
  چگونگی اعدام « حافظ رند شيراز»!؟ 
  
  

  آيا حافظ در پايان عمر خود پيرو آئين مهر و اوستا شده بود؟
  مهرماه روز بزرگداشت حافظ ٢٠

  سياوش اوستا(دکترحسن عباسی)
  

ت محمد گلندام که از شاگردان و مريدان حافظ بوده است و تمامی غزليات وی را جمع آوری و نشر داده است در مقدمه غزليا
  از حافظ بعنوان شهيد ياد ميکند که در پی فتوای فقها به قتل رسيده است!

  
در کتاب عرفات العاشقين نوشته امير تقی الدين اوحدی ميخوانيم که آنگاه که ماموران حکومت در پی فتوای فقها و حکم قوه 

تمامی آثار و نوشته  ، بانوان خانه حافظ ، دقضاييه به خانه رند شيراز حمله نمودند تا وی را بازداشت نموده و بقتل برسانن
  های وی را در چاه ريختند تا بدست ماموران نيفتد.

  
بدست  ، شمس الدين محمد حافظ شيرازی که در کودکی قرآن را حفظ نموده بود لقب حافظ را مثل دهها شخص دوران خود

گی آن را وظيفه می دانستند و در اين سن و سال سال ١٢و يا  ١٠ – ٨آورد! حفظ تمامی قرآن عادتی شده بود که کودکان در 
تمامی قرآن را از بر ميخواندند و به ديگران آموزش ميداند. شمس الدين محمد در کودکی همراه با فراگيری علم و دانش و 

  در يک نانوايی نيز کار ميکرد و به کار خميرگيری مشغول بود. ، آموزش قرآن
  

از سويی حافظ ساکن محله  ، د شيراز» مشهور شد و اين بخاطر زيرکی و ذکاوت وی بود« رنحافظ از همان نوجوانی بعنوان 
  شيادان شيراز بود که تقريبا مرکز شهر آنزمان محسوب ميشد و بچه های آن محله بسيار زيرک و رند و با هوش بودند.

  
ر می باشد و نيز به کسی گفته و ميگويند م بسياقف به علواوآگاه به اسرار پنهان و  ، هوشيار ، « رند» در لغت بمعنای زيرک

  که درونش پاکتر و پرهيزکارتر از ظاهرش باشد.
  

چنانکه برخی از مورخين نوشته اند و از غزليات حافظ برداشت می شود حافظ  در نوجوانی عاشق دختری بنام « شاخ نبات» 
کند ولی شوربختانه مالی محل دختر خود را  رشد می  ، ميشود که دختر پيشنماز محل بوده است و در همين هنگامه عاشقی

  عروس می کند و شمس الدين محمد در عشق نوجوانی خود شکست می خورد.
  

از سويی ديگر استقبال مردم و خردمندان از غزليات زيبای حافظ در سراسر جهان پارس زبان آن دوران از هند تا ايران و 
ميشود و آنان را بجايی می کشاند تا از هر بيت و غزل او سندی بيابند ه حافظ عراق موجب بروز حسادت مالها و فقها علي
  برای محکوم نمودن و تکفير « رند شيراز».

  
سلطان احمد جالير حاکم بغداد که با غزليات « رند شيراز» آشنا شده بود از وی دعوت می کند تا به دربار او رفته و شب 

  ل سفر و راه دراز نبود از شاه بغداد پوزش می خواهد و دعوت را رد می کند:سعدی اه برگزار کند. حافظ که بر خالف ، شعری
  

  شاها
  جلوه حسن دل می برد از شاه؛ گدا

  چشم بد دور که هم جانی و هم جانانی
  بياد تو قدح بيگيريم ، گر چه دوريم

  بعُد منزل نبود در سفر روحانی
  

دعوت  ، رای شب شعری در هندبرند شيراز ميفرستد و از وی  هراينه سفری محمود شاه پنجمين پادشاه همنی دکن هند نيز هز
اما تا از بندر هرمز به کشتی  ، هند را  به بغداد ترجيح داده و کفش و کاله می کند تا به هند برود ، می کند. شمس الدين محمد

ی را بعنوان سپاسگزاری و ند شيراز» غزلمی نشيند با طوفانی شدن دريا مواجه گشته و از سفر به هند پشيمان ميشود. « ر
  پوزشخواهی برای محمود شاه به هند می فرستد:

  
  دمی با غم بسر بردن جهان يکسر نمی ارزد

  بمی بفروش دلق ما کزين بهتر نمی ارزد
  شکوه تاج سلطانی و بيم جان درو درج است

  کالهی دلکش است اما بدرد سر نمی ارزد
  ببوی سودبس آسان می نمود اول غم دريا 

  گفتم که هر موجش بصد گوهر نمی ارزدغلط 



  
  هر چه نفوذ کالمی حافظ در جهان آن دوران باالتر می رفت حسادت فقها نسبت به اين رند شيراز نيز بيشتر ميشد:

  
  حسد چه می بری ای سست نظم بر حافظ؟

  قبول خاطر و لطف سخن خدا دادست
  

پايه بودن افکار فقها پی می برد و کم کم از آنها و انديشه های  تزوير و بی ، یاز سوی ديگر حافظ نيز بيش از پيش به نادان
  آنها جدا ميشود و در غزليات خود به افشای آنها می پرداخت:

  
  دور شو از برم ای واعظ و بيهوده مگوی

  من نه آنم که دگر گوش به تزوير کنم
  

***  
  

  حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی
  رآن ران ق دام تزوير مکن چون دگرا

  
 ، شمس الدين محمد « رند شيراز» از افکار و عقايد فقها و ماليان دوران خود جدا و دور ميشود ، همانطور که آرام آرام

 و در سروده های خود اعتراف می کند که در ابتدا از حقايق آگاه نبود تا اينکه ، بسوی يک انديشه جايگزين نيز نزديک ميشود
  ديگر در معنی بر او گشوده شده است: در پی آشنايی با انديشه هايی

  
  اول از تحت و فوق وجودم خبر نبود
  در مکتب غم تو چنين نکته دان شدم

  آن روز بر دلم در معنی گشوده شد
  کز ساکنان درگه « پير مغان » شدم

  از آن زمان که فتنه چشمت بمن رسيد
  ايمن ز شر فتنه آخر زمان شدم

  
  بارها حافظ از شيراز رانده شد و او را تبعيد نمودند: بارها و ، پی توطئه های مالياندر 
  

  گر از اين منزل غربت به سوی خانه روم
  دگر آنجا که روم عاقل و فرزانه روم!

  
  باز اعترافات رند شيراز در غزلهای وی متبلور ميشود! ، اما پس از بازگشت از تبعيد

  
  ه حافظ داردگر مسلمانی از اين است ک

  ز بود فردائیوای اگر از پس امرو
  

و يا پيشوای آئين اوستا گفته و ميگويند و « پير مغان» به زرتشت نخستين و يا بزرگترين  ، « مغ » در لغت به انسان اوستايی
ات بسياری پيشوای آئين اوستا اطالق ميشود. حافظ در هنگامه پايانی عمر بسيار با اين مسئله کشيده ميشود و در غزلي

  مغان و « آئين مهر» اعالم می کند: وفاداری خود را به پير
  

  جاٍم می گيرم و از اهل ريا دور شوم
  يعنی از اهل جهان پاک دلی بگزينم
  بر دلم گرد ستمهاست خدايا مپسند
  که مکدر شود آئينه « مهر آئينم»

  
  ست می باشد.ميترايی» که همان « آئين مهر» ا در اين ابيات صريحا رند شيراز اعتراف می کند که آئين و دين او «

  
و اما اسناد ميترايی و مهری بودن شمس الدين محمد شيرازی و پيرو « آئين اوستا»(پير مغان) بودن وی در البالی غزليات او 

  با صراحتی ويژه بچشم ميخورد:
  

  بنده پير خراباتم که لطفش دائم است



  ستورنه لطف شيخ و زاهد گاه هست و گاه ني
  

***  
  

  ف می زنمچل سال پيش رفت که من ال
  کز چاکران «پير مغان» کمترين منم

  
***  

  
  منم که گوشه ميخانه خانقاه من است 

  دعای «پير مغان» ورد صبحگاه من است 
  

***  
  

  حافظ جناب « پبر مغان» جای دولتست
  من ترک خاکبوسی اين در نمی کنم

  
***  

  
  نگر مدد خواستم از « پير مغان» عيب مک

  ودشيخ ما گفت که در صومعه همت نب
  

***  
  

  مريد « پير مغانم» ز من مرنج ای شيخ
  چرا که وعده تو کردی و او بجا آورد

  
  و در جايی ديگر با صراحت می گويد که در خرابات مغان نور خدا ميبيند:

  
  در خرابات مغان نور خدا می بينم

  اين عجب بين که چه نوری و کجا می بينم
  
  

ه در قرآن برسميت شناخته شده است و پيروان اين چهار آئين در ممالک اسالمی ين اوستا يکی از چهار دينی است کهر چند آئ
اما بخشی از فقها و روحانيون همواره در طول تاريخ انسانهای آزاده و فرهيخته بسياری را  ، می بايست امنيت داشته باشند

   بجرم کفر و الحاد و ارتداد بقتل رسانده اند!
  

يراز» که کافذ نبوده بلکه متدين بوده است به آئين  اوستا و خداشناس بوده است و خدا حتی بزرگمردانی چون «حافظ رند ش
 ، عين القضاهّ  ، ترس! نيز شامل اينگونه اتهامات شده است و چون شهدا و فرهيختگان بسيار دريگری در تاريخ پرافتخار ايران

  سالمی بقتل رسيده اند.پی حکم قوه قضائيه برهبری روحانيون ا ن مقفع و ..... دربا ، سهروردی
  
  

  ١٣٨١مهرماه  ٢۶(سال چهاردهم) جمعه  ٧٠۶شماره 
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