاد     است    صنوبرو  سرو   حاجت چه  مرا     باغ

  )15 :همان(
     دارم     آتش در     نعل     رخش   و     زلفو سر كز      دارم  خـوشي  صنم   عشرتة  خان      نهان    در

  )179 :همان(

 هجـران  در را اشـعار  نيـ ا حافظ بسا  چهكه  ديگو يم ريز دربارة اشعار اهور زيپرو دكتر
  :باشد گفته بوده، رفته سفر به كه ،همسرش

      بسوخت     كاشانه    كه      خانه   ن ي ا    در  بودي  آتش       بسـوخت     جانانـه غم در دل  آتش    در    نه ي س
  )35 :همان(

   ست ي   حال      مشكل  چه    كه   ي   دان    چه    تو      هجران  حال    ستي  سال   چشمم بهو  رفت   برون   هفته   ن ي ا      ماهم
  )41 :همان(

     اوست    با     خرم    دل        خندان،    لب      گون،يم  چشم      اوسـت بـا   عـالمينيريشـ  كـه   چرده   ه ي س    آن
  )10 :همان(

  .كند يم شانيپر را شان يخوشبخت كانون و رديگ يم او از را حافظ همسر زمانه دست اما
 شـعر  نيـ ا در حافظ. است همسرشِ  فراق سوز در حافظ وانيد اشعار نيباتريز از يكي

 در معمـول  روش برخالف ،يظاهر يها ييبايز بر افزون و كند يم خطاب »دوست« را يو
  :ديستا يم ينظر صاحب ةويش و ادب حسن ،يخردورز به را او ،اش عاشقانه اشعار گريد
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ــ    آن ــزو    ار   ي ــ  ك ــاة  خان ــا م ــري ج ــودي پ       بـود    ي    بـر    بيـ  ع    از   ي    پـر      چون      قدمش تا سر     ب
اوقات        ــاق     رفت سر به   دوست با كه  بود آن  خوش ــ    همــهي  ب ــ   و   ي      حاصــل   ي   ب ــريب ــود   ي     خب       ب

ــا   ار او كـــه  مـــاه آن مـــن     خردمنـــد          منظـــور ــ     ادب  حســن ب ــود   ي     نظــر   صــاحب   ة و ي   ش       ب
ــگ    از ــنش       چن ــر  م ــدمهر   اخت ــه    ب ــرد در ب ــهي آر     ب ــنم چـ ــ        كـ ــرِ ِ     دور   ة      فتنـ ــود   ي      قمـ        بـ

بــاد بــا    را گل كه  رشكنيا از   بلبليا  بكش    را     خود       بــود   ي    گــر        جلــوه       ســحر       وقــت       صــبا  
       بـــود           تـــاجوري       ســـر        حســـن          مملكـــت در    را اوو     درويشـي تـو كـه دل اي     بنـه       عذرش
ــه    افســوس       نسـرينو   سـبزهو گـلو آب لب     بود     خوش ــذري ره      روان       ســرو    آن      ك ــود        گ       ب
ــا ــه         تنهـ ــن دل  رازز     نـ ــرده مـ ــاد   پـ       بــود     دري        پــرده    او   ة     شــيو       فلــك  بــود تــا         برافتـ
ــن از      حــافظ بــه  داد  خــدا كــه    ســعادت       گــنج      هــر ــاي  يم ــب        دع ــحري   ورد   و      ش ــود        س       ب

  )48 :همان(

 فرزنـدي  مـرگ  بـا  زمان هم او مرگ از شاعر اما نيست، روشن حافظ همسر مرگ لتع
 بعضي است، مرده كودكي در اند گفته كه ش،فرزندان از يكي مرگ دليل به و گويد مي سخن
 باشـند  درگذشـته  هم با مادر زايمان در فرزند و مادر شايد كه اند گمان اين بر شناسان حافظ

  .)30 :1363 اهور،(
  

      حافظ      شعري      زبان    در    زن  .  8
 يا داده نمي ابتذال به تن كهبوده  عاشقي و اخالقي مناعت داراي و متين مردي حافظ كه اين

 و نگـاه  چگـونگي  و حافظ اشعار زباني تحليل در خراباتي، و نظرباز و شاهدبازبوده  مردي
 در هرمنوتيكي رويكرد كه هرچند ؛كند نمي ايجاد تفاوتي چندان ،مسئله از اش شاعرانه تعابير
  .كرد خواهد ايفا را خود نقش عرصه اين

  
      حافظ     شعر    در    زن  .  9
 و گويد مي چه آن ،شحركات ،شبدن اجزاي تك تك و است زيبايي و حسن مظهر زن. 1

 شكرفروشان، شكردهنان، ابرويان، كمال خوبان، رويان، خوب ،زنان .زيبايند نيز پرسد مي
 جبينان، مه  جبينان، زهره        ع ذاران، گل چهرگان، پري رويان، پري خان،ر هما نازنينان، بدنان، نازك
 پارگان، ماه دهنان، تنگ ساقان، سيمين تنان، سيم سيمبران، بهشتي، حوريان بويان، سمن
 ياد به را سوسن شان پرحرفي و را غنچه تنگشان دهان كه اند صنماني و بتان سيمايان، ماه
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 فروشي شكر و شكر شان خنده را، خانه كمان و محراب ابرويشان خم را، لعل لبشان آورد؛ مي
 و سنبل و را چين سفر و زنجير و سلسله زلفشان، درازي  را، مخمور نرگس چشمشان را،

 ماه انصورتش و را چمان سرو و چمن سرو قدشان را، چاه زنخدانشان را؛ مشكين سنبل
 مشك عطردامنشان، و عنبرين زلف و را ناوك و تير مژگانشان را؛ الله و تازه گل و را فلك
  ؛كند مي تداعي را ختن
 كافي و است الزم شرط گرچه است؛ بري دل لوازم از زيبايي و است بر دل زن. 2
 شاعر براي كهآني  است، ضروري »آن« داشتن زيبارويان به سپردن دل براي و نيست،
  ؛نيست ناپذير توصيف
 يكتا،   د ر چون هم عناويني با او از شاعر و گيرد مي جاي شاعر    ِجان  و دل در بر دل زن
 در كه ،بر دل اين براي. كند مي ياد دوست و دار دل و بر دل نگار، جانانه،  دانه، يك گوهر
 ،است كشش و جاذبه سراپا و شود، مي تعبير معشوق به او از ،داشتن دوست واالي مراحل
 و روحي گذاري سرمايه گونه همه عاشق، شاعر ؛بزرگ است دردي فراقش و آرزو وصالش
  .نگارد مي نامه برايش دل خون با و بارد مي ديده از خون اش دوري از. كند مي عاطفي

بريد       هــرِ       بــود      مــا          ديــدة  خــونز      دوست به  برد كه اي   نامه  وفا  صبحم   ِ     عنــوانش         
  )145 :همان(

رأيـت  ّانّي      نامه   دوست    نزديك    نوشتم دل  خون    از راً     هـد   ً       ن مـ      جـرِكه ِ    القيامـه          
  )225 :همان(

  :است معشوق و بر دل برابر در عاشقي هاي نشانه از ديگر يكي تواضع. 3
ــراربخشِ      باشـي مـن  يـار كـه    بكـردم  جهد      هزار ِق ــي    ِ دلِ         ــرار      ب ــن        ق ــي م        باش
       باشــي مــن             خداونــدگار         ميانــه  ايــن در       نازنـد     بندگان به   مالحت     خسروان    چو
       باشـي  مـن     ِ   يـارِ       خويش     ِ كرمِ از تو  مگر      ارزم  نمـي  جوي    شهرم،   حافظ   ارچه    من

  )271 :همان(
ــ       نباشـد كـه   ترسـمو   پرسـي  نمـي       درويش ــرزشة    انديشـ ــرواي   و          آمـ ــت    پـ          ثوابـ
        عتابــت   ز    خــرابم      كــه   آ       بــاز   و   كــن   لطفــي       گريزد    خواجه از كه  است   غالمي  نه      حافظ

  )13 :همان(
      گزيدم    تو         خدمت      بود،        سلطنتم   هواي      كردم تو    بندگي   بود، ام     خواجگي   اميد

  )175 :همان(
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مقصــد   بــدان      مــا     چند      گامي     شما      لطف     نهد     پيش  مگر هم      رســيد      نتــوانيم   عــالي   
  )65 :همان(

ــار      طبيب  وفا بي اي   َ ميرَمت  پيش كه    خواهم ــاز    بيم ــرس    ب ــه       پ ــت    در      ك            انتظارم
  )13 :همان(

 اگـر  حتـي  و باشـد  وفا بي اگر نكردن گله و او وصل آرزوي و معشوق داري وستد. 4
  :گويد عاشق به ناسزا و دشنام

ــي   وصــال   حــافظ ــد م ــا ره از   طلب      كـن      مستجاب     دالن      خسته     دعاي   يارب     دع
  )216 :همان(

    چست   و      چابك      بباز    سر      زدي،     عشق الف چو      دوســت    نهايــت بــي  لطــف از  مبــر       طمــع    دال
  )16 :همان(

ِابرِ  ليك  اي،  گله  كنم     نمي   َ    نَمــي        نــداد             جگرتشــنگان     زار  كشــت بــه      دوست   رحمت  
  )251 :همان(

       نكـرد   سـفر        رفيـق    و     شهر     حريف د يا      نكـرد  خبر را    شدگان دلو   برفت بر    دل
  )73 :همان(

قند      ِدلِ  عالج نه گل با     آميخته       چنـد      دشـنامي      بـه         بياميز     چند اي   بوسه      ماسـت 
  )65 :همان(

ِسرِ كز كو تو  وصل ة   مژد          برخيــزم        جهـان      ِ دامِ    از   و        قدســم   طـاير        برخيزم  جان 
  )203 :همان(

 انگـار  كـه  است صميمي و صادق معشوق با مهرورزي و بازي عشق در چنان اشقع. 5
  :داند مي يكي مرگ با معشوق، و عشق بدون را زندگي

       كنيــد        نمــاز      مــن         فتــواي      بــه         نمــرده او بــر     عشق به   نيست   زنده  جمع  اين در  كه     كسي    آن    هر
  )113 :همان(

       افشاني  جان    ِ سرِ      دارم    تو     پاي در كه  زآن      دامن     ميفشان  باد از  چمن بر گل چو    هم
  )296 :همان(

 معنـي  به شمورد دو كه ،است نرفته كار به حافظ ديوان در تر بيش بار  سه »زن« لفظ. 6
  :است »زدن« فعل از امر صيغة معني به سوم مورد و مؤنث      ِخنثاي 
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        برآيـد    زن   و     مرد    از       فرياد    كه   لب    بگشاي       حيـرانو   شوند   واله   خلقي كه رخ       بنماي
  )71 :همان(

     گيرد   ن  ماو     خان   و       فرزند   و    زن در   جزاش     كـرد   دولـت     خاندان  اين حق در   هرچه    كه
  )279 :1363، شيرازي انجوي(

ــه ــا  روي ب ــاغر از زن م ــي   س         بيـدار        بخـت     اي     ايم       آلوده   خواب كه      گالب
  )125 :همان(

  ؛است »پدر« مقابل در »مادر« معني به و رفته كار  به بار يك فقط مادر لفظ. 7
 چندبار، يا يك هركدام مريم، و ليلي زليخا، شيرين، مانند زن، چند خاص هاي نام. 8
 به اشاره با تلميحي، صورت به بلكه شاعر، خود از تفسيري يا تحليل هيچ بدون
  ؛است آمده خواجه ديوان در يشان ها داستان
 معنوي هاي جنبه ستايش است، خالي       ًتقريبا  زنان  دربارة خواجه ديوان در شجاي چه آن. 9

 اي تلقي با البته كه است؛ زنان مادري و فداكاري ايثارگري، مهرورزي، ابعاد و عاطفي و
  .است گرفته مسلم زنان وجود در را گفته پيش هاي ويژگي خواجه كه ني استگفت رندانه،
  
      گيري       نتيجه  .   10
  :تاس يافته دست زير نتايج به نگارنده پژوهش اين در شده انجام هاي بررسي با

 وي عصـر  در زنـان  سياسـي  و اجتماعي فرهنگي، موقعيت از زنان، به حافظ نگرش .1
  ؛نيست فارغ
 دار دل در نقش و فيزيكي و ظاهري هاي زيبايي ويژگي با      ًعموما  حافظ اشعار در زنان .2

 و آرزومندي نيازمندي، تواضع، با انتوأم ستايشي با آنان از شاعر و اند مطرح معشوق و
 هاي ييزيبا بر افزون ،سروده همسرش برايكه  اشعاري در حافظ. كند مي ياد مهرورزي
  .ستايد مي نيز اخالقي و انساني هاي ويژگي و صفات برخي به را وي ظاهري،
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