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Abstract
کافر عشق ای صنم گناه ندارد

حافظ اگر سجدة تو کرد مکن عیب

O Beloved! if Hafiz prostates before you, do not blame him. He who denies love does not commit
sin. This verse is one of the verses that seem complex and ambiguous in terms of meaning. Many
commentators misinterpreted the meaning of the verse, which rooted in the lack of observation of the
exact meaning of the composition "unbeliever to love", which has caused most commentators have
referred to the general meaning of the verse and they did not interpret the key phrases. Therefore,
most of the descriptions of this verse are not based on correct logic and reasoning, and some
commentators have repeated the same mistakes of their predecessors. Accordingly, this question is
raised that what is the meaning of this verse based on the prevailing thought of Hafez's sonnets? This
article is focused on a descriptive-analytical method on reviewing the descriptions of the mentioned
verse and their critique. Based on the meaning of the combination of "unbeliever to love" in Persian
literature, it can be seen that the beloved blamed Hafiz for prostrating to others than god, and in
response, Hafiz considered the infidel of love innocent of any sin and error; Because this mistake and
sin arise by the lover.
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مقاله پژوهشي

«کافر عشق ای صنم گناه ندارد» جستاری دربارۀ معنای بیتي از حافظ

مهدی

تدین1

علي محمودی

الهیجاني2

چکیده:
بیت «حافظ اگر سجدة تو کرد مکن عیب /کافر عشق ای صنم گناه ندارد» در ديوان غزلیّات حافظ ،يکی از بیتهايی است که از نظر
معنا پیچیده و مبهم به نظر میرسد .بسیاری از شارحان در ارائة معنای بیت دچار لغزش شدهاند و دلیل آن نیز توجه نکردن به معنای
دقیق ترکیب «کافرِ عشق» است که سبب شده بیشتر شارحان به معنای کلّی بیت اشاره کنند و به تفسیر و شرح عبارتهای کلیدی
نپردازند .از اين رو بايد گفت که بیشتر شرح های اين بیت بر منطق و استدالل درستی استوار نیست و برخی از شارحان ،همان سخن
نادرست پیشینیان را تکرار کرده اند .با در نظر گرفتن اين نکته بايد پرسید که معنای اين بیت با توجه به انديشة حاکم بر غزلیات حافظ
چیست؟ اين جستار به روش توصیفی-تحلیلی بر مرور شرحهای بیتِ مذکور و نقد آنها استوار است .براساس معنای ترکیب «کافرِ
عشق» در ادبیات فارسی ،میتوان دريافت که مع شوق ،حافظ را به سبب سجده کردن به غیر خدا سرزنش کرده و حافظ نیز در پاسخ،
کافرِ عشق را عاری از گناه و خطا دانسته است؛ زيرا از عاشق چنین خطا و گناهی سرمیزند.
کلیدواژهها :ديوان حافظ ،نقد شرحهای حافظ ،کافرِ عشق.
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 .1مقدمه
حافظ در پايانِ غزل پیشرو ،بیتی آورده که تمرکز پژوهش حاضر بر معنا و مفهوم آن است .اينکه بیت منظور چگونه در
بافتِ معنايیِ غزل و ساختار محتوايی آن قرار میگیرد ،نکتهای است که به آن پرداخته خواهد شد .از اين رو در ادامه به
شرحهای نوشته شده بر اين بیت می پردازيم و خواهیم ديد که شارحان در شرح و تفسیر آن به اشتباه رفتهاند و سخنان
متناقضی را بیان کرده اند که نه تنها معنای درستی برای بیت ارائه نشده است ،بلکه در مواردی کوشش شده معنايی برای آن
ساخته و تراشیده شود:
روشـــنی طـلعت تــو مـــاه نـــدارد

پــیش تـــو گـل رونق گیاه ندارد

گوشـــه ابـــروی تــوست منزل جانم

خوشتر از اين گوشه پادشاه ندارد

ديدم و آن چشم دل سیه کــه تـو داری

جانب هیچ آشنــا نــگاه نـــدارد

رطــل گــرانــم ده ای مريد خرابــات

شادی شیــخی کــه خـانقاه ندارد

تـــا چــه کــند با رخ تو دود دل مــن آيــنه دانــی کـــه تـاب آه ندارد
خون خور و خامش نشین کان دل نازک طــاقــت فـرياد دادخواه نـــدارد
نــی مــن تنها کشم تـــطاول زلـــفت کیست که او داغ آن ســیاه نـدارد
شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکفت

چــشمدريــده ادب نـگاه نــدارد

گو برو و آستین بــه خــون جگر شوی هــرکــه در اين آستانه راه نــدارد
حـافظ اگر سجدۀ تو کرد مکن عـیب

کافر عشق ای صنــم گناه ندارد
(حافظ)262 :1362 ،

حمیديان دربارة اين غزل نوشته است« :غزل در اکثريت قاطع ابیات حاوی مضامین عاشقانه است ،بدون هیچگونه تمايزی؛
يعنی اينگونه مضامین ،مشترک میان عشق بشری و الهی است ،اما تنها نشانهای در ابیات که میتواند تمايزی با عشق معمولی
يا به قول عرفا مجازی پديد آورد ،در بیت  7است .اين بیت از تعلق خاطر همگان به زلف يار (در حقیقت خود او) سخن
میگويد و اطالق و عمومیت از نشانههای تمايزبخش عشق به محبوب آسمانی ،مطابق باورهای گذشتگان ماست ( »...حمیديان،
 :1392ج.)1912 ،3
 .1-1پیشینۀ پژوهش
بیشتر شارحان دربارة «حافظ اگر سجدة تو کرد مکن عیب /کافرِ عشق ای صنم گناه ندارد» معتقدند «کافرِ عشق» در اين
بیت میتواند «کافرشده بهواسطة عشق» باشد .به اين معنا که عاشق کسی است که بهواسطة عشق از دين برگشته و از راه خدا
دور شده است (آجودانی30 :1363 ،؛ جاللیان :1379 ،ج716 ،2؛ خطیب رهبر173 :1389 ،؛ استعالمی :1388 ،ج389 ،1؛
خرمشاهی526 :1385 ،؛ رستگار فسايی :1395 ،ج193 ،3؛ قیصری .)327 :1380 ،برخی نیز معتقدند «کافرِ عشق» به معنای
«پنهانکنندة عشق» است ،يعنی کسی که عشق خود را پنهان کرده و برای همین گناهی مرتکب نشده است (سودی بسنوی،
 :1366ج795 ،2؛ ذوالنور :1372 ،ج )277 ،1و يا «عاشق از عشق کافر و ديوانه شده است و کفر و بتپرستی او انگیزة عاشقانه
دارد» (برزگر خالقی330 :1389 ،؛ باقريان موحد152 :1389 ،؛ هروی .)524 :1367 ،همچنین برخی نیز اين ترکیب را «اضافة
نشويی» میدانند و آن را نشانة «وارسته بودن از دنیا و يکتاپرستی صنم» قلمداد میکنند (حمیديان :1392،ج.)1911-1910 ،3
دربارة همة اين شرحها بايد گفت که شارحان ،شواهد «کافر عشق» در ادبیات فارسی و حتی در شعر حافظ را ناديده گرفتهاند
و اينگونه در معنای کلی بیت دچار لغزش شدهاند که در ادامه به نقد نظر هر يك از آنها پرداخته خواهد شد.
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 .2بحث اصلي :نقد شرحها
برخی از شارحان از شرح و توضیح و تفسیر اين بیت به دلیل سادگی ظاهریاش گذشتهاند .گروهی از آنها بیت را بدون
ابهام و تعقید برای شرح دانستهاند؛ ازجمله فرزاد در اين باره نوشته است« :بیت روشنتر از آن است که محتاج توضیح باشد،
فقط ممکن است حافظ در اي ن بیت با استفاده از تعبیرات عشقی روی سخن خود را (چنانکه در بیت قبل) با شاه داشته باشد»
(فرزاد .)494 :1353 ،فرزاد حتی در اصالت اين غزل نیز شك روا داشته و نوشته است« :غزل با وجودی که بسیار فصیح است
چه از حیث لفظ و چه مطلب از غزلهای درجة اول حافظ به نظر نمیرسد» (همان.)495 :
سودی در شرح خود بر حافظ دربارة معنای بیت نوشته است« :عبارت «کافر عشق» در زبان شعرا خیلی مورد استعمال
دارد .در اين قبیل موارد مراد از کافر ،ساتر میباشد از باب «ضرب يضرب» .کافر از مصدر کفر به فتح کاف؛ يعنی پوشاندن و
پنهان کردن چیزی و علّت اينکه به زارع ،کافر گويند ،اين است که تخم را به خاک میپوشاند؛ يعنی دانه را زير خاک پنهان
می نمايد ،به همین مناسبت ،عاشق را هم که عشق و محبت معشوق را در دل خود مکتوم نگه میدارد ،کافر عشق گويند .به
همین جهت است که گفته گناه ندارد .کافر عشق :اضافه اين ترکیب از قبیل اضافه فاعل به مفعول خود است .محصول بیت:
ای جانان ،اگر حافظ تو را سجده کرد ،عیبش مگیر؛ زيرا ای صنم ،کسی که عشق خود را از اغیار پنهان و مکتوم بدارد ،گناهی
متوجه او نمی شود .همین است شخصی که عشق را در دل خود مکتوم بدارد و در همان حالِ کتمِ عشق بمیرد ،شهید محسوب
میشود .چنانکه حديث« :من کتم العشق» مشهور است» (سودی بسنوی :1366 ،ج.)795 ،2
سودی در معنای «کافر» به احتمال فراوان به «آية  ،20سورة حديد» نظر داشته است که در آنجا خداوند« ،کشاورزان» را
«کافر» میخواند ،به اين مناسبت که کشاورزان دانه را در زمین پنهان میکنند« :اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ
بَیْنَکُمْ وَتَکَاثُرٌ فِی األمْوَالِ وَاألوْالدِ کَمَثَلِ غَیْثٍ أَعْجَبَ الْکُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِیجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَکُونُ حُطَامًا وَفِی اآلخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ
وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِال مَتَاعُ الْغُرُورِ .بدانید که زندگى دنیا ،در حقیقت ،بازى و سرگرمى و آرايش و
فخرفروشى شما به يکديگر و فزونجويى در اموال و فرزندان است[ .مثَل آنها] چون مثَل بارانى است که کشاورزان را رستنى
آن [باران] به شگفتى اندازد ،سپس [آن کشت ] خشك شود و آن را زرد بینى ،آنگاه خاشاک شود .و در آخرت [دنیا پرستان
را] عذابى سخت است و [مؤمنان را] از جانب خدا آمرزش و خشنودى است ،و زندگانى دنیا جز کاالى فريبنده نیست»
(فوالدوند.)538 :1376 ،
اينکه سودی میگويد عاشقی که عشقِ معشوق را در دل خود پنهان میدارد و نشان نمیدهد ،کافرِ عشق است و به همین
جهت گناهی ندارد ،نمی تواند درست باشد؛ زيرا حافظ از ابتدای غزل تا بیت آخر از نهايت عشق و ارادت خود به معشوق
سخن گفته و مطلبی را پنهان نگذاشته است .نقطة مقابل شرح سودی ،چنین است که اگر عاشقی ،عشق خود را از اغیار پنهان
نکرد و بر سر کوی و برزن گفت ،مرتکب گناه شده است .در حالی که اين سخن سراسر با انديشة حافظ ناسازگار است.
ويژگی عاشق ،نشان دادن عشق و محبّت خود به معشوق ،چه در برابر اغیار و چه در برابر آشنايان است؛ چنانکه حافظ در
جای ديگر میگويد:
فاش میگويم و از گفتة خود دلشادم بندة عشقم و از هر دو جهان آزادم
(حافظ)636 :1362 ،
حافظ در بیتِ ديگری نیز نشان داده که از آشکار کردن عشق و رندی خود هیچ ابايی نداشته است:
منم که شهرة شهرم به عشق ورزيدن منم که ديده نیالودهام به بد ديدن
(همان)786 :
از سوی ديگر سودی در معنای بیت اين نکته را آورده که ای معشوق به عاشقی که به تو سجده کرده ،عیب مگیر؛ زيرا
عاشق ،عشق خود را از اغیار پنهان کرده است .آشکار است که اين تفسیر ،تفسیر نادرستی است؛ زيرا کسی که در برابر معشوق
سجده میکند ،عشق خود را پنهان نکرده تا معشوق بر او خرده بگیرد.
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ذوالنور نیز همچون سودی در شرح بیت نوشته است« :حافظ اگر نسبت به تو تعظیم کرد ،نبايد مورد انتقاد قرار بگیرد؛ زيرا
کسی که عشق خودش را پنهان میکند ،گناهی ندارد .در اين مورد اشاره است به اين حديث نبوی« :مَن عَشَقَ وَ عَفَّ ثُمَّ کَتَمَ
فَماتَ شهیداً» يعنی هر که عاشق شود و آنگاه عشق پنهان دارد و بر عشق بمیرد ،شهید باشد» (ذوالنور :1372 ،ج.)277 ،1
آجودانی بهدرستی معنای سودی و ذوالنور را نقد کرده ،مینويسد« :هم سودی و هم مؤلف ]ذوالنور[ در تعبیر کافرِ عشق
دچار لغزش شدهاند .چگونه می شود کسی هم به معشوق سجده کند (و با اين کار ابراز عشق کند) و هم عشق خود را پنهان
کند؟» (آجودانی ،) 30 :1363 ،اما در ادامه خود نیز به اشتباه معنای نادرستی از بیت ارائه میکند« :اگر کافرِ عشق را به مفهوم
کافر شده به واسطة عشق بگیريم ،معنای بیت روشن میشود» (همان .)30 :در ادامه براساس پیشنة کاربرد «کافرِ عشق» در
شعر مولوی و حافظ ،خواهیم ديد که اصطالح «کافرِ عشق» نمیتواند به معنای «کافرشده به واسطة عشق» باشد .از اين رو
بیشتر شارحانی که همین معنا را برای بیت در نظر گرفتهاند ،با توجه به شواهد و قراين ،برداشت نادرستی را ارائه کردهاند.
هروی ،معنای بیت را اينگونه آورده است « :حافظ اگر در برابر تو سجده کرد بر او خرده مگیر؛ زيرا ای بت زيبا ،کسی که
بر اثر عشق به کفر بگرايد گناهی ندارد .صنم :بت ،رب النوع ،معشوق و چون در ساختن و زينت صنم نهايت درجه دقت
میکردند معشوق زيبا را به صنم تشبیه می کنند .کافران در برابر صنم سجده و نیايش میکردند .معشوق را به چنین صنم يا
بتی تشبیه کرده ،میگويد اگر حافظ در برابر تو سجده میکند ،کافر و گنهکار نیست؛ زيرا تو آن بت نیستی ،تو الهة زيبايی
هستی و حافظ عاشق جمال است ،پس چنین کفر و بت پرستی که انگیزة عاشقانه دارد ،گناه نیست» (هروی.)524 :1367 ،
در ابتدا هروی نوشته است که معشوق ،سجده کردن عاشق (حافظ) را در برابر خود ،عیب دانسته است ،از اين رو میگويد
که «حافظ اگر در برابر تو سجده کرد ،بر او خرده مگیر» .در اينجا بايد گفت که سجده کردن در برابر معشوق ،نشان دادن
نهايت عشق و ارادت است و جای گله و خردهگیری نیست ،اما خردهگیری و عیبجويی معشوق را بايد نشانة سختگیری او
نسبت به عاشق و يا زاهدمآبی او دانست و اين رفتار را شیوه و روش معشوق در برخورد با عاشق تلقی کرد .اما اشکالی که
در شرح هروی ديده میشود اين است که او عذری بدتر از گناه آورده که میگويد ،عاشقی که به دلیل زيبايی و جمالِ معشوق،
کافر شده است ،گناهی ندارد.
اين نکته که عاشق به دلیل عشق ،کافر شده را شارحان ديگر نیز به شکلهای گوناگونی بیان کردهاند و به گمان خود با
ارائة معنای تازهای از اصطالح «کافرِ عشق» ،گره از دشواری معنای بیت گشودهاند ،اما اشکالی که در شرح هروی ديده میشود،
در شرح و تفسیر اين شارحان نیز به چشم میخورد:
جاللیان نوشته است« :اگر حافظ تو را سجده کرد ،او را شماتت مکن؛ زيرا آنکس که به خاطر عشقِ تو کافر شده و سجدة
صنم میکند ،گناهی ندارد» (جاللیان :1379 ،ج.)716 ،2
خطیب رهبر نوشته است « :بت من اگر حافظ تو را بپرستد و به تو سجده برد ،جای خردهگیری نیست ،چه آنکه به سبب
عشق از دين برگشته و جز معشوق معبودی نبیند ،گناهی مرتکب نشده است» (خطیب رهبر.)173 :1389 ،
استعالمی نیز چنین آورده است« :سجده خاص خداست و سجده به معشوق کاری است که کافر يا مشرک میکند .کافرِ
عشق در غزل ديگر کسی است که راه عشق را درست نپیمايد ،اما در اينجا يعنی کسی که عشق ،او را از راه خدا دور کرده.
من به تو سجده میکنم و کفر عاشقان گناه نیست (گفتا به کوی عشق هم اين و هم آن کنند)» (استعالمی :1388 ،ج.)389 ،1
رستگار فسايی نیز چنین نوشته است« :اگر من در برابر بتی چون تو سجده کردم و تو را پرستیدم ،از من عیبجويی مکن.
کافرِ عشق :کسی که عشق و دلدادگی او را کافر و بتپرست کرده است ...گناه ندارد :تقصیری ندارد ،بیگناه است» (رستگار
فسايی :1395 ،ج .)193 ،3همانطور که میبینیم ،جاللیان ،خطیب رهبر ،استعالمی و رستگار فسايی« ،کافر شدن به خاطرِ عشق»
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را معنای اصلی «کافرِ عشق» میدانند و کوشش میکنند دلیل بیگناهی عاشق را انگیزة عاشقانة او بدانند ،در حالی که اين
سخن نمیتواند درست باشد؛ زيرا کسی که کفر ورزيده را نمیتوان بیگناه دانست .استعالمی با اشاره به بیت حافظ که
میگويد« :گفتم صنمپرست مشو با صمد نشین /گفتا به کوی عشق هم اين و هم آن کنند» ،کوشش کرده صنمپرستی عاشق را
توجیه کند و نشان دهد که کفر عاشقان گناه نیست ،اما سخن حافظ در اين بیت دربارة بیگناهی عاشق نیست؛ او تنها به شیوة
عشق ورزيدن اشاره دارد.
شرح برزگر خالقی نیز پرده از ابهام و معنای حقیقی بیت نگشوده است« :ای معشوق! اگر حافظ تو را سجده کرد ،عیبش
مکن؛ زيرا کسی ک ه از عشق کافر شده است ،هیچ گناهی ندارد؛ چرا که کافر عشق ديوانه است» (برزگر خالقی.)330 :1389 ،
همین عبارتها در کتاب باقريان موحد نیز ديده میشود (باقريان موحد .)152 :1389 ،اين نويسندگان کوشش کردهاند با
ديوانه خواندن عاشق ،به گونهای عمل کفرآمیز او را توجیه کنند و آشکار است که اينگونه معنا تراشیدن برای بیت ،راهی به
دهی نخواهد برد.
ثروتیان نیز در شرح بیت نوشته است« :کافر عشق :آن کسی که کافر است ،کافر در طريق عشق /کافر سالك در مکتب
عشق .ای صنم :ای بت من ،ای زيباروی .نکته -شاعر با کاربردِ اين ترکیب به صورت جملة معترضه (حشو ملیح) ،اشاره و
تعريضی آشکار و رسا دارد به بتپرستی خود که در واقع بخش نخستین سخن وی را تأيید میکند» معنی :ای صنم ،من اگر
تو را سجده میکنم ،بر من عیب مکن؛ زيرا کسی که در طريق عشق گام بردارد و کافر باشد ،او را گناهی نیست .بالکنايه -ای
دوست و ای محبوب من ،اگر در برابر تو سجده میکنم و يا زمین را میبوسم اين سجده و زمینبوسی را به کافر بودن و
ناباوریِ من حمل مکن و بر من خُرده مگیر؛ زيرا من عاشق هستم و عاشق اگر کفر بروزد او را گناهکار نمیشمارند» (ثروتیان،
 .)779 :1392با توجه به سخن ثروتیان بايد پرسید چگونه کسی که عاشق است اگر کفر بورزد ،گناهی مرتکب نشده است.
از سوی ديگر خواهیم ديد که اصطالح «کافرِ عشق» آنگونه که ثروتیان و ديگر شارحان تصوّر کردهاند به کفر ورزيدن و کافر
شدن عاشق اشاره ندارد.
قیصری دربارة «کافر عشق» با اندکی میانهروی سخن میگويد و کافرِ عشق را نه کافر شده بواسطة عشق ،بلکه کسی میداند
که به خاطر عشق ،اعمال کفرآمیز انجام میدهد« :کافر عشق :آن است که در نتیجة عاشق شدن به اعمال کفرآمیز دست بزند،
مانند سجدهکردن در برابر معشوق  -در مذهب عاشق کافر شده ،عشق را قبول ندارد و منکر آن است» (قیصری.)327 :1380 ،
در اينجا نیز بايد پرسید که چگونه می شود عاشق در برابر معشوق سجده کند ،اما عشق را قبول نداشته باشد و از سوی ديگر
اين عاشق که منکر عشق شده ،گناهی نیز مرتکب نشده باشد .قیصری به بیگناهی کافرِ عشق اشاره نمیکند و از آن به سادگی
عبور میکند .او ابتدا کافرِ عشق را عاشقی که اعمال کفرآمیز انجام داده میگیرد و سپس آن را «منکر عشق» معنی میکند.
در میان شرحهای ديوان حافظ ،چندين شارح از اين بیت به سادگی عبور نکردهاند و کوشش کردهاند با تأمّل در آن ،راهی
برای حل دشواری بیت بیابند:
ختمی الهوری در «شرح عرفانی غزلهای حافظ» بر پاية بینشی عرفانی ،بیت منظور را اينگونه شرح کرده است« :مراد از
کافر عشق ،گمراه در عشق است ،چنانچه در محل ديگر مینويسد :اختیاری نیست بدنامیِ من /ضلّنی فی العشق من يهدی
السبیل و سالك ،گمراه در عشق وقتی میشود که در جمیع ذرات موجودات حسن و جمال معشوق را مشاهده کند و تعیین
طرفی نمیتواند کرد« :فاينما تولوا فثم وجه اهلل» نصب العین او میگردد .در اين حالت راه بر او مشتبه میگردد و در هر چیزی
که مشاهدة آن حسن مینمايد بیاختیار به سجده میافتد .حافظ ار سجدة توکرد جای تعجب نیست؛ زيرا که گمراه در عشق
ای مطلوب و مقصود متوجهالیه من ،گناه ندارد و هر جا جلوة جمال تو مشاهده میکند ،بیاختیار سجده میکند« .حسن شاهد
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از همه ذرات چون مشهود ماست /حق پرستیم وای اگر بینی که گشتیم بتپرست» (ختمی الهوری.)1224-1223 :1374 ،
اين شارح نیز کوشش کرده اصطالح «کافرِ عشق» را «گمراه در عشق» معنا کند .در اينجا اين تناقض به وجود میآيد که اگر
عاشق در هر جا جلوة جمال خداوند را مشاهده میکند و بیاختیار سجده میکند ،ديگر بهواسطة عشق ،گمراه نشده است،
بلکه از ديدگاه عرفان و تصوّف دقیقاً در راه درست قرار دارد.
خرمشاهی در شرح اين بیت مینويسد « :گناه نداشتن کافر عشق تلمیح با ماجرای شیخ صنعان يا نظاير او در میان سالکان
طريقت دارد؛ يعنی بر آن است که ترک اوالی شرعی ضرری به عشق و ايمان نمیزند ،در جای ديگر گويد :گفتم صنم پرست
مشو با صمد نشین /گفتا به کوی عشق همین و همان کنند» (خرمشاهی .)526 :1385 ،آشکار است که با توجه به سخن
خرمشاهی می توان معنای بیت را اينگونه بیان کرد که معشوق به حافظ ،خرده گرفته که با سجده کردن به غیر خدا ،ترک
اوالی شرعی کرده است و حافظ نیز در پاسخ ،اين کار را که به سبب عشق انجام شده ،عاری از هر گناه میداند؛ زيرا عاشق
در راه رسیدن به معشوق ،هم صنمپرست می شود و هم صمدپرست .خرمشاهی با اشاره به داستان شیخ صنعان« ،کافرِ عشق»
را عاشقی میداند که بهواسطة عشق ،اعمال غیر شرعی انجام دهد و کفر بورزد .میتوان گفت که از نظر عاشق ،ترک اوالی
شرعی ،ضرری به عشق نمیزند ،اما اينکه بگويیم ترک اوالی شرعی ،ضرری به ايمان نمیزند ،نمیتواند درست باشد .هر
چند خرمشاهی بیت حافظ؛ يعنی «گفتم صنم پرست مشو با صمد نشین »...را به شاهد سخن خود میآورد ،اما تنها با اشاره
به بیتی که در جايگاه و معنای ديگری آمده ،نمیتوان گره از کار کافرِ عشق گشود .در اينجا بايد به اين نکته دقت داشت که
خرمشاهی ،خود معنای روشنی از اصطالح «کافرِ عشق» ارائه نمیکند و با آوردنِ تلمیحی ،کوشش میکند معنای آن را در
پیوند با داستان شیخ صنعان بداند .از سوی ديگر او تفاوت دو موضوع متفاوت را در نظر نمیگیرد؛ زيرا ترک اوالی شرعیِ
شیخِ صنعان را نمیتوان به کفر پیوند زد و او را کافر دانست.
حمیديان در شرح اين بیت ،تنها به توضیح «کافر عشق» بسنده کرده است« :کافر عشق :يعنی کسی که در عوالم عشق به
برترين جايگاه رسیده و نسبت به دين و ظواهر مرسوم (به ويژه از نگاه زاهدان) کافر ،بیدين ،زنديق و نظاير آن خوانده
میشود» (حمیديان :1392،ج .)1910 ،3او در ادامه آورده است« :به گمان من «کافر عشق» را از نظر دستوری میتوان «اضافة
نشويی» خواند که در آن مضاف از مضافٌ الیه نشأت میيابد (مثل دردِ بیماری ،غمِ عشق و غیره) و «کافر عشق» بدين سان
يعنی ک سی که عشق آنچنان او را از خود برآورده که از رعايت رسوم و مصالح ظاهر (مورد تأکید زهاد) فرارفته و در مسلك
آنان «کافر» نام گرفته است .کافری در عشق به معنای وارستگی از دنیاست و اين که تنها يك صنم را (که در بیت به ظرافت
مورد خطاب قرار گرفته) میپرستد( ».همان.)1911 :
توضیح حمیديان دربارة «کافر عشق» ،تناقضی را در معنای کلّی بیت پیش میکشد .با توجه به توضیح او میتوان گفت:
کسی که به دلیل عشق ،به برترين جايگاه رسیده و نسبت به دين و ظواهر مرسوم ،کافر خوانده شده ،گناهی مرتکب نشده
است .از اين رو خردهگیری يا عیبجويی م عشوق از حافظ به اين دلیل بوده که چرا حافظ بر غیر خدا (يعنی معشوق/بت)
سجده کرده است ،اما چگونه است که حافظ به دلیل عشق ،از رعايت رسوم و مصالح ظاهر فرارفته و وارسته از دنیا ،تنها يك
صنم (معشوق) را میپرستد و بر او سجده میکند و باز معشوق بر او خرده میگیرد؟ از سوی ديگر میتوان معنايی را که
حمیديان برای «کافرِ عشق» در نظر گرفته به نوعی معناتراشی برای اين اصطالح قلمداد کرد؛ زيرا او سابقة کاربرد اين اصطالح
را در ادبیات فارسی و در شعر حافظ در نظر نمیگیرد تا نادرستی سخنش آشکار شود.
در ادامه بايد در مورد «کافرِ عشق» و معنا و مفهوم اين اصطالح در شعر حافظ توضیحی داده شود؛ به اين دلیل که نکتة
کلیدی در حل معنای بیت ،همین ترکیبِ اضافی است که سبب شده شارحان ،معانی نادرستی را برای بیت در نظر بگیرند.
خالصة آرا و عقايد شارحان و مفسران در جدول ذيل آمده است:
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رديف

معنی و تفسیر شارحان از «کافر عشق»

شارح/شارحان

1

پنهانکنندة عشق و کتم آن.

سودی؛ ذالنور

کافرشده بهواسطة عشق؛ به سبب عشق از دين برگشته و

آجودانی؛ خطیب رهبر؛ جاللیان؛ استعالمی؛ خرمشاهی؛

از راه خدا دور شده.

رستگار فسايی؛ قیصری

2
3

از عشق کافر و ديوانه شده؛ کفر و بتپرستی به انگیزة

برزگر خالقی؛ باقريان موحد؛ هروی

عاشقانه.

4

گمراه در عشق.

ختمی الهوری

5

اضافة نشويی :وارسته از دنیا و يکتاپرستی صنم.

حمیديان

6

کسی که در طريق عشق گام بردارد و کافر باشد.

ثروتیان

 .1-2نسخهبدلهای بیت
در چاپ خانلری نسخهبدلهای اين بیت بدين شرح است:
حافظ اگر سجدة تو کرد پیش تو شايد( ...ح) ()821
حافظ اگر سجدة تو کرد چه باک است ( ...ط) ( )822
حافظ اگر سجده کرد پیش تو شايد( ...ک) ()825
حافظ اگر سجدة تو کرد  ...کافر عشق ای صنم (ک) (( )825حافظ)247 :1362 ،
نسخة مورّخ  805ديوان حافظ تصحیح همايونفرخ هم صورت ضبط نسخة (ط )822 :را دارد (حافظ .)74 :1367 ،در
ديوان کهنة حافظ به کوشش افشار نیز چنین ضبط شده است« :حافظ اگر سجدة تو کرد عجب نیست( »...حافظ.)111 :1359 ،
در شرح عرفانی بدرالدين نیز ،بیت به شکلی متفاوت آمده است که اگر بدين شکل بوده باشد ،مشکل بیت را بايد حل
شده پنداشت ،اما چنین ضبطی مستند و اصیل نیست و شارح که تنها ديدگاهی عرفانی به شعر حافظ دارد ،کوششی در جهت
پاک کردن صورت مسأله کرده است؛ از اين رو اگر چنین ضبطی مدّ نظر حافظ بوده باشد ،جايی برای درنگ و تأمّل نیست:
«حافظ اگرسجدة تو نکرد مکن عیب» (بدرالدين.)397 :1362 ،
ضبطهای متعدد اين بیت در نسخهها ،نشان می دهد که کاتبان به دلیل روشن نبودن معنای بیت ،ترکیب «مکن عیب» را
تغییر داده اند و در شرح بدرالدين نیز به همین دلیل ،کوشش شده بیت را به گونهای تغییر دهند که تناقض معنای آن برطرف
شود .از اين رو «سجده کردن» را به «سجده نکردن» بدل کردهاند تا خردهگیری معشوق دستکم وجهی داشته باشد.
 .2-2کافرِ عشق
برای درک بهتر بیت منظور ،بايد به پیشینة ترکیب «کافرِ عشق» در ادبیات فارسی دقت شود .مولوی چندين بار از ترکیب
«کافرِ عشق» در غزلهای خود استفاده کرده است .او اصطالحِ «مؤمنِ عشق» را درست مقابل «کافرِ عشق» به کار برده است:
در بــیان آرم نــیابی ور نــهان دارم بتر

درنگنــجی از بــزرگی در جهان و در نهان

گر نهان را میشناسم از جهان در عاشقی مؤمن عشقم مخوان و کافرم خوان ای فالن
(مولوی)736 :1376 ،
و در دو بیت ديگر دربارة کافرِ عشق میگويد:
کافرِ عـــشق بیـــا بـــاده بـــبیـن نیست شو در مـــی و اقــرار بیار
(همان)415 :
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هر چند پرستیدن بت ماية کفر است ما کافرِ عشقیم گر اين بت نپرستیم
(همان)552 :
اين ابیات نشان میدهد که «مؤمنِ عشق» ،کسی است که عشق را با همة وجود درک کرده و با ايمان به آن ،کوشش میکند
معشوق را بشناسد ،در حالی که کافرِ عشق ،کسی است که منکرِ عشق است و هیچ شناختی از عشق ندارد و برای همین به
وجود آن هم اقرار نمیکند.
آشکار است که ترکیب «کافرِ عشق»  ،ترکیبی نیست که نخستین بار حافظ به کار برده باشد و سابقة کاربرد آن نشان میدهد
که معنای اين اصطالح با آنچه شارحان دربارة بیت حافظ نوشتهاند ،متفاوت است؛ زيرا خود حافظ نیز در غزلی با مطلعِ «زلف
آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست  »...بیتی را آورده که در آن ترکیب «کافرِ عشق» ديده میشود که به روشنی میتوان
معنای اين اصطالح را از شعر او دريافت:
عارفی را که چنین ساغر شبگیر دهند کافر عشق بُوَد گر نشود بادهپرست
(حافظ)60 :1362 ،
مطابق توضیح خطیب رهبر ،کافرِ عشق ،کسی است که سحرگاه از دست محبوب باده نوشیده باشد و هوادار و دلباختة
شراب نگردد .چنین کسی در مذهب عشق ناسپاس و منکر بشمار میرود (خطیب رهبر .)40-39 :1389 ،حمیديان هم دربارة
اين ترکیب و مقايسة آن با نمونة مشابه در بیت مورد نظر (حافظ اگر سجده تو کرد  )...نوشته است« :اما کافرِ عشق در اينجا
يکسره متفاوت از ترکیب مشابه در شعر ديگر است  ...در اين بیت درست بهعکس است ،يعنی کافر نسبت به عشق؛ يعنی
کسی که کُفران در برابر نعمت و موهبت عشق میکند و بر آن پشت پای میزند» (حمیديان :1392 ،ج.)1911 ،3
بايد گفت که اصطالح «کافرِ عشق» که در دو غزل از اشعار حافظ آمده ،تفاوت معنايی با يکديگر ندارد و هر دو به يك
معناست .اينکه معنای رايج يك اصالح را به خواست خود تغییر دهیم تا دشواری بیتی را به ظاهر حل کنیم ،راه برای تفسیرها
و تأويلهای دور از ذهن گشوده میشود و در آخر هم نتیجة مطلوبی به همراه نخواهد داشت .معنای ترکیب «کافرِ عشق» در
مصراع «کافر عشق ای صنم گناه ندارد» کامالً روشن است و نیازی به تفسیرهای ديگر نیست که چون اغلب شارحان« ،کافر
شده به واسطة عشق» يا «پنهان کنندة عشق» را معنای اصلی آن بدانیم ،بلکه «کافر نسبت به عشق» يا «منکرِ عشق» معنی میدهد.
دلیل اصلی شارحان برای ارائة معنای متفاوت از اين اصطالح ،آن بوده است که با در نظر گرفتن معنای رايج آن در ادبیات
فارسی ،در ظاهر نمیتوان معنای محصّلی از بیت ارائه کرد که مخاطب دچار تناقض نشود.
حافظ در غزل ديگری میگويد:
فاش میگويم و از گفتة خود دلشادم بندة عشقم و از هر دو جهان آزادم
(حافظ)636 :1362 ،
«بندة عشق» در اين بیت حافظ ،درست مانند «مؤمنِ عشق» در اشعار مولوی است و مقابل «کافرِ عشق» قرار میگیرد .در
مورد اصطالح «کافرِ عشق» بايد به اين نکته دقت داشت که مرکز و هستة اصلی معنای آن ،چه در شعر حافظ و چه در شعر
مولوی« ،عشق» است نه «کفر» .اينکه شارحان «کفر ورزيدن» و «کافر شدن» را به دلیل عشق ،معنای اصلی دانستهاند ،خطايی
است که سبب شده معانیِ متناقضی را ارائه کنند.
با روشن شدن معنای اين اصطالح ،اين نکته باقی میماند که بیت «حافظ اگر سجدة تو کرد مکن عیب /کافرِ عشق ای صنم
گناه ندارد» به چه معنايی است؟ در اين بیت معشوق از سجده کردن حافظ به غیرِ خدا خرده گرفته و او را سرزنش کرده
است و از او خواسته که در برابرش سجده نکند و حافظ نیز از معشوق خواسته که به خاطر اين سجده کردن به او خرده
نگیرد؛ زيرا اين کافرِ عشق است که به سبب انکارِ عشق چنین گناهی مرتکب نمیشود ،اما عاشق به خاطر معشوق و عشقی
که به او دارد ،به غیر خدا نیز سجده میکند.
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همانطور که خرمشاهی نیز آورده می توان اين بیت را تلمیحی به داستان شیخ صنعان دانست ،اما بر خالف نظر خرمشاهی
«کافرِ عشق» در اين بیت ،معادل «شیخ صنعان» نیست ،بلکه اين «حافظ» است که میتوان او را معادل «شیخ صنعان» دانست؛
زيرا او به معشوق سجده کرده و به خاطرِ عشق ،ترکِ اوالی شرعی کرده است .با اين توضیحات بايد معنای بیت را اينگونه
دانست:
«ای بُت زيبای من (معشوق)! حافظ اگ ر به تو سجده کرد ،او را سرزنش مکن ،زيرا اين کافرِ عشق است که به سبب انکارِ
عشق ،چنین گناهی مرتکب نمیشود ،اما حافظ به خاطر عشق به تو ،تو را سجده میکند».
 .3نتیجهگیری
با توجه به معنا و شرحی که شارحان در مورد بیت «حافظ اگر سجدة تو کرد مکن عیب /کافر عشق ای صنم گناه ندارد»
آورده اند ،بايد گفت که آنها به اشتباه معنا و شرحی را برای بیت در نظر گرفتهاند که بر استداللی منطقی استوار نیست .بیشتر
شارحان« ،کافرِ عشق» را «کافر شده به واسطة عشق» و يا «پنهانکنندة عشق» معنا کردهاند که با توجه به سابقة کاربرد اين
اصطالح در ادبیات فارسی و حتی کاربرد آن در شعر حافظ ،نمیتوان اين معنا را برای اين اصطالح پذيرفت .بر اساس پیشینة
کاربرد «کافر عشق» که به معنای «کافر نسبت به عشق» يا «انکارکنندة عشق» است و تعابیر مقابل آن «مؤمن عشق» در شعر
مولوی و «بندة عشق» در شعر حافظ ،میتوان اين معنا را برای بیت در نظر گرفت« :ای بُت زيبای من! حافظ اگر به تو سجده
کرد ،او را سرزنش مکن؛ زيرا اين کافرِ عشق است که به سبب انکارِ عشق ،چنین گناهی مرتکب نمیشود ،اما حافظ به خاطر
عشق به تو ،تو را سجده میکند».
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