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Abstract  
Hafez is a theorist and critical critic who enters into important human and 

social issues with an artistic and humorous method and challenges their 

claimants and custodians by explanation and analysis. Hisba and Muhtasib are 

one of these issues. He is a critically acclaimed and humorous poet fighting 

with all kinds of crooks and heroes. But what makes Hafez more distinct in 

this particular regard is Muhtasib. Because his poor performance can damage 

the origin of religion. Hafez is thus confronting this dangerous enemy who 

directly targeted religion with his full of artistic power and poetry power 

through two stages of demonstration and affirmation in seven ways 1- his own 

critique 2- the expression of the extent of deviation 3- familiarity ignorance 

(the expression of the ignorance of a poet or a theologian of one obvious thing) 

4- real view of the religion 5- paradoxical behavior 6- drunkenness of 

Muhtasib 7- killing the Muhtasib. He wants to explain the beautiful truth of 

religion and the ugly face of the claimants with the correct critique. In this 

paper, we have tried to explain this critique by the descriptive-analytical 

method based on rational reasoning. 

Keywords: Hafiz, Contradiction Method, Muhtasib King, Fixing and 

Demons. 
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ببرد یاد از خود فس  و شد شیخ محتسب   
محتسب( شاه با حافظ تقابلي )شگردهای  

 

 ايران همدان، همدان، سيناي بوعلي دانشگاه فارسي ادبيات و زبان گروه استاديار، آهي محمد

  

 
   چکیده

ست  منتقدتيزبيني و پردازنظریه حافظ سائل  در طنز زبان به و هنري خاص شگردهاي  با که ا  و ساني ان مهم م
 این از یکي کشلللاند. مي چالش  به  را متوليان  و مدعيان   ،ها آن تحليل  و تبيين با  و کند مي پيدا  ورود اجتماعي 
 مبارزه هابدعت و هارويکج انواع با طنزپرداز و منتقد شللاعر عنوان به او اسللت. «محتسللب و حسللبه» ،موارد
 محتسلللب کند؛ مي ترممصلللم مبارزه  در را حافظ  و گرفته  خود به  خاص  وجة  ميان  این در آنچه  اما  کند، مي

ست  صل  به تواندمي او بد عملکرد چراکه ،ا سيب  دین ا  قدرت و هنري توان تمام با حافظ ،رو این از بزند. آ
تجاهل -3 ،فسللق گسللتردگي بيان -2 ،خود نقد -1 طریق: هفت با و اثباتي و ثبوتي مرحلة دو طي شللاعري
 با مقابله به محتسللب خونریزي -7 و محتسللب مسللتي -6 ،متناقض رفتار -5 ،دیني نمایيحقيقت -4 ،العارف
 را دین یبايز حقيقت هم ،صحيح  نظر و نقد با تا رودمي گرفته نشانه  را دین مستقيم  که خطرناک دشمن  این

 مبنايرب و تحليلي -توصيفي  روش به است  شده  سعي  مقاله این در را. عيانمد زشت  چهرۀ هم و سازد  روشن 
  .شود تبيين نظر و نقد این منطقي -تعقّلي

  اثباتی. و ثبوتی محتسب، شاه تقابلی، شگردهای حافظ، :هاکلیدواژه
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  مقدمه
  به عالمانه خاص يهاظرافت با و شللاعرانه شللگردهاي با که اسللت طنزپردازي منتقد ،حافظ
يان  ند مي فلسلللفه  که  او ؛پردازدمي جامعه   عيوب ب   کالم علم و دارد فقاهت   در دسلللت ،دا

  رد جامعيتي و اسللت قرآن حافظ ،دارد روي پيش را اسللالمي -ایراني تاریخ ،اسللت خوانده
  تظاهر،  ،ها تندروي  ،ها رويکج ،ها ضلللاللت  ،ها بدعت   خوبي به  دارد. ينقل و عقلي علوم
  که بيندمي ،دارد دیانت و دین از که بصلليرتي و علم با او شللناسللد. مي را هانيرنگ و خدعه
نه  هدان  چگو یایي  زا ياسلللي   حاکمان   و ر عارف  و احکام  ،رویيدو چهرۀ با  سللل   را الهي م

  خود شلليطاني اهداف جهت در ايوسلليله را آن و سللاخته خویش دنيوي مطامع مسللتمسللک
  شلللریعت چگونه که بود دیده خوبي به خود زمان در و بود خوانده تاریخ در او اند.سلللاخته
  تضلللليل راه در ناجوانمردانه چه و شلللده نفسلللاني اهواي کسلللب ابزار )ص( محمدي پاک

  از آن اندرم پي در و شللناخته را درد ،اسللت حاذق طبيبي که او .شللودمي اسللتفاده مردمان
  که دانديم اسللت؛ هنرمندانه انتقادهاي و شللاعرانه يهاظرافت با حقایق تحليل و تبيين طریق

  «رعیته عن مسععلو  کُاکُمْ وَ راع کُاکُم» براسلللاس را اشاسلللالمي و انسلللاني رسلللالت باید
صاحه، )نهج سبت  (1388 الف   ققانمح از یکي گفته به کند. ادا هاضاللت  و هارذالت این به ن
  این جواب شلللود؛مي خالصللله چه  در حافظ  اجتماعي  بينيجهان  که  بگویيم بخواهيم اگر»

  «است  بيزار آن از استخوان  مغز تا و شناسد  مي اجتماع بيماري را آن که ریاستيزي  در است: 
  ؛است  «محتسب » بوده حافظ نظر و نقد مورد که موارد این از یکي .(1382 ندوشن، )اسالمي 
  نتقاديا دیدگاه است  شده  سعي  مقاله این در است.  بوده حسبه  مورا متصدي  که کسي  یعني
 و تبيين منطقي -يتعقل مبنايبر تحليلي -توصيفي روش به حسبه جایگاه و او به نسبت  حافظ
  .شود تحليل

 پژوهش ۀپیشین .1
  مورد رد و شده انجام متفاوت و گوناکون تحقيقات جداگانه طور به حسبه و حافظ مورد در

 و محتسللب عملکرد» کرد: اشللاره مقاالت این به توانمي خاص شللکل به حتسللبم و حافظ
  ار محتسب بيشتر که جوکار نجف نوشتة (1387) «فارسي ادب متون از برخي در آن بازتاب

  رد محتسب » است.  داده قرار بررسي  مورد کلي شکل  به هم آن شاعران  از برخي دیدگاه از
  سلليد نوشللتة (1391) «محتسللب و حافظ» و مسللگري یوسللف نوشللتة (1390) «حافظ شللعر
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  هم با زیادي العادهفوق شللباهت که هسللتند ايگونهمقاله هاآن دو هر که قضللایي عبدالهادي
 دارند. موضوع این پيرامون واراشاره و موجز چند نکاتي و دارند

 اسالم در محتسب جایگاه و حسبه مقام به نگاهي .2
سْبَۀ »  حسبۀ  کند.مي بيان را حالت یا کار هيأت نوع که است  عينو مصدر  «فِعْاَۀ» وزن بر «حِ

  به المنجد و الروس ،العربلسلللان نظير عربي يهانامهلغت در کند.مي بيان را محاسلللبه نوع
ساب  معناي ساب  شمردن،  معناي همين به قریب نيز دهخدا نامهلغت در و کردن ح  آمده ح
ست  سبه  ذیل: )دهخدا، ا ساب  و مراقبت معني به چنينهم (.ح سي ح س  دیگري از رديف ر   تا

ضاي  براي کاري انجام آن، معاني فروع از و (1370 )منتظري،  (1362 )خُنجي، ست ا خدا ر

   ست. اراستا این در «لِاّه حِسبۀً» تعبير کاربرد و
سبه  صطالح  نظر از ح  ست  عبارت» حکومتي -فقهي ا  آن ترک که وقتي نيکي به امر از ا

 1406 )ماوردي،  «گرددمي ظاهر  آن انجام  که  وقتي شلللتز عمل  از نهي و شلللودمي ظاهر 
  از نهي و نيکي به  امر ح سلللبه  چه  گر .(قمري هجري 1406 الحنبلي، الغرّاء و قمري هجري
  )طریحي، «اند دانسلللته  منکر از نهي و معروف به  امر» معادل  را آن برخي و اسلللت زشلللتي
  ست؛ ا شرع  حاکم و اسالمي  دولت با آن ارتباط» آن تفاوتو بوده متفاوت آن با اما ،(1362
 مسلمانان ردف فرد عهدهبر شرع که است تکليفي منکر از ينه و معروف به امر که گونه بدین
سبه  اما ،داده قرار سالمي  دولت وظایف از یکي ح  سلمانان  حاکم و ا ست  م   هک اوست  بر و ا
 بر نظارت وظایف و کند منصللوب کار این انجام براي خود از نيابت به را شللخصللي یا خود
 رب را عمومي مجامع دیگر و خيابان و بازار و کوچه در شرعي  اجتماعي احکام جریان حُسن 
 .(1386 )انصاري، «گذارد او عهدۀ

 طول در نآ مبادي به توجه و موضوع حقيقت از یافتن آگاهي ،تاریخي ي سابقه بررسي
  واهدخ دیني نهاد نای به نسللبت حافظ دیدگاه بيان در شللایاني کمک مختلف ادوار و قرون
  .پردازیممي بدان ادامه در که داشت
 پيغمبر تسن  و نقرآ دستورات  بر مبتني حکم این که گفت باید حسبه  پيدایش باب در
 نيز اجتماعي  امور به  داده قرار اولویت  در را ایمان  م،اسلللال مبين دین که آن با  اسلللت. )ص(
  را جامعه و دهد  ر ،اسللت ممکن که فسللادها انواع از جلوگيري براي و کرده زیادي توجّه
سلمانان  کردار و اعمال بر نظارت سازد،  آلوده سلماني  هر وظيفة را م   از را آن و داده قرار م
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 یَأم رون بَعْض، اولیا ِ بَعضععُهم الملمِنات  و الم لمِنونَ و» اسللت: آورده شللمار به واجبات جملة
به،  الم نکرِ عَن یَنهونَ و بالمَعروفِ  یة  )تو نان  و مؤمن مردان (71 آ نه،  ز نان،  از برخي مؤم  آ

ياء  ند   دیگر برخي اول ند مي منکر از نهي و معروف به  امر ،هسلللت ی   مي چنينهم «.کن ما  د:فر

  آیة  ،عمران)آل «الم نْکَرِ عَنِ یَنْهَوْنَ وَ بِالمَعْرو فِ  یأم رو نَ  و الخَیْرِ اِلَی یَدْع ونَ  اُمَّۀ   مِنْکُمْ وَلتَکُنْ»
شند  گروهي شما  ميان در باید (104   کار از و دهند فرمان نيکي به و خوانند فرا خير به که با

ست    شای سبه،  پيدایش ترتيب، بدین .«دارند باز نا ست  همزمان ح سالم  طلوع با ا علي یراز ؛ا
سالم  دین به دعوت االصول    منکري از نهي و معروف به امر غلط، اعتقادات از مردم منع و ا

 بودند. دارعهده را ايوظيفه چنين شخصا  بار، اوّلين براي ()ص اسالم پيغمبر که بود
سبه » ست  دیني امور به مربوط قواعد از ح سالم  صدر  در و ا صال  از اینکه علت به ا  حم
ست؛  شده  داده وعده آن بر زیادي ثواب و بوده عمومي شوایان  ا   ادارۀ شخصا     رهبران، و پي
ند مي عهده  به  را آن امور يامبر » .(1360 )قرشلللي، «گرفت   برخورد محتکرین با  )ص( اکرم پ
  گربيان )ع( علي اميرالمؤمنين و )ص( پيامبراکرم ۀسللير بررسللي (1391 )حرّعاملي، «کردمي

سالم  در موضوع  این اهميت ست  مهمي نقش و ا سالم  قوانين اجراي در خطير امر این که ا   ا
 و گاهجای از «ح سبه » رام متصدي  یعني «محتسب » رو این از دارد. جامعه فساد  از جلوگيري و

  ناميرالمؤمني یا )ص( اکرم پيامبر که» بينيممي و است  بوده برخوردار حسّاسي   و ویژه احترام
  به را آن الغاب و انجام مسئوليت  شخصا    خود بلکه ،نسپردند  کسي  به را وظيفه این هرگز )ع(
 .(1386 )انصاري، «بودند گرفته عهده

 و دادمي اندرز را بازار اهل گشللتمي بازارها در که يهنگام نيز )ع( علي اميرالمؤمنين
 معامله   در گيريآسلللان با  و نمایيد   خير طلب  خدا  از کار  آغاز  در بازاریان!   اي» :فرمودمي

  در و دهيدم کم را مردم اموال و نهيد تمام را ترازو» و بيایيد کنار مشتریان با و جویيد برکت
  در ،بنابراین .(1387 العقول،)تحف (75 و 74 آیات ،)اعراف «مداریدبر فسلللاد به سلللر زمين
سئوليت  ،معصوم  حضور  زمان   قهاف اجماع» بر بنا غيبت زمان در و اوست  عهدۀ به «حسبه » م
  توسط به ای مستقيم نظارت با یا ح سبه تشکيالت که باشدمي الشرایطجامع فقيه عهدۀبر اماميه
  غيراماميه فقه در .(1386 )انصاري، «گرددمي اجرا و اداره آنان سوي از منصوب خاص نایب
  «دارد وجود ظراختالف دانشلللمندان  بين محتسلللب در اجتهاد  شلللرط وجود با  ارتباط  در»

  -الف :اسللت همگان پذیرش مورد محتسللب یک يبرا ذیل شللرایط اما (،1385 ،)شلليزري
 .(1365 ،)ساکت ندارد والیت مسلمان بر مسلمانغير اینکه به توجه با :اسالم
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 و بلوغ قل،ع از است  عبارت که است  تکليف داشتن  اسالم  در مسئوليت  شرط  :تکليف -ب
 .(1360 )قرشي، اراده
  .(1385 ،)شيزري نورزد اصرار صغيره برگناهان و بپرهيزد کبيره گناهان از یعني عدالت: -ج
شي  زا» -د سبت  فخرفرو شته  نظر در را خدا تنها و نماید خودداري افراد سایر  به ن شد ب دا   .ا

 و نماید حفظ را خود آبروي و پاکي و باشللد نداشللته مردم اموال به داشللتيچشللم همچنين
 .(1362 خنجي، و 1360 قرشي، ؛)همان «نزند خواري رشوه به دست
سترده  و خطير بس ايوظيفه شرایط  و صفات  این با سب  عهدۀبر گ   توانمي هک بود محت
  کرد: بنديدسته ذیل صورت به را هاآن

ظائف  ندن  چگونگي در محتسللللب دیني، امور در اخالقي: -يدین و تار  نيز و اذان خوا   رف
  به  کرد.مي جلوگيري عمومي مجامع  در قماربازي   از داشلللت. نظارت  مسلللجدها   کارکنان  
  از پرهيز یلا  و واجبلات  انجلام  در اگر و کردمي آملد  و رفلت  دولتمردان و اُمرا مجلالس 
  اخالقي، امور در .کردمي منکر از نهي و فمعرو به امر کرد،مي مشاهده  قصوري  محرّمات،
  دور زنان، آمد و رفت محلّ از را مردان کرد.مي جلوگيري افراد کردن گدایي از محتسللب

 .(1362 کوب،زرین و 1362 خلدون،ابن ؛1409 )زیدان، ...و کردمي
  از داشت.  ايگسترده  عمل حيطة محتسب  اجتماعي، امور در : اقتصادي  -اجتماعي وظایف
  را فروشندگان  کرد.مي جلوگيري معبر سد  نيز و مردم توسط  هاکوچه کردن تنگ از جمله
شته  از جلوگيري و بازار کردن تميز به   سکّه  ضرب  کار در کرد.مي امر زائد، مواد شدن  انبا
  محتکر، با برخورد هنگام و داشت  پيگير نظارتي آن، وزن و عيار و طال فروش و خرید نيز و

چه  فروش به  را وي کار  آن یدان،  کردمي وادار بود، کرده احت  و 1360 قرشلللي، ؛1373 )ز
 .(1365 ساکت،
  اخالقي و اقتصادي  اجتماعي، مسائل  با ارتباط در حسبه  نهاد وظائف چهاگر قضایي:  وظائف
سري  اما بود، جامعه ضایي  وظائف از یک شت.  قرار اشعهدهبر نيز ق سب،  وظائف از دا   محت
شگيري  ايبر شهر  سطح  در آمد ورفت س  بود جُرم وقوع از پي   شخصي    اگر (.1365 اکت،)

  محتسللب توسللط داد،مي قرار فحاشللي مورد را قاضللي یا و زدمي همبر را محاکمه مجلس
ستي   برخورد قاضي  اگر همچنين شد. مي تأدیب شای   این زا را وي داشت،  دعوي طرفين با نا
 .(1360 )قرشي، کردمي منع کار
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 مقام و شأن  چون اما ،بود قضات  به مربوط وظایف از بمحتس  قضایي  وظائف از بعضي 
ضي  سيدگي  از باالتر قا سب  بود، جزئيات این به ر ضي  جاي به محت   انجام ار وظائف این قا
مان  دادمي ما    کار  این هم گاهي  .()ه گذار  قاضلللي   خود به  مسلللتقي چه    شلللد. مي وا نان   چ

ضي  به اينامه در )ع( علي اميرالمؤمنين صوب  قا   از را مردم تا داد فرمان وازاه در خویش من
 دید  معرض در را شلللده احتکار  ياشللليا  و کاالها   و کند  تنبيه  را محتکران ،دارد باز  احتکار 
  حضور )ع( علي اميرالمؤمنين خود که هم آنجایي و (1369 کرماني،)حجتي دهد قرار عموم
 او تازیانه با و دید مسجد  در را گيريمعرکه مرد ایشان  چنانچه کرد.مي اقدام شخصا    ،داشت 

  ينب در را )ع( علي اميرالمؤمنين» که اسللت آمده حُبابه حدیث در و کرد بيرون مسللجد از را
  بي يهاماهي فروشندگان  آن با و داشت  دست  در شقه  دو شالقي  که دیدم نظامي ضابطين 
عاملي،  «کردمي تنبيه  را خاردار  ماهي  و مارماهي   فَلْس،   فا خل ميان  در .(1384 و 1391 )حرّ
ف  ،هم مه  از دوم ةخلي خت   ه   منکرات از جلوگيري و مقررات اجراي در و بود گيرترسللل

ست  در با و دادمي خرج به شدیدي  مراقبت شت مي عمومي مجامع در تازیانه گرفتن د  و گ
  .(1372 )فياض، پرداختمي احتساب به

 (1373 حسلللن، )ابراهيم آورد پدید دوم ةخليف را احتسلللاب وظيفة شلللودمي گفته اینکه
  دارعهده شللخصللا  اکرم)ص( پيامبر شللد گفته همانطوریکه کهچرا ،رسللدنمي نظر به صللائب
  «نرفت  کار به  عباسلللي  مهدي  دوران به  جز عنوان این» اینکه  اما  ،اند بوده مسلللئوليتي چنين
  فراديا گماشتن  نظير یيهاقول نقل چهگر هم سوم  ةخليف زمان در ندارد. منعي ثبوتا  )همان(

 آن با که بادي )تفنگ اندازيتُفک و پرانيکبوتر از جلوگيري براي مدینه رشللله سلللطح در
شللراب نظير اتفاقاتي اما ،(1352 )طبري، اسللت شللده نقل انداختند(مي گ لي یا چوبي گلولة
 دیگر حاکميت دسلللتگاه که دهدمي نشلللان خوبي به -کارگزارکوفه- عُقْبَه وليدبن خواري
  شام در قمري جريهللل 18 سال در که معاویه خلفا، از بعد نيست. الهي حدود اجراي به قادر

 با من» :کرد اعالم کوفه نَخْیاَۀ در آشکار  طور به و دگرگون کامال  را مسير  ،بود شده  حاکم
  از بعد دقيقا  یعني ؛(1368 اصللفهاني،)ابوالفرج «کنم حکومت شللما بر تا کردم جنگ شللما

  جهت در و متفاوت کامال  مسللير در ودب اسللالمي نهاد یک که حسللبه ،دهه چهار گذشللت
 ظامن در رسلليد شللام حکومت به که روزي از» معاویه گيرد.مي قرار حکومتي اهداف تحقق

شهيدي،  «برد کاربه را روم امپراطوران روش حکومت سي  رو، این از .(1373 )   را بازار بازر
 و ودخ حکومت قوام رايب بلکه ،اسالم  براي و «اسالمي  حسبة » اساس  بر نه اما ،دادمي انجام
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  دورۀ از که  (Agoranomos) آگورَنوموس نام  به  بيزانس اداري تشلللکيالت براسللللاس»
مه  بيزانس ته    ادا يه بني دورۀ به  و یاف خدوري  «بود يده رسللل ام   این و (1336 ،1ليبسلللني و )

  رویه این ود.ب شده  گرفته حاکميت خدمت در که بود اسالمي غير تشکيالت  یک تشکيالت 
  نينچ آن ضمن  در و خواند ايخطبه مدینه در مروان بن عبدالملک که یافت ادامه بدانجا تا

  نه  و )معاویه(   گيرآسلللان خليفة  چون نه  و )عثمان(  گرفته  خوار خليفة  چون نه  من» :گفت 
 مرا تقوا به مرا کسللي پس این از سللوگند خدا به هسللتم! )یزید( خرد سللسللت  خليفة چون
صفهاني، )ابوالفرج «زد مخواه را او گردن کهآن جز کندنمي   اميهبني سقوط  از بعد .(1368 ا
صادي  علمي، يهافعاليت گيرياوج با عباس بني آمدن کار روي و هجري 132 سال  در   اقت
سي،    يهاسازمان  اجتماعي، و ضا  ميان آن از و نظامي اداري، سيا )محقق گرفت شکل  يیق

  ودب شده  تقسيم  محتسب  و مظالم ورممأ و قاضي  ميان ،قضا  کار زمان این در .(1368 داماد،
 اما ،رفتمي شمار به يیقضا  کارهاي جزء نيز احتساب  کار نتيجه در .(1373 حسن،  )ابراهيم
سب،  اقدامات الزمة  با اطارتب در وظائفي ،دليل همين به و بود کار در سرعت  و شتاب  محت
  حل سلرعت  به دبای که گرفتمي قرار وي اختيارات حيطة در و... اقتصلادي  اجتماعي، امور
  رشلللاد راه به  را همگان  بتواند  که  نبود چندان  حيطه  این .(1401 )آبادي،  شلللدمي فصلللل و

مي حاکميت که شللکلي به هم آن و شللدمي شللامل را الناسعوام بيشللتر بلکه ،کند دعوت
ست    احياء در شد. مي مرزوق عبدا... سرنوشت    دچار رفتمي فراتر این از قدري اگر و خوا
  دیگران حقوق رعایت خدا خانة طواف در عباسي،  مهدي چون» که است  آمده ینالد علوم
سبه  عنوان به مرزوق عبداهلل نکرد را  (1373 )غزالي، «شد!  زندان روانه اما ،داد تذکر او به ح
  بود. اميهبني رفتار ادامه دقيقا  این و

 يانسامان  هجري چهارم سدۀ  در» چنانچه است  عباسيان  خالفت ميراث حسبه  نيز ایران در
  زمان هم .(1372 ،2فراي )نلسون  «بود احتساب  دیوان هاآن از یکي که داشتند  خانهوزارت 10
صب  نيز بویهآل ،هااین با سبي  من شتند  محت ضي  نظارت تحت که دا ضات قا شت  قرار الق   دا
  تا  شلللدمي انتخاب  مقتدر  و اوّل درجة  رجال  ميان  از معموال  وي که  (1368 راحمدي، )مي
 .(1366 )فقيهي، دهد انجام واهمه و ترس گونههيچ بدون را خود وظائف اندبتو

                                                           
1- Khadduri, m. et al 

2- Nelson frye, R. 
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 نهاد  و بود برخوردار واالیي اهميت  از نيز سللللجوقيان  و غزنویان  دورۀ در حسلللبه  دایرۀ
سبه  قضا،  شعبة  سه  به دیوان این آمد.مي شمار به مظالم دیوان ميان در قدرتمندي   شُرطه  و ح 
  در طوسللي الملکنظام خواجه را قدرتمندي این از اينمونه .(1336 )پرویز، شللدمي تقسلليم

  نوانع به- نوشللتگين علي جایگاه از آگاهي وجود با محتسللب که کندمي نقل سلليرالملوک
نظام )خواجه کرد جاري او بر را حدّ خواريشلللراب جرم به -غزنوي محمود سلللاالرسلللپاه
هعمد اما» داشت؛  قرار قاضي  رتنظا تحت محتسب  نيز سلجوقيان  دورۀ در .(1364 ،الملک
  کلّي ورط به و تجار نادرسللت معامالت از جلوگيري بازار، بر نظارت محتسللب وظيفة ترین

 .(1363 ،1بتون)لم «بود اقتصادي هايفعاليت بر مراقبت
وسيع  و ترگسترده  او وظيفه و یابدمي نام تغيير «کالنتر» به محتسب  ،خوارزمشاه  عصر  در

  تسالم  با که يامور با کلي طور به و زندگي گوناگون شؤون  در شود مي تالش و شده  تر
 و گستردگي  آن، از یيهانمونه بيان گيرد. صورت  نظارت ،دارد وکارسر  مردم روح و جسم 
  از محتسللب دسللتور به متعفن و کهنه ظروف و هاکوزه» کند؛مي آشللکار را امر این در دقت
  .شد مي تجدید بایستي مي یکبار ماه سه  هر هم مسي  يهاظرف کردن سفيد  شد. مي برده بين
يم قرار بازدید مورد محتسب  وسيله  به یکبار وقت چند هر عمومي يهاخانهمهمان چنينهم

بادي، )نجم «گرفت  یه  این و (1371 آ با   که  بود ايرو مه  کمابيش  حافظ  عصلللر تا  تقری   ادا
 داشت.

 ریایي محتسب و حافظ نبرد یهازمینه .3
صفا،  هجري( 792 متوّفي و 727 سال  )متولد حافظ ةسال  65 عمر ست  مصادف  (1371 )  با ا

صر  در هاخاندان این فارس. در مظفرآل و اینجوآل يهانام به خاندان دو حکومت ملوک ع
  هادرخان(ب ابوسعيد  سلطان  )فوت است  چنگيزي ةسلسل   پایان که خانيخان دورۀ و الطوایفي
  اینجوآل حکومت مدت دهند.مي اختصللاص خود به را تاریخ از بخشللي و گيرندمي شللکل
 کشللد؛مين طول سللال 15 از بيش اسللت، اینجو ابواسللحاق حکومت به محدود که فارس در

  که قمري جريه 758 سال  تا بود ابواسحاق  شيخ  استيالي  سال  که جريه 743 سال  از یعني
  که دوران این .(1386 عاقلي، و )آشللتياني اسللت مبارزالدّین امير دسللت به شلليخ قتل سللال

صادف    شاه » چراکه ،آمدمي شمار به حافظ براي خوبي دوران ،حافظ جواني دوران با بود م

                                                           
1- Lambton, A. 
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  داشته  الفتي و مأنوس دراویش و شعرا  با و عيّاش ،آزارکم مسلک،  درویش ظاهرا  ابواسحاق 
  کارسللرو چندان داريمملکت کارهاي با ]البته[ و نبوده بهرهبي شللاعري از نيز خود و اسللت

  کجا  از من بود فاعالت  و زمفاعيل   من حدیث   گوید:  اسلللحاق  ابو خود چنانکه   و نداشلللت 
  « مسللتعج دولت»او حکومت روي ازین هم و (1320 )خلخالي، «زکجا مملکت سللر سللخن
 بود.

سد؛ مي حکومت به مظفرآل اینجو،آل از بعد  723 سال  از تن هفت خاندان این در ر
 هايقسلللمت از بعضلللي و اصلللفهان یزد، کرمان، فارس، قلمرو در قمري هجري 759 تا

ستان   قمري( هجري 759 -718) مبارزالدّین امير ميان این در که کنندمي حکومت خوز
 اقدامات و دیني تعصباتي  خاطر به و است  شيراز  در مظفرآل حاکم اولين که آنجایي از

 وفات هنگام که او است.  برخوردار خاصي  اهميت از داد انجام زمينه این در که خاصي 
 13 زا بيش -خراسلاني  حاجي الدینغياث بن منصلور  مظفّربن الدّینشلرف  امير- پدرش
شت  سال  سط  در ندا  در نخست  شد.  متولد یزد ميبد شهر  در 700 سنه  اآلخر جمادي اوا
 کومتح چنگيزي( سلسلة   آخرین اولجایتو )پسر  خان بهادر ابوسعيد  طرف از 717 سال 
 یافت را یزد حاکميت یزد، اتابکان سلللسلللة  انهزام از پس 718 سللال در و یافت را ميبد
 ،شللد بلند خواهياسللتقالل نداي گوشلله هر در که ابوسللعيد وفات از بعد (.1383 )غني،
ستقالل  هايپایه خود، قلمرو توسعة  با هم مبارزالدّین امير  شيراز  هب حمله با و نهاد بنا را ا
 ضللمية نيز را فارس توانسللت اسللحاقابو شلليخ برانداختن و 754 سللال در آن تسللخير و

 نه (،759-754) نکرد حکمراني شلليراز بر بيشللتر سللال 6 که او سللازد. خود محکومت
شت  مردمي مقبوليّت شروعيت  نه و دا شت  راهي ستمگري  جز رو، این از دیني. م  هب ندا
يشپ بنابراین، بينند.مي او ستم معرض در را خود او دامادهاي و پسران حتي که ايگونه
ستي  ضان  19 در کرده د سر  شجاع  شاه  فرمان به 759 سال  رم شدش(  )پ شم  ار  را امير چ
 سال  6 از پس و کنندمي محبوس گيلویه کوه قالع از فارس سفيد  قلعة در و کشيده  ميل

 دفن ميبد مظفریه مدرسللة در او نعش و ميردمي 765 سللال االولربيع در باالخره نابينایي
 است: سروده زیبا چه او مورد در و باره این در حافظ شود.مي

 سلللتللان  گيتي    خسلللرو غللازي شللللاه
 شللکسللت مي سللپاهي حمله یک به گه
بش       از ي ه نجلله    ن کنللد   مي  پ ف ير  ا  شلللل

 چکيللدمي خون او شلللمشلللير  از آنکلله 
 دریللدمي  گللاهي  قلللب  هویي   بلله گلله
 شللللنلليللدمللي چللون او نللام بلليللابللان در
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 علراق  و تلبلریلز    و شلللليلراز  عللاقلبللت 
 بللدو بينش جهللان بللُد روشلللن کلله آن

 

 رسللليللد در وقتش   کرد  مسلللخّر  ونچ  
 کشللليللد بينش   جهللان  چشلللم در ميللل 

 

 (1386 )حافظ،

  ،نيسللتند امان در او از اشخانوادگي افراد تریننزدیک حتي که چنين شللخصلليتي حال
سابي  داعيه سالم  در که مقامي ؛دارد احت صوم  نبود در ا شرایط جامع مجتهد به مع  واگذار اال
  را او و افتاد در کذّابي مدعي چنين با چالش و نقد هب دارد حق حافظ ،بنابراین اسللت. شللده
  نقد این براي بنامد. ،است  خارج عقل و فطرت دین، از کامال  که کسي  یعني ؛فاسق  صراحتا  

 اثباتي. مرحله -ب و ثبوتي مرحله -الف کند:مي انتخاب را مرحله دو او

 ثبوتي مرحله -الف
 یک از فسلللق امکان که بفهماند لوحسلللاده انمؤمن به تا کندمي تالش حافظ ،مرحله این در

  دیني منصلللبان  صلللاحب  و عموما   ها انسلللان تمام  براي ،دیگر طرف از تزویر و ریا  و طرف
  اینکه ویژههب دهد؛ راه خود به تردید مورد این رد نباید کسي  بنابراین، دارد. وجود خصوصا   
یات  و آیات    مورد در کریم قرآن که  يایج  تا  دارد وجود نفاق  و ریا  مورد در فراواني روا
ضي  تردید و منافقان پذیريهدایت عدم ست  برآورده فریاد مؤمنين از بع   مورد رد چرا» که ا

  «؟کنيد هدایت ،کرده گمراه خدا که را کسللي خواهيدمي آیا اید؟!شللده دسللته دو منافقان
 کند:مي انتخاب راه سه او خطير کار این براي رو، این از (.88 آیة،)نساء

 خود نقد .1-لفا
  هم او سابي احت مبارزات است.  گرفتار ما مثل هم او که نکنيد سرزنش  را محتسب  فقط یعني
  در گزند از را خود خواهدمي کار این با او چراکه ،اوسللت مدام يهاعشللرت پوشللش براي
صلليحتن لحني با و طنز هنري شللگرد وسلليله به بنابراین، .کند فریبيعوام و داشللته نگه امان
ساب  با و هگون شتن  به گناه انت سب  اینکه» گوید:مي خوی   راه خود به تردید ،کندمي ریا محت

ست  ممکني امر این و مدهيد ست  یافته تحقق که ا ست  قائل ارزش چنان کار این براي و «ا   ا
  از نشلللان امر این چراکه ،گویدمي آفرین طنز، سلللر از حافظ به آن ۀدهندانتسلللاب براي که

   دارد: شخص فراست و حقيقت درک ،پذیرش
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تي      ف فظ   از گ  آیللدمي  ریللا بوي  حللا
 

  بوي بردي خوش که باد نفست  بر آفرین 
 

 (1386 )حافظ، 

سق  مورد در احتمالي تردید هرگونه ردّ براي نهایت در و صل  محتسب،  ریاي و ف سلم  ا  انيم
مي الشچ به قيامت نبود یا بود مورد در تحذیري  تأکيد   با  اما  ،تردید  حالت   به  ظاهرا   را خود

  کشاند:

 اردد حافظ که است  این از مسلماني  گر
 

  فللردایللي بللود امللروز پللس از اگللر آه 
 

 )همان(

 ریا و فسق گستردگي بیان .2-الف
  که ست ا این ،گذارد نمي باقي محتسب  آلودگي در شکي  هيچ که ثبوتي ةمرحل در دوم راه

 و منتقد  که  حافظ  حتي که  ياگونه  به  فراگرفته  را همه  دامان  و شلللده همگاني  درد ،تزویر
  پس .«اسللت نمانده امان در آن از هم شللهر امام و محتسللب مفتي، شلليخ،» اسللت آن مخالف
  هيچ بنابراین، باشلللد؟! مانده پاک تواندمي ،ندارد دین از ايبهره هيچ که محتسلللب چگونه
  افظح عصللر جامعه بيماري شللدت و عمق بيانگر هم این البته و داشللت نباید آن در شللکي
ست  ست  آن تثبو در کيدأت هم و ا سي  که ا شود  آن منکر ک   به ساب انت این ،براین عالوه .ن

  مصللونيت نوعي که اسللت (32 آیة ،)نجم «اُنفُسییُکُم تُزَکّوا ال» قرآني نص به عمل خویشللتن
 بماند. امان در هاآن شرّ از تا کندمي ایجاد هم اجتماعي و سياسي

س  و مفتي و حافظ و شيخ  که خورمي بمحت  
 

يک  چون  مه  بنگري ن ند مي تزویر ه کن   
 

(1386 )حافظ،  

بردندمي بدوش دوشلللش ميکده زکوي  
 

دوش به کشلليدمي سللجّاده که شللهر امام    
 

 )همان(
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 العارف تجاهل .3-الف
ستفاده  حافظ هنري قدرت و رندي از ست.  العارفتجاهل از زیبا ا   عيب اینکه وجود با ا
  شلماري بي معاني نظير،بي بالغت و ایجاز با و حکيمانه جاهلت با اما ،شلناسلد  مي خوبي به را
  دليلش ،دارد زیاد  عيب  محتسلللب بينيد مي اینکه  :گوید مي و گنجاند  مي اندک  الفاظ  در را
  بعي را آن اصوال   و نکنيد مالمت را او ،بنابراین ندارد. عشرت  جز غمي و همّ که است  این

 نمَ أرأَیتَ » ندارد:  خود هواي جز االهي نقرآ گفته  به  که  کسلللي چراکه  ؛نکنيد  محسلللوب
  در کسللي شللگرد این با حال نيسللت. شللگفت امر این او از (23 آیة ،)جاثيه «هَویه  الهَه  اتّخذَ
  !دهد؟مي راه خود به تردید محتسب ریاي و فسق اصل

 زني او کله  مگوئيلد  عيلب  محتسلللبم بلا 
 

  مدامسللت عيش طلب در ما چو پيوسللته 
 

  )همان(

 اثباتي ۀمرحل -ب

 تردید يکس  ریا و فسق  اصل  در است.  امري نبود و بود امکان سر  بر بحث ثبوتي ةمرحل در
صب  ویژههب دین متولي در آن تحقق امکان در تردید بلکه ،دهدنمي راه خود به سي    من سّا   ح

 او ثباتيا ةمرحل در اما .کند تبيين را آن توانسللت خوبي به حافظ که اسللت محتسللبي چون
  سللبمحت از روشللني ةنمون و مصللداق (مبارزالدین) محتسللب این که کند اثبات کرده تالش
  :گزیندميبر راه چهار او امر این اثبات براي .است مزوّر و کاذب و فاسق

 دیني نمایي حقیقت .1-ب

  اسلللالم مکتب  در و بوده دیني يها آموزه از مند بهره و مطلع منابع،  همة  اجماع  به  که  حافظ 
  هلج روي از نه حسللبه دسللتگاه و محتسللب به او ایرادهاي و انتقادها ،اسللت یافته نما و نشللو
 با  نبرد که  اسلللت دیني معارف  از او عميق بينش بر مبتني بلکه  ،عملي جهالت   از نه  و علمي

  وظيفة  ،طریق این در دهد. مي قرار متعهد  انسلللان یک  وظایف  رأس در را نفاق  و ریاکاري  
  خوبي به  را دین حقيقت  شلللعري يها لطافت   و نريه يها ظرافت  با  که  اسلللت آن او خطير
 براي ایيج  ؛دیگرشلللوند،  آشلللنا  حقيقي دین و دین حقيقت  با  مردم اگر چراکه  کند،  تبيين

 ما است،  الهي ارمغان دین که شد  خواهند صدا هم حافظ با همه و ماند نخواهد باقي مزوّران
  شما  يسالوس   رفتار دین الکم .دهيم دست  از سالوسان   به که نگرفتيم سالوسان   از را دین
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 دروغ عنيی ؛ایهام به افسانه  این از شرع  ساز  که مباشيد  دین نگران مزوّرانه ،رو این از ؛نيست 
شریع  نظام دین چراکه ،شد  نخواهد قانونبي تو ستي  خالق ت ست  ه سي  که ا   برهم به قادر ک

   :نيست آن زدن

 بخش ني و دف فریاد  به  را ما  محتسللب را خدا 
 

   دش  نخواهد قانون بي افسانه  این از عشر  ساز  که 
 

 )همان(

  محتسب رفتاری تناقض .2-ب

  که کسللي براي ویژههب ؛اوسللت رفتار در فراون تناقض ،محتسللب فسللق اثبات براي دوم راه
سق  در هنوز صا     ،دارد تردید او ف صو شکارا  که ايدوره در خ سق  آ سق  کلمة» .کردمي ف   ف

  سلللالگي 40 از و غوطه ورزيگناه در که دارد بارزالدّینم امير زندگي اوّل دوران به اشلللاره
  شيخ را آن طنز به حافظ نموده. شروع را خود تحجّر دوران فریبي عوام قصد به و کرده توبه
 (.1382 ندوشن،)اسالمي «خواندمي شدن

 بردب یاد از خود فسق  و شد  شيخ  محتسب 
 

صة    بماند بازار سر  هر در که ماست  ق
 

 (1386 )حافظ،

  لفايخ جانشللين را خود مصللر در که باهلل المعتضللد ابوبکر فرسللتادۀ با 755 سللال در وا
 سال  در آن از قبل و کندمي مبارزالدّین به ملقب را خود و کندمي بيعت ،دانست مي عبّاسي 
ستغفار  گناهان از 752 شغول  طاعت و عبادت و قرآن تالوت به ،کندمي ا   به امر و شود مي م

 شدید تعصّب و دهدمي خرج به سختي و شدت راه این در و کندمي نکرم از نهي و معروف
شکار  کامال  حافظ براي که یيآنجا از دارد. ست  آ ست ن دین براي مبارز ،مبارزالدّین که ا   ،ي
ست  دین به مبارز شکار  را او بزرگ گویيدروغ کندمي سعي  ،ا   رفتاریش تناقض و کرده آ
  به  محتسلللب به  رندي  انتسلللاب با  و مالیم لحني با  ارک  این براي سلللازد. نمایان   خوبي به  را

ستي  وجود با چراکه ،بياموز او از را زیرکي که» گویدمي خویش   کندمي رفتار ايگونه به م
 :«نيست مست اصال  گویا که

ندي  طریق دل اي ياموز  محتسللللب از ر  ب
 

 ندارد گمان این کس او حق در و است  مست  
 

  )همان(
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 محتسب مستي .3-ب

ستي  اثباتي، مرحلة در حافظ دیگر ردهايشگ  از سب  م ست؛  محت  وجود هک معنا بدین ا
 هنوز که يکسان  براي ویژهبه اوست.  فسق  بر دليل ترینمحکم و ترینواضح  او در مستي 
 محتسب  این که غرق باوري خوش در و گيرند حکومتي نظام شدید  تبليغاتي سيطرۀ  در

 دارد: دین درد واقعا 

ند  بي هدان  خبر قل  ال و بخوان قشن زا  ت
 

 خفت وال بده باده محتسب  ریاست  مست  
 

 )همان(

ستي  بر دليل بهترین و ست  این او م ستي  سر  از که ا ستور  م ستي  د ست  هکرد صادر  را م  و ا
 .ندارد خبر خود

 کرد زمسلللتوري توبه  رز دختر دوسلللتان 
 

 ردک دستوري  به کار و محتسب  سوي  شد  
 

 )همان(

 کشد:مي دوش به سبو عاممأل در و پروا بدون و کاراآش که است مست قدر آن وگاهي

شس   خم پاي با صومعه  کنج ز صوفي    تن
 

 دوش به کشد مي سبو  که محتسب  دید تا 
 

 )همان(

 هب آن با حافظ که اسللت ايوسلليله تنها خواريشللراب و شللراب بر اصللرار و تأکيد»
یا  و جنگ  ظاهري  و ر گاهش    که  رودمي ت کار  خاسلللت قام  ان  نمود و نانسللللا برزخي م

 و خواريشللراب ورنه اسللت، دیگران از جویيعيب و خویش پوشلليعيب اشاجتماعي
صرار  آن بر همه آن حافظ تخلّص با هم آن شاعري  که ندارد قدر همه آن شاهدبازي   ا

 (.1382 )پورنامداریان، «بورزد

یائي  و روي و در که  نوشلللي باده   نبود ر
 

 ریاست  و روي درو که فروشي  زهد از بهتر 
 

 (1386 )حافظ،
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 محتسب خونریزی .4-ب
 او ؛اوست  حساب بي و حقنا خونریزي ،مبارزالدین امير تزویر و فسق  اثبات براي دیگر دليل
سيار » مردي شتگو  و تندخو ب ست  به غالبا  و بود در ست    را مردم خود، د   این از ؛کردمي سيا
شاه  را او ،رو سب  پاد شتياني  «خواندندمي محت ساوت » .(1386 عاقلي، و )آ   طبع خشونت  و ق
سب » این شغول  خلوت در شد مي مکرر که بود حدي تا «محت صري  بود. قرآن خواندن م   مق
 قرآن تالوت به دوباره و کشللتمي خویشللتن دسللت به خاسللتميبر ،آوردندمي وي نزد را
  سياست عرصة وارد سالگي( 17) نوجواني دورۀ از که او .(1378 کوب،)زرین «پرداختمي
  اربرخورد تربيتي الزم يهاشایستگي از یکهيچ از چراکه ،است آفرینخطر بيعتا ط شود،مي
سيار  او دیني يهاآموزه نبود.  دگرگون را او 752 سال  در هم او گونةگرگ توبة و اندک ب
خون از که  هسلللتند  حکومتي وارث ،مظفر الدّین شلللرف پدرش  و او بکند.  توانسلللتنمي

  مظفرآل در و چنگيزي( ة)سلللسللل هسللتند تاریخي يهاسلللسللله ترینوحشلليانه و خوارترین
  جهت ابزاري او احتسللاب چون ،بنابراین (.1379 )دادبه، «نبود او از دارترمقدرت کسهيچ»

 آنيقر نصّ خالفبر و کندنمي حرکت الهي قاموس با خدا براي نه اسللت سللتمگرانه اعمال
سوا  » فرماید:مي که سَّ   شخصي   امور در شيطاني  جواسيس  با کامال  (12 آیة ،)حجرات «التَجَ

 است: خونریز و انگيزفتنه ایامي ،امای و کندمي جووجست

 تبيزسللل بادگل   و بخش فرح باده  چه  گر
تد  چنگ  به  گرت حریفي و صلللراحّي  اف

ينِ    در ت قع    آسلللل نهللان    پيللاللله   مر  کن  پ
 

سب  کهمي مخور چنگ بانگ به   ست ا تيز محت
قل    به  یّام  که  نوش  ع نه      ا ت نگيز     ف  اسلللت ا
 ...است  خونریز زمانه صراحي  چشم  همچو که

 

 (1386 )حافظ،

شارۀ  ،غزل ادامة در سيار  ا  وا پرهيزکاري ادعاي و او دروغين توبة به هنرمندانه و لطيف ب
مي قرار خطاب  مورد را خود انگيز،دل ایهامي  و زیبا  بسللليار  طنزي با  آن از ترلطيف و دارد
  به 758 سال  در اشحمله و الدینمبارز امير هب طعن منظورش اما ،ستاید مي را شعرش  و دهد
 و عراق ات(خوش )حکومت خوش شللمشللير  خوش= شللعر با تو که اسللت آن فتح و تبریز
 وقت  و بغداد  نوبت  حال  سلللاختي! مند بهره کرمت  و عدالت   از را ها این و گرفتي را فارس 
  کني،کدشلفيعي ) «ضل دحین  و نقضليين  اجتماع هنري تصلویر » را طنز اگر کهچرا سلت! ا تبریز
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  ،رشمشي   و شعر  ،مبارزالدّین و خود ميان هنرمندانه چه حافظ که دید خواهيم ،بدانيم (1385
 است؟! کرده ایجاد اجتماع شمشير و شعر فتح و برّندگي

 مي از هللاخرقلله بشلللوئيم دیللده آب بلله
 سللپهر باژگون دور از خوش عيش مجوي
ست  پرویزني شده  بر سپهر  ش  خون ا   اناف
 افظح خوش شعرِ به گرفتي فارس و عراق

 

 پرهيزسللللت     روزگلار  و ورع موسلللم   کله  
 آميزست  دردي جمله خم سرِ  این صاف   که
  پرویزسللت تاج و کسللري سللرِ اش ریزه که
 تبریزسللللت     وقلت   و بغلداد   نوبلت    کله  بيلا  

 

 (1386 )حافظ،

شي  ست  آن دارد حافظ که چال سب  این که ا  درد نه و دارد دین از ايبهره نه محت
ست  واعظي دین؛ سق  اهل کند.مي دیگر کار آن رودمي خلوت به چون که ا ست،  ف  ا
 ناجوانمرد بسيار وجود، این با است عشرت و عيش اهل ورزد.مي ریا و گویدمي دروغ

 ده،دا خرج به مروّتي بي و ناسلللپاسلللي  خورد، باده تو با اگر اسلللت اعتماد غيرقابل و
 شکند:مي را جامت

 رزنهللا ننوشللي شللهر محتسللب بللا بللاده
 

 انللدازد جللام بلله سللنگ و اتبللاده بخللورد 
 

 )همان(

 پي امر بدین هم محتسللب که اسللت اسللتوار راه این در و دارد یقين خود راه به چنان او
ست.  برده شدار  بدو حافظ بنابراین، ا ست  محال که دهدمي ه   تو تهدیدهاي تأثيرتحت من ا
 :بگرایم تو باطل راه به و بردارم خود صحيح راه از دست و گيرم قرار

 کنم ساغر  و شاهد  ترک  که رندم آن نه من
 

سب    نمک کمتر کارها این من که داند محت
 

 )همان(

سي  سبه  تحوّل اجمالي برر ست  آن از حاکي ح صر  تا که ا  ندازۀا به کسهيچ حافظ ع
ستفاده    عنوان این از مبارزالدّین امير ست.  نکرده سوءا  هن خاندان، این در او اعقاب حتي ا
 شلللجاع شلللاه پسلللر نه (786 -760 )فرمانروایي شلللجاع شلللاه الدّینجالل شلللدشار پسلللر
 مبارزالدّین امير بن مظفّر شللاه بن منصللور شللاه نه و (790 -786 )فرمانروایي العابدینزین
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 ایشللان مزاج بر قسللاوت و تعصللّب» کلي طور به خاندان این چه گر (.795 -790) محمّد
شت  غلبه   که ودب حرکاتي از یکدیگر چشم  کردن کور و برادرکشي  و نفاق مخصوصا    دا
ضل  و علم آن با نيز شجاع  شاه  حتي صيب بي آن از ف شتياني  «نبود ن  با (1386 عاقلي، و )آ
 هاآن قلمرو سراسر در (795 تا 723 )از خاندان این سالة 72 حکومت مدت در این، وجود
 زویرت ابزار از بود خوزستان  هايقسمت  از بعضي  و اصفهان  یزد، کرمان، فارس، شامل  که
 مثل هم تو» که شد  توصيه  شجاع  شاه  به اگرچه نشد.  استفاده  زور همراهي به اندازه این به

 بة تو بعد  اما  پرداخت،  کارها   این انجام  به  مدتي  هم او بگذار  محتسلللب گذرها   بر پدرت 
مداد،  «کرد فراموش را خود مه  را پدر  کار  این و (1379 )ا که  نداد،  ادا   خود برعکس، بل
 یک موضللع از» حافظ که شللد باعث امر همين شللد. شللهر اول درجة گسللارانمي از یکي
 در تنه یک و گيردمي پيش در را سياسي   مبارز یک موضع  و شود مي خارج شاعر  عارِف
  وظيفه هم اگر (.1379 )قراگوزلو، «ایسللتدمي خودش عصللر دیکتاتوري قامت تمام مقابل

سب  شت  به و تاریخ طول در محت  ودهب مردم حال رفاه براي شد  تردقيق و ریزتر زمان گذ
 در نه را محتسبي  شرط » محتسب  شاه  این گویا مردم. آزار و اذیت جهت ابزاري نه است، 
سارت  در که فقاهت ست مي «ج  او حافظ عملکردي چنين با بنابراین (.1387 )جوکار، دان

شاند مي چالش و نقد به را سوا  را او چنان و ک شه  براي که کندمي ر  ارکت بر ندا این همي
 که: ماندمي تاریخ

 نماند   محتسلللب دهمت  بشلللارتي دل اي
 

 هم گسللارمي بت  و پرسللت جهانمي وز 
 

 (1386 )حافظ،

 گیرینتیجه و بحث
 نظریات اسلللت توانسلللته دیني و انسلللاني علوم حوزۀ در پردازنظریه و منتقد عنوان به حافظ
 او پردازد.ب بدان او شلليوۀ به اسللت توانسللته یا هپرداخت بدان کسللي کمتر که دهد ارائه نویني
  دهايشللگر و ادبي يهاظرافت با چنان را محتسللب و حسللبه نظير دیني مسللائل ترینپيچيده
 مند بهره خواص هم و شلللده عوام فهم موجب  هم که  بردمي کار هب  طنز قالب   در و هنري
  ماند.مي امان در زمانه شر از خود و شوندمي

  در که مقدّس و اسالمي است نهادي حسبه که است آن بيانگر حسبه چندجانبه بررسي 
صيل  رکني ندارد. وجود ايشبهه  و شک  گونههيچ آن اصل  ستوار  و ا   وقحق تضمين  در ا
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 محسوب  جامعه سالمت  و الهي احکام اجراي حقيقي ضامن  و ملت مشروع  هايآزادي و
 و ونيدگرگ خوشدست  نهاد نای که است  آن بيانگر حافظ عصر  تا اجمالي نگاه شود. مي

ستفاده    سالمي  یا نهاد این که جایي تا شود مي گوناگون هايسوءا ست  ا  در اريابز یا و ني
 این از و نهاد این از «مبارزالدین امير» اندازۀ به کسهيچ اما اسلللت. وقت حاکمان دسلللت
ستفاده سوء  عنوان  ردهک ملقب «محتسب  شاه » به را او زمينه این در او افراط است.  نکرده ا
ست.  شانده  نقّادي به را حافظ امر این ا ست.  ک سي    مباني به خود که او ا سا سالم  ا ش  ا   ناآ
 حقوقي جایگاه با او نظریة و نقد اسللت. شللناخته را تزویرها ها،بدعت ها،رويکج اسللت
  از لکهب ندارد، را حداقلي شللرایط تنها نه که اسللت حقيقي شللخص با بلکه نيسللت، حسللبه

  ت.اسلل تاریخ طول در ترینظالم محتسللبي عنوان در و حافظ عصللر اکمح خونخوارترین
 براي تواندب تا طلبدمي حافظ چون قوي پردازينظریه و منتقد اي،سللتمکاره چنان بنابراین،
 با مقدّس و بزرگ چالش و نقد این در حافظ سللازد. مغلوب و کرده رسللوا را او هميشلله
 زیباي چهرۀ تا دین حقيقت تبيين -1 :اسللت داشللته عمده هدف دو شللاعري هنر و قدرت
 و عموما  دین مدّعيان زشللت باطن معرفي -2 نشللود. آميخته مدّعيان زشللت عملکرد با آن
 هویدا کامال  مزوّران با دیني مدارانحق اسللاسللي و مهم فرق تا خصللوصللا  مبارزالدین امير
شن  همگان براي ویژهبه شود.  سب  که شود  رو ساب  شرایط  نه شهر  محت  هن و دارد ار احت
 مرحله دو نقد این براي او دارد. دین درد نه و اسللت دیندار نه اسللت. شللناخته را اسللالم
 طریق هسللل با  ثبوتي مرحله  در اثباتي.  مرحلة  )ب( و ثبوتي مرحلة  )الف( کند. مي انتخاب 

 چهار اب اثباتي مرحلة در و «العارف تجاهل» و «ریا و فسلللق گسلللتردگي بيان» ،«خود نقد»
 نریزيخو» و «محتسلللب مسلللتي» ،«محتسلللب رفتاري تناقض» ،«دیني نمایيحقيقت» طریقِ

سب  سته  خوبي به و رفته سيّاس  سالوس  این چالش و نقد به «محت ست  توان   چالش ینا در ا
 اریخت مزوّران حقيقي چهرۀ هميشه  براي و باشد  ميدان فاتح عالي، مبارزۀ این در و بزرگ

 سازد. روشن را خود زمان مزوّر و

  منافع رضتعا

 ندارم. منافع تعارض
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