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  :چكيده
 معماري و محيط هاي تفكّر و تمدن ايراني در مورد موضوعات مختلف مربوط به شهر و  شناخت ديدگاه  هدر زمين    

گيري فضا و محيط زنـدگي   زندگي، يكي از مشكالت اصلي كمبود آثار مكتوبي است كه مباني نظري و اصول شكل  
   1.ايرانيان را صراحتاً توضيح داده باشند

هايي اشـاره دارنـد كـه    در عين حال، بسياري از آثار وجود دارند كه به ذكر مستقيم يا غيرمستقيمِ اصول و ارزش           
خرج از فرهنگ ايراني بوده و براي شكل دادن محيط زندگي يا تعريف شهر آرمـاني ايـن تمـدن قابـل اسـتناد         مست

آل و محيط زندگي آرماني صاحبان انديشه و رهبران  فاضله و شهر ايدهه اين اصول و ارزشها، در تبيين مدين. هستند
  . اند بديل ايفا نموده فكري اين تمدن نقشي بي

ـ            سعي بر آن دارد تا اصول و ارزش        حاضر   همقال   اي را كـه      فاضـله ه  هاي حاكم بر شـهر و محـيط آرمـاني و مدين
نمايـد، شناسـايي و معرّفـي         گيري از الهامات خويش، براي پيروان تفكّر توحيدي توصيه مي           ، با بهره  حافظحضرت  

 . كند

  

   عرفانشهر، حافظ، معماري، انسان، معنا، ايران، ادبيات فارسي، :كليد واژه ها
  
  

  

  . تهران، ايرانواحد علوم وتحقيقاتهيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي عضو * 
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  مقدمه
  

همچـون خانـه و مـسكن و مدرسـه و     (اگر چه كه خواجة شيراز در بسياري غزليات خويش، از شهر، از عناصر شـهري و معمـاري                 
مثل باغ و گلستان و بوسـتان و آب و گـل و شـب و روز و                  (بيعي  هاي ط   ، و از عناصر يا مجموعه     )مسجد و كنشت و خانقاه و ميخانه      

     ) يا بـه عبـارتي صـرف كالبـد ايـن عناصـر            (ذكري به ميان آورده است، اما در اكثريت قريب به اتّفاق اين موارد، عنصر مذكور                ) سرو
در اين گونه مـوارد، آنچـه كـه         . ا ذكر نشده است   براي آنه ) و يا به عبارتي الگوي كالبدي ثابتي      (هايي كالبدي   مدِّ نظر نبوده و ويژگي    

هاي خـاص انـساني بـوده       هاي گروه مورد نظر خواجه بوده است، فضا و عملكرد و نقش اين عناصر و فضاها به عنوان ظرف فعاليت                 
 موضوع ديگري مدِّ نظر در واقع، معاني نمادينِ اين گونه عناصر، به عالوة مفاهيم مترتّب بر فضا و حضور در آنها بيشتر از هر                   . است

در عـين حـال،   . توان نظرات حافظ را راجع به محيط زنـدگي دريافـت   به اين ترتيب، تنها با تمركز بر اين موضوعات نمي . بوده است 
تفاوت بوده است، يا در واقع، براي حيات و فعاليت انسان و ظرف زندگي وي،   توان گفت كه او نسبت به فضاي زندگي انسان بي           نمي
گويي و ايجاز، همچنان كه در مورد بسياري موضـوعات   بلكه در اين مورد نيز با عنايت به گزيده  . هايي را مدِّ نظر نداشته است     ژگيوي

توان به عنـوان اصـول طرّاحـي و           هايي اشاره كرده است كه اين اشارات را مي        اي بسنده نموده، به برخي ويژگي       عالي ديگر به اشاره   
ايـن اصـول كـه در واقـع         . رهاي ارزيابي محيط زندگي و مقايسة آن با وضعيت مطلوب، مورد استناد قـرار داد              ساخت و به مثابه معيا    

هـستند و از تعـاليم      ) از جمله وحدت و عدالت و زيبايي و خير و حسن و تذكّر و نـوگرايي               (الرّعايه در زندگي انسان       همان اصول الزم  
هـا  كننـد كـه در حقيقـت بـا شـناخت آن             ندگي مسلمانان نقشي شايان توجه ايفا مي      اند، در شكل دادن محيط ز       وحياني استنتاج شده  

راء حـافظ حـاكي از آن    اجماالً قابل ذكر است كه مـروري بـر آ  . هاي مدينة فاضلة مورد نظر حافظ نيز دست يافتتوان به ويژگي   مي
ي انسان امري حقيقي است كه همواره در پي شناخت و           شهر يا باور به محيطي آرماني و مطلوب براي زندگ         است كه باور او به آرمان     

  .وصول به آن است
  كجاست دير مغان و شراب ناب كـجا    دلم ز صومعه بگرفت و خرقة سالوس

 كـه ويژگـي بـارز آرمانـشهر خـويش را صـداقت و       2انديشد، به اين ترتيب، او نه تنها چون همة مصلحين و حكما، به آرمانشهر مي         
  .داند  ميراستي و فقدان ريا

در ادامة بحث، سعي بر آن خواهد بود تا فتح بابي در مورد چگونگي استفاده از غزليات حافظ، براي شناخت محيط مطلوب زنـدگي                          
  .هاي آن از منظر اين پير عرفان اسالمي ارايه شودو ويژگي

  
  اصول و ارزشهاي حاكم بر آرمانشهر حافظ

هاي فردي و   انند از غزليات حافظ استنباط و استخراج شده و در هدايت زندگي و فعاليت             تو  هايي كه مي  موضوعات و اصول و ارزش      
بنـدي    جمعي و خلق آثار و از جمله ايجاد فضا و محيط مطلوب زندگي مورد استناد و استفاده قرار گيرند در طيف وسيعي قابل طبقـه                        

در اين مجال، به عنوان مدخلي بر موضوع، اصول         . كند  را طلب مي  هستند، كه طبيعتاً پرداختن به همة آنها بحث مفصل و مستوفايي            
  .اند هاي محدود و معدودي انتخاب شده و مورد تذكّر اجمالي قرار گرفتهو ارزش
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  آموزش
حافظ، همچون همة مصلحان و همة كساني كه دغدغة رستگاري بشر را دارند، براي آمـادگيِ رهـروي، در هـر مـسير و از جملـه                             

اي كـه در تأكيـد او بـر           مهمتـرين نكتـه   . نمايد  به محيط و فضاي زندگي، به موضوع آموزش توجهي در خور مبذول مي            شكل دادن   
  .كند، تعليم گرفتن از كسي است كه خود اهليت و صالحيت الزم را كسب كرده است آموزش، توجه جدي را طلب مي

  خـبر نَبود ز راه و رسـم منزلـها يكه سالـك بـ    به مي سجاده رنگين كن، گرت پير مغان گويد
ناديدگان سپرد، شاگرد و جامعه نيز،      ها و به آموزش   ”خام“به اين ترتيب، در عين حالي كه ساخت محيط و فضاي زندگي را نبايد به                  

ردان خويش را نيز براي آموزش، بايد به معلّماني سپرده شوند كه صالحيت و شايستگي و استقالل و حرّيت داشته و دستياران و شاگ         
تواند   هاي الهي و طلب فيض و الهام از او مي         در واقع، در راه آموزش و آموختن، توجه و تمسك به هدايت           . به همين راه هدايت كنند    

  . به استاد و شاگرد كمك كند
  نـسيم مـوي تو، پيونـد جان آگـه ماست    خيال روي تو، در هر طريق همره ماست

گـاه  توان، فضايي را ايجاد كرد كه آن فضا نيز به نوبة خود تجلـي               ر حافظ ضرورتي است كه تنها در پناه آن مي         اهليت داشتن از نظ     
  . انوار الهي باشد

  بــر رخ او، نـظـر از آينـة پـاك انـداز    نظر، از رخ جانان دورست چشم آلـوده
  

  تذكّر حضور در محضر الهي
شـايد بتـوان   . دانـد  صولي قائل است، كه رعايت آن اصول را الزمة زندگي سالم و طيب مـي    او براي زندگي و هر گونه فعاليتي به ا          

           و اگـر حـضور در ايـن محـضر هـدف اسـت،       “ عالم محضر خداست، “گفت اولين توصية او غفلت نكردن از اين اصل مهم است كه             
  .نبايد از او غافل شد و او را فراموش كرد

  متـي ما تَلْـقَ مـَنْ تَهـوي دعِ الـدّنيا و اَهمِلــها    و غايب مشو حافظحضوري گر همي خواهي، از
دهد، اصل    نكتة بنياديني كه در تفكّرات موحديني همچون حافظ مشهود است و اساس همة آراء و نظرات و فعاليتشان را شكل مي                      

انديشند، و به تبـع آن از       نمي” توحيد“ارد كه به چيزي به جز       اين اصل چنان در همة ابعاد زندگي آنها رسوخ د         . است” توحيد“اساسي  
  .جويند هر چيزي كه آنها را از توحيد دور كند يا عاري از تجلّي جلوة توحيد باشد تبرّي مي

  همه جا خانة عشق است چه مسجد چه كـنشت    همـه كس طالـب يـارند چه هشيار و چه مست
اش خوديتي نـدارد   اي از اوست، كه از خود و سازنده   سازند، تجلّي و جلوه     بينند و هر چه را مي      در همين راستا، موحدان هر چه را مي         

  .دهد و همه چيز را به او ارجاع مي
  نمايد باز به جز خيال جمالت، نمي      دارم به پيش آينة دل، هر آنچه مي

يعني وجـود ظـاهر و بـاطن يـا     (فراد به اين دوگانگي گويند كه هر چيزي را معنايي است و همة ا در حقيقت اينان از اين سخن مي      
           اذعان دارند، و اما بايد توجه داشت در اين معنـاگرايي معنـاي صـحيح و حقيقـي را دريافـت تـا بتـوان                        ) صورت و معنا براي هر چيز     

  .محرم راز شد
  هـر كسي بـر حسب فكـر، گـمانـي دارد    در ره عشق نشد كس، به يقين محرم راز
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در حقيقت، حافظ نيز همچون همة عرفا و حكماي متألّه، به واجد معنا بودن عالم و هر جزء آن باور دارد، و نـه تنهـا بـه ايـن امـر                               
  .داند اي از حقيقت باريتعالي مي يقين دارد، كه آنرا جلوه

  دمنـظـر چشـم مـرا، ابروي جـانـان طـاق بــو    پيش ازين كاين سقف سبز و طاق مينا بركشند
ه او    اصل وحدت بارزترين اصلي است، كه به عنوان تجلّي توحيد الهي كه جهان              بيني حافظ بر آن استوار است، همـواره مـورد توجـ

  .دهد بوده و به هيچ وجه غفلت از آن را جايز ندانسته و حتّي خيال غفلت از آن را نيز به ذهن خود راه نمي
  ايـن خيـال نـدارم، خـدا گـواه منستجز     ام، وصال شماست غرض ز مسجد و ميخانه

  .شود اين اصل به حدي اهميت دارد، كه توجه به آن در هر مكان و هر زمان و هر زمينة عملي توصيه مي
  هر جا كـه هست، پرتو روي حبيب هست      در عشق، خـانقاه و خرابـات فـرق نيـست

ها و  ها، زمان در عين پذيرش مكان   (بيني ثابت   هايي با تفكّر و جهان    نتوجه به وحدت فرهنگي، يا وحدت بخشيدن به فرهنگ انسا           
  .داند يكي از اصولي است كه حافظ آن را توصيه كرده يا ضروري مي) بينيِ ثابتهاي متفاوت در قالب همان جهانفرهنگ خرده

  بيـا كه نوبـت بغـداد و وقت تبـريـز اسـت    عراق و فارس گرفتي به شعر خوش حافظ
لوة ديگر وحدت، توجه توأمان و همزمان به هر دو جنبة معنوي و مادي موضوعات به طور توأمان و البتّه با تأكيد بر وجه معنوي                         ج  

بيني و ديـن    توجه به اين مرتبه از وحدت حيات، موضوعي است كه در تفكّر اسالمي، بيشتر از هر آيين و نظام فكري و جهان                     . است
  :تأكيد بوده است، و طبيعتاً حافظ نيز از آن غفلت ننموده استديگري مطمح نظر و مورد 

  عيــش بـا آدميـي چـنـد پـريـزاده كـني    گر از آن آدمياني، كه بهشتت هوس است
هاي انسان واجد  موضوع ديگري كه از ديدگاه موحدين اهميت در خور توجهي را، هم در تماس با طبيعت و هم در تماس با ساخته                     

به اين ترتيب است كه در ايجاد محيط، در عين حـالي كـه محـيط بايـد مفـاهيم و                     . ها و مفاهيم است     اي به پديده    رش آيه است، نگ 
  .هاي الزم را در معرض حواس و ادراك انسان قرار دهدهاي معنوي را به انسان متذكّر شود، بايد بتواند عبرتاصول و ارزش

   باد رفت و ازو خواجه هيچ طرف نبستبه    شكـوه آصفـي و اسب بـاد و منطق طـيـر
  :شمارد در حقيقت، او آنچه را كه ذكر و نشانة خداوند را نداشته باشد، واجد ارزش ندانسته، آنرا خارج از عقل مي  

  هللا نيست كـاندرين طغـرا، نشان حسبـه   داند حساب صاحبِ ديوانِ ما، گويي نمي
ير به نظرية پايداري روي آورده است، موحدين همواره نه تنها به پايداري كه فراتـر از             هاي اخ   ايم كه اگر جهان معاصر در دهه        گفته  

بخشيدن بـه  ) و به عبارتي بر شرافت  (اند و در استفاده از مواد طبيعت و شكل دادن محيط بر تكامل و معنا                  انديشيده  آن به تكامل مي   
         . )الـف 1384زاده،   و نقـي 1378زاده،   زاده و نقـي     امـين (انـد     ورزيـده   يـد و اصـرار مـي      ماده و از آن باالتر گرايش دادن ماده به سمت تجرّد تأك           
  .تواند پاسخگوي اين اصل بنيادين باشد طبيعي است كه در اين روند، آنكه آگاهتر است، بهتر مي

  هـر كـه قـدر نـفـس بـاد يمـانـي دانــست    سنگ و گِل را كند از يمن نظر، لعل و عقيق
ين موضوع از آن جهت اهميت دارد كه تمركز بر ماده و اسارت در خاك و دنيا، امكان عروج معنوي و تعالي روحـاني را مختـل و                            ا  

پس هر كس كه تمايل به معنويت دارد، نيازمند عدم تمركز بر ماده و درك معناي معنـوي آن، و بهـره گـرفتن از              . نمايد  ناممكن مي 
  .دنيا براي تحصيل آخرت است

  بند تـنم كـه در سراچـة تـركيب، تختـه    چگونه طوف كنم در فضاي عالم قدس؟
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غـايي را مـالك       شود تا موحدين بر اين امر واقف و بر آن اصرار ورزند و بر اساس آن مشي كنند كـه آرمـان                         اين ويژگي سبب مي     
اين نوع نگرش، دنياي خاكي محل گذر و نه محل توقّف و            به اين ترتيب و با      . هاي خود قرار دهند   ها و فعاليت    ها و برنامه  عملِ طرح 

  .سكون است
  انـدرين منـزل ويرانه، نشيمن چه كنم؟   حافظا، خلد برين خانة موروث من است

             . شود، تا پيروان اين تفكّـر، در پـي ايجـاد فـضا و محيطـي جاودانـه نباشـند                     هاي دنيايي سبب مي   اين نوع نگرش به دنيا و فعاليت        
كند، كه فراتر از آن در تقليـل مـصرف            ها به دنيا، نقشي در خور توجه را ايفا مي         اين گونه عمل نه تنها از باب تقليل دلبستگي انسان         

 در حقيقـت  . منابع و سِير به سمت توسعة پايدار و حفاظت از طبيعت كه مدنظر بسياري از آراء متأخّر است نيز تـأثير بـه سـزايي دارد                  
  .ر يادآور اين اصل است كه انسان نبايد به فكر جاودانه بودن يا جاودانه زيستن در اين دنيا باشداين تفكّ

  هـر بهـاري كـه بـه دنباله خزاني دارد    مرغ زيرك نزند در چمنش پرده سراي
ت، نبايد به فكر نقش ايـوان       كند، كه اين دنيا جاي ماندن نيست، و جايي كه جاي ماندن نيس              حافظ اين تذكّر را به كرّات تكرار مي         

  .اي بود كه شبهة جاودانگي را به ذهن متبادر كند و تزئين آن به گونه
  گو چه حاجت كه به افالك كشي، ايوان را    هر كـه را خوابگـه آخر مشتي خـاك است

دين فقـط    رغـم اهميـت و جايگـاهي كـه در جوامـع مـاديگرا دارد                 به اين ترتيب است كه كالبد و شكل ظاهر، علي            از منظـر موحـ              
  .در حد رفع نيازهاي مسافري كه در منزلي براي مدت محدودي بيتوته نموده است مورد نياز است

  رواق و طاق معيشت چه سربلند و چه پست    ازيـن ربـاط دو در، چـون ضـرورتست رحيل
ه بـه    كند، در عين   اگر حافظ زينت مادي و زخارفِ دنيايي را نفي مي            داشـته و توجـ حال به زيبايي حقيقي دلبستگي و وابستگي تام

  .كند آن را به جد توصيه مي
  كـه حـسنش بـستة زيـور نبـاشـد    ز من بنيوش و دل در شاهدي بند

نـوي زيبـايي   قابل توجه است كه نبايد زينت و يا هر چيز مشابه با آن را، مترادف با زيبايي و به ويژه متـرادف بـا وجـه عـالي و مع             
  .)ب1385ب و همو 1384زاده،  نقي: ك.ر(دانست 

داند، كه فراتر از آن به احتـراز از غفلـت يـا               گرا مي هاي معنويت هاي انسان حافظ نه تنها تذكّر و عبرت را ضرورت زندگي و فعاليت            
  .كند آور نيز توصيه مي هر چيز و هر پديدة غفلت

  زين سيل دمادم كه درين منزل خوابست    بودبيـدار شـو اي ديـده كه ايمـن نتوان 
زدگي ويژگي بارز شهرهاي معاصر است كه در جهت تشويق و ترغيب و تهييج مصرف و تمركز بر ماديـت زنـدگي،            و غفلت و غفلت   

  .كنند گذارند و در پاي مد و مشتهيات مادي قرباني مي نهند و مهجور مي معنويت حيات را مغفول مي
شوند، به تبعيت از تفكّر توحيدي حافظ، در مسيري است كه همان تفكّر به كرّات به آن تأكيد                    كر شدند و ذكر مي    همة اصولي كه ذ     

 در واقع حافظ شرط به جاي آوردن عهد ازلـي انـسان و شـرط                3.ورزيده است، و آن چيزي جز حركت در صراط مستقيم الهي نيست           
  .داند  يگانة الهي ميعدم خيانت در امانت الهي را سير در صراط مستقيمِ

ود، كه جز ره آن شيوه نسپريم    روز نـخست، چـون دم رندي زديم و عشق 4شرط آن بـ  
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  الگوهاي اصيل
را در مورد آن به كار برده است، موضوعي است كه همـواره مـورد نظـر                 ) يا اسوة حسنه  (” اسوه“توجه به الگو، كه كالم الهي تعبير          

تواند در شكل دادن محيط زندگي انسان         اين اصل كه مورد توجه حافظ نيز بوده، مي        . د آنان بوده است   موحدين و وصول به آن مقص     
  .نيز ايفاي نقش كند، توجه به الگوهاي اصيل است

  كه طاق ابـروي يار منش، مهندس شد    سراي محبت، كـنون شود معمور طرب
               ”.مـردم بـه ديـن پادشـاهان خـود هـستند           : نّـاس علـي ديـنِ ملـوكِهِم       ال“: منقول است كه  ) ص(در حديث معروفي از پيامبر اكرم         

پـذيرد و اعمـال و        اگر پادشاهان را به سران و رهبران و مديران جامعه و به عنوان كساني كه جامعـه آنـان را بـه عنـوان الگـو مـي                           
 آنگاه وظيفة خطيرِ ايـن الگوهـا   5 به عنوان روش زندگي بدانيم،  آن  كند، تلقّي كنيم، و اگر دين را به معناي عام             رفتارشان را تقليد مي   

عملـي وارد صـحنة جامعـه و        ” نهـي از منكـرِ    “و  ” امر به معروف  “شود كه چگونه بايد مشي كنند كه در حقيقت به عنوان              معلوم مي 
 جز آن راهـي را كـه الگـو و اسـوة     حضرت حافظ نيز اين نكتة ظريف را مورد توجه قرار داده، و رفتن به راهي. هدايت مردمان شوند  

  :نماياند پيمايد، مشكل يا ناممكن مي مي) يا فرد( جامعه
  روي ســوي خـانـة خـمـّار دارد پـيـر مــا    ما مريدان روي سوي قبله چون آريم، چون

  .نحوي آن را اصالح كنندخواند كه اگر راهِ رفته، نامطلوب است به  مي اما در عين حال، او ياران را به اتّخاذ تدبيري فرا  
  چيست ياران طـريقت، بعد از اين تدبير ما؟     دوش از مسـجد سوي ميـخانـه آمد، پير ما

احتراز از خودنمايي و تفاخر و غـرور را   6حافظ به تبعيت از تعاليم وحياني قرآن كريم كه خود به پيروي از آن معترف و مفتخر است،   
  .كند به جِد توصيه مي

  خاك بر سر، نفس نافرجـام را      ده، چند ازين باد غرورباده در 
اي از  ورزد و آنـرا جلـوه   در عين حال، او به هويت اصيل و انساني خويش، و پيمودن راهي كه به آن باور و يقـين دارد، اصـرار مـي                     

  :گويد  مي”استاد ازل گفت بگوآنچه “گويان برايش ارزشي ندارد، و  دارد كه سخن ياوه شمارد و اعالم مي حقيقت وجود خويش مي
  وز نـام چه پرسي؟ كه مرا ننگ ز نام است      از ننگ چه گويي؟ كه مرا نام ز ننگ است

اي عامل گمراهي انسان و گـرايش   توانند به گونه انگيز را كه مي فروشي، فريب و وجود هر گونه عناصر وسوسه حافظ هر گونه جلوه    
  .كند دد نفي و نهي مياو به سمت مصرف و تكرار و تقليد گر

  كه خاطرم به هزاران گنه موسوس شد    لـب از تـرشّح مـي پاك كن براي خدا
زده و محرّك و مبلِّغ مصرف، و شهري كه جملگي را بـه مـصرف و ريـا و                     و به اين ترتيب است كه نه تنها شهر مصرفگرا و مصرف           

نست، كه چنين شهري با مدينة فاضـلة مـورد نظـر وي هـزاران منـزل                 توان شهر مطلوب و آرماني حافظ دا        خواند را نمي    گناه فرامي 
  .فاصله دارد

  :هاستعين همه چيز و همة نعمت) صحبت آن مونس جان(داند، كه آن چيز  اگر چه حافظ، چيزي را براي خويش كافي مي  
  دولـت صـحبت آن مونـس جـان، ما را بـس   يـار با مـاست، چه حاجت كه زيادت طلبيم؟

  ي آن       (طلبي    كند و آن، قناعت و احتراز از زياده         ا در عين حال درس مهم يا توصية بنياديني را مطرح مي           امبـاالخص در وجـه مـاد (
اي كـه بـه دنبـال     طلبي زياده. تواند آرامش و سعادت و هويت و استقالل را براي فرد و جامعه به ارمغان آورد              است، كه اين روش مي    
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ري از مردم دوران، تبعات و مشكالت معنوي و مادي غيرقابل جبران و غيرقابل انكاري را بـراي جوامـع   حذف قناعت از زندگي بسيا   
  .مختلف پديد آورده است

  
  اهميت انسان

ها بـراي  طبيعي است كه اين جايگاه، با مقامي كه اومانيست  . ها، براي انسان جايگاهي خاص قايل است      حافظ همچون همة انسان     
انسانِ مورد نظـر    . پندارند، كامالً متفاوت است     ه و او را به عنوان مالك و معيار همه چيز و به عنوان مركز هستي مي                انسان قايل بود  

  .حافظ از آن جهت ارزشمند است كه نفخة روح الهي او را انسان نموده است
  كه آتشي كه نميرد هميشه، در دل ماست    دارنـد از آن بـه ديـر مـغـانـم، عـزيـز مـي

ت و رسـالت انـساني و غايـت معنـوي             ا در عين همة احترامي كه براي انسان ذكر مي         امشود، نقش انسان آلوده يا انساني كه انـساني
  .داند ارزش شدن محيط، نقشي اساسي مي خويش را فراموش كرده و به گناه روي نموده است را در بي
  انه كـه عصمـت نبـودنبـود خير در آن خ    ست چون طهارت نبود كعبه و بتخانه يكي

گنهكـار و خـاطي و پيـرو شـيطان      ) يا شهروند (بخشد، انسان     گونه كه انسان شريف، به محيط و ماده شرافت مي          در حقيقت همان    
 حافظ در جايجاي كالم شيواي خويش به تنظيم روابط اجتماعي اشاراتي عميق دارد كـه                7.گردد  سبب قطع شدن خير براي شهر مي      

توانند مديران شهر را نيز به ايجاد فضا و محيط مناسـب   عين هدايت اهل شهر براي تنظيم روابط خود با ديگران، مي          اين اشارات در    
  .از جمله اينكه بايد اصل اخوت و برادري اسالمي بر رابطة انسانها سايه اندازد. هدايت كنند

  اورياي نور ديده، صلح به از جنگ و د    يك حرف صوفيانـه بگويـم، اجـازتست؟
مدير شهر بايد توجه داشته باشد كه هر شـهروند تحـت حكومـت او       . است، و نه با هر كسي     “ نورِ ديده “البتّه اين صلح و برادري با         

  .ست انيازهايي دارد كه وظيفة او شناخت هر يك از نيازها و پاسخگويي مناسب به آنها
  ر و كـنج قـلندريدرويـش و امـن خاطـ    سلطان و فكر لشكر و سوداي تاج و گنج

دارد، و در پاسخگويي به نيازهاي انسان، در شناخت انسان،          ) جز اين عالم خاكي   (اما بايد توجه كرد كه انسان، ريشه در عالمي دگر             
  .بخش نبوده و به سعادت او نخواند انجاميد در آموزش و هدايت او، يا در ارج نهادن به او تمركز بر وجه مادي زندگي نتيجه

  داري گـران مـي تـو تمنـّا ز گِـل كـوزه    هر جام جم از كان جهاني دگر استگو
بـراي نمونـه،    . يكي در قلمرو فرد و ديگري در قلمرو جامعه        : توجه به جايگاه و ارزش انسان از دو منظر و در دو قلمرو مطرح است                

 امع و تفكّرات با شـدت و ضـعف متفـاوتي مـورد تأكيـد      توجه به احواالت و نيازهاي ساير آحاد جامعه موضوعي است كه در همة جو        
  .ورزد گيرد كه حافظ نيز از آن غفلت نمي قرار مي

  كجـا داننـد حـال مـا، سبـكبـاران ساحلـها    شب تاريك و بيم موج و گردابي چنين هايل
ه و التفـات را مـي         . در واقع، همه بايد به يكديگر و به رفع مشكالت يكديگر توجه الزم و كافي مبـذول دارنـد                     تـوان در     ايـن توجـ

ها، اقوام و اهالي يك شهر تسرّي داد و شرايط            كنندة ارتباطات واحدهاي اجتماعي مثل همسايگان، خانواده        هاي تنظيم   بسياري مقوله 
توجهي بـه     ين علل بي  تر  شايد بتوان يكي از اصلي    . اي تنظيم كرد كه اين ارتباطات به مطلوبترين وضعيت خود ارتقاء يابند             را به گونه  

         بينـي اصـوالً عـدم آگـاهي بـه            همنوعان را زيستن در شرايط خاص دانست كه به همراه تفكّر خـاص اشـرافيگري يـا خـود بـزرگ                    
  .نمايد هاي ساير اقشار را ناممكن ميوضعيت
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  الين غريبگر ز خاره و خاره سازد، بستر و ب            خفته بر سنجـاب شاهي، نازنيني را چه غـم
         پس فضا و محيط زندگي بايد به نحوي سامان داده شود كه نه تنها تأمين كننـدة نيازهـاي مـادي انـسان باشـد كـه فراتـر از آن،            

شهر بايد بتواند در هدايت انسان به سمت زندگي مطلوب و انساني، در عـروج               . بتواند پاسخگوي نيازهاي معنوي و رواني او نيز باشد        
اش به سمت شناخت و درك معنويت هستي و در گرايش دادن وي بـه طـرف                   هاي معنوي، در راهنمايي    سمت يادآوري ارزش   او به 

  .وحدت و يگانگي جامعه نقشي در خور توجه ايفا نمايد
  

  القاي حس توطّن
توطّن يا احساس تعلّق به مكـان يـا   االيام همواره همراه انسان بوده است، احساس  ها و نيازهاي بشري كه از قديم يكي از احساس    

 هويت خويش با هويت مكان، يا احساس دلبستگي به مكاني بوده، كه اين مكان بـه هـر حـال محـل                      ) و وحدت (احساس همساني   
اليـت و   اي ضروري براي كار و فع       اين رابطه، رابطه  . هاي او بوده است     تولّد و نشو و نمو و رشد و زندگي خود انسان، يا الگوها و اسوه              

ات حـافظ مـورد اشـاره و                 . زندگي است كه بايد به آن توجهي جدي مبذول داشت          اين احساس و وابستگي به انحاء مختلف در غزليـ
  :تأكيد قرار گرفته است

  از سر كوي تو، زان رو كه عظيم افتادست      همچو گرد اين تن خاكي، نتواند برخاست
نه تنها ترك وطن مألوف بـراي او دشـوار اسـت كـه              . رزمين را شرافت بخشيده است    و اين سخن بيانگر اهميتي است كه وطن و س         

  .حتّي در صورت ابتال به هجران، دل و فكر مدام به فكر آن و در پي بازگشت به آن است
  غريب را دل سرگشته با وطن باشد    رود آري هـواي كوي تو، از سر نمي

هـاي  اي براي شناخت اشكاالت احتمالي و جـستجوي راه    ف به عنوان مانع و پرده     در عين حال بايد مراقب بود تا اين احساس شري           
  .اصالح آن عمل نكند

  عيبش مكن كه خال رخ هفت كشورست    شيراز و آب ركني و اين باد خوش نسيم
براي ساختن وطن و مكان زندگي نيز، همچون جملگي مقوالت هستي كه واجد صورت و معنايي هستند، بايد موضوع معنا و جان                        

يكي اينكه اصوالً مكان و عناصر موجود در آن واجد معنايي هستند كه اين معاني به مثابه جانِ مكان                   : از دو جهت مدِّ نظر قرار گيرد      
  .اينكه در ايجاد همة جزئيات بايد به جان و اصول معنوي توجه داشتكنند، و ديگر  ايفاي نقش مي

  بر آن سر است كه از خاك ما بسازد خشت   به مِي عمارت دل كن، كه اين جهان خراب
در حقيقت سخن حافظ در اين است كه آنچه ظاهر است و مادي، هم متحول خواهد شد و هم اينكه فـاني اسـت، پـس بايـد بـه                                

اي از آبادي درون را كـه      اند، هم اينكه عامل بقاي معنوي موضوع شده، و هم اينكه جلوه              و ثابتي انديشيد كه هم ثابت      اصول معنوي 
احساس تعلّق به مكان به اضافة معنوياتي كـه بـر آن حـاكم اسـت سـبب                  . گذارند  اهميتي بيشتر از ظاهر و برون دارد به نمايش مي         

  .شوند تا اين عالقه تقويت شود مي
  خواهت بس ز رهروان سفركرده، عذر    ـواي مسكن مألوف و عهد يار قديمه

بخـش  گشا و فرح  تواند دل   و اين تعلّق و ارادت به حدي حائز اهميت است كه حتّي بو و ذكر نام و خيال و يادآوري و ذكر آن نيز مي                        
  .و زيبا باشد

  مصبـا بيار نسيمي ز خاك شيـراز    هواي منزل يار، آبِ زندگي ماست
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              كنـد، وجـود معنـا و معنويـتِ در آن اسـت كـه از آن بـه وجـود يـار                   در اين مورد نيز، آنچه كه اهميت وطن و مكان را تثبيت مـي               
  .كند تعبير مي

هجـور  داند، كه البتّه غربت، هم از نظر نوع غربت يا مكاني كـه انـسان از او م                   حافظ يكي از مشكالت بزرگ انسان را غربت او مي           
تواند مورد توجه قرار گيرد، هم از نظر اصل و ريشه روحاني و معنوي انسان قابل تعمق و توجه است، هم از نظر جايگـاهي                           مانده مي 

تـوان مراتبـي    كند و آرزوي وصول به آن را دارد، و هم از نظر روابطي كه با ساير آحاد جامعه دارد مي كه انسان به سمت آن سِير مي      
  .انسان قايل شدبراي غربت 

  چرا نه خـاك سركـوي يار خود باشم    چرا نه در پـي عـزم ديـار خـود باشم
  به شهر خود روم و شهريار خود باشـم    تابــم غم غريبـي و غـربت چو برنمـي

بـر پادشـاهي   حافظ به قدري بر غم غربت و غيرقابل تحمل بودن آن توجه دارد كه گدايي در شهر آرماني و جوار محبوب خويش را         
  8.دهد ظاهري در غربت ترجيح مي

  در كوي او گدايي، بـر خسـروي گزيدن    داني كه چيست دولت؟ ديدار يار ديدن
          كننـدة    هايي چون وحدت جامعه و ارتباطات انساني را نيز بـه عنـوان فـضاي مـألوفي كـه زايـل                    توان ويژگي   البتّه بر اين سخن مي      

هـا امـري   ، كه نقش مديريت شهر و همچنين تأثير سازمان فضايي شهر در ايجاد و تقويت اين ويژگـي                 غم غربت هستند اضافه كرد    
  .غيرقابل انكار است

  

  ه به طبيعتجتو
ت از تعـاليم وحيـاني، بـه طبيعـت و الهـام از آن بـراي شـكل دادن                                    ه جملگي حكما و عرفاي متألّه، بـه تبعيـاگر چه در مورد توج    

تـوان از     ، در اين مجال به برخي نظرات حافظ كه مـي          )الف1384زاده،    نقي(واضعي ديگر به تفصيل سخن رفته است        محيط زندگي در م   
بـه      مروري بر همة ابياتي از غزليات حافظ كه         . شود  ها براي انتظام بخشيدن و شكل دادن محيط زندگي بهره گرفت اشاره مي            آن

  :داند  او اصوالً فضاي مطلوب و مناسب زندگي را جداي از طبيعت نميدهد كه نوعي به طبيعت اشاره دارند، نشان مي
  ست خواران خوش وقت گل، خوش باد كز وي وقت مِي  ست بخش و صحبت يـاران، خوش  صحـن بستـان ذوق

و در يـك  و به اين ترتيب است كه شهر بايد، هم در برگيرندة طبيعت باشد و هم قوانين انتظام خـويش را از طبيعـت گرفتـه باشـد،      
در كنار توجه و تأكيد بر لزوم وجود اين ارتباط، فقـدان آن را دليـل                . كالم در دل طبيعت جاي گرفته و با آن هماهنگ و همراه باشد            

  .داند افسردگي و حزن انسان مي
  ست افگاران خوش ناله كن بلبل، كه گلبانگ دل    ناگشـوده گـل نقاب، آهنـگ رحـلت سـاز كرد

نكتـة بنيـاديني كـه در ايـن         . هاي شهرهاي دوران معاصر اسـت     در بسياري موارد از ويژگي    ) ايي انسان و طبيعت   جد(و اين وضعيت    
  .هاي انساني با قوانين حاكم بر هستي استمورد، به آن اشاره شده است لزوم هماهنگي شهر و فعاليت
  سلدست طرب از دامـن ايـن زمزمه، مگ    ست شاها فلك از بزم تو در رقص و سماع

 موضوع ديگـر    9.شده است   االيام در مكاتب مختلف فكري، به ويژه در مشرق زمين بر آن تأكيد مي               و اين موضوعي است كه از قديم      
    هـاي مختلـف و از جملـه     االيام مطمح نظر حكما بوده، و امروزه نيز بـا شـدت بيـشتري از سـوي علمـاي رشـته                 كه اگر چه از قديم    

  .، تأثير محيط بر انسان بوده كه مورد تأكيد حافظ نيز قرار گرفته استشود شناسان مطرح ميروان
  رويـم دهنـد مـي چنان كه پرورشم مي    رويي مكن درين چمنم سرزنش به خود
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  هاها و تمدنچگونگي رابطه با ساير فرهنگ
ه همـة جوامـع بـوده و بـراي ايـن       ها و تعامالت فرهنگي با آنها، از موضوعاتي است كـه مـور       برقراري ارتباط با ساير تمدن       د توجـ

  . اي مختصات خاص خود را دارنـد  ها در هر جامعهشمارند كه اين شرايط و ويژگي مي هايي را بر  ارتباطات و تعامالت، شرايط و ويژگي     
و احتـراز از    ”  كفّـار  واليـت “كند كه اهم آنها تحت دو مقولة عـدم جـواز              تفكّر اسالمي نيز براي اين موضوع معيارهايي را تبيين مي         

توان در زمينة ارتبـاط و         است كه اين سخنان را مي       حافظ نيز به تبع اين معيارها سخناني بيان كرده        . بندي هستند   قابل دسته ” تقليد“
 حافظ به صراحت مخالف تسلّط بيگانـه بـر جامعـة خـودي    . تعامل با ساير جوامع در مقولة معماري و شهرسازي مورد استناد قرار داد    

  :ورزد تأكيد مي) يا رد پذيرش واليت آنها(هاي بيگانه  بوده و بر عدم جواز تبعيت از شيوه
  چو شمع صومعه افروزي از چراغ كنشت؟    وفـا مـجو ز دشمـن، كـه پـرتـوي ندهـد

بخرامد، صد البتّه كـه      كه خواست به شيوة كبك       10چرا كه از نظر او اصوالً تقليد كوركورانه و ظاهربينانه همچون سعي كالغ است               
  .نتوانست و راه رفتن خويش را نيز فراموش كرد

  شيـوة تـو نشـدش حاصــل و بيمـار بمانـد    گشت بيمار، كه چون چشم تو گردد نرگس
اقـع بـه   گردد، كه اين تذكّر هشداري است به جامعه براي عدم تبعيت از آراء و نظراتي كـه در و     او تنبهي را به جامعه نيز متذكّر مي         

  .ريزيِ عالمانه، سعي در تنظيم گرايشهاي جامعه به سمت تقليد بيگانگان دارند عنوان مقلّدان اصلي به نام طرّاح و برنامه
  اعتبـار سخـن عـام چه خواهـد بـودن    باده خور، غم مخور و پند مقلّد منيوش

دانـد، بـه همـه        ان و زمان را الزمة نزول بركات الهي مـي         حافظ به پيروي از تعاليم وحياني قرآن كريم كه شرايط خاصي براي مك              
شود كه الزمة نزولِ هر چيزي و يا به عبارتي ضرورت اولية تحصيل هر وضعيتي نيازمند فراهم آوردن شـرايط و محيطـي       متذكّر مي 
  .درا فراهم كر) يا بركات الهي(توان فضاي مطلوب براي نزول يار  با تقليد از ديگران نمي. خاص است

  اي، يعني چـه؟ خانـه از غيـر نـپرداخته    حافظا در دل تنگت، چو فرود آيد يـار؟
هـاي جامعـه   ها و آرمـان از اصول و ارزش) آگاهانه يا ناآگاهانه(يكي از بزرگترين اشكاالت و تبعات منفي پيروي از ديگران، دوريِ           

  .امكان وصول به مقصد مطلوب ممكن نخواهد بوددر واقع بايد دانست كه با تقليد و پيروي از بيگانگان، . است
  نـگردد هيچكـس با دوست، دشمن   به قول دشمنان، برگشتي از دوست

  

  برخي اصول ديگر
توانند به عنوان معرّف برخي اصول مـورد اسـتناد قـرار         برخي توصيفات حافظ از روابطي كه بين موجودات مختلف برقرار است، مي             

  .ادن محيط مورد استفاده واقع شوندگرفته و طبيعتاً در شكل د
، توجه بـه اصـولي اسـت كـه بـه      ”بدل“و رها شدن از ” اصل“هاي گرايش و پرداختن به   يكي از جلوه :توجه به صفات فعل الهي    

ها ناهللا موظّف است آ     عنوان صفات فعل الهي در جملگي مخلوقات و موجودات ظهور و بروز و تجلّي دارند، و انسان به عنوان خليفه                   
  .هاي خويش ملحوظ دارد تا شرط جانشيني و حفظ امانت را به جا آورده باشدرا در جملگي فعاليت

  گـو بر تـو بـاد، تا غـم افتادگـان خـوري    فتاد خـدايش بگرفت دست  آنكس كـه او
 بـراي بـشريت در پـي خواهـد          باري كه روند كنوني مصرف و تماس با طبيعت،          متفكّران دنياي معاصر با آگاهي به عواقب مصيبت         

البتّه اين اصول تنها وجه كمي و مادي را ملحـوظ           . اند  داشت، نظرية توسعة پايدار را مطرح كرده و برخي اصول را براي آن برشمرده             
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توسعة پايـدار   كردند، اصول     اند، كه اگر به اين تبعات نيز توجه مي          داشته و در پي امحاء آن هستند، و از تبعات منفي موضوعات غافل            
  :دهد حافظ مقولة معنوي را نيز مورد توجه قرار مي. كردند را با شدت و گستردگي بيشتري مطرح مي

  فـروخت يـوسف مـصري، بـه كمترين ثمني    هـر آنكـه گنـج قنـاعـت بـه گنـج ديـن داد
ر انسان مشي اشتباهي را برگزيند، عـالوه بـر          شود كه اگ    و با انتخاب مفاهيم و موضوعات معنوي براي ذكر مثال خويش، متذكّر مي            

  .خسارات مادي، متحمل خسران معنوي نيز خواهد شد
اي   اي از فعاليتهاي انساني و از جمله وجوه مختلف حيات اجتماعي جايگاه ويـژه                  عدل از اصول بنياديني است كه در هر مقوله         :عدل

  . ممكن نيستدارد، به نحوي كه امكان تحقّق اهداف بدون رعايت عدل
  خوش باش، كه ظالم نبرد راه به منزل            دور فلكـي، يـكسره بر منهج عدل است

پروري آن است كه در صورت رعايت عدل، ظلم و جور و به عبارتي خروج از تعادل خود به خود مضمحل                       هاي عدالت   يكي از بارزه    
  .خواهد شد

   درخت عدل بنشان، بيخ بدخواهان بِكَـنتو    جـويبار مـُلك را، آبِ روان شمشير تـوست
ه بـه اقـشار فرودسـت جامعـه                   . يكي ديگر از وجوه عدالت، رعايت برابري در جامعـه اسـت              ايـن برابـري در واقـع بيـشتر بـه توجـ              
  .نظر دارد) از نظر قدرت اقتصادي و امكان دسترسي به خدمات(

  سليمان با چنان حشمت، نظرها بود با مورش    نظـر كردن به درويشان، منافي بزرگي نيست
هـاي مختلـف      اي از تجانس و وحدت و تعادل و هماهنگي در محيط زندگي از طريـق رعايـت جنبـه                    وجه ديگر عدالت ايجاد گونه      

  .بنديهاي نامطلوب اجتماعي و اقتصادي در شهر پيشگيري شود بندي و طبقه عدالت به نحوي است كه از ظهور قطب
  خواجه آنست، كه باشد غم خدمتكـارش    ه آن نيست كه عاشق بكشنددلربايي هم

 آگاهي يا احتراز از غفلت، يا به وجود آوردن شرايطي كه مداوماً انسان را به اصول و ارزشهايي متذكّر شـده و او را از غفلـت                            :آگاهي
  .كند اش نقشي اساسي ايفا مي برهاند، اصلي است كه در همة فعاليتهاي جامعه و به خصوص در شكل دادن محيط زندگي

  تـا راهــرو نبـاشـي، كـي راهـبـر شـوي    خبر شوي خبر، بكوش كـه صاحب اي بي
    هاي بارز آن يادآوري يا عبـرت احـواالت گذشـتگان اسـت،             گيري يا فراهم آوردن محيطِ متذكّري كه يكي از ويژگي           عبرت: عبرت

  .ات حافظ استنباط كردتوان از مطالعة غزلي از تأكيداتي است كه مي
  تا بر تو عرضه دارد، احوال ملك دارا    آئينـة سكندر، جام مـي است بنـگـر

  .آموزي، تذكّري است بر موقّت بودن توقّف در دنيا و جاودانگي حيات اخروي و اين آگاهي دادن و عبرت
  كـه ديــدسـت ايـوان افـراسيــاب   همان منزل است اين جهان خراب

            ) اعـم از خـودي و بيگانـه   (هـا و جوامـع   ها بـه آنچـه كـه در گذشـته بـراي انـسان           وضوع عبرت و متذكّر ساختن انسان     توجه به م    
  .تواند به عنوان هشداري براي هشياري و احتراز از غفلت انسان نيز عمل كند گيري، ميرخ داده است، عالوه بر عبرت

  رابات مپرسيد كه هشيار كجاستدر خ    هر كه آمد به جهان، نقش خرابي دارد
آموز باشد، كه فراتر از آن بايد اهل خويش را از درافتادن در دام غفلت                 به اين ترتيب است كه شهر نه تنها بايد تذكّردهنده و عبرت             

  .مصون نگه دارد



134  
زادهدكتر محمد نقي  

 

ـ                   : نوگرايي هـاي نـو و ارضـاي حـس           دهيكي از مباحثي كه هميشه مدِّ نظر و مورد توجه انسان بوده است، گرايش او به سـمت پدي
ها و مصاديق آنها براي انسانهايي با باورهـا           و ريشه ” طلبي  تنوع“،  “نوگرايي“ ،”نو“با اين تذكّر كه مفهوم      . طلبي انسان بوده است     تنوع

                انـد  هاي مختلـف، متفـاوت و حتّـي متـضاد بـوده اسـت كـه در مواضـعي ديگـر مـورد اشـاره قـرار گرفتـه                           ها و فرهنگ    و جهانبيني 
  . حافظ نيز به نوگرايي قائل است)الف1385ب و همو 1384زاده،  ، نقي1361جعفري، (

  حافـظ مكن شكـايت، تا مـي خـوريم حالي   چون نيست نقش دوران، در هيچ حال ثابت
اينكـه ماننـد همـة متـألّهين و         از جملـه    . شـمارد   هايي را برمي  مورد نظر خويش ويژگي   ” نوگراييِ“و  ” نو“اما او در عين حال براي         

ها جلـوه و  “تنوع“ها و “نو“قائل است كه همة ) و البتّه معنوي(معتقدين به ماوراءالطّبيعه، به اصول و حقايقي اصيل و ثابت و اليتغير          
  .تفسيري جديد از آنها هستند

  اش نقـاب ز رخـسار بركشيم مستانـه    ست سِرِّ خـدا كه در تتق غيب منزوي
هـا  هايي جـايگزين آن   ”نو“داند كه مداوماً      ال او همة موضوعات مادي و ظاهري را گرفتار زوال و اضمحالل و نابودي مي              در عين ح  

  .شوند مي
  ديـده، ثبات قدم از سفله مـجوي اي جهـان   طبع است جهان، بر كرمش تكيه مكن سفله

) از قبيل مكـان و گـروه و قـوم و قبيلـه و امثـالهم     ( و مادي  حافظ مالك و معيار انتخاب يا باور به اصول ثابت را معيارهاي ظاهري            
  .داند داند، بلكه آنها را حقايقي معنوي و عالمانه مي نمي

  بيا حافظ كه تا خود را به ملـكي ديگر اندازيم    ورزنـد در شيـراز سخنداني و خوشخواني نمي
                     فرمايــد  تأكيــد مــي“ خوانــدن“و ” بيــان“باشــد كــه بــه و شــايد تعــابير ســخنداني و خوشــخواني را از كــالم الهــي الهــام گرفتــه 

           بخـوان بـه نـام پروردگـارت كـه آفريننـدة           : اِقْرَأ بِاسمِ ربِّك الَّذي خَلَـقَ      و   4:الرّحمنو به او تعليم نطق و بيان فرمود،         : علَّمه الْبييانِ (
داند كه بارهـا بـه آن         ريختن براي عالم را در پرتو همان اصول ثابتي مي         ” نو“و حتّي طرح    و البتّه طرح نوگرايي     ). 1:علقعالم است،   

  ).گل و ميِ(تأكيد كرده است 
  فلك را سقف بشكافيم و طرحي نو دراندازيم    بيا تا گل برافشانيم و مِي در ساغر اندازيم

كنـد، گـرايش بـه سـمت          ي كوركورانه نهي و نفـي مـي       چنانچه گذشت، حافظ عالوه بر آن كه از تقليدها        : توجه به اصل و اصالت    
  .دارد بدليات و جعليات به جاي توجه به اصول معنوي و حقايق الهي را نيز منفور و مطرود مي

  كـه در خانة تزوير و ريا بگشايند    در ميخانه ببستند خدايا مـپسند
نشوند و جامعه را به سـمت تبـاهي و گمراهـي و غفلـت و پيـروي از                   ها  ”اصل“بنابراين بايد مراقب و هشيار بود تا بدلها جايگزين            

ريـزي   تواند به عنوان مالك عمل هر گونه خلّاقيت و طرّاحي و برنامـه  و اين باور و روش مي. بيگانه و به بردگي شيطان سوق ندهند  
شود، الگوهاي منـسوخ    نفي و نهي ميدر شكل دادن محيط و فضاي زندگي انسان به كار گرفته شود، كه اگر معماري و شهر ايراني           

  .بيگانه جايگزين آنها نشود
  .هاي محيط مطلوب حيات، امنيت است، كه در موارد متعددي مورد عنايت حافظ نيز قرار گرفته است يكي از ويژگي:امنيت

  كـه بربنـديد محملـها: دارد جــرس فريـاد مي    مرا در منزل جانان چه امن عيش چون هر دم
ت روانـي و روحـي و اخالقـي و اجتمـاعي و                             و طب  ت فيزيكي منحصر نشده و مشتمل بر انـواع امنيـت تنها به امنييعي است كه امني

  .مانند فرهنگي است كه اين وجوه غالباً مغفول مي
  امن و شراب بيغش، معشوق و جاي خالي    از چـار چيـز مـگذر، گر عاقلـي و زيـركي
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  :شود مراتب مي ارد توصيفاتي است كه منجر به دريافت اهميت اصل سلسله يكي از اين مو:مراتب سلسله
  نشينان خاك درگه ماست فالن ز گوشه   سـراي خاص بگو به حـاجب در خـلوت

  
  گيرينتيجه

 زنـدگي  هاي شده باور دارند و اصول آن را در همة زمينه حافظ نيز، همانند همة كساني كه به يك سامانة فكري و جهانبيني تعريف        
باشد معتقد است و در جايجاي غزليات خويش به آنهـا             اش مي   دهند، به اصولي كه برخاسته از جهانبيني        خويش مالك عمل قرار مي    

در اين مجال به برخي از اين اصول توجه داده شد، با اين تذكّر كه اين امر يعني پيروي و تبعيت از اصـول، و تخطّـي                     . كند  اشاره مي 
  :، از نظر حافظ ضرورت تام داردنكردن از آنها

  كـار بـد، مصلـحت آنست كـه مطلـق نكنيـم    عيب درويش و توانگر، به كم و بيش بد است
ت از اصـول دعـوت       . ها استساز وصول به آرمان توجه به اين اصول الزمة حيات انساني و زمينه  حافظ نه تنهـا ديگـران را بـه تبعيـ

  :ها التزام تام داردكند، كه خود نيز به رعايت آن مي
  خدا گواه كه هر جا كه هست با اويم    تو خانقاه و خرابات، در ميـانه مـبين

ها به هيچ وجه مورد غفلـت       حافظ اصول و ارزشها را، همواره در مقابل و مدِّ نظر دارد و در واقع مراقبت خاص دارد تا اصول و ارزش                     
  .قرار نگيرند

  وستگـه خيال ت نشين چشم من، تكيه شاه
  جـاي دعاست شاه من، بي تو مباد جاي تو            

 
هاپي نوشت  

 شـهر بـه صـورت       اخـوه در مـورد ادارة       ابن” آيين شهرداريِ “ البتّه استثنائاتي از قبيل آثار فارابي، خواجه نصيرالدين طوسي، غزالي و همچنين آثاري چون                -1
  ).1360اخوه قرشي،   و ابن1376ب، فارابي، 1361 الف، همو،1361غزّالي، : ك.ر(مكتوب در دسترس هستند، 

نصيرالدين طوسي، امام محمدغزّالي، سهروردي، تـامس مـور،           خلدون، خواجه   باجه، سهروردي، ابن    ارسطو، افالطون، فارابي، ابن   : آثار متفكراني چون  : ك.ر -2
  .ريس، فوريه، كابه، هاوارد، لوكربوزيه، لينچ و پرودون اشاره نموددورانت، آوئن، كاراليل، راسكين، مو آگوستين، ماركس، هگل، كانت، راسل، ويل

د و از و اين است راه راست من پيروي آن كني: و اَنَّ هذا صِراطي مستَقيماً فَالتَّبِعوه و ال تَتَّبِعوا السبلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم عنْ سبيلِهِ ذلِكُم وصيكُم بِهِ لَعلَّكُم تَتَّقُونَ“ -3
  )153انعام، (” هاي ديگر كه موجب تفرقه و پريشاني شما است متابعت نكنيد اين است سفارش خدا به شما باشد كه پرهيزكار شويد راه
م عدو مبينٌ و أنِ اعبدوني هذا صِراطٌ مستَقيم و ألَم أعهد إلَيكُم يا بني آدم أنْ ال تَعبدوا الشَّيطانَ إنَّه لَكُ: فرمايند اي باشد كه مي  شايد اشاره به آيات شريفه-4

اي فرزندان آدم آيا با شما عهد نبستم كه شيطان را بندگي نكنيد كـه او شـما را دشـمني آشـكار اسـت و مـرا                            : واْ تَعقِلُونَ نُلَقَد أضَلَّ مِنْكُم جِبِلّاً كَثيراً أفَلَم تَكُو      
  ).61-62:يس(بنديد  م و خلق بسياري از شما نوع بشر را اين ديو به گمراهي كشيد آيا هنوز هم عقل و فكرت به كار نميپرستش كنيد اين است راهي مستقي

  ب1384زاده،   و نقي1362 و 1346طباطبايي، : ك.مطالعه در معناي دين و رابطة آن با آثار انساني ر براي -5
   همه از دولت قــرآن كــردمهـرچه كردم   ريزي و سـالمت طلبي چون حـافـظ  سـرخ-6

  قــرآن ز بر بــخواني، در چهارده روايــت   عشقت رسد به فرياد، گر خود بسان حافظ
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 و مـا چـون اهـل و ديـاري را     :و اِذا اَردنا اَنّ نُهلِك قَريه اَمرنا مترَفيها فَفَسقُوا فيها فَحقَّ علَيها القَـولُ فَـدمرناها تَـدميراً   : چنانچه در قرآن كريم آمده است     -7
بخواهيم هالك سازيم پيشوايان و منعمان آن شهر را امر كنيم به طاعت ليكن آنها راه فسق و تبهكاري در آن ديار پيش گيرند و آنجـا تنبيـه و عقـاب لـزوم        

يعني تقوا پيشه كـردن زمينـة نـزول بركـات الهـي از               در مقابل، اتّخاذ عكس اين شيوه براي زندگي،          ).16: اسراء(سازيم    خواهد يافت آنگاه همه را هالك مي      
و چنانچه مردم شهر و ديار همه ايمـان آورده و پرهيزكـار             : و لَو اَنَّ اَهلَ الْقُري آمنُو و اتَّقَوا لَفَتَحنا علَيهِم برَكات مِنَ السماءِ و االَرضِ              “: شود  آسمان و زمين مي   

تكذيب كردند ما هم آنان را را به كيفر كـردار         ) آيات و پيغمبران ما را    (گشوديم وليكن چون      سمان و زمين را بر روي آنها مي       شدند همانا ما درهاي بركات آ       مي
  ).96:اعراف (”زشت رسانديم

پـس گيـرم   :  عذابِك فَكَيف اَصبِرُ علي فِراقِك    فَهبني يا اِلهي و سيِّدي و موالي و ربي صبرْت علي          “: فرمايد  الموحدين است كه مي      و اين يادآور كالم مولي     -8
  ).دعاي كميلكه اي خدا و آقا و موال و پروردگارم بر شكنجة تو شكيبايي كنم، پس چگونه بر فراق تو صبر توانم كرد، 

رسد كه رقص و  به نظر مي: گفته استدر بارة آن چنين ) Lucian(شيوا همان عشق ازلي است كه لوسيان  “. براي نمونه در مورد رقص شيوا آمده است      -9
جمعي بروج و در ثوابت  پايكوبي در آغاز همة چيزها به وجود آمد و به همراه عشق، آن ذات قديم، پديد شد، زيرا ما اين رقص ازلي را به وضوح در رقص دسته            

مالحظـه  ). 135، ص 1372كوماراسوامي،   (”كنيم  ظام آنها مشاهده مي   آهنگي موزون و با ن      و سيارات و در هم پيوستگي آنها و در تغييرات متبادل آنها و در هم              
  .در واقع رقص شيوا سمبل حركت موزون عالم هستي است. شود شود كه معناي رقص، به حركت كواكب و سيارات و بروج نيز تعميم داده مي مي
هـاي    به ايـن ترتيـب كـه آداب و سـنن و شـيوه             . عكس اتّفاق افتاده است    البتّه در مثل مناقشه نيست، كه باورمان بر اين است كه در مورد حاضر قضية                 -10

بوده است كه متأسفانه آن را به كنـاري نهـاده، و راه رفـتن كـالغ را تقليـد و تكـرار                   ) زيبا و دلپذير  (تاريخيِ زيست و فعاليت ايرانيان همچون خراميدن كبك         
  .اند كرده
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