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سخن سراياني چـون     .   ايران سرزمين شاعران بزرگ است      
فردوسي ، سعدي ، مولوي ، نظامي، حافظ ، جامي و بسيـاري          

 . ديگر 
شـاعـران   .   امروزه نيز شعر در ميان ايرانيان جائي واال دارد          

ايران در دوره هاي بحراني و پرفراز و نشيب ، نقش مهـمـي              
شاعر بزرگي چون فردوسي در دوراني كه مـي          .   داشته اند   

رفت تا ايرانيان پس از هجوم تازيان و استيالي اسـالم بـر              
ايران و تاخت و تاز بعدي اقوام ترك ، يكسره زبان و تاريخ و              
حيثيت تاريخي خود را به فراموشي بسپارند ، با بـه نـظـم               
درآوردن داستان هاي باستاني ايران و به كار گرفتن زبـانـي          
فاخرو سرافراز ، بنائي استوار به جاي نهاد كه تا امروز نـيـز              

شاهنامه فردوسي هنوز هم به عنوان سند ملّـي         .   پابرجاست  
 .هويت ايرانيان معتبر و ارزشمند است 

در دوره هاي اخير مانند نهضت مشروطيت ، شاعراني چـون           
. . . عارف قزويني، ميرزاده عشقي ، اديب الممالك فراهاني و         

در دوره هاي بعد نيز همـيـشـه         .     نقش مهمي بازي كرده اند    
در بازي هاي سياسـي  .   شاعران مورد توجه ايرانيان بوده اند       

معاصر هم ، احزاب سياسي چپ و به ويژه تـوده اي هـا                 
كوشش كردند تا با علَم كردن چهره هاي مشخص و دادن             

 .به آنها ، آب به آسياب خود بريزند“ پدرروشنفكري” لقب 
غرض از اين مقدمه ، پرداختن به اهميت نقش شاعران نـزد            

همچـنـان   .   ايرانيان است  و اكنون بپردازيم به اصل موضوع          
كه گفتيم ، ايران سرزمين شاعران بزرگ است ولي اگـرچـه            

مقام بسـيـار   . . .   شاعراني چون فردوسي و سعدي و مولوي و         
 ارزشمندي دارند ولي برخورد ايرانيان با يكي از اين شاعران 

يعني خواجه شمس الدين محمد حافظ شيرازي به نـوعـي            
حافظ در نزد ايرانيان جايگـاهـي هـمـچـون            .   ديگر است   

كتاب او به عنوان نماد . پيامبران ولي صميمي تر از آنان دارد  
و .     فرهنگ ايراني در خانه اغلب ايرانيان  يافت مي شـود              

ناميده اند  “   زبان ناديده ها  ”   يعني  “   لِسان الغيب ”   ديوان او را    
بي آن كه بخواهم فالگيري را      .   و بسياري از آن فال مي گيرند      

تائيد كنم ولي از بركت روح بزرگ اوست كه پس از گذشـت             
فـال  ” قرن ها هنوز مردم بسياري با داشتن شغلي به نـام              

 .از اين راه كسب روزي مي كنند“ حافظ
آشنائي خود من با اشعار حافظ از دوران كودكي پيش آمد ،             
ولي طبيعي است كه در هر مرحله از زنـدگـي بـرحسـب                
باالرفتن ميزان آگاهي و آشنائي بيشترم با زبـان و ادب              

 10حدود .   پارسي ، برداشت من نيز از اشعار حافظ تغيير كرد          
سال پيش ، پس از آن كه به دنبال يك تجـربـه خـاص و                  
مشخص ، دل و جان خود را به عيسا مسيـح سـپـردم و                 
. مسيحي شدم ، دنياي تازه اي در پيش رويم گشوده شـد              

پرده هاي بسياري كنار رفت و مطالب و مفاهيم بسياري كـه            
 .پيش از آن برايم يا ناشناخته و يا بي معني بود ، آشكار شد

*                                                
همچنان كه از نام اين مقاله بر مي آيد ، هدف من اين اسـت               
كه با استناد به اشعار حافظ ، اين پرسش را در ذهن خواننده             
برانگيزم كه آيا حافظ مسيحي بوده است ؟ ممكن است كـه            
براي خواننده گرامي اين پرسش پيش آيد كه چگونه ممكـن           
است ، خواجه شمس الدين محمد كه تخلّص وي نيز حـافـظ             

مسيحي بوده بـاشـد؟در     )   زيرا كه قران را از بر داشته      ( است  
 اين كه حافظ در يك خانواده مسلمان به دنيا آمده و آموزش 

 دكتر بزرگمهر وزيري
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 هاي اسالمي را در دوران كودكي و نوجواني گذرانيده و در            
اين رهگذر به يمن حافظه نيرومند خود ، حافظِ قـران هـم              

ولي اين دليل نمـي    .   شده است ، هيچ شك و ترديدي نيست       
شود كه در مراحل بعدي زندگي ، براثر آشنائي با شخصيـت            

بهترين مدرك و سـنـد ،         .   مسيح ، دل به او نسپرده باشد      
چگونه است كه حافظ، حتي يك بار نام        .   غزليات خود اوست    

پيغمبر اسالم را در غزل هاي خود نمي بـرد ولـي             “   محمد”   
 .اشاره مي كند“ مسيح” و “ عيسي”بارها و بارها به نام 

 مژده اي دل، كه مسيحا نَفَسي مي آيد
 كه ز انفاس خوشش بوي كَسي مي آيد

 از غم هجر نكن ناله و فرياد كه دوش 
   زده ام فالي و فرياد رسي مي آيد 

 روايت از بر، داشته است ، فقـط         14حافظ با آن كه قران را با        
 .آدمي، مي داند“ فريادرس”عشق را 

 عشقت رسد به فرياد ، گر خود به سانِ حافظ
 قران ز بر بخواني با چارده روايت    

در اشعار بعدي ، وي به خوبي بيان مي كند كه اين فريادرس             
 :و شفادهنده كيست 

 طبيب عشق ، مسيحا دم است و مشفق ليك 
 چو درد در تو نبيند ، كه را دوا بِكُنَد؟ 

*                                                        
 طبيب راه نشين ، درد عشق نشناسد 

 برو به دست كن اي مرده دل مسيح دمي    
البته مسيحي بودن حافظ ، مانند مسيحـي بـودن افـراد              

او همچنان كه سمرقند و بخارا را به خـال           .   معمولي نيست   
 هندوي زيبارويان مي بخشد 

 اگر آن تُرك شيرازي به دست آرد دل ما را 
 به خال هندويش بخشم سمرقند و بخارا را  

 نَفَس عيسي و آب خضر را در لب دلدار مي بيند 
 اي قصه بهشت ز كويت حكايتي

 شرح جمال حور ز رويت روايتي
 اَنفاسِ عيسي از لب لعلت لطيفه اي

 آب خضر ز نوش لبانت كنايتي 

 :و يا آن كه 
 از روان بخشي عيسي نزنم دم هرگز

 زان كه در روح فزائي چو لبت ماهر نيست   
ولي پرسش در اينجاست كه چرا حافظ عزيز ما ، در هـر                
فرصت و در هر زمان ، حتي وقتي به ستايش زيبائي و حسن             

 .معشوق مي پردازد ، عيسي را به ياد مي آورد
 سايه قد تو  بر قالبم اي عيسي دم 

 عكس روحيست كه بر عظم رميم افتادست 
 استخوان پوسيده: عظم رميم 

 كه آن سنگين دل: با كه اين نكته توان گفت 
 كُشت ما را و دم عيسي مريم با اوست  

 حافظ از معتقدان است ،گرامي دارش
 زان كه بخشايش ، بس روح مكَرّم با اوست    

بخـشـايـش روح      ” حافظ در اينجا به صراحت مي گويد كه         
يا فيض روح القُدس كه از ويژگي هاي ايـمـان           “   بسيار مكرّم 

 .داران مسيحي است ، با اوست 
 :و در جاي ديگر مي گويد 

 در عشق خانقاه و خرابات فرق نيست 
 هرجا كه هست پرتو ، روي حبيب هست  

 آنجا كه كار صومعه را جلوه مي دهند 
 ناقوس دِير راهب و نام صليب هست    

 عاشق كه شد كه يار به حالش نظر نكرد 
 اي خواجه ، درد نيست وگرنه طبيب هست    

 :ذكر دوباره اين بيت در اينجا ضروري است 
 طبيب عشق مسيحا دم است و مشفق ليك

 چو درد در تو نبيند ، كه را دوا بكند؟ 
عهد قديم و   (   به نظر مي رسد كه حافظ كامالً با كتاب مقدس           

عيسا مسيح در انجيل متي ،        .   آشنا بوده است    )   عهد جديد 
بيائيد اي هـمـه تـمـامـي            ”   :    مي گويد    28 آيه   11فصل  

“ . زحمتكشان و گرانباران و من شما را آرامش خـواهـم داد            
 :حافظ مي گويد

 بارِ غمي كه خاطر ما خسته كرده بود
 عيسي دمي بفرستاد و برگرفت  
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عيسا مسيح ، آن چنان كه در انجيل يوحنّا آمده است بـه               
آمين، آمين، به شما مي گـويـم         ”   :   شاگردان خود مي گويد   

هركه به من ايمان آورد، كارهائي را كه من مي كنم او نـيـز             
و بزرگتر از اينها را نيز خواهد كرد ، زيرا كه من            .   خواهد كرد 

اين سخن را زماني مي گويـد كـه بـه             “   . نزد پدر مي روم     
. شاگردانش وعده آمدن روح القُدس و فيض او را مي دهـد            

 :حافظ در اين باره مي گويد
 فيض روح القدس ار باز مدد فرمايد

 ديگران هم بكنند ، آنچه مسيحا مي كرد   
 عيسا مسيح مـي  14و  13 ، آيه هاي     7در  انجيل متي ، فصل       

زيرا راهي كه به مرگ مـي    . از درِ تنگ داخل شويد” : گويد  
انجامد و درِ آن فراخ است و آناني كه به آن وارد مي شـونـد            

ولي راهي كه به زندگي مي انجامد و درِ آن تنگ و           .   بسيارند
 :حافظ مي گويد“ .دشوار است و يابندگان آن كم اند

 جريده رو كه گذرگاه عافيت تنگ است 
 پياله گير كه عمر عزيز بي بدل است

 . جريده ، به معناي تنها و صف يك نفري به دنبال يكديگر است 
   *      

اين فقط لب لعل دلدار نيست كه جان بخشي اش، دم عيسـا          
اگر نوروز است و باد بهاران مي وزد،   .   را به ياد حافظ مي آورد     

 :باز حافظ از مسيح ياد مي كند
 صبا به تهنيت پيرِ مِي فروش آمد

 كه موسم طَرَب و عيش و ناز و نوش آمد 
 هوا ، مسيح نَفَس گشت و باد، نافه گُشاي

 درخت سبز شد و مرغ در خُروش آمد 
اگر پير مغان براي حافظ ، نماد عرفان و خِرَد ايران باسـتـان              
است ، عيسا مسيح برايش نماد زنده كردن و زنـده شـدن              

 .است ) احِيا( دوباره  
 جان رفت در سرِ ميِ و حافظ به عشق سوخت

 عيسي دمي كجاست كه اِحياي ما كند
   *       

عيسا مسيح واژه ملَكوت را به معناي پادشاهي خداوند بـه            
 اين واژه عربي  نيست ، بلكه يك واژه  . كار برده است 

است و حافظ واژه ملكوت را به ويـژه         “   سرياني”   يا  “       آرامي” 
 ”در اشعارش به كار برده است 

 دوش ديدم كه ماليك درِ ميخانه زدند
 گِلِ آدم بسرشتند و به پيمانه زدند 

 ساكنان حرَم سِتر و عفاف ملكوت 
 با من راه نشين باده مستانه زدند 

   *   
 زملك تا  ملكوتش حجاب بردارند

 هر آن كه خدمتِ جام جهان نما بكند    
 طبيب عشق مسيحا دم است و مشفق ليك

 چو درد در تو نبيند ، كه را دوا بكند؟ 
 

 و مسيح ) ميترا(حافظ ، آئين مِهر    
 

آئين مهر يا ميترا ، يكي از آئين ها باستاني ايران است كه بر              
مسيحيت ، بـه ويـژه  نـزد            سنت ها و مراسم     بسياري از   

از جمله تعـطـيـلـي روز         .   كاتوليك ها تاثير گذاشته است      
دادن و گرفتن حلقه در هنگام ازدواج و جشـن            ,   يكشنبه  

حافظ كـه    .    دسامبر به عنوان زادروز مسيح       25گرفتن روز   
خود با آئين مهر آشنا بوده بيگمان از اين  تاثيـر آگـاهـي                

به نظر بسياري از پژوهشگران تلفظ درسـت         .   داشته است   
واژه خرابات كه در اشعار حافظ بسيار به كار رفته اسـت ،               
خُرابات است كه به معناي خورآباد يا خانه خورشيد است و            
اين نامي است كه براي پرستشگاه هاي ميترائي به كار مـي       

حافظ در غزل زير به دو اصطالح ويژه آئين مهـر  .   رفته است   
اشاره مي كند و ذكـر      “   پيك جهان پيما  ”   و  “   رقم مهر ”   يعني  

 . نيز ، در اين غزل شايان توجه است “ معجز عيسوي”
 

 يادباد آن كه نهانت نظري با ما بود
تو بر چهره ما پيدا بود   “  رقم مهر”   

 ياد باد آن كه چو چشمت به عتابم مي كُشت 
در لب شكّرخا بود“ معجز عيسويت”  
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 يادباد آن كه صبوحي زده در مجلس اُنس
 جز من و يار نبوديم و خدا با ما بود  

 يادباد آن كه رخَت شمع طرب مي افروخت 
 وين دل سوخته ، پروانه نا پروا بود   

 يادباد آن كه در آن بزمگه خُلق و ادب
 آن كه او خنده مستانه زدي صهبا بود 

 يادباد آن كه چو ياقوت قدح خنده زدي
 در ميان من و لعل تو حكايت ها بود

 يادباد آن كه نگارم چو كمر بربستي 
بود “ پيك جهان پيما ” در ركابش مه نو   

 يادباد آن كه خُرابات نشين بودم و مست 
 وانچه در مسجدم امروز كم است   ، آنجابود 

                 يادباد آن كه به اصالح شما مي شد راست 
                      نظم هر گوهر ناسفته كه حافظ را بود

نكته ديگر در تائيد مسيحي بودن حافظ، اين است كـه در             
غزل هاي وي نام هاي شخصيت هاي كتاب مقدس كه البتـه            
در قران هم از آنها نام برده شده ، ديده مي شـود ولـي از              

به زبان ديگر ، حتي هنگامـي       .   نامي برده نمي شود     “   محمد” 
كه حافظ از قران نام مي برد ، فضاي انديشه او ، فضاي كتاب              

در شماري از غزل هاي حافظ  نـام         .   مقدس است و نه اسالم      
هاي پيامبران و يا شخصيت هاي ديني چون آدم ، نـوح،               

و مريم ديده مي شود  ولي ذكـري          ابراهيم، زرتشت ، يوسف   
به عنوان مثال در غزل زير ، از مـوسـي،            .   از محمد نيست    

جمشيد و عيسا نام برده شده و تصوير كلي غزل يك فضاي            
 .ايراني ، بهاري و معنوي است 

 بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوي
 مي خواند دوش درس مقامات معنوي 

 يعني بيا كه آتش موسي نمود گُل 
 تا از درخت نكته توحيد بشنوي

 جمشيد جز حكايت جام از جهان نبرد
 زنهار دل مبند بر اسباب دنيوي 

 اين قصه عجب شنو از بخت واژگون
 ما را بكشت يار به انفاس عيسوي

نمونه ها و موارد ديگري از اشارات حافظ به مسيـح را در               
 :ابيات زير مي توان ديد 

 
 مسيحاي مجرّد را برازد

 كه با خورشيد سازد هم وثاقي
 وثاق به معناي بستر و دشَك

*                                                    
 در آسمان نه عجب گر ، به گفته حافظ

 سرود زهره به رقص آورد مسيحا را  
*                                                    

 گر روي پاك و مجرّد چو مسيحا به فلك
 از فروغ تو به خورشيد رسد صد پرتو

*                                                    
در دو مورد ديگر حافظ اشاره روشن تري به مسيحي بـودن            

، كمربندي است كه مسيحياني كـه در          “   زنّار” خود دارد ،      
سرزمين هاي اسالمي مي زيسته اند ، ناگزير از بستن آن بـه    
كمر بوده اند تا از مسلمانان باز شناخته شوند و حـافـظ در            

 :دوبيت زير چنين مي گويد 
 

 داشتم دلقي و صد عيب مرا مي پوشيد
 خرقه رهن مِي و مطرب شد و زنّار بماند 

*                                                  
 حافظ اين خِرقه كه داري تو بيني فردا

 كه چه زنّار ز زيرش به دغا بگشايند
گفتار خود را در اينجا پايان مي دهم و داوري را به خواننـده              

 .واگذار مي كنم
 

 :ديوان هاي حافظ كه مورد استفاده قرار گرفته اند: يادداشت 
 . ديوان حافظ به تصحيح دكتر پرويز خانلري-1
 ديوان حافظ به كوشش محمد قزويني و دكتر قاسم غني -2
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