
   انوشه میرمرعشی 
20 مهرم�اه هر س�ال، ب�ه عن�وان روزی ک�ه برای 
بزرگداشت »حافظ« نامیده شده، بهانه ای است که 
کارشناسان ادبیات فارس�ی و عالقه مندان به شعر، 
در آن یادی از دیوان لسان الغیب کنند و در ستایش 
یا نقد اشعار او، سخن بگویند. اما شاید بی مناسبت 
نباشد که در این روز، نگاهی تاریخی داشته باشیم 
به موضوع تحریف شخصیت حافظ شیرازی، توسط 
برخی نویسندگان در 200 س�ال گذشته، که سعی 
کرده اند از حافظ ش�یرازی ش�خصیتی به مخاطب 
معرفی کنند که به ش�دت اباحه گ�ر و الابالی بوده، 
تقیدی به شریعت و فقه نداشته و اهل می  و شراب و 
هرزگی بوده است! ایضًا اینکه در وهله نخست، چه 
کسانی این رویکرد را درباره حافظ در پیش گرفتند؟ 
چه کسانی آن را دنبال کردند؟ و مهم تر از همه، اینکه 
چه کسانی مقابل آن جریان تهمت زننده به حافظ، 
ایستادند؟ اینها س�ؤاالتی اس�ت که در این مقال، 
مورد بررسی قرار گرفته اند. امید آنکه حافظ پژوهان 
و عم�وم عالقه من�دان را، مفی�د و مقب�ول آی�د.

      
  درنگی کوتاه در زندگی و زمانه خواجه شیراز
خواجه شمس الدین محمد معروف به حافظ شیرازی، 
در س��ال 726ق. در ش��هر ش��یراز به دنیا آمد. آنچه از 
زندگینامه او در کتاب های تاریخی ثبت ش��ده، بر این 
نکته تأکید دارد ک��ه او از دوران کودکی، تحصیل علوم 
دینی را آغاز کرد و در ابتدای دوران جوانی، در فقه، کالم، 
حکمت و ادبیات، به تبحر باالیی رسید. در ضمن حافظ 
قرآن بودن و  تسلطش بر مضامین قرآنی، بر هیچ کس 
پوشیده نیست و در جای جای دیوانش، تبلور دارد. اما 
حوادث سیاس��ی و اجتماعی زمانه هم، بر اشعار حافظ 
بی تأثیر نبوده اس��ت. چنانچه دوران جوانی او، با افول 
قدرت حاکمان محلی اتابکان فارس، مصادف شده بود 
و اندکی بعد هم با تسلط خاندان اینجو بر ایالت فارس، 
دوره حکمرانی آنها آغاز ش��د. دو ت��ن از حاکمان این 
خاندان، یعنی ابواسحاق اینجو )722 تا 723 ق.( و شاه 
شجاع مظفری )737 تا 764ق.(، ادب دوست و مدافع 
هنرمندان و ش��اعران بودند. حاف��ظ در دوران این دو 
حکمران، مقامی  بزرگ در دربار آنان پیدا کرد. علم و ادب 
و هنردوس��تی این دو حکمران، در دیوان اشعار حافظ 
ش��یرازی، نمود کامل دارد. البته در مقابل، انتقادهای 
در لفافه و رمزگونه حاف��ظ، از دوران خفقان حکمرانی 
مبارزالدین متعصب )722 تا 737ق.( نیز، در اشعارش 
هویداست)1(. اما واقعیت این است که زبان رمزآلود و 
اشعاری با مضامین پیچیده از حافظ، باعث شده عده ای 
با دستمایه قرار دادن بخشی از اشعارش و البته بر پایه 
آنچه که خود می پسندیده اند، ش��خصیت او را تعریف 
کنند! چنانچه در تاریخ معاصر بوده اند، نویسندگانی که 
حافظ را مردی الابالی و زن باره، فاسد و شرابخوار، صوفی 
و جبری مسلک و حتی ملحد و منکر معاد خوانده اند! اما 
در تاریخ معاصر، چه کسانی برای اولین بار، این رویه را 

در پیش گرفته اند؟ 

 میراث اروپایی های حافظ شناس در ترازوی نقد 
از اواسط دوره قاجار، که پای استعمارگران غربی به ایران، 
به بهانه های جهانگردی، تجارت، پزشکی، باستان شناسی 
و... باز شد، کم نبودند مستشرقینی ]عمدتاً انگلیسی[ که 
خود را ادیب می دانستند و به اصطالح شیفته ادبیات و 
شعر فارسی بوده اند. از سرگور اوزلی و ادوارد براون گرفته 
تا گرترود بل و آناتول فرانس. اما نکته جالب و مشترک بین 
این مستشرقیِن شیفته شعر و ادب فارسی!، این است که 
آنها ترجیح می داده اند در معرفی ادبای ایرانی و از جمله 
حافظ، به کم رنگ کردن یا حذف هویت دینی و رویکرد 
مذهبی آنها بپردازند. مثاًل براون در کتاب »از سعدی تا 
جامی« خود، وقتی به فصل مربوط به حافظ ش��یرازی 
می رسد، عمده شرح حال هایی که ایرانیان درباره حافظ 
نوشته اند را، غیرمعتبر می داند، اما کتاب »یادداشت هایی 
راجع به ترجمه حال شعرای ایرانِی« سرگور اوزلی ]اولین 
سفیر کشور انگلستان در ایران و طراح عهدنامه گلستان 
در جریان جنگ های ایران و روس[ را، یک منبع معتبر 

درباره حافظ معرفی می کند و آن را »تفصیلی مشروح 
و قابل تحسین از عصر و زمان استاد ش��یراز« می نامد! 
آن وقت همین جناب ب��راون، در همین کتابش با ایجاد 
شک عمدی در استفاده اس��تعاره گونه حافظ از الفاظ و 
کلمات، او را فردی شرابخوار می خواند و مدعی می شود 
که: »در اینکه بس��یاری از غزلیات حافظ، دارای معانی 
عرفانی و اشارات و اصطالحات رمزی است، کمتر مورد 
انکار می باشد ولی در بسیاری دیگر، مقصود گوینده همان 
معانی ظاهری که از آن استفاده می شود، بوده است...«)2( 
و به این شکل، زمینه را برای اباحه گر معرفی کردن حافظ، 
فراهم می کند. البته دقیقاً همین رویکرد را، تعداد دیگری 
از مستشرقین انگلیسی و فرانسوی، درباره حافظ داشته اند 
که در میان آنها، کتاب »ترجمه اشعار حافظ« گرترود بل 
از بقیه مهم تر است؛ مادام بلی که جاسوس و مأمور وزارت 

امور خارجه انگلیس بود!
  اندر حکایت مرغان مقلد!

از آنج��ا که به ق��ول زنده ی��اد جالل آل احم��د، جریان 
روشنفکری در تاریخ معاصر ایران، وابسته و عقیم متولد 
شده است، در نتیجه اصاًل عجیب نیست که بسیاری از 
روشنفکران غربگرا، جرأت مستقل اندیشیدن را نداشته 
باشند و دربست هرآنچه نظریه پرداز غربی می گوید، را 
باور و تکرار کرده اند! بر همین اساس هم جماعتی از این 
روشنفکران، کامالً منطبق بر نظرات مستشرقین اروپایی، 
درباره حافظ شیرازی مقلّدوار نظر داده اند و سخنان آنها 

را، در کتاب هایشان به شکل بسیط شرح داده اند!
یکی از این روشنفکران، دکتر  قاسم غنی است. او از رجال 
دربار پهلوی اول و دوم بوده و وجهه ای علمی  و دانشگاهی 
هم، در میان روشنفکران دارد. جالب است بدانیم هم او، 
که شخصیتی درباری داشته و  تحت تربیت مادری بوده، 
که عقاید ضداسالمی  داشته)3(، در مقطعی از زندگی اش، 
شدیداً به حافظ شناس��ی عالقه مند ش��ده و درباره آن 
شاعر نامور، نظریه پردازی های زیادی کرده است! او در 
کتاب »بح��ث در آثار و افکار و احوال حافظ« و س��پس 
در کتاب »تاریخ تصوف در اسالم« خود، حافظ را فردی 
صوفی مسلک، مقید به تفکر و جهان بینی متصوفه و تا 
حدود زیادی، فراری از شریعت تصویر می کند! اما جالب 
است که دکتر غنی، با اشعار و تفکر حافظ، در دوره ای که 
در پاریس بوده و شاگردی »آناتول فرانس« را می کرده، 
آشنا شده اس��ت! همچنین در مورد تصوف هم، شدیداً 
تحت تأثیر آثار و تفکر »رینولد نیکلسون« بوده است. این 
تأثیر به حدی است که تعریف انسان از دیدگاه صوفیه را، 
با نقل قول از نیکلسون بیان می کند)4(. جملگی اینها، 
به معنای آن است که او حافظی را به مخاطبان خویش 
تعریف می کند، که کاماًل منطبق بر نظر مستش��رقین 
اروپایی است. به همین دلیل هم هست، که استاد شهید 
آیت اهلل مرتضی مطهری، درباره نظریات دکتر غنی در 
مورد عرفان، تصوف و حافظ، اظه��ار می دارد: »مرحوم 
دکتر قاسم غنی دو کتاب دارد، یکی به نام تاریخ تصوف در 
اسالم  و دیگری- که می گویند: چکیده افکار اوست- به 
نام بحثی در تصوف، که وقتی انسان از اول تا آخرش را 
مطالعه می کند، می بیند این مرد چیزی از عرفان و تصوف 

قاس�م غن�ی در آثار خ�ود، حاف�ظ را 
فردی صوفی مس�لک، مقید به تفکر و 
جهان بینی متصوف�ه و تا حدود زیادی، 
فراری از ش�ریعت تصوی�ر می کند! اما 
جالب اس�ت که دکتر غنی، با اش�عار و 
تفکر حاف�ظ، در دوره ای که در پاریس 
ب�وده و ش�اگردی »آنات�ول فرانس« را 
می کرده، آشنا شده است! همچنین در 
مورد تصوف هم، شدیداً تحت تأثیر آثار 
و تفکر »رینولد نیکلسون« بوده است!

نظری بر تحریف شخصیت خواجه شیراز
 توسط مستشرقین و روشنفکران غربگرا در تاریخ معاصر

روایتی از
 »جور حافظ ز دست بدگویان«

درک نمی ک��رده، مطالعه زیاد ک��رده، ولی چیزی 
نمی دانسته!«)5(

  دفاع از شخصیت و هویت حافظ در تماشاگه 
راز

گذشته از تهمت های ناروایی که احمد کسروی به 
حافظ می زند، یکی از بدترین اهانت ها را، احمد شاملو 
به حافظ کرده است و او را، آماج تهمت های عجیب و 
غریبی قرار داده است! او به عنوان شاعری نوگرا، که به 
اعتراف خود او در اشعارش، فردی ملحد، منکر معاد 
و ضددین است، در س��ال 1354ش. کتابی منتشر 
کرد با عنوان: »خواجه شمس الدین محمد حافظ، 
به روایت احمد شاملو!«. کتابی که تصحیحی کاماًل 
تحریف آمیز، از اشعار حافظ را در درون خود داشت 
و مهم تر از آن اینکه شاملو در مقدمه کتاب، حضرت 
حافظ را »رندی یک القبا و ملحد« می خواند و او را 
به کفرگویی و انکار معاد و جبرگرایی متهم می کند و 

اینکه و اهل می  و شراب  بوده و الخ!)6(
این تهمت ها و وارونه گویی ها باعث شد که بسیاری 
از نویس��ندگان متعهد، ب��ه رویکرد امثال ش��املو 
اعتراض کنند و دس��ت به قلم شوند! بزرگانی چون 
استاد ش��هید آیت اهلل مرتضی مطهری، بهاءالدین 
خرمشاهی، طاهره صفارزاده و دیگران. البته شهید 
مطهری بنا بر ضرورت موضوع، با نوش��تن کتابی با 
عنوان »تماش��اگه راز«، ضمن رد تهمت های وارده 
روشنفکران به شخصیت حافظ، با پاسخ دادن به آن 
شبهات، از هویت دینی و شخصیت حافظ دفاع کرد. 
شهید مطهری بدون اینکه در کتابش نامی  از شاملو 
ببرد، درباره اظهارات او درباره حافظ، بیان داش��ت: 
»ماتریالیست هاي ایران اخیراً به تشبثات مضحکي 
دست زده اند! این تشّبثات بیش از پیش، فقر و ضعف 
این فلسفه را مي رس��اند. یکي از تشبثات، تحریف 
شخصیت هاست. ]آنها[ کوشش دارند از راه تحریف 
شخصیت هاي مورد احترام، اذهان را متوجه مکتب 
و فلسفه خود بنمایند... یکی از شاعران به اصطالح 
نوپرداز، اخیراً دیوان لسان الغیب خواجه شمس الدین 
حافظ شیرازی را، با یک سلسله اصالحات به چاپ 
رس��انده و مقدمه ای بر آن نوشته است. وی مقدمه 
خود را چنین آغاز می کند: به راس��تی کیست این 
قلندر یک القبای کفرگو، ک��ه در تاریک ترین ادوار 
سلطه ریاکاران زهدفروش، یک تنه وعده رستاخیز را 
انکار می کند، خدا را عشق و شیطان را عقل می خواند 
و شلنگ انداز و دست افشان می گذرد که: این خرقه 
که من دارم در رهن شراب اولی/ وین دفتر بی معنی، 
غرق می   ناب اولی. یا تمس��خرزنان می پرس��د: چو 
طفالن تا کی  ای زاهدفریبی/ به سیب بوستان و بوی 
شیرم... و یا آش��کارا به باور نداشن مواعید مذهبی 
اقرار می کند ک��ه: من امروزم بهش��ت نقد حاصل 
می شود/ وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟... اما به 
راستی کیست این مرد عجیب که با این همه، حتی 
در خانه قشری ترین مردم این دیار نیز، کتابش را با 
قرآن و مثنوی در یک طاقچه می نهند، بی طهارت 
دست به سویش نمی برند و چون به دست گرفتند، 
همچون کتاب آس��مانی می بوس��ند و به پشیبانی 
می گذارند، س��روش غیبش می دانند و سرنوشت 
اعمال و افعال خود را، تمام بدو می سپارند. کیست 
این مرد کافر، که چنین ب��ه حرمت در صف اولیای 

الهی اش می نشانند؟...«
استاد شهید مرتضی مطهری در جای دیگر، در پاسخ 
به شبهات مطرح ش��ده درباره ضددین بودن اشعار 
حافظ، می گوید: »بعضی دیگر از این ناسیونالیست ها، 
چشم های ش��ان را باز کرده اند، خی��ال کرده اند که 
این حرف ها، اختص��اص دارد به ش��عرای ایرانی و 
فارسی زبان و این اصطالحات هم، فقط اصطالح می  
و مغ و مغبچه است و یکدفعه افتاده اند به اینکه: بله، 
یک چیز دیگر است و آن این است که این شعرای ما 
در زیر سلطه عرب و اس��الم بودند، می خواستند به 
ایران قدیم و ایران قبل از اسالم اظهار عالقه کنند، 
راهی نداشتند، چاره ای نداشتند، آمدند این تعبیرات 
را آوردند، برای اینکه اهل دل بفهمند، که اینها دارند 
به ایران قدیم و ایران زمان ساس��انی، عالقه نش��ان 
می دهند! یادم است یک وقتی، این کتاب عرفان و 
اصول مادی دکتر ارانی را می خواندم. در آنجا کسانی 
را که این حرف ها را می زنند، مسخره کرده بود و نقل 
کرده بود که: یک آقایی گفته که این شعر حافظ که 

می گوید:
بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی

می خواند دوش درس مقامات معنوی
چون کلمه »پهلوی« اشاره به زبان پهلوی در ایران 
قبل از اسالم است، دارد عالقه اش را به زردشتی گری 
نشان می دهد و این نشانه احساسات ملی شاعر است! 
دکتر ارانی نوشته بود: اگر این طور است، پس شعر 

بعدش هم که می گوید:
یعنی بیا که آتش موسی نمود گل

تا از درخت نکته توحید بشنوی
این هم تمایل یهودی گری شاعر است! و شعر بعدش 

که می گوید:
این قصه عجب شنو از بخت واژگون

ما را بکشت یار به انفاس عیسوی
این هم عالمت مسیحی گری شاعر است!

این مزخرفات یعنی چه؟!...«.)7(
  در گدار، حکمت و مقبره حافظ 

65 س��ال بع��د از درگذش��ت حافظ، به دس��تور 
میرزاابوالقاس��م گورکانی- حاکم ف��ارس- اولین 
عمارت گنبدی شکل، بر روی مقبره حافظ ساخته 
شد. این عمارت گنبدی ش��کل، در طول قرن های 
بعد، توسط ش��اه عباس صفوی و نادرش��اه افشار، 
مرمت و بازسازی شد. اما کریم خان زند، اولین کسی 
بود که دستور داد بر روی قبر حافظ، سنگ مرمرین 
بیندازند و همچنین به فرمان او، ساختمانی بزرگ با 
چهار ستون در شمال مقبره ساخته شد. اما بعدها و 
در دوره رضاشاه، با نقش آفرینی علی اصغر حکمت- 
وزیر فرهنگ او- آرامگاه حافظ براساس طرحی که 
آندره گدار- مستشرق و معمار فرانسوی- کشیده 

بود، ساخته شد. در این میان اما شاید بتوان ادعا کرد 
این اقدام، تالش مستش��رقان و روشنفکران، برای 
هویت زدایی دینی، حتی از آرامگاه حافظ شیرازی 

بوده است!
  تکریم شخصیت حافظ شیرازی در دوران 

برپایی نظام جمهوری اسالمی 
ده س��ال بع��د از پی��روزی انقالب اس��المی، نظام 
جمهوری اسالمی، کنگره ای عظیم برای بزرگداشت 
خواجه حافظ شیرازی، به مناسبت ششصدمین سال 
وفات او، در 28 آبان 1367ش. برگزار کرد. کنگره ای 
که حافظ شناس��ان و حافظ پژوهان، در آن به ارائه 
مقاله و ایراد سخنرانی پرداختند. جالب است که در 
آن کنگره، حافظ شناسان پاسخ های بسیار متقنی به 
شبهه افکنان در دین و تقیدات مذهبی حافظ، ارائه 
کردند. مثاًل آیت اهلل سیدعلی خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی، در آن کنگره سخنرانی داشتند و از 
شخصیت حافظ، در مقابل تهمت زنندگان به او، به 

شرح ذیل دفاع کردند:
»حافظ تأکید می کند که از نکات قرآنی اس��تفاده 
کرده است. قرآن درس همیش��گِی زندگِی انسان 
است و شعر حافظ، مستفاد از قرآن می باشد. حافظ 
خود اعتراف دارد که نکات قرآنی را آموخته و زبان 
خودش را به آنها گش��وده است. پس محتوای شعر 
حافظ، آنجا که از جنبه بیانی محض خارج می شود 
و قدم در وادی بیان مع��ارف و اخالقیات می گذارد، 
یک گنجینه و ذخی��ره برای ملت م��ا و ملت های 
دیگر و نسلهای آینده اس��ت چراکه معارف واالی 
انسانی، مرز نمی شناسد. از این رو بزرگداشت حافظ، 
بزرگداشت فرهنگ قرآنی، اس��المی  و ایرانی است 
و نیز بزرگداشت آن اندیش��ه های نابی است که در 
این دیواِن کوچک، گردآوری ش��ده و به بهترین و 
شیواترین زبان، بیان شده است... این عالم در بخش 
عمده ای از عمرش، راه سلوک و عرفان را هم پیموده 
است. در اینکه وابس��ته به فرقه ای از متصوفین هم  
نیست، شاید شکی نباش��د. یعنی هیچ یک از فَِرق 
متصوفه، نمی توانند ادعا کنند که حافظ جزو سلسله 
آنهاست، زیرا برای او هیچ مرشدی، شیخی، قطبی 

بیان نشده...«
رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنرانی خویش، 
سوءبرداشت ها از اش��عار حافظ را، این گونه تحلیل 
کرده اند: »عجیب این اس��ت که افرادی که حافظ 
را، فاس��ق و فاجر و غرق در محّرمات و پستی های 
معمولی روح بش��ر معرفی می کنن��د، همین ها باز 
حافظ را س��تایش می کنن��د، به اینک��ه این دچار 
سرمستی بود، دچار نمی دانم غرق سرمستی بود، 
غرق معرفت بود! من نمی دانم، چه معرفتی اس��ت 
دیگر؟! سرمس��تی باده را، با سرمس��تی از عرفان و 
معنویّت، با هم مخلوط می کنند، که متأّسفانه این را 
من، هم در نوشته های معاصرین خودمان- از فضال 
و دانش��مندان- دیدم، هم در گذشته ها که مرحوم 
ش��بلی نعمانی در ش��عرالعجم می گوید که: به من 
نگویید که می  حافظ، می  ظاهری بود یا می  معنوی، 
هر دو مستی می آورد! این شد حرف! تعجب است 
از این دانشمند بزرگ و فاضل ادیب، که یک چنین 
حرفی را بزند! هر دو مستی می آورد! خب بله، اما این 
مستی، مس��تی و بی خودی از عقل است، بیگانگی 
از خرد انسانی اس��ت و از شعور انس��انی است، آن 
بی خبری از خوِد مادی است و غرق شدن در معرفت 
و درک معنوی و واالی انس��انی. اینها چه طور اصاًل 
قابل مقایسه با هم اند؟! جز اشتراک در لفظ؟ بعضی 
این جوری حافظ را خواس��تند معرفی کنند! بنده 
جهان بینی حافظ را، جهان بین��ی عرفانی می دانم. 
بالشک حافظ یک عارف است. البته همین جا بگویم 
وقتی ما می گوییم یک عارف است، منظورمان این 
نیس��ت که از اولی که رفت مکتب، یا از مکتب آمد 
بیرون، یک عارف شبیه بایزید بود، تا آخر عمرش. 
نه، مردی بوده 70 سال، 75 سال عمر کرده، اگر 30 
سال آخر عمرش را هم با عرفان گذرانده باشد، خب 

یک عارف است...«
  کالم آخر

و در نهای��ت اینک��ه در ط��ی چه��ار ده��ه اخیر، 
حافظ شناسان بس��یاری با تألیف مقاالت و تدوین 
کتاب های پژوهشی بس��یار، درباره ابعاد گوناگون 
معانی غزلیات حافظ، ش��خصیت، تفکر و اعتقادات 
او، پاسخی مناسب و همه جانبه به تهمت زنندگان و 
وارونه گویان، نسبت به شخصیت و اشعار این شاعر 

پرآوازه و محبوب ایرانی داده اند.
پی نوشت ها

1- مرکز فرهنگی تربیتی نور والیت، »روزها و رویدادها«- 
س��ال شمس��ی-، نش��ر پیام مهدی)عج(، چاپ چهارم 

1379ش.، ص 348 و 349 
2- براوان، ادوارد، »از سعدی تا جامی«- تاریخ ادبی ایران 
از نیمه قرن هفتم ت��ا آخر قرن نه��م-، ترجمه علی اصغر 
حکمت، چاپخانه ابن سینا، چاپ دوم 1339ش.، صفحات 

364، 373 و 398
3- مادر قاس��م غنی »رقیه خانم« بعد ازدواج دخترش با 
میرزاسیدعبدالغنی بهایی ش��د. خود را خضرایی نامید و 
در سلک فعاالن بهایی سبزوار قرار گرفت. جالب است که 
دکتر غنی در هیچ کدام از آثارش به هیچ وجه علیه بهائیت 
و تفکر بهایی چیزی نمی نویس��د و موضعی درباره عقاید 

انحرافی آنها نمی گیرد.
4- غنی، قاس��م، »بحث در آثار و اف��کار و احوال حافظ«، 
انتش��ارات هرمس، چاپ اول 1386ش.، صفحات 1231 

و 1297
5- مطهری، مرتضی، »مجموعه آثار استاد شهید مرتضی 
مطهری«، جلد 23، انتش��ارات صدرا، چ��اپ 1390ش.، 

ص 364
6- برای اطالع بیشتر مراجعه ش��ود به مقدمه چاپ اول 
)1354ش.( کتاب »حافظ شیرازی، خواجه شمس الدین 

محمد بن محمد«، انتشارات مروارید
7- مطهری، مرتضی، »مجموعه آثار استاد شهید مرتضی 
مطهری«، جلد 23، انتش��ارات صدرا، چ��اپ 1390ش.، 

صفحات 339 و 365  

گذشته از تهمت های ناروایی که احمد 
کسروی یا قاسم غنی به حافظ  زده اند، 
یک�ی از بدتری�ن اهانت ه�ا را، احمد 
ش�املو به حاف�ظ ک�رده و او را، آماج 
تهمت های غریبی قرار داده است! او 
در سال 1354ش. کتابی منتشر کرد 
با عنوان: »خواجه شمس الدین محمد 
حافظ، به روایت احمد شاملو!« کتابی 
که تصحیحی کام�الً تحریف آمیز، از 
اش�عار حافظ را در درون خود داشت 
و مهم ت�ر اینک�ه ش�املو در مقدم�ه 
کت�اب، حض�رت حاف�ظ را »رن�دی 
یک القبا و ملحد« می خواند و او را به 
کفرگوی�ی، انکار مع�اد، جبرگرایی و 
عالقه به می  و ش�راب متهم می کند!

9
88498437گفتوگو

| روزنامهجوان| شماره6321 | 1443 ریب��عاالول 5  | 1400 مه��ر 20 سهش��نبه

نی
م غ

اس
ر ق

کت
   د

»پرتوی از اندیشه آیت اهلل طالقانی« 
در آیینه یک اثر نوانتشار

4دههدردمندیوحقطلبی
   محمدرضا کائینی

زنده ی��اد آی��ت اهلل 
سیدمحمود عالیی 
طالقان��ی، در زمره 
عالم��ان مجاه��د 
قرن اخیر به شمار 
م��ی رود. حض��ور 
پررن��گ او در دو 
روی��داد تاریخ��ی 
نهض��ت ملی ایران 
نق��الب  ا نی��ز  و 
اس��المی  ایران، به 
وی مکانتی خاص بخشیده است. عالوه بر این او 
در عرضه و تبلیغ اندیشه ناب اسالمی  نیز، در ایران 
و جهان اسالم، صاحب نقش��ی فعال بود و هم از 
این رو، می توان وی را در زمره پیشگامان حرکتی 
دانست که از آن به بیداری اسالمی  تعبیر می شود. 
چاره جوی��ی طالقانی برای معضالت سیاس��ی و 
فرهنگی ایران، تا حدی به ش��رایط زیستی و نیز 
مشاهده انحطاط و استبداد حکم بر جامعه ایرانی 
بازمی گشت، چنانکه وی در »مقدمه تنبیه االمه 
و تنزیه المله« عالمه سیدمحمدحس��ین نائینی، 
چنین آورده اس��ت:  »از آن روزی که اینجانب در 
این اجتماع چشم گش��ودم، مردم این سرزمین 
را زی��ر تازیانه و چکم��ه خودخواه��ان دیدم. هر 
ش��امگاهان در خان��ه منتظر خب��ری بودیم، که 
امروز چه حوادث تازه ای رخ داده و کی دستگیر و 
تبعید یا کشته شده؟ و چه تصمیمی  درباره مردم 
گرفته اند؟! پدرم که از علمای سرشناس و مجاهد 
بود، ه��ر روز صبح ک��ه از خانه بی��رون می رفت، 
اطفال خردسال و مادر بیچاره مان، تا مراجعتش 
در هراس و اضطراب به سر می بردیم! آن روزهای 
خردسالی را، با این مناظر و خوف و هراس و فشار و 
ناراحتی به سر بردم. آن دوره اي که در قم سرگرم 
تحصیل بودم، روزهایي بود که مردم این کش��ور، 
سخت دچار فشار استبداد بودند. مردم از وحشت 
یکدیگر مي رمیدند! جان و م��ال و ناموس مردم 
تا عمامه اهل علم و روس��ري زنان، مورد غارت و 

حمله مأموران اس��تبداد بود. این وضع چنان بر 
روح و اعصابم فش��ار مي آورد، که اثر آن، دردها و 
بیماري هایي است که تا پایان عمر باقي خواهند 

بود...«.  
طالقان��ی با این پیش��ینه و رویکرد، پ��ا به عرصه 
سیاس��ت دینی نهاد و بیش از 40 س��ال، به یکی 
از کنشگران شاخص وی بدل ش��د. مکانت واال و 
امتیازات وی، به ویژه پس از درگذش��ت، موجب 
ش��د که عناصر و جریانات گوناگ��ون، صادقانه یا 
غیرصادقانه، هر ی��ک از ظن خود یار او ش��وند و 
وجهه و مکانت وی را، دس��تاویز مطامع سیاسی 
و فرهنگ��ی خویش س��ازند. »پرتوی از اندیش��ه 
آیت اهلل طالقانی«، در عداد پژوهش هایی اس��ت 
که می کوش��د، تا تصویری جامع از منش نظری 
و عملی طالقانی ارائه کند. این اثر توس��ط مریم 
صفری تألیف شده و مرکز اسناد انقالب اسالمی 
 نیز، آن را منتشر ساخته اس��ت. مؤلف در بخشی 
از دیباچه این اثر، چنین آورده اس��ت: »آیت اهلل 
طالقانی با تفکری دینی و انقالبی و مش��ی پدرانه 
و هدایت همه  نیروه��ای انقالبی و دینی و ملی، با 
گروه هاي گوناگونی که در برابر اس��تبداد قد علم 
کرده بودند،  همراه ش��د  تا سایه ش��وم استعمار و 
استبداد را، از سِر مرد م برد ارد . وی د ر طول چند  
د هه مبارزه، ملي گرایان وفادار به آرمان های ملي 
را حمایت و بیانیه تأسیس نهضت آزاد ي را امضا 
مي کند ، فد ائیان اس��الم را پن��اه مي د هد  و حتی 
مجاهد ین خلق او را، پد ر خط��اب مي کنند! وی 
د ر عین حال، در همه شرایط بر باروهای دینی و 
اسالم انقالبی، تأکید و پیوسته به دفاع از نهضت 
اسالمی  می پرداخت و از حامیان جّدی و پیروان 
وفادار رهبری ام��ام خمینی)ره( ب��ود. این رفتار 
نشان می دهد که آیت اهلل طالقانی با برخورداری از 
جایگاه واالی معرفت دینی و آموزه های اسالمی، 
کنشگری فّعال و موفق در بسیِج نیروهای صادق 
و انقالبی بوده است و از سعه صدر الزم  و بردباری 
اجتماع��ی و تحمل س��لیقه ها و تفک��رات دیگر 
برخوردار بود، لذا این ویژگی  است که شخصیت او 

را در تاریخ معاصر ممتاز می سازد...«.

نی
لقا

 طا
ود

حم
دم

سی
هلل 

ت ا
د آی

ه یا
زند

  

لو
شام

د 
حم

    ا


