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 های حافظ شناسی غزلهای ساختاری بر زیباییبررسی تأثیر مؤلفه
 

 پورسعید حسام
 انشگاه شیراز د

 
 چکیده 

از   جذاب بحث یکی  و  مطرح برانگیزترین  موضوعات  و  ترین  پژوهشگران  میان  در  شده 
شناسی بوده است؛ موضوعی که بسیار لغزنده، سیال و  تردید زیبایی و زیبایی فیلسوفان، بی 

ی تعریفی روشن از آن، سخت دشوار. این پژوهش بر آن است که برخی  مبهم است و ارایه 
جنبه  زیبایی از  شعر  های  ت شناسی  با  را  جنبه أ حافظ  بر  تنوع،  کید  مانند  ساختاری،  های 
زادیی و طنزپردازی و... بررسی و تحلیل کند. حافظ با هوشمندی و  پردازی، آشنایی روایت 

به  توانسته  و...  اجتماعی  فرهنگی،  شرایط  ژرف  گوناگون  گونه دریافت  امکانات  از  ای 
رو  های ناب در یک اثر روبه از لذت ای  گیرد که مخاطبانش با بسته ساختاری و زبانی بهره 

شوند و ارتباطی شیرین و جذاب با آن برقرارکنند. حافظ برای این کار، با توجه به نیاز انسان  
زدایی  کردن تقابل با صاحبان قدرت )دینی و مادی( و آشنایی مندی، برجسته به تنوع، روایت 

  آمیختگی   ن ی همچن چندان کرده است.    از مفاهیم و مضامین، با زبانی طنزگونه این زیبایی را دو 
  با   زمان هم گیری  بهره   و   ی جد و    طنز   و   ی شوخ   ، ی معنو   ، ی ماد   ، ی م ی تعل   ، ی حماس   ی فضا 

و  های قرمز زمان خود را بشکنند هایی متفاوت که تمام خط ت ی شخص خلق   طنز،   کاربست 
  حافظ   شعر   ی شناس یی با ی ز   ی حوزه   در   مهم   مباحث   از   ، کنند   یی زدا یی آشنا   ها ی ران ی ما ا   ت ی ذهن   از 

   ان ی ساختارگرا   که   ی تقابل   است؛   کرده   ن ی تدو   ی تقابل ی  ساختار خود را در    سخن   حافظ .  است 
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.  دانند ی م   ی انسان کوچک و بزرگ حاضر در زندگ   ی ها ت ی روا   از   ی ار ی بس اساس    و   اصل را    آن 
از    کمتر،   دانش   با   افراد   که   شود ی م   باعث گفته،  همراه با دیگر عناصر پیش   یی، نگاه روا   ن ی ا 

  مند بهره   شتر ی ب   آن با فرورفتن در عمق    تر خته ی خواندن سطح شعر حافظ لذت ببرند و افراد فره 
  ، لذت   ن ی . ا ست ی ن   خاص زمان    ک ی به    متعلق و    ست ا   همه   ی برا   لذت   ن ی ا   ن ی بنابرا   گردند؛ 

 . دارد   ش ی زا   و   کند ی م   ی بازساز   را   خودش   مختلف   های ه گون به   و   است   ی جاودان   یی گو 
کلیدی:  واژه  ساختار  حافظ،    غزل ی شناسییبایز  ت،یرواخرده  تنوع،   ،یی زداییآشناهای 

 ، طنز حافظ.تقابلی
               

 . مقدمه 1
بحث  از  جذاب یکی  و  مطرح برانگیزترین  موضوعات  و  ترین  پژوهشگران  میان  در  شده 
بسیار لغزنده، سیال و  شناسی بوده است؛ موضوعی که  تردید زیبایی و زیبایی فیلسوفان، بی 

ارایه  و  است  به مبهم  آن سخت دشوار.  از  تعریفی روشن  هر صاحب نظرمی ی  نظری  رسد 
های آن سخن  ی زیبایی و ویژگی ی خود، کوشیده است درباره ی باورها و رویکرد ویژه برپایه 

نمونه، الیب  برای  از فالسفه بگوید؛  توأمان، امر   یی را با ی ز ی متأخر،  نتیس  ی  ن ی ع و    ی ذهن   ی 
ادراک و  است چون   ی ن ی و ع   زاند نگی ا ی است چون لذت را برم   ی ذهن   داند؛ می    های یژگیاز 

است    یتی فیک  ییبایرو، زنی همشود؛ از  ی حاصل م  یهماهنگ  یعنی  ، زهای خود چ  یساختار 
بهو واکنش  یحس  اتی فیبر کیمبتن   ات یفیگرفت که ک   جهینت  توانیم   بیترت نیهممحور. 

چون  هستند  ن یچن  زین  گرید  ی باشناختیز نآن  یتجربه؛  و   یبرآورنده  ز ی ها  است  لذت 
  زها یدر چ  نیمع  یساختار   های یژگیو  یها موقوف است به ادراک برخآن  افتیدر  نیهمچن

بنیادی در  (. زیبایی1396،  پوررشتی )رک. علیا و   نیز، پیوسته؛ محور  ادبیات  شناسی در 
 اند.  ها و با رویکردهای گوناگون به آن پرداختهمیان ادیبان و منتقدان بوده است و به شیوه

 جز آن    تیموجود  که  است  انگیزای شگفت فرفرهمانند    یادب  متنبیایید تصور کنیم  
محسوس    یتیفعال  دیبا  ،آن  درآوردنبه حرکت  یبرا  و  ندارد  امکان  حرکت  و  جنبش  حال   در

  ابد ی ی م   دوام   ی زمان   تا   ، متن   ن ی ا   روشن است .  ند ی گو ی خواندن م   ت، ی فعال   آن که به    شود انجام  
جاودانه    تواند ی م   ی زمان   ، متن   ک ی که    م ی شو ی م   متوجه   ی خوب به   ما   ی همه .  یابد   ادامه   خوانش   که 
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دوباره بدهند    ی جان   ، خودشان به آن   ی ها خوانش   با   و   بخوانند   را   آن   وسته ی پ   ی که مخاطبان   شود 
نخواهد   ی ت ی موجود   گر ی نداشته باشد، د  ی و جنبش  د ی ا ی به حرکت درن  و  رد ی بم  ی وگرنه اگر اثر 

به خواننده   ؤلف است از طرف م  ی ادآور ی   ک ی   ی (. هر اثر ادب 76:  1388  سارتر، .  رک )  داشت 
  ، با این رویکرد   درواقع .  است   کرده   جاد ی ا   را   آن   ، زبان با    مؤلف که مِن    رد ی را برگ   ی حجاب   د ی که با 

  گوناگون  ی ها متن   ی رو   از   نمان با زبان خلق کرده با خواند   مؤلف که خود    ی حجاب   ، مخاطبان ما  
  است   ی ز ی چ   ن ی . ا م ی شو ی م   همراه   هست،   آن   در   که   یی ها شه ی اند   و   متن   آن   با   بعد   و   م ی دار ی برم 
باور  .  فتد ی ب اتفاق    د ی با   که  جدا  معصومی به  مارکسیست  معتقدان  از  را  سارتر  آنچه  همدانی 
ای  نظر او اثر ادبی آیینه است که اثر ادبی یک علت تامه ندارد: به   کند، این است که او معتقد می 

از جامعه است و نوعی پاسخ به شرایط اجتماعی است. از دید سارتر، هنگامی که اثر ادبی به  
ها، آن  نیست. این خواننده است که به کمک نشانه   شده ساخته ی  رسد، چیز دست خواننده می 

معصومی  )رک.    کند که در نگاه سارتر، خواننده اهمیت پیدا می ست  ا   رو آفریند. ازاین را می 
 (.  1388همدانی،  

  ی هرکس  وشده    گوناگون  یهابحث  است،کدام   بایو ز ستیچ  ییبایز  کهنیا  یدرباره
  نظم   لیدلبه  ییبایز  :ندیگویم   یبرخ.  است  کرده  نگاه  موضوع  نیبه ا  خود  دی د  یهیزاو  از
  یی بایز  عامل   را   تقارن   گری د  ی برخ  دارد؛  وجود  متن   در  که   است  ی و تناسب  یهماهنگ  و
  ش ی نما  یبرخ  دانند؛یم  ییبایز  عامل  را  ییزداییآشنا  ،ریاخ  دوران  در  یبرخ  دانند؛یم

امر واال را در    ای   ییواال   یبرخ  دانند؛یم  ییبایز  عامل  را  تنوعو    ی شگیمرکب از هم  یتناسب
  که   است  یزیچ  آن  :ندیگویم  واال   امر  فی تعر  و  فیتوص  در  و  دهندیقرارم  ییبایکنار ز

  شکوه  یعنی  ؛باشد  نداشته  یواقع  خطر  که  یوحشت  اما   ؛کند   وحشت  احساس   انسان  در
به   یکه ممکن است در برخ  یترسناک آثار   در  ای.  باشد  ترپررنگ  هایتراژد  خصوصاز 

  یی بال   که   نباشد   رسان ب ی آس   آنقدر   ی عن ی   ؛ مهارشده   وحشت   : ند ی گو ی م   واال   امر   ف ی توص   و   ر ی تفس 
  تفاوت  یی با ی ز   و   با ی ز   ان ی م   ، اند گفته   یی با ی ز   ی درباره   که   یی زها ی چ   در   ی برخ .  اورد ی ب   ما   سر بر  

و جسم را ارضا    روح   و   د ی آ ی م   وجود است که در لحظه به   ی ز ی چ   با ی ز   ی عن ی   اند؛ شده   قائل 
  خودش   ذاتی   معنای به   زیبایی   گویند می   سپس .  است   زیبا   ِفی تعر   ن ی ا   ، ها . از نظر آن کند ی م 
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  به  مجبوریم  را  زیبا  این . ندارد   یا   دارد  وجود  زیبایی  بگوییم  بخواهیم  که  ندارد  وجود  نفسه فی 
  هاسپرس،   و   بیردزلی .  رک )   شوند می   قائل   را   تفکیک   این   تعریفشان   در   ها آن .  دهیم   نسبت   چیزی 
  این   به   ناگزیریم   نخواهیم،   چه   و   بخواهیم   چه (.  177- 135:  1379  یوسفیان،   ؛ 7-66:  1392
  دیدن  ی نتیجه   در  که   لذتی  یعنی  چیست؟  شناسی زیبایی  لذت   اصواًل  بگوییم  که   برویم  سمت 

  تواند ی م   باشد،   ی حس   تواند ی لذت م   ن ی ا   . د ی آ ی م   وجود به   ما   در   زیبایی   چیز   کردن احساس   یا 
  ینوع   ؛ به مخاطب برسد   ی لذت   د ی با   که   است   آن   ، بحث   ن ی ا   حاصل هرحال  به .  باشد   ی روح 

.  برسد   فرد   به   یی با ی ز   احساس   ی جه ی درنت   ی، مست   ی نوع   ، ی در حالت افراط   ا ی   ی سرخوش   احساس 
  باتر ی ز   ی گر ی د   را   حس   همان   ا ی   ز ی و همان چ   دانند ی م   با ی ز   را   ی ز ی چ   ی کسان   ا ی   ی کس   که ن ی ا 
  یپرنده گرفتن   ی برا   ی عقاب حرکت   را مثالً  ی اتفاق  است  ممکن   که   است  ن ی ا   ی جه ی نت  داند، ی م 

  احساس   و   نگاه   در   تفاوت   ، هرحال   به بداند.    آور چندش   گر ی د   ی کس   و   با ی ز   ی کس   را   ی کوچک 
  گر ی د   ی برخ   و را زشت    ی ز ی چ   ی ممکن است برخ   ها وقت   ی ل ی خ   ، ل ی دل ن ی هم به و    هاست آدم 
  بحث   ی شناس یی با ی ز   ی حوزه   در   که   ی کسان   از سوی   ها بحث   ن ی ا   ی ه هم .  بدانند   با ی ز   را   آن 

 است.    پررنگ   ار ی بس   تنوع   ن ی ا   و   وجود دارد   اند، کرده 
است    کانت باور  این  . کنیم  ارائه  زیبایی   از  کاملی   تعریف   هیچ  توانیمنمی  ما   کهبر 
  آنچه   از  یبخش  دیشا  دیگویم  سپس.  زیباست  چیزی  از  ارضاشدگی   و  رضایت  احساس

  ی ز یاگر من به چ  یعنی  باشد؛  داشته  شهیرما    یازهاین  در  باشد،  یز یچ  از  ما  یارضا  ینشانه
ی  کس  برابر  در  ییغذا  دیکن  فرض.  نمیبب  بایرا ز  زیچ  آنکه    شود یمن باعث م  ازی ن  ،دارم  ازین

از تناسب    یپس نوع   ؛ستبا یز  یخال  نانِ  ایغذا    نیا  ،از نظر او  .هست  هم  گرسنه  و  است
. شودیم  دهید  کند،یم  حس  با یز  ای   داندیم  با یکه ز  ییزهایگوناگون انسان و چ  یازها ی ن  انیم

  است؛   ناپذیرتعریف  اما  شودمی  ادراک  و  احساس  زیبایی  گویدمی  بندیجمع  در  کانت
  ادراک   و  احساس   را  آن  اما   توانید؛ نمی  کنید،  تعریف  را  زیبایی  بخواهید  هرچه  یعنی

  زیبایی .  است   بیگانه   و   ندارد  ایرابطه  «سکون»   و  «ایستایی»  با  زیبایی   گوید می  سپس .  کنیدمی
  خیال   و   واقعیت   ما،   و   من   آینده،   و   گذشته   ذهن،   و   عین   جهان،   و   انسان   میان   گسترده،   مفهومی 

.  است   جامعه   و   طبیعت   و   انسان   میان   عاطفی   هماهنگی   ایجاد   زیبایی   اصلی   کارکرد .  است 
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  کند. به تفسیر  و   درک   خودش   عواطف  پرتو  در   را   جهان   انسان   که  آید می  پدید  زمانی  زیبایی 
  زیبا   ما   نظر   از   که   را   چیزی   یعنی   کنیم؛   درونی   را   بیرونی   جهان   ما   یعنی   زیبایی   هگل،   تعبیر 

  بعد،   و   کنیم   درونی   داریم،   خود   جهان زیست   در   که   ای زمینه پیش   و   معیارها   به   باتوجه   است، 
  کنیم   لذت   و   سرخوشی   احساس   ایم، کرده   درک   یا   لمس   ایم، شنیده   ایم، دیده   را   چیزی   که این   از 
 (. 25:  1392  هاسپرس،   و   بیردزلی .  رک ) 

 در  او  یکنندهتعیین  نقش  و  مخاطب  نیاز  اهمیت  و  گفتهپیش  مطالب  به  توجه  با
افق    هر  اگر  رسدنظرمیبه  شناسی،زیبایی با  انتظارات خود  افق  میان  بتواند  آفرینشگری 

تواند مخاطب خود را  انتظارات مخاطب، پیوندی مناسب برقرار کند و دریابد چگونه می
از ارتباط با اثر خود راضی نگه دارد و به او لذتی متفاوت بچشاند، توانسته اثری جاودان  

انسته چنین اتفاق بزرگی را رقم بزند؛  بیافریند. باور ما در این مقاله این است که حافظ تو
میازهمین مؤلفهرو  آنکوشیم  از  هنرمندی  با  خود  در شعر  حافظ  که  را  مهمی  ها  های 

 استفاده کرده، برشماریم.   
 

 ی . بحث و بررس2
 حافظ   ی گفته  به  گر   عجب  نه  آسمان  در

      
              را حا یمس آورد رقص به زهره رودـــس  

 ( 6: 1371،)حافظ                           
 

 داند   یدر گفتنسخن  و  طبع  فـــ لط  که  آگاه  بود  یکس  حافظ ش ــدلک  ر ــشع  ز
 

 ( 239:)همان 
    

 یجو  ظـ حاف  شکرفشان   ی هـگفت  ز  شفا 
           

 مباد  قند   و   گالب  عالج  به  تـ حاجت  که 
 

 ( 144:)همان
 تأمل  و  شعر خود  دنی شن  به  را  ما  بارها  حافظ  گر،ید  ار یبس  یهانمونه  و  اتیاب  نیا  در

ویژه در بیت نخست، شاعر، با لذتی فراوان و همراه با زیبایی  به.  خواندفرامی  هاآن   در
پای مسیحا با خواندن شعر او برقصد. او آگاهانه  انگیزد تا همهنری، مخاطب خود را برمی 

شناسی خویش را دوچندان کند، تا توان کسب لذتی  خواهد درک زیباییاز مخاطب می
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بهافزون را  بهدستتر  شاعران    حافظطورکلی،  آورد.  میان  نگاهی    ،یشناس ییبایز  بهدر 
ثیرهایی که از محیط اطراف  أتر دارد. رویکرد ما در اینجا بیشتر به مخاطب است و ت ویژه

 پذیرد.خود می
  های گوناگون درون انسان ازیاز ن  یناش  شود،یم  ییبای ز  باعث  آنچه  از  را  یبخش  اگر

هایی از شعر  باید بپرسیم، چه جنبه م،یبه سراغ شعر حافظ برو ،کردیرو نیو با هم میبدان
ی مخاطب را تحریک کند و سرانجام  ها آمیختگی پیدا کند و عاطفهحافظ توانسته با آن

  باست، یچرا شعر حافظ ز  کهنیا  یدرباره  ی اریبس  ی هامقاله  او را با خود همراه سازد؟
و   ها هیتشب  ها، استعاره  های بالغی مانند ها بر زیباییاست. بیشتر این پژوهش  شده  نوشته 

هم   کنارو    هاواژه  نشیچو    انتخاب  کهنیا  در  اند.کید ورزیدهأت     هاکلمه  انی می  ها تناسب
مختلف ازجمله    یهاکتاب  درتردیدی نیست و    شود،یم  یی اثربایز  باعث  هاآن  قرارگرفتن

  ان یاما در مها، فراوان پرداخته شده است.  به این جنبه  گریآثار د  ای  ایدر  لب  یگمشده
  یی محتوا  و  یساختار  بساهو چ   یاد یشده که چه عوامل بن  توجهبحث    نیکمتر به ا  ،هاآن 

کوشیم  ی مدر اینجا  .  باستیز  مییبگو  و  میببر  لذت   حافظ  شعر   خواندن  از   شودیم  باعث
 های دیگر نیز بحث کنیم. ی برخی از جنبهدرباره
 

 

 ها تیروا. خرده1. 2
  احساس حافظ    شعر  دنیخواندن و شن  از  شودیم  باعثمهم که    اریبس  یها مؤلفهاز    یکی

آن  ها «تیرواخرده»  م،یکنلذت   درهمهستند.  نوعی  را  ها  محتوایی  و  تنیدگی ساختاری 
  ی،کل یدر نگاه دهی به مخاطب دارند. شاید بتوانیمآورند و نقشی مهم در لذتپدید می

  شتر یب  اطیاحت  یبرا اما    نباشد،  ازی ن  «تیرواخرده»  یگذار نام  بهو    بنامیم  «تیروا»  ها راآن
توان  ها را در شعر حافظ میروایتهای این خردهترین سازهمهم.  ت«یروا»خرده    میگویم

 یافت:در موارد زیر 
  م، یریگیمتن درنظرم  ک ی  یمنزلهبهشعر حافظ را    تی کل  یوقت   :کشمکش  و  تضاد  -

 گوناگون  یروها ین  انیم  که  زیست   و  تضاد  نیا.  میبریمیپ  ی جد   تضاد  و  کشمکش  چند  به
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  مختلف   یها غزل   یچندباره  خواندن  از  بعد  را  یاخواننده  هر  ،شودمی دیده  حافظ  شعر  در
  و   رند  یدعوا  بداند  خواهدیخواننده م  یعنی  ؛رساندیم  قی تعلاز   یحالتبه    آرامآرام  ،حافظ
دهد و با راستی وقتی که حافظ در ابیاتی خود را مخاطب قرارمیبه  .رسدیم  کجا به  زاهد

ی نگرش مالمتیان به کار  ستیزد، مخاطبش کیست؟ او این رفتار را در ادامهخویش می
که  داند؟ یا صرفا برای اینی سرزنش می را شایسته برده است؟ یا واقعا خویشتن خویش 

عاشق    انیکه م  یچالش و کشمکشبه در بگوید تا دیوار بشنود، آن را به کار برده است؟  
اگر    نماید، چه فرجامی خواهد داشت؟های رنگارنگ حافظ رخ میدر غزلو معشوق  

پیوسته    چرا   ،(هست  هم  گرانید  شعر  در  البته  هست )کهدر شعر حافظ    و وصال   فراق
در    راحافظ    اشعار  مضمون اکثریت قریب به اتفاق  چرا  است؟ از وصال    ترپررنگ  فراق

های فراوان روایتی خردهتواند زمینه می  هایی از این دست،پرسش  م؟ینیبیم   فراقفضای  
   پردازیم:ها میرا در شعر حافظ فراهم آورند؛ اما برای نمونه تنها به یکی از آن

با د یک    در جایگاه  اوشعر    تی به کل  و  میبرو  افظبه سراغ شعر ح  یداستان  دیاگر 
 و  انه یم   و  مقدمه  داستان،  .افت ی   میدست خواهی درنگ  شایسته اینکته  به  ،بنگریم  داستان

بیشتر حجم  دارد.    انیپا باور ما،  .ردیگیدربرم  آن  یانهیم  را  یداستان  هرتقریبا   فراق  به 
و  شعر حافظ است  داستان  یانهی م  بخش نیاز معشوقانه  و  )ناز  ؛ چون در آن کشمکش 

شیوه به  عاشق  است.  جریان  در  پیوسته  بی عاشقانه(  از  گوناگون  معشوق  های  توجهی 
 آورد یمدر پی   قیتعلکند. همین وضعیت، نالد و او را به ظلم و ستم به خود متهم میمی
مخاطبان  و البته  .  درسی   خواهد  کجا   به   شقعا  سوزوگدازهای   سرانجام  که  میدانینم  ما 

شاید گفته شود در شعرهای دیگران هم مضمون    . اشاره کند   هم   به وصال   ی گاه   ، ممکن است 
فراق وجود دارد. در پاسخ باید گفت در دیوان حافظ و در این کشمکش، حافظ با زیرکی و  

ویژه  واژه معماری  و  زبان  کاربست  در  توانسته  شیوه ای  به  معشوقی  ای  ها  اختصاصی، 
بیافریند که می  یافتن  توان برداشت چندوجهی  از آن داشت. همین ویژگی،  های گوناگونی 

پیچیده  را  عاشق  و  معشوق  کشمکش  نوع  و  می رابطه  حافظ،  تر  شعر  در  همچنین  کند. 
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ای  های اسطوره اند و شبیه شخصیت قرمزها را شکسته شوند که خط می هایی دیده شخصیت 
 ند. ا گر شده جلوه 

طورکه گفته شد، تعلیق و کشمکش از عوامل مهم در همان  :شکنخط  ی هاتیخصش
رسیم که  هایی میدیدن و شنیدن شعر حافظ است. در این کشمکش، به شخصیت  زیباتر

گذشته معمول  هنجارهای  از  که    دارد  ییزداییآشنا  در  شهیر  ،مسئله  نیااند.  از  یکی 
مباحث  اصلی . است  ییزداییآشنا  ،ییبایز  ل یدل  معتقدند  ها آن  هاست.فرمالیستترین 

  م،یو چه نخواه  میچه بخواه  کرده،  خلق  شعرش  در  حافظ  که  ییهاتیشخصبسیاری از  
  شگام یپ  قرمزهاخط  از  بسیاری  دنینورددرهم  در  رمغانیپ  ورند    .اندشکسته  را  قرمزهاخط

  کباره ی  بود،  شدهفراموش  مقدار وگمنام، کم  یتیشخص  خودش  زمان  تا  که  یکس.  هستند
 و  یظاهر   نظر  از  که  یتیشخص  ،آن  برابر  در  .افتی  یتعال  و   رفت  آسمان  به،  شد  دهیبرکش

  نوع   نیا  .رفت  پاودست  ر یز  به  و  شد  دهیفروکش  بود،  واال   یگاهیجا  در  ،مقام  و  قدرت
 در   است،  حافظ«  یساز»اسطوره  پژوهانحافظ  از  یاریبس  ریتعب  به  که  یسازتی شخص

 .  است مؤثر  اریبس هاتی روا نیا در حافظ شعر کردندرکو  باترشدنیز
نمونه این  از  میبرخی  را  اما ها  یافت؛  هم  شاعران  دیگر  شعر  در    ن یاحافظ    توان 

. این برجستگی  دکنیبرجسته م  اریبسرا در شعرش    قرمز   ط وخط  شکستن   و  ها یشک سنت
ها، فضایی متفاوت در اطراف هر واژه  ترکیب و چینش واژهبا چاشنی طنز و هنرنمایی در  

  با   شودیم  باعث  که   یعوامل از    یکی  شود.زدایی در آن دوچندان میآفریند که آشناییمی
باش  یاحساس  ،حافظ  شعر  خواندن داشته  کسی    است:  نیا  م،یببرلذت    بیشتر  و  میبهتر 

کرد و جرأت  اش نمیمؤاخذه  کسچیه   پیش از این،که تا    استوار در برابر مستبدی زورگو
نکوهد؛ با اقتدار کامل  ترین اعتراضی به رفتارش نداشت، ایستاده و رفتار او را میکوچک

.  خنددکند و به او مینشاند و حتی او را تحقیر میای طنزگونه او را سرجایش میو به شیوه
  که یلذت  واسطوره   نیااتفاق در خلق  ن یا خودشویم، خوبی متوجه میبا درنگ بیشتر به

  قلدرِ   شخصیت  نیا  فردی  میاداشته  ازین   ما  یعنی  است؛  مهمبسیار    شود،ایجاد می  آن  پی  در
زیر پا بگذارد   نداشته،را    دنشیرکشیز  به  یارای  یکس  که  را  منصببصاح  اکارِیر  نفهمِزبان
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  ن یا یجهی نت .دهدیم  انجام را  کار نیا  تنهکی شعرش  و کالم با  حافظو بر سرش بکوبد. 
  رند   داستان  از  یتیرواخرده  نیچن  دنی شن  دوچندان است؛ لذتی ناشی از  یلذت   ،اقدام حافظ

  کس هر  ای  رمغانیپ   ای  رند  منصب،صاحب   و  رند  پادشاه،  و   رند  محتسب،  و  رند  زاهد،  و
که از   یمفهوم نیکه ب دارد  یواژگان و یهنر وسواس آنقدر حافظ کهنیا  ترشگفت . گرید
 ،هرچند هر دو  کند؛یم  جادی ا  تفاوت یکم  سازدیم رند  از  که   ی مفهوم  با   سازدیم  رمغانیپ

و    ببخشد  رند  به  تریبازارکوچه  یاچهره  کوشدمی  باز  اما   هستند،  سکه  کی  یرو  دو
فرزانهچهره مغانای  پیر  به  ز  گر ید  از   ز ینطنز    زبان.  تر    با یز  ا ی  کردنحس  باتر یعوامل 
  ا ی  زی انگشگفت  یطنز   خلق  باعث   ی،بازار کوچه  رند  نی ااست.    حافظ  شعر  کردندرک
  ی طنز  یعنی  ؛است  الوگیو د  گووگفتبه    منجر  فالسفه،  یبرخ   ریتعب  به  که  شودیم یطنز
 . گفتگوست اشجهی نت که

  ن ی ا  .دیآیبرم  یا اسطوره  یهاتیشخص  کرده،  خلق  حافظکه    ییهاتیروا  نیا  دل   از
  ؛ابندی یم  حضور   حافظ   شعر  در  مختلف   یها وهیش  با  و  گوناگون  یها شکل  به  ها تی شخص

 تیواقع  ما،  و   من  نده،یو ذهن، گذشته و آ  نیانسان و جهان، ع  انیم  میتوانیم که    یاگونهبه
حتی   حافظ،  شعر  درمغان و رند.    ریپ  نیب  گونه کههمان  م؛یشو  قائل  وتتفا  االتیو خ
  ی ا اسطوره  یهامکان  شکل  هامکان.  شوندیم  متفاوت   ت یروا  مکان  و  یداستان   مکان

  ن یا  .شوندیم  یااسطوره  ی هامکان  به  ل یتبد  ی،ااسطوره  یها تی شخص  مانند  و  ابندییم
  که   یی هاییزداییآشنا  باکه    کاررفتهبه  ی هنرمند  ها آن  نشیآفر   در  آنقدر متفاوتند و    ها مکان

 چنین  با  مکان  نیامشابه    کهنیا  از  .میکنیم  لذت  احساس  وجو دارد،   هامکان  نیا  خلق  در
  است  ممکن ا، یشودیم دهیکمتر د دارد، وجودکه در شعر حافظ   ییایجغراف و مختصات

در    عاملدو    نیا  یمجموعه.  میشویم  زدهشگفت،  مینیبب   را  ییجا  نیچن  میننتوا  اصالً
 .  کندیم چندان دوشعر را  ییبایز ،که حافظ خلق کرده ییهاتیروا

و...    قی تعل  عواملی چوناز    ریغ  :یچندوجه  معشوق  - از   گریدیکی  و کشمکش 
در شعر    یچندوجه   یخلق معشوق  ،گیردکارمیبهتمام    یکه حافظ با هنرمند   ییترفندها
خودشان    نقشو معشوق و ممدوح    معبود  ،خوانیممی  را  گرید  شاعران  شعر  یوقتاست.  
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  معبود با    تیب  یک   در  داند یم   است؛   مشخص  ها آن  گاهیجا  با   مخاطب  ف یتکل  و   دارندرا  
  ی و حت  اتیاب  نشیچ  درممدوح. اما حافظ  با    یگریمعشوق و در د  ی باتیدر ب  روست،روبه 
هنرمندانه  ،هاتیشخص  آن  خلق و  به  خالقانه  است؛  کرده  کهگونهعمل    زمان همکه    ای 

معشوق   عنوانکه حافظ از او به را تی شخص  کی دوست یا ار،ی مانند هاییواژه میتوانیم
  زمان هم رش،اشعا  /شعر یکل  ی فضا ا ی بعد  و قبل  یهاکلمه  از  گرفتنکمک با  کند،یم ادی

  ر یتأث اریبس حافظ شعر از لذت  احساس در موضوع نی. ام یبدان  معشوق و معبود ممدوح،
 د. ن مشخصات خلق ک نیا  با یمعشوق  است، توانسته  یهنرمند  نیا با یشاعر  کمتردارد. 
  جایگاهش   که  ییهاتی از عنصرها و شخص  یکی  تضاد،  موضوع  از  فارغ  :صبا   باد  -

در    ژهیو  ینقش  و  دهدیم  مخاطب متفاوت به    یاحساس  و  استپررنگ    هاتیرواخرده  در
  احساس که    بهره گرفته  واژه  نیاز ا  ایگونهحافظ به  گویی  .استباد صبا    دارد، شعر حافظ  

  . توان برای آن داستانی درنظرگرفتفضای اطراف آن فراتر از واژه است و می   میکنیم
  را   داستانش   صبا،  باد  یدرباره  ،حافظ  اشعار  دنیچکنارهم  با  ی اگونهبه  شودیم  انگار 

  به   و  دی ایب  کهنیا  یبرا   کندیم  حرکت  و  استمعشوق    می حر  دارکه پرده  ییآنجا.  ساخت
تا عاشق کمی آرام گیرد.   بدهد   معشوق ازنشانی   و  بشود  عاشق  رازدار  و  برسد   عاشق   داد
حافظ با هم    ییجاها  و  کندیم  ینیچسخنگاهی    هم دارد؛  طنتی ش  این همراهی  کنار  در

  هست  همدل و همراهکه   یتیانگار در مقام شخص و از او دلخور است. شود یم  ریاو درگ
 : شودیم  شناخته  تیرسم به حافظ کنار در ،کندی مهم  طنتیش  اوقات یبرخ و

 حرم که صبا   آن  در  مـباش  هــــ ک  نـــم
                          

ـ پ     اوست   حرمت   مـــــیحر  دارردهــ
 

 ( 79:  1371،)حافظ 
 تیرو  از  برقع  یزمان  بردارد  که  گو   را  صبا  یی ارایب کسری  جهان دانیجاو  که یگرخواه تو 

 (                                                132:همان)                                  
 :ورزدو غیرت می است  متعصب  یحت صبا   

 گرفت  دهان  در  سشــنف  صبا  رتیغ  از  دوست   ی بو   و   رنگ   از   زند   دم   که   گل   خواست ی م 
 ( 121:)همان                               



 11     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  های حافظشناسی غزلهای ساختاری بر زیباییبررسی تأثیر مؤلفه 

 

 : است  درمانگر و بخشاتیح
 صبا خوش باد   یسیع  یوقت تو ا شهیهم

         
 جان حافظ دلخسته زنده شد به دمت  که 

 ( 129:)همان                                
 : است شکنمانیپ و نیچسخن گو،شانیپر

 زلف دوتا نتوان زد  آن  یحلقه  در  دست
      

 باد صبا نتوان کرد د تو وــــ عه بر هیتک 
 

 (184)همان:                                
؛ به این  است  نکرده  یساز برجسته  ی باد صبادرباره  گونه نیبد  یکس   ،حافظ  زمان  تا

  شعر   از  یبخش  یوقتاما    .داشته باشد  ی تیروا  یتیشخصشبه  ای   تیشخصباد صبا،    معنی که
  از و    شودمی در ذهن ما حاضر    ،انیپا  تا  آغاز  از  ،تیروا  آن  م،یآوریم  ذهن  به  را  حافظ

 .بریممی  لذت آن تی و داستان و روا تیشخص نیدر خلق ا حافظ یهنرمند  همهآن 
 

 

 تنوع . 3. 2
 شود،یم مطرح ،ییبایز بحثدر  که ییهامؤلفهاز  یکیشد،  گفتهدر ابتدا  آنچه به باتوجه

با    به.  است  تنوع بتواند  انسان  اگر  من  چ  ستنینگر  ای  خواندن  خوردن،باور    ، ی زی در 
  انسان باشد.    بخشلذت  شی برا  تواندی م  لحظه  نیا  ،دی ازمایب  زمانهم  را  گوناگون  یهاتجربه

  ک ی  و  باشد  گرید  یغزل  مانند   غزل   کی  کهنیا  یحت  ،تکرارها  از.  است  ازمندین  تنوع  به
 ی و معنو  یروحان  و  یجسمان  یازها یبه ن  حافظ  اما.  شودیم  خسته  کند،  تکرار  را  سخن

  ار یبس  ،مسائل  با  او.  پردازدیم  زمانهم  یفرد  و  یاجتماع  مسائل   به.  کندیم  توجه  زمانهم
  ی جد  زبان:  دارد  نمودهای مختلف و متنوع  به گونه  تنوع  نیا.  است  شده  روروبه  متنوع
  ی حت  .یفرد   ی هابحث  برابر  در   او  ی اجتماع  یها بحث  یا  اش یطبعشوخ  کنار   در  حافظ

  ی عرفان   ،یمیتعل  ،یحماس  میمفاهنگریم،  ی به شعر او میفارس  شعر  یها قالبوقتی از منظر  
 دهیکه در شعر حافظ د  یو تنوع   شدنیچندوجه  نیا  بینیم.می  او  یهاغزل   در  ییغنا  و
  در   حافظ  که  یانیطغ  گفت  توانیم  ی حت  ؛وجود دارد  کمتر  گرید  شاعران  شعر   در  شود،یم

است. در شعر حافظ    انیبه طغ  ازین  لذتِ  همان  کهاست    یلذت   جادگری ا  برد،یکارمبه  شعرش
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  به   را   جهان  یحت او    است؛  خودش   ضد  بر  زور،  و  زر  اربابان  ضد   بر  ،بر ضد جامعه  انیطغ
 : کشدیم  چالش

 گردد  مرادم  ریغ  ار  زنم  هم  بر  چرخ
      

 چرخ فلک   از  کشم  یزبونآنم که    نه  من 
 ( 408)همان:                             

  از ین  یگاه  انسان   چون  است؛   لذت  جادگر ی ا  دارد،  خودش   ه یعل  حافظ  که  یانطغی
  حافظ   گویی.  مینیبیم  حافظ  شعر  در  را  شورش  نیا  ما   و  کندشورش    خودش  برضد  ،دارد

با  بوده  متوجه  کامالً ا  دیکه    ز ی ن  گرید  ییازهاین  .کند  توجه  انسان  یوجود  یجنبه  نی به 
از تمام این  و...    یروحان  از ین  انسان،  ی شهوان  ازی ن  از   پرداخت؛  آن  به   توانیم   که   هست

 .است توجهجالب   اریبس که شودیم  دایشعرش پ در  ییهاهنشان و هانمونهنیازها، 
 

 

 ی ومندگ گفت . 4. 2
بنا بر باور  است.   «ی »گفتگومند  ، شعر حافظ   در  ساز یی با ی ز   ی محورها   ا ی از اضالع   گر ی د ی ک ی 

  یاس ی س   و   ی اجتماع   ی گستره   به   ی وقت   ات ی ادب   نقش .  ست ی ن   جدا   ی دئولوژ ی ا   از   زبان   باختین 
 .  ( 401:  1387،  )رک. نامورمطلق   شود ی م   شتر ی ب   زبان   ی دئولوژ ی بار ا   ر ی ناگز   شود، ی م   ده ی کش 

  معروف   یگفتگوها  و   هابحثاز    را  یگومند وگفت  یسرچشمه  ای  شهیر  ی،برخ
  نخست   یمهین  در  او.  پهیمون   نام  به  یروم  یلسوفیف  از  گر ید  یبرخ  و  دانندیم  سقراط

  طبس   به  یآزاد  از  پس.  است  بوده  برده  آغاز  در  و  کردهیم  یزندگ  یالدیم  دوم  یسده
 ن یااز آثار    یز یچ  متأسفانه.  شودیم  زیطنزآم  متون  یسندهینو  و  خواندیم  فلسفه  رود،یم
»  ها،یروم   اما  ؛نمانده  یباق   لسوفیف فیلسوف  از  را  «پهیموناصطالح  این  . رندیگیم   نام 
ادب  ی اگونه  ی درباره  اصطالحبه  «پهیمون» مکالمه    که  کندیم   صدق   یاز سخن  اساسش 

 یباورها  و  ضوابط  از  ،ندر آگیرد و  درمیرند و شوخ    فی چند حر  انیم   مکالمه  این.  است
آنان،  کنندیم  استفاده  یاخالق  و  یاجتماع   است؛   بازار  و  کوچهمخصوص    لحن  و لحن 

معلم با    کی   گاهیجا  درسقراط    یاست در گفتگو  ممکن  که   فاخر  ی فضاو    زبان  نآ  یعنی
  ی برا  نهیزم  و  کندیم  دایپ  گرید  یشکل  ،زبان  و  شودیم  شکسته  نجایا  رد،ی گشاگردش درب

.  شودیباشد( فراهم م  یزبان رسم  ایمسلط دربار    یصدا   ،اگر صدا  یعنی)  گرید  ییصدا
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  یی فضا  نظربرسد، که ممکن است مبتذل به  یات یبا استفاده از ادب  وه،ی ش  نیفرد به کمک ا  نیا
 گفتگو  و  ییچندصدا  یبرا  را  نهیزم  تازه،  یفضا   جادیا  نی ا.  کندیم  خلق  تازه  و  متفاوت

  مطرودان   و  انیپ و روس  دزدان  انی م  از  ی،ادب  یگونه  نیا  قهرمانان.  کندیم  فراهم  صداها  انیم
را    رند  ،میو به سراغ شعر حافظ برو  میمکث کن  جانیهم  اگر.  شوندیم  دهی برگز  جامعه

  ده ید  هاخانهیم   کنج  در  کهاست    و کسی  شدهو مطرودفرودست    یتیکه شخص  یابیممی
د.  کن یممتفاوت خلق    ییصدا  و  دهدیمرا در برابر قدرت حاکم قرار  او  حافظاما    ؛شودیم
  شکستن درهم  لیدلبه  شد،  گفته  یا اسطوره  یها تی شخص  یدرباره  طورکههمان  صدا  نیا

  ز ی نوع طنز که ست  ن یو ا  اتیادب  ن یا  یی ازهانمونه.  است  یدن ی جذاب و د  ار یبس  ،قرمزهاخط
 ، عبارتند از:استبا افراد مختلف 

 عنان رود  رعنان ب حشر روز هـــ ک ترسم
         

 خوار شراب  رند  یو خرقه  خیش   حیتسب 
 

          (333: 1371)حافظ،                      
 

 حور   اری   و  است  قصور  شرابخانه  را   ما              دواری ام است   قصور و حور به اگر زاهد
 

 ( 343:)همان                               
 

 رودینم  یار ـــاز تو کـچو از نم  زاهد
                

 من   ازیه و راز و نــــشبان  یــهم مست  
 

 ( 545:)همان                               
 

دارند ـــدل  رــــیز  به کمندها  ملمع   ق 
 

 ینب  نانی آستکوته  نــــیا  یــــدرازدست 
 

 ( 548)همان:                              
                                                                جج

 

این به  توجه    به   زیطنزآم  و  متفاوت  یشکل  به  گونه شعرها روشن است که حافظبا 
 :است  رفته زاهد با جنگ و جدال 

 را ذوق باده خواهد کشت   مانیپش  زاهد
          

 یمانیپش  کاورد  یکار  نــمک  الــــعاق 
 

 ( 645:)همان 
 

  د ی شا  و  متفاوت   یهاتی شخص  نیهم  انیم   تقابل  یجهی درنت  که  حافظ  طنز  ی هانمونه
زاهد   الحال،معلوم  هایبعض  نظر  از جا  یبا  ایجاد    دارد،  خود  زمان  در  ژهیو  یگاهیکه 

 است.  ادی ز اریبسشود؛ می
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 ی ر یگجهی نت. 3
  شعر   در  که  ییگوفتگ  ؛را فراهم کرده است  گوفتگ  ینهیزم  خود   اشعار  در  حافظطورکلی  به

  و   ثابت  یر یمس  گر،ید  شاعران  اگر  یعنی  ست؛ین  فراهم  اندازه  نیا  تا  ما  گرید  شاعران
  صله   گرفتن  یبرا   که  دانندیم  خودشان  یفهیوظ  و  برندیم را جلو    دهیقص  نام  به  مشخص

  ی ر یمس  در  حافظ  ( شعر بسرایند و مدح کنند،!اسب  کاه  گرفتن  ی برا  حتی)  گر ید  زی چ  هر  ای
است  باًیتقر  فشانیتکل  شاعران  گرید  .کندیم  حرکت  گرید   طرف   کی  شاعر  ؛مشخص 

از باال با مخاطبش    کهنیا  یجابه  او.  چنین نیست  حافظاما    گر؛ید  طرفمخاطب    و  نشسته
موضع   از  و  کند    مخاطب   کنار  در  بزند،  حرف   اوبا    زدانی چهمه  کلِیدانا صحبت 

نگاه    دید  ن یا  از   یوقت  ن یبنابرا  رد؛یگیقرارم حافظ    او   که   دیآینظرمبه  نیچن  شودبه 
  کند یم  برقرار  ارتباط   اوموضع برابر با    از  بقبوالند؛ بلکه  مخاطبرا به    ی زیچ  خواهد ینم
را   آنخوانش بسا لذت چه  وکند می  همراهحافظ  یهاغزل   با را مخاطب   احساس، نیا و

 .کندیم دوچندان
  به   طرفهکی   خواهندیم   که  یواعظان  سخنان  به  جامعه  ،میرویم  جلوتر  هرچه
با    که  است  یکسان  ازمندین برعکس    و  کندمی  ازی ناحساس    کمتر  کنند،  یامرونه  مخاطبشان

  خواهم یم  دیبگو  که نیا  نه  ؛کند  دعوت  ستنیز  بهرا    او  بزند؛  حرف  برابر  موضع  از  ها انسان
  ی زندگ  چگونه  کن؛  یدگزن  د یبگو  ،یرستگار   یادعا   یجابه  کند  تالش .  کنم  رستگارتو را  
  ن یاز ا  یول  دیبگو  دستی ازینسخن  یگاه  حافظ. ممکن است  یدانیم  خودت  را  کردن

روش گفتگو    نیا.  است  بخشلذت  اریبس  نیا  و  دیگوینم  چندان سخن   طبشموضع با مخا
 .  شودینم دهیدشکل  نیابه   گرید شاعران شعر در

 با   روشدنروبه   و  دنیشنو    یطلبتنوع  .است  انسان  ی ازهایناز    یکی  تیروا  دنیشن
  لذت   حافظ  متنوع  و  مندتی روا  شعر  از  معاصر  انسان  .است  انسان  گرید  یازهاین  از  ،تنوع

  توانمند   که  یافراد  ای  حاکمه  قدرت  یجلو   ،قدرت  با  شعرش  در  حافظ  کهنیا  .بردیم
کرده است،    رشانی تحق  و  رفته    فراتر  نیا  از  و  زده      را  شخود   حرف  و  ایستاده  ،هستند
 شده بوده  فروخورده  ،زمان  گذر  در  کهسر داده    یادیفر  خصوص بهاو    بخش است.لذت
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است.  ابرازش  تجرأ  و نداشته  آمیخته  نیهمچن  وجود  او  از  شعر    ، یحماس  یفضا ای 
  طنز   زبان  ی این عوامل و. مجموعهاست  ...و  یجد،  طنزی،  شوخ  ،یمعنو  ،یماد  ،یمیتعل
ا   که   یتی شخص)  شود  خلق  متفاوت   یتیشخص  طنز،  کاربست  با  زمانهم  کهشکل    نیبه 
  مباحث   از  (کندیم  ییزداییآشنا  ها یرانیما ا  تی ذهن  ازو    شکندیم  را  قرمزها خط  از  یاریبس

  با   ای   ،هستند  ران یکه خارج از ا یکسان  دی . شااست حافظ  شعر   یشناس ییبای ز  یحوزه  مهم
و   ی فرهنگ  ی نهیشیپ  آن  و  ستند ین  آشنا  چندان  یران ی ا  یجامعهبا    ی حت  و  یفارس  زبان

حافظ    از  ندارند،  را  انی رانی ا  یاجتماع   ن یا  با  هایرانی ا  ما  اما  ؛نبرند  لذت  قدرنآاشعار 
 ناخودآگاه   م،یاکرده  توجه  آن شده و کمتر به    جادیا  ایکه در ما بوده    ییازهاینو    هایژگیو
  ی تقابل  ساختارخود را در   سخن او   کهن یا از  و میشویم دهی کش حافظ یها غزل   سمت به

 اصلرا    آنو    ندیگویم  سخن  ناز آ  انی ساختارگرا  که  یتقابلیم.  بریم   لذت،  کرده  نیتدو
زندگ  یها تیروا  از  یاریبساساس    و در  بزرگ حاضر  و  نگاه    نیا.  دانندیم  یکوچک 

از خواندن سطح شعر حافظ لذت ببرند و   کمتر،  دانش  با  افراد  که  شودیم  باعث  ییروا
  ی برا   لذت  نیا  نیبنابرا  ند؛سرمست شو  شتریب  آنبا فرورفتن در عمق    ترختهیافراد فره

  ی ا گونهبه  و  است  یجاودان  ییگولذت    ن ی. استین  خاص زمان    ک یبه    متعلقو    هست  همه
  حافظ   شعر   شود یباعث م   ش ی زا  ن ی. ادارد  شی زا  و  کند یم   یبازساز   را  خودش  مختلف
 .  باشد ترجاودانه
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 انسان امروز و   حافظ
 

 اصغر دادبه
 دانشگاه عالمه طباطبایی 

 
 چکیده 

)صفات    ایل )حرص و طمع(« منشا رذ است که »آز   آن  بر   ، حافظ، چونان حکیم فردوسی
 ناپذیر ها و درنتیجه سبب فجایعی جبران ها و انحصارطلبی نظری بد( است و موجب تنگ 

  . )صفات نیک( است  فضایل  ی شود. درمان بیماری آز، عشق است و عشق، سرچشمه می 
ها باورداشتن آن   ی توان به فضایلی دست یافت که ازجمله می   ، با گرویدن به مذهب عشق 

مردم است. حافظ    ی ی و آزادگی برای همه صلح و آشتی و حق آزاد به تکثر دینی، اصالت  
تنها نه   ، ترین زبان و بیان گزارش کرده و از این طریق این معانی بلند جاودانی را با هنری 

 .جوگران حقیقت در تمام اعصار تاثیر نهاده است و که بر تمام جست   ، بر عالقمندان خود 
 .عشق روز، حافظ، صلح، ن امانسا آزادی و آزادگی، : یدیکل  یها واژه 

 
 دارد؟  یحرف، چه انسان امروز یبرا  حافظ :  آمددر. 1

گرفتن  »در مرکز توجّه قرار  هایامروز  ریتوجّه و به تعب  نیگرفتن اشدّت  ای  ،به حافظ  توجّه
معاصر  ا ی  ر یاخی  هسد  در  ،حافظ« روزگار  مردم    قت یحق  نی ا  گر تیحکا  ،در  که  است 

  ی برا   ی بدان معناست که حافظ حرف  یهمدل  ن یا  .انددهیرس  یمدلروزگار ما با حافظ به ه

 
    استاد فلسفه اسالمی و ادبیات عرفانیadaadbeh@yahoo.com 
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مردم با او به   ،نداشت  یکه اگر حرفاجمال ماجراست؛ چرا   نیا  .استداشته    گفتن به آنان
رنج  دندیرسینم  یهمدل و  دردها  آرمانو  و  آرمان  یهاها  و  دردها  را  خود   یهااو 

آرمان   یجووو جستخاص و عام    یوخواجه، آن هم از س  وانی. تفأل به ددانستندینم
از طبقات مختلف هستند و    زنندگانتفأل   است.  دگاهید  نی هم  دی مؤ  زین  اوخود در سخن  

ی  محققانی هم که موضوع تحقیق را صرفاً از منظر علم  ها دارد.همه حرف  یحافظ برا
نفکران  وشر  توجّه یابند.  هایی مناسب حال و هوای امروز مینکته  ،نگرند در سخن حافظمی

حافظ،   به  حاضر  روزگار  پیامدر  یافتن  البد  هم  و  خواجه  سخن  در  روشنفکرانه  های 
 . (535-523الف:  1391 ،دادبهرک. ) است درخور توجّه یتیحکا

 

  یشناسو روان کیز یف زیموضوع: ست   طرح. 2
  که در زبان (  The Story of philosophy)  داستان فلسفهدورانت در کتاب کوچک    لیو

برگسون سخن   یهاز فلسف  خواهد یفلسفه ترجمه شده، آنجا که م خ یبا عنوان تار ی فارس
مردم اروپا    ، د ی افزا ی و م ا .  ک«ی ز ی و ف   ی شناس نبرد روان   ا ی   ز ی ست » :  ند ی گز ی عنوان را برم   ن ی ا   د ی بگو 

نوک  آن بر    دن ی کردن وجود روح به شرط د و باور   یی گرا وماده   ی گر ی اد سه چهار قرن م  ی ط 
از    توان ی م گشتند که    ی سخنان   رش ی پذ   ی ه )= سخن بروسه(! خسته شدند و آماد   ی جراح   کارد 

ه  بود ک   ن ی کرد. چن   ر ی تعب   ی و روحان   ی معنو   ی ها دگاه ی د ی،  گر ی خالف ماد   ی ها دگاه ی ها به د آن 
وجود   رش ی آن شرط پذ  ی عرضه کرد که مبنا   ی عرفان   ی ا ه برگسون ظهور کرد و فلسف  ی هانر 

با    ن ی زم ران ی ا  ی اشراق  ی حکما   ی وه ی نبود! برگسون، به ش  ی اح ک کارد جر آن بر نو   دن ی روح، د 
از شهود سخن  ،  خود   ی ژه ی و   رات ی تعب   و   خود   روش   با   البته بر کارکرد عقل،    د ی تعّقل و تأک   د یی تأ 

گر خام است و آنگاه پخته  که عقل استدالل   د ی باور رس   ن ی بد   ی ا گونه   به چونان حافظ  گفت و  
  ی صدا  یی کند. تو گو  دا ی توان شهود پ  ی و در پرتو عشق و مست   ابد ی   ی ف ی ک  ی تحّول   که  شود ی م 

 که:   د ی شن ی قرون و اعصار به گوش جان م   ی در ورا حافظ را  
 ر ـــب خانهیم  هــب خام ردـــخ نیا

 
 جوش  به خون آوردش لعل یم  تا 

 

 ( 244:  1387،حافظ)
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عقل  ( و آنجا که   Bergson,1912:   69 ,7)   یار و مددکار عقل است شهود،    که   کرد می اعالم    و 
توانا می فرومی  را در کار دریافت. حقیقت  ) ماند، شهود ما  (.  Bergson,1944: 195سازد 

به مرحله توان شهود را  چنین است که می  تعّقل    : 1335  دورانت،  شمارآورد )رک. ی عالی 
کارکرد  منکر   یاشراق  یهمانند حکمااین سخنان بدان معناست که برگسون  .  (373 -372

  - یونانیکه من آن را »عقل    یعقل)که کار عقل است    یاستدالل برهان   ل نبود و بر لزومعق
سان آنو    نیزمرانیا  یحکما  یوهیاما باز هم به ش  ؛دیورزیم  دیتأک (  امدهینام  «ییارسطو

کارکرد    داشت؛یم   زی ن  گری اند، از عقل انتظار کارکرد در شدهو حافظ متذکّ  یکه سهرورد
  ی ونانی» عقل    لیاز تبد  گری د  یبه زبان  یی. تو گوقتیحق  یواسطهیب  افتیدر  یعنی  «؛شهود»
رندانه! تا  خرد  ا یاز خرد عشق   گفت؛یسخن م «یافالطون-یرانی به » عقل ا «ییارسطو –

ا نگاه  نیبا  به    میتنظ  گرید  ینیباندازد و جهان  انبه جه  گرید  یخرد،  که    ی ازهاینکند 
بود. رخ داده    یرانیدر حکمت ا  شی ها پکه قرن  یهد؛ کارپاسخ د  زی ن  یو انسان  یمعنو

نگاه با  اشراق  یبرگسون  حکمت  جهان  یسهرورد  ی در  در  حافظ،    ی هرندان   ینیبو 
 !اریآن د یحافظ و مولو  یفرنگ بود و با نگاه   یسهرورد

در    ،در غرب و به تبع غرب  ییگراو ماده  یگریو ماد   یزدگنی: ماشپرسمیم  اکنون
مردم غرب و    نخست،  ،شدّت گرفته است؟ و مردم جهان  ای   افتهی  فیهان تخف سراسر ج 

که برگسون ظهور    یبا روزگار  اسی نقاط جهان، امروز، در ق  ری ها مردم ساهم به تبع آنباز  
  ی نکته  ن یبر ا  شتر؟یب  ا یاند  کمتر خسته  ن یماش  ی هو سلط  یی اگرو ماده  ی گریکرد، از ماد 

  ن ی( تأمیماد  یزندگ)ص(، اگر امر معاش )یگرام  امبریپ  ی ودهکنم که به فرم  دیتأکمهم  
دادن به تیّاهم  یو به بهانه  ستین  یکردنانکار  .گرددینم  نی( تأمنیدنگردد، امر »معاد« )

ناسازگار  )ص(  امبریاست که آشکارا با سخن پ  ی امغالطه  ،یماد   یکردن زندگینف  ت،یمعنو
  ی گریماد  ریاس  ،شی از پ  شیکه ب  انسان امروز  یو سرگردان  یخستگ  گمان،یب  ،یاست. بار

امروز    ری ناگزهبو    و انسان روزگار برگسون است   روزیاز انسان د  شی است، ب  یزدگنیو ماش
  ن یهم  است. به  روزی از د  تردارینمع  یاو بس  یها برا و حافظ  هایها، مولوبرگسون  یها امیپ

 شهیهمحافظ،    میبنگر  کین   نوچت.  اس  افتهی  گرید  یدر غرب تولد  یسبب امروز مولو
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  ی هدوبارتولد    ،یمولو  یدارد که تولّد دوباره  ریچشمگ  یحضور داشته و اکنون هم حضور
دو  هم تواند بود که هر    یمولو   یحافظ، حضور دائم  یهست و حضور دائم   زی حافظ ن
 .اندرانیا یو اله  یفرهنگ انسان یسخنگو 

 ان یرا چگونه ب  هاامیپ  نیدارند و ا  ییهاامی پ  هچمردم روزگار ما    یبرا   انیسخنگو  نیا
طرح    گونهنیچون موضوع بحث ما »حافظ و انسان امروز« است، پرسش را ا  کنند؟یم
  کند؟یم  انیرا چگونه ب  هاامیپ  نیدارد و ا  ییهاامیمردم روزگار ما چه پ  ی: حافظ برامیکنیم

لفظ به  بحث  )  گفتن«  »چگونه  ی شگیهم  تی حکا  ،یپرسش دو بخش  ن یدادن به ادر پاسخ
  هر  به  دادنپاسخ  یبرا  و ردیگیمما قرار  ی رو شی بحث معنا( پقدما( و »چه گفتن« )  ریتعب
  ان یب  نقش  حیتوض  به  دوم  بخش   در  و  حافظ  یها امیپ  نییتب   به  ،اول   بخش  در  پرسش،  دو

 .میپردازیم خواجه یهنر
 

 حافظ   یها امی پ . 1.2
  حافظ،   که  است  آن  پاسخ  دهد؟ یم   ما  روزگار  انسان  به  ییها امی پ  چه  و  دی گویم  چه  حافظ،

 پرسش هم پاسخ داده است:   نی، بدبه اجمال  زیآممفاخره  تیب کی یط خود
 تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند   نقاب                             شهی حافظ نگشاد از رخ اندکس چو 

 

 ( 193: 1387،)حافظ                     
 

  شه یکدام اند  ،نقاب از رخ او برافکنده است  گرانیکه حافظ بهتر از د  شه«یآن »اند  اما
  دارد؛  جنبه   دو  و  چهره  دو  که   «عشق  خرد برآمده از  »  یشهیاست: اند  نیااست؟ پاسخ   

توص  ی سلب  یجنبه ترک    ه یکه  جنب  «آز»به  و  به    یجاب ی ا  ی هاست  دعوت    ا ی   «عشق»که 
 به مذهب عشق است: دنیگرو

   آز  ترک به  هیتوص. 1.1.2
ا فرهنگ  د  رانی در  از  بهمانا    «آز»  ن،یزمرانی ا  ختگانی فره  دگاه یو  و    یی جوشیطمع 

و  د یآیمشماربه  لیمادر رذا ،و به اصطالح ها یبد ادیبن .است ی آدم ازیو فران ی رضروریغ



 21  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حافظ و انسان امروز

 

  ی منیاهر  یآز صفتکه    ست«یدر جهان بدتر از آز ن  ی »بد  ران ی بزرگان فرهنگ ا  حیبه تصر
 :   یاست و دشمن انسان و فضائل انسان منیاهر یدهو زا

 رمن استــ آه  یبا را گرت دل نه  

                
 آز منگر که او دشمن است   ی وـــس 

 

   (395:  1،ج1387ی،)فردوس      
 

  ، ندیبر تخت خرد نش  «آز»  یمنیکه چون صفت اهر  ورزدیم  د یمعنا تأک  ن یبر ا  یفردوس
و به رنج و درد    داردیموا  یمنیاهر  ی به کردارها  ،حاکم گردد  ی دمآ  یهوجود و ارادبر  

  توان یم  دونی و ازجمله در داستان فر  شاهنامهرا در سراسر    یمعان   نیا  .سازدیمگرفتار  
  ؛ فردوسی، 236- 235،  425همان:  نمونه،  یبرا نیز    58:  1،ج1387ی، خواند )فردوس  و   دید

)آز(   ،یجایجا  زی ن  یاسالم   اتی روا  در(.  1245و    1239و    652:  2ج   ،1387 حرص 
  ها یآز( خاستگاه کاست) حرص شده است که دیتأک معنا  نی ها بر اآن یشده و ط دهینکوه
 . (231  :1ج   ،1378  ، یآمدیمیتم)  وب«یرالعیکث  یمَوقعٌ ف  »الحرصُاست:    اریبس  ی هابیو ع

  ک یراست که ه یموضوع ،یثیو حد ییو حرص در متون مختلف روا شاهنامهدر  آز
که در فرهنگ   مقام مورد نظر است آن است  ن یدارد. آنچه در ا  ازی مستقل ن  یقی به تحق

بن  ب«ی تهذ »  ،رانیا ترب  میتعل  یادیرکن  الزم  آمدهیمشماربه  تیو  هم    بیتهذ   یهاست. 
  ل ی فضاشدن به  آراسته   ا ی  هی و تحل  صفات بد( ،  هایبد)  لیرذااز    ه یتخل  ه؛یاست و تحل  هیتخل

  د ی آز(« تأک)از »حرص    یوجود آدم  ی هیبر تخل  انیم  نیصفات خوب(.  در ا  ،های خوب)
حرص    یلهیرذ  ،دیگوی، آنجا که از مهلکات سخن مسعادت  ی ایمیکدر    ی شده است. غزال

از مرا  مهلکات  مقام  (.  212:  1371،یجی اله  یریاس رک.    زی)ن  شماردیجمله  در  حافظ 
-یخالشدن )ه یتخل  ران،یفرهنگ ا  انی نگوسخ  نیتراز بزرگ  ی کیکم  دست  ا ی  نیتربزرگ

  ن ی و دفع ا   داند ی م و سلوک رندانه    ر ی ها س حرص را حاصل سال   ی له ی از رذ شدن( پاک، دنش
  ییرها   ن ی از ا   ، غزل   ک ی او در مطلع    . شمارد ی بزرگ م   ق ی و توف   ی رند   ی ه ّشر بزرگ را الزم 

و    ن ی اد ی بن   ی بلکه اصل   ، ت س ی ن ساده    ی امر   یی رها   ن ی ا   ابد ی که خواننده در   د ی گو ی سخن م   نان چ 
 بخش است: نجات 
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 رد حرص به زندان کردم ــخ  یتا به فتو   دان کردم  ـمذهب رن یروـ ـیپ  هاال ــس
 ( 264:  1387،)حافظ

 : میخوانیو م میدهیخواندن غزل را ادامه م یوقت
 راه   بردم  خود  به  نه  عنقا  زل ـسرمن  به  من
 گنج روان  ین اــ فک  شمیبر دل ر  یاهیسا
 

 کردم   مانی سل  مرغ  با  مرحله  ن ــیا  ع ــقط 
 ... کردم    ران ی و   تو   ی سودا   به   خانه   ن ی ا   من   که 

 

 )همان(                                      
غزل هم در    یمحور عمود  ،هایامروز  ری و به تعب  اتی اب  ییمعنا  ی وستگی اگر به پ  یحت

  ی قاتیتوفو    شودیم   انیمطلع غزل ب  یکه آنچه در پ  میابییدرم  م،یخواجه قائل نباش  یها غزل 
معرفت    افتنیاست از    یانی بردن به سر منزل عنقا« که ب: »راهدی گوین سخن مآکه شاعر از  
  قت یحق   افتیدر  یهدوست« که الزم   یدل به سودا  یکردن خانهرانیو »و  قت یقو کشف ح

دن  رکزندان»به    یدر پ  ،وصول و وصال حق است، جمله  یهالزم  ،اهل عرفان  ریبه تعب  ایو  
بوده است و هم    ثیحد  و  قرآنحافظ، که هم حافظ    دیتردیحرص« به بار آمده است. ب

پ  شاهنامه هنگام    شیرا  داشته،  پ سال )  مطلع  نیا  سرودنچشم  رندان   یرویها  مذهب 
بلند شاعرانه ا  ،اشکردم...( طبع  در    ا ی دآگاه  ورا خ  یمعان  نیتمام  نظر گرفته  ناخودآگاه 

گنجانده  غزل    کی مطلع    یهدر کوز  یغزل و با نگاه   یهکوز  دررا    یاز معان  ی است. بحر
بر ترک  یرا مبن   یوسفرد  میحک   یها دی سخن خواجه هم تأک  یکه خواننده  ی اگونهبه  ؛است

پ)  آز م   ش یحرص(  احاد   آورد، ی چشم  مفاد  حد   ی ث ی هم  موقٌع    ث ی چون    ی ف »الحرُص 
  ی چشمه سر که آز )حرص(    م ی ر ی و بپذ   م ی بدان   ی از آن سخن رفت. وقت   تر ش ی را که پ   وب«ی ِرالع ی کث 
  ، که در آن   م ی بر ی م ی خواجه پ   ی دعا   ی معان   ی است، به ژرفا   ل ی مادر رذا   ، و به اصطالح   ها ی بد 
دارد و به  )آز( مصون    ی طلب افزون   ی ده ی تا او را از صفت ناپسند   خواهد ی جهان م    ی خدا   از 

است و نه در   ی سند خر  در  ی آراسته گرداند که سود واقع  «ی »خرسند  لت ی فض   ا ی  ک ی صفت ن 
 و آز:   ی طلب افزون 

   خرسند است شیاست با درو یبازار اگر سود نیا در
 ی و خرسند یشیمنعمم گردان به درو ایخـدا                            

 ( 336: 1387،حافظ)                                                                         
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سخن  از آن    رانی پردازان در فرهنگ اهی نظر  یکلطورکه حافظ و به  یو خرسند  یشیدرو
از    دنیبرو    ینینشو گوشه  ای است و نه دعوت به ترک دن  یشگ یگداپ   ینه به معن  ،ندیگویم

آز،    یماریب  بهکه    یا درمان درد فرد و جامعه  یاست برا  ییداروبلکه نوش  ،جامعه و مردم
  شناسد یمرز نمار آمده است. حرص و آز اندازه و  گرفت   هاست،یمار یاز ب  یاری که منشاء بس

از آن ببرد   یابهره  یآنکه حت  یب  طلبد،یم  شیو ب  دیجویم   شیآزمند هردم ب  و  صیو حر
  ستی. بکندیم  یزندگکه در آن    یا هم به جامعه  رساند،یم  انیهم به خود ز  ،کار  نیو در ا

  ی سرگذشت بازرگان ( به  109:1362  ،یسعدرک.  )  گلستانباب سوم    تیحکا  نیکمیو  
در    اوخدمتکار«.    یهآزمند اختصاص دارد که »صد و پنجاه شتر بار داشت و چهل بند

خود،    ی تجار   ی سفرها   ن ی از آخر   ی ر ی پ   ی ه و در آستان   کند ی م   دار ی د   ی با سعد   ش ی ک   ی ره ی جز 
  ان »ز هدف که    ن ی با ا   د ی گو ی م متمدن آن روزگار است، سخن    ی ا ی دن   دن ی که مستلزم درنورد 

  ده ی و شن   ده ی ها که د از آن   خواهد ی م   ی سعد . چون از  ند ی بنش   ی پس ترک تجارت« کند و به دکان 
 : کند ی م   د ی تأک   ان ی ب   ن ی ترک آز با ا بر    ی عن ی در قناعت    ی سعد   د ی است سخن بگو 

 خاک گور  ای قناعت پرکند  ای را   ادوستی: چشم تنگ دنگفت
 )همان(                                                                                           

عمل  قناعت، اصطالح حکمت  در  است  ی که  فضائل  تعب  یریتعب   ،از  معادل    ر یاست 
است، هم موجب    یهم عامل سعادت فرد که «یو خرسند  یشی»درو یهعارفان  -شاعرانه

 (. 36همان:)  داستگچونان گدا که اگر همه عالم بدو دهند باز هم  . آزمند  یسعادت جمع
  ی از ین  ی و هرگز احساس ب  د یجویم   ش یب  ،است  آزمند اگر همه عالم بدو دهند باز هم  

قناعت( البته  )  یو خرسند   یشیدرو  ی ه. الزمرسدیو سعادت نم  ی و به خرسند  کندینم
ن اصل  یضرور  یازها ی رفع  حاصل    یزندگ  ی و  و  خوشبختاست  احساس  است.   یآن، 

  داستیاست و پ  بکاذ  یازها یخدمت ندر    دیآیمباربه  یبخترهیت آز( که از آن  )  ییجوشیب
ن  ،یکاذب  چیکه ه نبوده  چیها در ه! قارونستیصادق  و   یاند که آزمند زمان خوشبخت 

 : آوردیمبارقناعت است که سعادت بهو  یاست و تنها خرسند  یعامل بدبخت  ،ییجوشیب
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 خدا را صرف عشرت کن  یدار یاگر خرده گل چو
 ی زر اندوز یها داد سوداقارون را غلط که                        

 ( 344:  1387،حافظ)
  ی ار یبس  ،هامآب یفرنگ   ر یبه تعب  ایها  از اضطراب  یاریکه در روزگار ما بس  ستین  د یترد

  د یاما ترد  ؛است  یضرور  ی ازها ینشدن نو برآورده  هایکشحق  دادها،یها معلول باسترساز  
بر    د یتأک  ا یو آ  هاست ییجوشیو ب  ها یآزمند حاصل    هایشان یاز پر  اری که بس  ستیهم ن

آن هم از زبان    «یو خرسند   ی شیو دعوت به »درو  خرد«  ی به فتو  ردنکن»حرص به زندا
 د؟ یآینمشمار بهدر روزگار ما  یو ضرور یجدّ  ازین  کی ،مانند اویب انیحافظ و با ب

 . دعوت به عشق 2.1.2
برآمده از   یشهیاند یجابیا  یجنبه ،قعش  مذهب به دنیگرو به دعوت ای عشق به دعوت

حافظ   ،رایز  ؛ورزد  یم  دی به ترک آز بر آن تأک  هیخرد عشق است که خواجه پس از توص
 همان:)  ل«یقال و ق  گریدکه بر آن بود »سخن عشق است و    یسعد  ،چونان استاد سخن  زین

و    یرند  قیر»ط   :داردیاعالم ماست و    یباور است که راه، راه عشق و رند   نیا  بر  (.63
  گانه ی  یاغم عشق را قصه  ا یعشق  که او    (165:  1387)حافظ،خواهم کرد«    اری عشق اخت

   :دارد و نامکرر است یجمله تازگ آنگوناگون از  یها که گزارش داندیم
 نا مکرر است   شنـومیهـر زبان که مـ کز عجب  نیغم عشق، و  ستین شی قصه ب کی

 (115همان:)
  ی شهیمختلف اند  یهاها و جنبهبودن است که جلوهنامکرر داشتن و  یتازگ  نیهم  و

. هر نظام  کندیهنرمندانه و الجرم مؤثر عرضه م یانیزبان و ب یو ط ردی گیمحافظ را دربر
به دو   ینظر   یهدر حوز  یاسالم   –  یران ی ا  یبر طبق سنت فلسف  ینیبو هر جهان  یفکر

معرفت  یشناسجهانبخش   به   ای  یعمل  یهحوزدر  و    شودیم  میتقس  یاس شنو  اخالق 
از    ز یحافظ ن  یرندانه  ینیب جهان  ای  ی مُدُن. نظام رند  است ی منزل و س  ر یاخالق، تدب  بیتهذ 

 (.48- 39  :1373،دادبهرک.  )  امخود از آن سخن گفته  یو در جا  ستین  یمستثنقاعده    نیا
ا ا  نیدر  به  تا  آنم  بر  تأک  نیمقام  اگر در جهان  دی معنا    ، گراعقل  لسوفانیف  ینیبورزم که 
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  ، یو عرفان  یراق اش   یهاینیبدر جهان  ،ابدییبا عقل نظام م  یو عمل   یمختلف نظر  یهاحوزه
منشأ    و  یو عمل  ی نظر  یهبخش حوزهاست، نظامآن  یاز جمله  زیرندانه ن   ینیبکه جهان

  .(343:  1387،)حافظ ...«یو پر  یاند آدمعشق یهست  لیعشق است: »طف  ،کثرت

 شد و آتش به همه عالم زد دایعشق پ          دم زد یحسنت ز تجل ازل پرتو  رد      
   (152همان:)                                                                                                

  ن ینخست  ا یموجود    نیعنوان نخستشناسانه، به جهان  ییعشق در معنا  ،دو موردکه در هر   
ا  نیرفته است. همچن کارکثرت بهو منشأ    دهیآفر ابزار تصف  ،منظر  نیاز  باطن    یهیعشق 
 :یبر دل صاف قتیعامل حق  جهی درنتقلب( است و ، )دل 

 عشق   بیاد شی پ  ق ـــیب حقاـــ مکت  در

 ی پدر شو  یپسر بکوش که روز ی ان اـه 

 

 ی و زر شو  یـابیبق  ـــعش  یا ـــیمیا کــت   یاز مس وجود چو مردان ره بشودست  
 

 ( 366)همان:                                  
د   م  وانیدر سراسر  از عشق در  )اکثر  انیهم هرجا سخن  غالباً  به    بی قر  ت یاست، 

به معنا  یاگونهاتفاق(  در  تزک  یعشق  تصف  هی عامل  در  یهیو  و  معنا  جهینتباطن    ی در 
  ؛ اخالق است  بیعامل تهذ   ،عشق  زین  یعمل  یهرفته است. در حوزکارشناسانه بهمعرفت

  ر ی سبب تدب  ن یآز است. همچن  ، هاآن  یسرچشمه  که   ها یبد   ا ی  ل یرذا  از   اخالق  بیتهذ 
 (. 47-42: 1373دادبه،رک. ) استمُدُن   استی به س دنی بخشمنزل و سامان

و نظام    چرخدیحول محور عشق م  ،یاست که تمام  مباحث در مکتب رند  نیچن
  ی ها امی. پردیگیم  ه یعاشقانه ما  ینیبحافظ از عشق و جهان  ی نیباندر جه  یحکمت عمل

است و محدود به   «فرازمان»   »مذهب عشق«، که  ایعاشقانه    ینیببرآمده از جهان  یانسان
  ، حافظ، به گوش جانِ انسان معاصر  انیبا زبان و ب  مآن ه  ست،یخاص ن  یاو دوره زمان  
 . رسدیر ما مروزگاانسان 

  »مذهب   ریمذهب در تعب  .میریگیمی»مذهب عشق« پ   ای عشق«    نیی»آ  ادی ربنموضوع را ب 
  ی گفته   به  و  کنند یم  رجوع  بدان  مردم  که   ستین  نید  کی   از  ی اشعبه  یمعن  به  عشق«
  ی شافع   مذهب  مثل  نیست؛  مجتهد  ک ی  به   منسوب(  47ق:  1306)رک. جرجانی،  ی جرجان
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  ز یآماست محبت  یب عشق، روشذهم   بی . مراد از مذهب در ترکآن  همانندان  و  یحنف  ای
و مذاهب و   انیاد  روانی تا پ  شودی م  یآن سع  ادیبر عشق و محبت است و بر بنیمبتنکه  
درآورد که   ییفراخواند و تحت لوا یاوهیبه ش  ،ستندین  یو مذهب  نید  رویرا که پ  نانآ  یحت

نگراز هر   فرقه  چ ی ه  د،یآ  ستهیمنظر  و  بود  یافرد  نخواهد  آن مخالف  که    ؛با  آنان  مگر 
 ناسازگار باشد! تی و انسان  ینگاه انساننگاهشان با 

  ل یرذا  یبرخاستن جمله  ان یاز م  نیادیو علت بن  یو اخالق  ی انسان  ل یفضا  درما  ،عشق
نخوت و ناموس انسان  یعشق، دوا، دا«»اسطرالب اسرار خ نیا ؛است  یو اجتماع یفرد

 هست: زین
 ما   یسوداخوش  قــ عش  ی ا  اشـــشادب

ـ نام  و  وتـــــنخ  یدوا  یا  ما   وســـ
 

ـ عل  هــــ جمل  بـــ یطب  یا   ما  ی هاتـــ
 ما   وســنیجال  و  ونــــافالط   وــــت   یا

 (38: 1384،مولوی)                      
  ژه یوبه  ی،رانیتمام متفکران ا  دگاهید  ،است  یو انسان  یکه برآمده از فرهنگ اله  دگاهید  نیا  و

 است: بخش ییرس و رهاادی فر ،حافظ عشق و تنها عشق  یهفتحافظ و موالناست. به گ
 تیبر چهارده روا یر بخوانــرآن ز بــق حافظ  ار خود بسان   ادیرسد به فر عشقت

 ( 143: 1387،حافظ)                                                                              
.  بردیعشق نباشد ره به مقصود نم  نیاگر قر  ت،یه رواز بر خواندن در چهارد  قرآن  یحت  که

 گمان،یب  ،قرآن ز بر نخواند، اما عشق و اخالص داشته باشد  یاگر کس  ،وضع  نیدر برابر ا
عنوان عامل  بارآمدن عشق و اخالص، بههدف نهایی تعالیم قرآنی به  ،زیرا  ؛شودیرستگار م

است شفابخش که »فراغت    ییروحافظ دا  ی به گفته  ،یعشق و سرمست.  رستگاری است
و    یی رها  ،زدی برخ  انی از مخطا    ی هش ی( و چون اند162همان:خطا ببرد« )  ی شهیدآرد و ان
م  یرستگار  بهشودیحاصل  تأکنیهم.  عز  »جانب  کندیم  دی سبب  فرو    زی عشق  است 

 ن یچن(.  263)همان:  شودیم عشق از هر دو جهان آزاد    یهکه بند  (240)همان:مگذارش«  
اهل عرفان    ر یبه تعب  ،کالم  کی و در    هاستینظر تنگ  واز تعلقات   ییکه همانا رها  یادآز

  ی تا خود، به معن  شودیموجب م  ستاند،یانسان بازمرا از    تی که انسان  یلیشدن از رذاهیتخل
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بنگرد. ،  د«ی که »با  یابه گونه  گر،ید  یانسان، به گونهآنگاه به جهان و    .شود  »انسان«ی  واقع
انسان    دهد؛یها مورد توجّه قرارمتمام دوران  درو انسان را    شناسد یش، زمان نمگر ن  نیا

 . روزگاران گذشته تا انسان معاصر را...
کن  نگرانهییجز  میبخواه  اگر تأمل  عشق  مذهب  برخ  میدر  بر  برجسته  یو    ن یتراز 

ه  د: در نگاخواهد بو  نیچن  جه ینت  م،یانگشت نه   ،برآمده از مذهب عشق  ی انسان  یها امیپ
  است،   آز  و  حرص  هاآن   اد یبن  که  یلیرذا  ،(ی)صفات منف  لیرذاعشق، انسان را از    ،یکل

که    ی لیفضا  .دی آرایم)صفات مثبت(    ی لیفضا   بهعوض او را    در  و   سازدیمنزه و مبرا م
  ییچون تکثّرگرا  یلی از فضا  توانینمونه م  یبرابه مذهب عشق است.    شی حاصل گرا

 سخن گفت. یو آزادگ یبه آزاد  شیو گرا یلح و آشتبه ص آوردنیرو ،ینید
 

   ینید ییتکثّرگرا . 1.2.1.2
  افته یدست    یییشیآزاداندگوناگون به    ی هاشرفتیها، بشر در پرتو پسال   نیروزها و ا  نیا

باورها به  احترام  آن،  لوازم  ازجمله  که  ب  گرانید  ی است    رش یپذ   ی اگونهبه  سان،نی دو 
  یی و باورها  شندیندیب  گرید   ینوع  ،هم حق دارند  گرانیمعنا که د  نیا  رشی هاست. پذ آن 

باورها با  که  باشند  باورها  ایمن    یداشته  حاکم    جیرا  یبا  استو  که   یعنی  ؛متفاوت 
مورد توجّه بوده و    رانیاهمواره در فرهنگ    دگاه،ید  نی. استیگناه و جرم ن  ،یشیدگراند

در راه تحقق آن که همانا  اند و خاص داشته یتیبدان عنا ن یزمرانی ا ختگانی دست کم فره
تفکر،    خی در طول تار  اند.کردهکه جان نثار    انددهینه فقط کوش  ت،اس  یشیاندتحقق آزاد  

 ؛(یک یدئولوژی )ایکالم  دگاهید،یکیاند:  کرده  ییآراصف  گری کدیدر برابر    دگاهیدو د  وستهیپ
 دگاهیندارد و د  یسر سازگار   یشیانددگربا    ،نینخست  دگاهی(. دی)عقل ی  فلسف  دگاهیدوم، د

در دوران  تاریخ  است.    یش یبا دگراند  ی سازگارو    ی ادفکرتحقق آز  ی در تالش برا  نیدوم
گزارش از تقابل    نیتردهندهتکانو    نیترو آموزنده  ن یاتریاز گو   یکی  ،اسالم  ایران پیش از

آمده    ودمنهلهیکلدر    ب«یطب  یهیبرزوباب  »عنوان    زیر است که    ی گزارش  دگاه،یدو د  نیا
ا بر طبق  ب  روانیخسروانوش  بی طب  ب،یطب  یهیبرزو  ،گزارش  نیاست.    ی و  وردست  هکه 

(،  405:  1ج   ، 1345  ، مصاحب رک.  ) ترجمه کرد    ی آورد و به پهلو   ران ی را از هند به ا   ودمنه له ی کل 
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و در طلب    ابد ی ی دانش طب نم خود را در    ی فلسف   ی ها است که پاسخ پرسش   ی جستجوگر 
خود    ی ه تا مگر گمشد   آورد ی م   ی رو   ش ی روزگار خو   ی ن ی د   - ی خود به مکاتب فلسف   ی ه د گمش 

  رت ی او جز ح   ی ها ی جوگر و جست خود برسد. اما    ی ها رسش و به پاسخ پ   ابد ی را در آنجا باز 
کورکورانه و    ی دها ی تقل   ها، ی نظر تنگ جز    ، ابد ی ی و م   ند ی ب ی که آنچه م   آورد ی با نم به   ی حاصل 

  نی بنابرا   ؛ ( 61  : 1388  ، دادبه رک.  )   ست ی ن   ان ی ز جلب سود و دفع    ا ی جان    م ی باورها از ب   رش ی پذ 
مکاتب    روان ی و پ   ان ی ]=ارباب اد   شان ی ا   ان ی ... و اختالف م »   : کند ی اعالم م   د ی زده و ناام رت ی ح 
  ن ی در ا   ک ی هر   ی و را   ت ی نها ی کار، ب  ی خلق و انتها   ی خالق و ابتدا [ در معرفت  ی فلسف  - ی ن ی د 

 . ( 48  : 1384ی، )منش ی«  ، مخط [ شد ی اند ی که چون من نم آن ] خصم  و    بم ی مقرر که من مص 
ره به مقصود    هایدئولوژی ا  یهدر حوز  یجوگرواز جست  هیاست که برزو  نیچن  و

  ، دیبارآبه  یاست که اگر آزادفکر   یفلسف  –  یعقل  یدگاهیاو د  دگاهیکه اساساً د  بردینم
  پردازد یم  یانسان  –  یعقالن  یریگمعدل   کیسرانجام به    ی. و دیبارآبه  دگاهی د  نیاز اکه    دیبا

( و  50:)همان  است«  انیهمه اد  یهکه زبد  ریمالزمت اعمال خ  برخود او »  ریتعبکه  به  
  ی تا خردمندانه زندگ  آوردیم   ی( روهمان)  طبع است«  دهی عقل و پسند  یستودهبدانچه »
و خصم،   بمی من مص»  :دیبدهد و نگو  دنی شیحق اند  زی ن  گرانیآرامش برسد و به دکند و به  

.  دیپویگمراه است و راه خطا م  شدیاندی( و آن کس که چون من نم48:)همان  «یمخط 
شیوه در  ین  ا  است.  نیزمرانی متفکران ا  یانسان  - یعقل  یهادگاهیاز د  یا گزارش، نمونه  نیا

دوره  یدوره این  در  یافت.  ادامه  نیز  میهنمان  و    ،اسالمی  ظهورکردند  بزرگ  متفکرانی 
گرفتند. این متفکران از آیین اسالم  تی اسالمی پیأهای فلسفی نیاکانمان را در هیدگاهدی

دست دادند که با روح توحیدی اسالم نیز سازگار است. ازجمله  تفسیری خردمندانه به
سیر، تاکیدورزیدن بر حاکمیت عشق و دوستی، باورداشتن به نوعی تکثرگرایی  نتایج این تف

ایرانی«  دینی و دعوت به صلح   به »اسالم  و آشتی بود؛ تفسیری که هانری کربن از آن 
  ی عشق بودند که با نگرش   نییآ  روی پ  شمندانیاند  ای عارفان عاشق    نانیا.  تعبیرکرده است

او    یو باورها  هادگاهیانسان و داست، به    یدمند خر  یهکه الزم  یصدر   یو سعه  یفلسف
که    یمندان و بر خالف باور  دند یورز  دیتاک عنوان عامل وحدت  . آنان بر عشق به ستندینگر
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»مص را  عق   ب«ی خود  د  یدهی )صاحب  و  »مخط  گران یدرست(  عق  «یرا    ی دهی )صاحب 
  ی . از کسیمُخط  کبارهینه  دانستند،    بیمص  کسرهیرا نه    کس چیه  انگاشتند،ینادرست( م

تمام باورها    آورد؛ بلکه به  یرو  گر ید  ی بگرداند و به باور ینخواستند که از باور خود رو 
گوناگون را به »عشق و محبت«    یاحترام گذاشتند و صاحبان باورها   ینسب  یقی عنوان حقابه

  ی صاحبان باورها  ان یم  آرامش را درعنوان عامل وحدت، صلح و  فراخواندند تا عشق، به
سازد.   برقرار  زندگ  عشق مختلف  امکان  آنان  و    یبه  آتش  آرام  و  بدهد  سعادتمندانه 

  ن یالدحسام  ،یفقط مولوکه نه    است  نیرا فرونشاند. چن  ی ن سوز مذهب نماخا  یها جنگ
دت  ابه سبب ار   نیالدحسامبلکه چون    ،خواندی( نمیرا به مذهب خود )مذهب حنف  یچلپ 
که    یبرگرداند و به مذهب حنف  ی( روی( خواست از مذهب خود )شافعی)مولو  یبه و

  شق ع  قیطر  کنی مذهب خود باش لدر    آورد، موالنا بدو گفت:  ی بود، رو  یمذهب مولو
تا جنگ هفتاد و   شودیموجب ممبر که عشق عامل وحدت و سعادت است و    ادیرا از  

و  نهدیانگشت م  عیبد یا نکتهباب بر  نیبدل گردد. موالنا در ا یدو ملت به صلح و آشت
و   ان یکثّر ادجهان کثرات است و تجهان،    نیکه ا  هینظر  نی . اکندیاظهار م  ع یبد  ی اهینظر

در آن جهان که جهان وحدت    یعنیآنجا شود«    کی جهان متکثّر است و »  یهمذاهب، الزم
ن  و  نید  ،است بود  گانه ی  زیمذهب  که به حکم    یعن(؛ ی28:  1360ی،مولورک.  )  خواهد 

تکثّر  ی  بارهحکم در  نیوحدت و او از وحدت،    دیزا  تی از کثرت، کثر  ت،ی اصل سنخ
  ،گرید  انیاست واحد و به ب  یامرصادق است. اما عشق،    زی جهان ن  نیو مذاهب در ا  انیاد

ه  ب   توانیکه در پرتو آن م  یمشترک در تمام افرد انسان  -  دست کم بالقوه  -است  یصفت
  ی هاکرد و از وسوسه  کینزدبه هم    ،ها را با هر باورو انسان  دی صلح و آرامش رس،  قتیحق
 (.857: 1386)مولوی،بس« عشق است و   ،که »پوزبند وسوسه د یبخش ییرها یمنیاهر

بلندا  یبا فکر فلسف  شی آزاداند  یحافظ! متفکر  اما و    ییراو روشن   ینیبروشن  یبر 
ذهن  فضائل را به    ن ی تمام ا   ، افکند ی که او پ   ی مکتب عنوان    ، ی«رند » است که    ستاده ی ا   ی روشنفکر 

م   ان ی آشنا  و شعر حافظ  ذهن  جمل آورد ی با  او خود،  )هنر   ی ه .  را  فضائل  ل عشق  حاص ها( 
 (:  41-39:  1373، دادبه رک.  ) ناپذیر رندی است  عشق که عین رندی یا از لوازم جدایی   . داند ی م 



 1399(، پاییزوزمستان  3ی ی جدید، شماره )دوره 24ی ، شماره 23، سال  هی پژو حافظ ی  مجله   ـــــــــــ  30

 

 ام هنر آراسته  نیندچ  هه بـک  ی دانــا بـــت   فاش   میگویو رند و نظر بازم و م  عاشق
 

 ( 260: 1387، )حافظ                       
  ت یحکا  هیفما    هیفکه براساس    ییهادگاهیو د  میبازگفت  ه یرا که از زبان برزو  ییهاهینظر

در  تیترب  شمندیاند  ختگانیفره  یهادگاهید  ،جمله  م،یکرد اشده  است.    رانیفرهنگ 
به  داست یپ حافظ،  سخنگو که  )ب  ن یا  مانندیب  یعنوان    ی هالحاظبه    یمانند یفرهنگ 

تحقق  عمر در راه    یهمه  باور داشته و  ی معان  نیلحاظ چگونه گفتن( بد  به مختلف ازجمله  
است و    ی ( آزادفکرفستی )= مانی  هیانیخواجه، ب  وان یاواًل، سراسر د  ؛ است  دهی ها کوشآن 
  گرانیداند و  ب«یو بر آنند که خود »مص  اندینگر کسوی  جی که در کار ترو  یبا عوامل  زیست

و  «تسبحم» و  ی«صوف» «،زاهد »چون  ینیحافظ با عناو وانیعوامل در د نی! از ا«ی»مُخط
عوامل    نیبا ا زینداشته است جز ست یکار  م،یبنگر کیشده است. اگر ن ادیها متعلقات آن

  ی منیفکر اهر ندگان ینما نی نبرد با ا  یکار و هدف و  نیترو مهم نیتربرجستهکم دست ای
با عامل    زی ست  شه،یزهدپ   اکارانی ر  نیا  نیادیبوده است و هدف بن  یبا آزادفکر  زندگانیستو  
 با عشق: زیست  ؛یفکر یاداس وحدت و آزاس

 برند یم  اقـــعش  رونق  و  عشق  ناموس
   د یو مشنو  دیی رمز عشق مگو  دــــنیگو
 بی صدفر  مغرور  شده  در  رونـــب  از  ما
 

 کنندیم  ر یپ  سرزنش  و  جوان  ب ـــیع 
 کنندیم  ری تقر  که است یتیحکا مشکل

 کنندیم  ر یتدب  چه  پرده  درون  ود ــخ  تا
 

 ( 201: 1387،حافظ)                     
  و خرابات با صومعه و خانقاه و الجرم   کدهیم انیو زهد و م یرند انیرا که م  ی تقابل

  ی روهاینهمانا تقابل    م،ینیب یخواجه م  وانیدر د  ی با زاهدان خانقاه  یرندان خرابات   انیم
با   یرنگکیو  تقابل صفا    ؛با اختناق است   یاست؛ تقابل آزادفکر  یمنیسپاه اهر  اب  ییاهورا

 است:  یاهکار ینفاق و س
 کن  ی و چهره ارغوان  دهــ کیبه م  اـیب
   

 کارانند   اهیرو به صومعه که آنجا سـم 
 

 (198)همان:                         



 31  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حافظ و انسان امروز

 

و در او نه نقد طلب  (  223)همان:  شنودیم  ایر  یپوش صومعه بوحافظ از دلق  یوقت
همت  (342همان:)  ندیبیم نه  ن)،  و  که    یطنبا  زی رازآم  یوریآن  است  کرامت  موجب 

 که: نالدیدرد م به ، (205 )همان:استجابت دعا( 
 مغان و شراب ناب کجا  ر ید ستکجا  سالوس   یهز صومعه بگرفت و خرق دلم

 (97)همان:
  :که آوردیبرم  ادیفر و
 رند یگ  یکار  ی داران پومعهـتا همه ص   دـــرنیگ  یار ــیکه ع   اــیرا بود آ نقدها

 ( 193همان:)
حافظ و به زبان و    دگاهیاز د  ،برند«ینابکاران که »ناموس عشق و رونق عشاق م  نیا

با عشقند    زندگانیست  یعنی  ی فکر آزاد و اساس آزادفکر  ادیبا بن   زندگانیست  ،روزگار ما  انیب
  گران ی و د   ب«ی که خود را »مص   ی عن ی   ؛ نند ی ب ی نم   ی ق ی خود را حق   ی ها شه ی جز خود و آرا و اند و  

  ، اختناق با    ز ی ازجمله ست  ها ی با نابکار   ز ی . نبرد حافظ با آنان، با هدف ست انگارند ی « م ی را »مخط 
ام  آزاد   د ی به  تأک   ی آزادفکر و    ی تحقق  ا   د ی است.  بر  »   ن ی حافظ  که  عشق«  معنا  که  گوهر 

 : ماست   ی ت مدعا مثبِ   شود، ی نم   افت ی است، در صومعه    ی و آزاد فکر   ی آزاد   ی ه سرچشم 
 ی قدم برون نه اگر عزم جستجو دار    گوهر عشق   یافظ مجوصومعه ح زکنج

 (340)همان:      
 دانست.  یو آزادفکر  ی خواه یآزاد  یهیانیحافظ را ب  وانید  توانیاست که م  نیچن  و

  دانند یم »نطق)تفکر(«    وانات،یانسان را از ح  زیّخردگرا( فصل مم  لسوفانی اگر حکما )ف  اً،یثان
انسان    زیّاهل عشق برآنند که فصل مم  ی عرفا  ،کنندیم  ریناطق« تعب   وانی و از انسان به »ح

منطق  اهل    یوهی به ش  می»عشق« است. چون بخواه  انیآدم  ی اد یصفت بن  ن یتربرجسته  یعنی
پرداختن  عاشق«. حافظ که در    وانی»ح  :مییبگو  میتوانیم  ،م یبه دست ده  یفی تعراز انسان  

جمله  از موارد، از  یاریاز عرفان عشق، در بس ،یطاق تال  ی، به عنوان مکتبینظام مکتب رند 
از    ،استانسان    زیّمعنا که عشق، فصل مم  نیا  نییدر تب  ،رندانه متأثر است  یشناسدر انسان

 : دیگویعشق« سخن م راب انسان با ش   نتیط ر ی»تخم
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 ی گو  حیملک تسب  یعشق ا   ی خانهی در م  بر
 

 کنندیآدم مخمر م  نتیا طـ در آنجـ کان 
 

 ( 200)همان:                             
 شده است:  انیب زیمعروف ن یاست که در مطلع غزل مضمونهمان معنا و همان  نیا و

 زدند   خانهی ه مالئک در مــک  دمید  دوش
 

 د ـــزدن  مانه یه پـگل آدم بسرشتند و ب  
 

 ( 193)همان:                             
 

آن  ری غ  مانه«ی»پ معناز  در  )قالبالک  ی که  بهقالب خشت،  بد  استزدن(  به    ،کاررفته 
معنا    نیتا بر ا  دیافزایم  تی ب  ییبه خط معنا  زی شراب« را ن  ی مانهی»پ  یمعن  خانه«ی »م  ینهیقر
در ذات و سرشت انسان است و گِل انسان را با شراب عشق    یشود که عشق و مست  دی تأک
  نیروشنگر ا  ه،ینظر  نیو طرح ا  ی معان  نیا  انی. بانددهی)قالب( کش  لبدو در کا  اند ختهیآم

و بر   یبر عامل   انددهی اند و کوشهست که عارفان از مذهب عشق سخن گفته  زی ن  قتیحق
مشترک    دگاه،ی مذهب و هر فکر و هر دو    نیبا هر د  ان،ی انگشت نهند که در آدم  یصفت

 ، باورها  رغم اختالف نظرها و اختالفبه  ،قعش  یعنی  ؛یصفت مشترک انسان   نیاست. ا
بخش  ییالشعاع قراردهد و رهارا تحت  سوزانیگشا باشد و اختالفاتِ بنمشکل  تواندیم

 :دی گویاست که خواجه م  هینظر نیا  ادیبربن عارفانگردد. باور 
   و چه مست  اریچه هش ارند،یکس طالب همه       

 

 (136ان:)هم عشق است، چه مسجد چه کنشت  یهجا خان همه                  
  گر ید  ی از غزل  تیاست که خواجه در دو ب  هینظر  نیمعنا و هم   نیبر هم  د یبا تأک  زین

در  (،126  )همان: عشق  برظهور  می جا«  »همه  نخست،  بکند؛  تأکید  به    گر،ید  یانیبه  با 
تا بر عامل مشترک    دیگویخانقاه و خرابات، سخن م   یعن، ی تقابل دو نهاد متضّاد  ی ریکارگ

 ورزد: دی تأک انی در آدم یانسان   صفت مشترک ای
 هست  بی حب یهرجا که هست پرتو رو   ستیعشق خانقاه و خرابات فرق ن در

 )همان(
از    عدول   یعنی  ،که همانا عدول از صفت مشترک  ،یمذهب  یها به سبب اختالف  سپس
  د ی تا بگو  پردازدی( میظاهر  یهادگاهی د ای ظواهر) آوردن به عوامل اختالفیروعشق و 



 33  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حافظ و انسان امروز

 

منافع    ها،یطالح امروزصو به ا  یو گروه  یو منافع فرد  دنی ورزدیتأک  یرامل ظاه عوبر  
 است: نی آفرشکلم دن،ی را برکش یجناح

 هست  بی راهب و نام صل ریناقوس د   دهندیم   جلوه که کار صومعه را آنجا
 )همان( 

  ی و در ژرفا  نیآفرظواهر مشکل  نیا  یاست که در ورا  نیخواجه ا  امیپ  ،تیدرنها  و
»پرتو    ،میآوریهست به نام »عشق« که اگر بدان رو  یقتیبه ظاهر گوناگون، حق  ی هاشهیندا

آ  قتیحقیعنی    ،ب«یحب  یرو با هر  و  آمی نیبیم  نییرا در هرجا  و    ای.  انسان سرخورده 
  ی ها امی ندارد و پ  ازین  ،عشق  یعنی  ،قتیحق  نیو آرامش به ا  ییرها  یبرا   ،روزگار ما  رانیح

به قول    ک،یزیبا ف  یشناس مگر نبرد روان  شنود؟یباب به گوش جان نم  نیاحافظ را در  
 گرفته است؟ انی پادورانت،  لیو

 به صلح  دعوت. 2.2.1.2
  ی لفظ   یها نزاعها و  با مشاجره  ی مذهب  هایاختالف  ژهیوبه  ،یدت ی و عق  یفکر  یها اختالف

برآمده   یلفظ  یها ره. مشاجماندینم  یمرحله باق  نیحد  و در ا  نیاما در ا  ،شودیآغاز م
  انجامد یم  نیخون  ی هازیبه ست  یکیدئولوژی ا  های اختالف  یطورکل و به  ی از اختالفات مذهب

و   یصنعت  شرفتیپ.  شناسدیزمان نم  یمذهب  نیخون  یها . جنگدهدیبر باد م  هاخانمانو  
  ی ب یلص  یهابود. جنگ  تواندیبر سر راه آن نم  یدن هم مانعمبرآمده از ت   ی هاوبرق زرق

  ی محمود غزنو سلطان  ی های(کشعهی)شی  رافض  ی،و سن  عهی جنگ ش،  ق(  7تا    5  یه)از سد
ر قرمط  یدر  و  درکردنش  انگشت  تا  937و    234:  1350ی،هق یبرک.  )  تنش جُس  ی و   )
و تا کشتار    یبوسن  مسلمانانعام  و قتل   یشرق  یدر اروپا  ،ستمیدوم قرن ب  یمهین  یها جنگ

ت ثبِمُداعش، همه و همه،    ینقاط از سو  گریو د  هیق و سوردر عرا  یجار  یرحمانهیب
  ی هاحمله به برج  ازبوش، پس    کا،یجمهور اسبق آمرسئیباشد که ر  ادمانیماست.    یمدعّا

  ز ی دردآلود و تأسف برانگ  اد یفر  ایدوباره شروع شده است. آ  یبی صل  ی هادوقلو گفت: جنگ
 :کهنیبر ایحافظ مبن
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 مه را عذر بنه هفتاد و دو ملت ه  جنگ
 

ندــچ  افسانه زدند   قتیحق  دندیون   ره 
 

 ( 193: 1387،حافظ)                     
  رسد؟ یها به گوش جان مردم خردمند نمقرن  یو همچنان از ورا  ست یتازه ن  همچنان

صلح بر جنگ همچنان    یدر برتر   دنی شیدعوت به اند  ،دعوت  نیا  ای اندرز    نیطرح ا  ایآو  
 د؟ ی نماینم یضرورزنده و تازه و 

 ؟ اجازت است  میبگو  انهیحرف صوف  کی
 

 یصلح به از جنگ و داور دهینور د یا 
 

 ( 342)همان:                              
 

عارفانه( رهروان منزل عشق و گروندگان به مذهب    )=   انهیصوف  یهادگاهید  ادیبن  بر
  ر یعشق به تعب  یتوه در پر گردند ک ینم  یجنگ و داور  اهل صلح و آرامشند و گردعشق،  

حق به  نم  انددهی رس  قتیخواجه  افسانه  ره  گفت  (193)همان:  زنندیو  به   یعربابن  ی هو 
  ر ی است که باز به تعب  «یآزارعشق »کم  یهراه عشقند. الزم  وعشق، رهر  نیگروندگان به د

ت،  آن اس  یهبرجست  یکه جنگ نمونه  ،گرانید  رازجز آ  یعشق گناه   عتیدر شر  ،خواجه
 :ستیصّور نمت

کن    یه خواه چآزار و هر  ی در پ  مباش
  

 ست ین  یگناه  نیا  زا  ری ما غ  عتیکه در شر 
 

 ( 133)همان:                              
  ی ه در حوز  رانی برآمده از فرهنگ ا  و  لی اص  ایهیکه نظر  «ی »کم آزار  ینهیدر زم  من

عمل گفته  ،است  یحکمت  سخن  )جداگانه  ا80- 52  :1388  ،دادبهرک.  ام  در  و    نجا ی( 
بن  میافزایم نظر  ی هینظر  اد یکه  همانا  صلح  به  دعوت  و  عشق  مذهب  در    ی هیعارفان 

  )حافظ،   است«  یآزاردر کم  دی جاو  ی»...رستگار   است که باز هم به قول حافظ  «یآزار»کم
ه  برجست  ع یدر شمار صنا  یساز که سالح  یدر جهان   ،جهان پرآشوب ما  در  ا یآ.  (127:  1387
  ی آزار لزوم دعوت به کم  ر،ی چشمگپرسود    یها تجارت  یاز جمله   یفروشو سالحاست  

دعوت از زبان    نیا  ایو آ  شود؟ ینمشتر احساس  یب  گریو خواندن به صلح از هر زمان د
   ست؟یتر نو کارسازها دارد، مؤثرتر حافظ، که در باب صلح و آرامش سخن
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   یبه آزاد دعوت  .3.2.1.2
  د،ی عصر جد  یها دهی پدرا از    (Liberalism  :سمیبرالی)ل  ی خواهیآزاد  ی ئلهو مس  یآزاد

  ی. آزاد شمارندیم یفرد  یرا آزاد   و اساس آن  دانند یم  یغرب   ی ادهی پس از رنسانس و پد
وآمد  رفت  خواهد یهرجا که مفرد بتواند آزادانه به    کی که    کنند یم  ری گونه تفس  نیرا ا  یفرد

  ی مذهب  یآزاد  ،یاسیس  یدا چون آز  ییهایاعم را بر مجموع آزاد  یمعنابه    یآزاد   زیکند. ن
  ا یاست که آ  نیپرسش ا  (.113:  1ج  ،1345مصاحب، رک.  )  کنندیاطالق م  انیب  یو آزاد

  اند و غرب، طالب اسارت بودهدر    دیعصر جد  دن یاز رس  شی پ  ن،یشیروزگاران پ   دم مر
بکنند؟    ،لندیرا که ما  ییهاانتخاب  ؟نندبز  ،انداشتهدبدان باور  کهرا    یخواستند حرف  ینم
مسائل در عصر  از    یاریهم مثل بس  یگفت آزاد  توانین باشد! تنها میاست که چن  دیبع

تأک  ،دیجد و  توجّه  بگذار  دی مورد  م  یمثال  دی قرارگرفت.  هم و    ندیگویبزنم:  درست 
شناخت  ندیگویم کانت  یالهئمس  (Epistemology)  یشناسکه  با  که    لسوف ی ف  ،است 

در فلسفه درآمد.   یمهم و اصل  ی هلئ مس  ک یبه صورت    ی الدیهجدهم م  یهسد  ی،آلمان
را هم در بر    ی شناسشناخت  یبود و پس از و  یشناسیاز کانت، شامل هست  شی فلسفه پ

در    ی شناس. اما امروز از شناختیشناسو شناخت  یشناس یگرفت و عبارت شد از: هست
.  آورندیم  انیهم سخن در م  یو فاراب  نایسون و ارسطو و ابنافالط مثل    میقد  لسوفانیفنگاه  
ف  ی شناسو چگونه؟ شناختچرا   به  یطور ضمنبه  م،یقد  لسوفانینزد  نه    ک یصورت  و 

شد. سرگذشت وجود   لیمستقل تبد  یمستقل، مطرح بود و پس از کانت به بحثبحث  
و قبل    یرا، با نگاهاز مالصد  است؛ قبل  گونهنیهم هم  یران یا- یاسالم  یفلسفهدر    یذهن

بود    یضمن  یبحث  یوجود ذهن  ،یبا نگاه(  42-41:  1966ی )رک. فخر رازی، رازاز فخر  
بحث  به  آنان  از  تبد  یو پس  نزد    گونهنیهم هم  «ی»آزاد  تیشد. حکا  لیمستقل  است: 

  ی طور ضمنبه  ،یو اجتماع  ی اسی گذشته، با توجّه با اوضاع و احوال س  ش یمتفکران آزاداند
نگاه انسان    ریی و تغ  یو اجتماع  یاسیتحوالت س  ی در پ  دی عصر جدتوجّه بود و از    مورد

نگرش در   نیشد. ا  لیمستقل تبد  یتوجّه قرارگرفت و در اروپا به بحثدر مرکز    یبه زندگ
 : دیبنگر د،ی رس رانی ابه  تی ب مشروطالانق
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 ی ادآز  یپا   به  سر  بنهادم  هـــک  زمان  آن
 

 ی آزاد  ی برا  از   تمشس جان  ز   خود  تــدس 
 
 

 

 را  وصالش  ن ـــدام آرم دست  به مگر تا 
 

 ی آزاد  یقفا  در  سر  یاــــ پ  هــــب  دومیم 
 

 ( 193- 192:  1391  ،یزدی  ی)فرخ         
 

 :میکنیمل م أفظ ت اح ت یب نیدر ا حال 
  هحافظ گو مکن واعظ، که رفت از خانقا  بیع

 (137: 1387،حافظ) رفت رفت ییگر به جا یچه بند  ی»آزاد« یپا               
  ی فرد  یرا آزاد   یاساس آزاد  ند،یگویسخن م  یاز آزاد  جاکهرکه    میآور  ادیبه    و

.  کنندیم  فی تعر  ،وآمد فرد به هرجا که بخواهدرفت  یرا آزاد  یفرد  یو آزاد  شمارندیم
د  همانن   یسخن خواجه و سخنان  ایآ  ست؟یمعنا ن  نیخواجه ناظر بر هم  تیدوم بمصراع    ایآ

نشان قدما   یدهندهآن،  معنا  نیزمرانیا  شی اندآزاد  یتوجّه  اصل    ست؟ ین  یآزاد  یبه 
  نیبد  میگویموضوع مورد بحث آنان بوده است، اما م  ک ی   یهبه مثاب  یآزاد  میگوینم

  ی اند. از آن رو که توجّه به آزادداشته  یضمن  یتوجّه  گر،ی د  ی معاناز    ی اریمعنا، چونان بس
و دربند باشد )البته    ریاس  خواهد ینم  یانسان  چیه  وانسان است  ت  ذات و سرش  یهالزم

برآوردن که:    ادیکردن و فری احساس آزاد  ایبودن  اسارت آزادبودن و در اوج  در بند عشق
  ی آزاد   ه وجود ب   ی ه است(. اگر حافظ با هم   گر ی د   ی ت ی توام آزاد« حکا »من از آن روز که در بند  

نقد    او سخن  ن ی از مضام   ی ک ی و چرا   د ی نال ی دست »محتسب« م   همه از چرا آن    ، توجّه نداشت 
از    ی آزاد   ی ه کنند محتسب بود؟ مگر نه آن است که محتسب، سلب »محتسب« و عملکرد  
  دادبه، ؛  325- 321:  1374  ، دادبه رک.  )   گر ی د   یی حافظ است؟ من در جا حافظ و مردم روزگار  

نماد    خانه«،یم» هست و    زین   ی ماد آزاد ن   «، ی م » ام که:  گفته   ی نسب   ی ل ی با تفص   (، 81- 79ب:  1391
که خواجه از آن به درد سخن    خانه،ی بستن در م  نیبنابرا  ؛شی آزاداند  یزادهآمرکز مردم  

 است: یآزاد یلینماد تعط ،دیگویم
 مپسند   اـــ یخدا  دــببستن  ه ــــخانیم  در
 بستند   نیدل زاهد خودب  رــ به  از  رــــاگ
 

 ند یبگشا  ای ر  و  ریتزو  ی هــــخاندر    هـــک 
 ند یبگشا  خدا   بهر   از   ه ــک  دار   ی وـــق  دل 

 

 ( 202:  1387،حافظ)                    
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 ان یاز آن سخن در م  ری ناپذ وصف  یو شعف  یکه حافظ با شاد  خانهیگشودن در م  و
 است:  یشدن آزادازسرگرفته   یمناد آوردیم

 گوش  به  مژده  دیرس   بمیغ  هاتف  ز  رــ سح
 

 بنوش  ری دل  یم  ستا  شجاع  شاه  دور  که 
 

 

 رفتند یم  کناره  بر  نظر  ل ـــاه  کهآن  دـــش
 

 خاموش   لب  و  دهان  در  سخن  هزارگونه 
 

 

 ها تیحکا  آن  مییبگو  گـــ چن  وتـص  به
 

 جوش   زدیم  نهیس   گید  آن  نهفتن  از  که 
 

 ( 243)همان:                             
  ان یکه ب  یبا احساس   ،یب آزاد اختناق و سل  لسقوط محتسب، عام   یهاعالم هنرمندان   و

 رفت: ها سخن که از آن ییهادگاهیاست بر د  یدییتأ  زی ن د،ینمایآن سخت دشوار م 
 د ــ نمان محتسب  دهمت  یبشارت  دل  یا

 

 هم  گساریم  بت   و  است  پر  انــ جه  یم  از  و 
 

 

 ن یکم  از  یبود  نگران  بد  چشم  که  شد  آن
 

 هم کنار  از سرشک  و برفت انیم از مـخص 
 ( 290:  1387،حافظ)                         

  ، یوارستگ  ،ی: جوانمردمیابی یگونه م  نیلغت ا  یها آن را در فرهنگ  ی! معنایآزادگ  اما
 ایآ .(ی آزادگیواژه لیدهخدا، ذرک. ) اصالت، نجابت، شرافت، مروّت، مکرمت ،یمردم

  ی ها فرهنگ را که در    یی ها ی معن   ، رابطه   ن ی ا   افتن ی   ی برا   ؟ هست   ی ا رابطه   ی و آزادگ   ی زاد آ   ان ی م 
  ی فارس  / ی س ی انگل لغت    ی ها اواًل، در فرهنگ  ؛ م ی گذران ی نظر م   ز اند ا به دست داده   ی لغت از آزاد 

هم به دست    ی ش ی اند و آزاده   ی منش ی آزاد   ، ی خواه ی از آزاد غیر    ( Liberalism)   سم ی برال ی از ل 
  ار، ی اخت   ت، یّ است: حر رش شده  گونه گزا   ن ی ا   ی آزاد   ی معنا   ی، فرهنگ فارس   در   اً ی اند؛ ثان داده 

قدرت عمل و ترک عمل  اسارت و اجبار، قدرت انتخاب،  یت،  عبود ،  ت یّ رق ی،  خالف بندگ 
به دو    ا یدو بخش  ها را به  نامهدر لغت  مندرج   ی معان   توان ی (، م ی آزادی واژه   ل ی )دهخدا، ذ 
 کرد: میمفهوم تقس

که در تقابل با جبر است و از    یی نا مع   ی عن ی   ی؛ و فلسف   ی است اخالق   یی و آن معنا   ؛ قدرت .  1
 شده است.   ر ی تعب   ی و ترک عمل   ی قدرت انتخاب و قدرت عمل   ار، ی ن به اخت آ 
  توان ی م آن و    د ی جد   ح در اصطال   ی آزاد   ی به معنا   ک ی کم نزد است دست   یی و آن معنا   ؛ حق .  2

از داشتن    است معنا عبارت   ن ی در ا   ی د ا کرد. آز   ر ی تعب   ی اس ی س   ا ی  ی شناخت جامعه ی از آن به معنا 
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از    توان ی معنا را م   ن ی ا گوناگون.    ی ها انتخاب   و داشتن حقِ   ان ی ب   وآمد، داشتن حقِ رفت   حقِ 
  تر ش ی وآمد را پ رفت   داشتن حقِ .  افت ی اسارت و اجبار« در ،  ت ی عبود ،  ت یّ رق ی،  بندگ »خالف  

  . ( 137:  1387، رفت« )حافظ   ، رفت   یی جا گر به    ؟ ی چه بند   ی آزاد   ی : »پا م ی د ی خواجه د   ت ی در ب 
   افت؛ ی باز   ی از سعد   ت ی در دو ب   توان ی را م   «ی »خالف بندگ   ی معنا و معنا   ن ی ا   ز ی ن 
 :یکی
 به زندانـم   وسفی کـه با    خواهـمی نم  «ی »آزاد  مـن  با دوست در خلوت به از صدسال در عشرت       یدم

 

 ( 333: 1362ی،سعد)                               
 : دوم

 و من  «یرا نبود جز غم »آزاد بندگان
 

بند  یپادشاه  ار   یخوان  شمیخو  یهکنم 
 

 ( 506)همان:                                
  ی دوم   ی معنا و    برد ی م   «ی »آزادگ   ی ذهن را به سو   سم، ی برال ی ل   ی ازجمله معان   «، ی »آزادمنش   ی معنا 

  ذهن   ، حق«  داشتنِ   ا ی   ، »حق   ی عن ی   ، م ی به دست داد   ی فارس   لغت   ی ها براساس فرهنگ   ی، که از آزاد 
  از   ن ی بنابرا   ؛ کند ی واژه م   ن ی ا   ی اس ی و س   ی شناخت جامعه   ی معنا   ی عن ی   ی، آزاد   د ی جد   ی را متوّجه معنا 

 : شود ی برقرارم اهل منطق دو نسبت    ر ی به تعب   «ی و »آزادگ   «ی »آزاد   ن ی منظر، ب   دو 
 مسلم گردد. سمیبرالیاز ل «ی »آزادمنش یاست که معنا  یدر صورت  آن و ؛ینسبت تساو. 1
  کی نزد  یمعنا  ی را دارا  سمیبرالیاست که ل  یو آن در صورت  ق؛ صوص مطلعموم و خ.  2

  ، حق  یهم معن  دهد،یقدرت م  یهم معن  یآزادگ  ،یوضع  نی . در چنمیندان  یآزادگ  یمعانبه  
که  است    نیحق است و چن  داشتنِ   ا یحق    ی معنا  یفقط دارا   ،سمیبرالیداشتن حق و ل  ای

ل  ،یآزادگ و  است  شا  سم،یبرالیعام  نزد  ،وجه  نیا  دی خاص.  در  باشد.    ترکیبه صواب 
تعلبه  رانیطورعام و در فرهنگ افرهنگ شرق به   . استهمراه    بیبا تهذ   می طورخاص، 

  نا یسابن   ریتعببه    -زین  یرانی ( خرد ا35-9:  1389،دادبهرک.  ام ) گفته  لیکه به تفصچنان  یحت
تا    یوالن ی ه  یهز مرحلخود از نقص تا کمال )ا  ر یدر مس  - (367م:  1993  سینا، )رک. ابن
و در جنب   رسدیبه کمال م  بیتهذ و تعلّم، در پرتو    میاز تعل   یمنداز بهره  ری مستفاد( غ

تا   رانی . خرد، در فرهنگ اابدییدست م زیکار شهود ن ییبه توانا  ،برهان میتنظدر یی توانا
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توانا ن  ییبه  کار شهود دست  توانا   ،ابدیدر  نا  ییخام است و چون  آ یشهود    ته پخ  ،مدل 
 :دی گویاست که حافظ م نی . چنرسدیو به کمال م شودیم

 بر  ه ــخانیام به مـــرد خـــخ  نیا
 

 لعل آوردش خون به جوش  یتا م 
 

 (244: 1387،حافظ)                
قاعده بوده است و درواقع    نیتابع هم  ،رانیدر فرهنگ ا  ز ین  ی که آزاد  دی نمایم  نیچن
 یبه آزاد  ،برسد  یبلند آزادگ  گاهیبه پا  که  یاست. کس  شدهیوب ممحس  یاز آزادگ  یاجلوه

  ی در معنا  یداشتن قدرت و آزاد  یدر معنا  یدر هر معنا: آزاد  یآزاد  ابد؛ییدست م  زین
(. انسان امروز،  ی)مادختی  شنا جامعه  ی( و آزادی)معنو  یاخالق   ید اآز  یعنی  ،داشتن حق

  ی دگرگونو    یعلوم ماد  شرفتیاست. پ  ری اس  یاخواه تنگدست باشد خواه نباشد، به گونه
  توان یم دیتردکه نه در لزوم آن    ی رفاه)  ،شده است یماد یساز رفاهنهی زم  ی،ماد  یزندگ

 یآزاد  ان،یب  یداآزاعم از    هایرفاه و با وجود آزاد  نیا  ود، اما با وج (آن  تیکرد، نه در اهم
فروهشته    یهاشیبا راز جوانان    یاریانتخاب، در غرب، بس  یآزاد  کلیطورو به  یاس یس

  ی وه یتا به ش  آورندیمدرسر از هندوستان    ای   وندندی پیبه »داعش« م  ایرهاشده    یو موها 
آ  یزندگ  شانیدرو جوامع    یها یآزادکه    دهدینم  نشانماجراها    ن یا  ایکنند.  بر  حاکم 
  ک ی، »(کرد  انتو ینم  دیتردو ارزش و ضرورت آن    تیّدر اهم  میگویکه باز هم م)  ،یغرب
از    یاست که رو  یجوانان «  یهکرد»گم  ای«  یه »گمشد  همان  ،زیکم است؟ و آن چ  زش«یچ

  ی ااز گونه  ا ی. آندیجویم   گرید  ییآمال و آرمانشهر خود را در جا  ی هو قبل   تابندیغرب برم
 زند؟ ی گرینم  یآزاد نیاسارات در ع

ر  است  ییهاامی پحافظ،    یانسان  یها امیپ  انسان  آزادگکه  به  تا ضمن  یم  یا  خواند 
  ی هدر هم  ،انسان  ی است برا  ییهاامی . پابدی باز  زیخود را ن  یهگمشد  ،یاز آزاد  یمند بهره

دارد.    یاگمشده،  خود  یانآرم شبه  یای دندر    یانسان معاصر که حت  ی برا  زیها و ندوران
که   ی،ماد یها ینها آزادنه ت  اواًل، است:بنا شده  «ی»آزادگ  ادیحافظ که بر بن یجهان آرمان

  ی جهیکه نت  ی معنو  ی هایاست. آزادانسان محقق ساخته    یبرا  زی را ن  ی معنو  ی هایآزاد
ضمن حفظ   ،تا انسان  شودی مموجب    ، است  ادیبنیب  یهاوهوسیخرد بر هو   تیحاکم
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جمله    ز همان امر که ا   . آزاد گردد نوعان خود از »رنگ تعلق«  و جامعه و به هم   ت ی تعهد به انسان 
غرب   ی عوامل سرخوردگ  ن   ی جوانان  زندگ   ی جوانان شرق   ز ی و  که  براساس    ی است  را  خود 

 که گفت:   شنوند ی حافظ را م   ام ی به گوش جان پ   نان ی . ا اند افکنده ی غرب پ   ی ارها ی مع 
 چرخ کبود   ریه زـــ همت آنم ک  غالم

 
 آزاد است  ردی ز هرچه رنگ تعلق پذ  

   ( 114)همان:                       
  ی انسان  ی دستورالعمل زندگ  کی باور و    ک یعنوان  ( را بهیآزاریب)  ی کم آزار  اً،یثان

  ی آزاد   که به  دانندیم  ییجا   را تا  یو مرز آزاد  حدپردازان،  هی . نظرسازدیذهن م  یهملک
 انی و مجر  کندیم  نییمرز را قانون تع  نیو حدود و احد    نی االبته  خلل وارد نسازد.    گرانید

  ارت دارند... اما: قانون بر آن نظ
بر آیین عشق، همانا باور برخاسته از عشق است و از آنجا که  آزادگی مبتنی  ناظر  .کم ی

 یهگفت  بهکه    ستیراه ن  یاز خلل است الجرم خلل را به آزادگ  یعشق و محبت، خال  یبنا
 گمان نه از حافظ(: ی)منسوب به حافظ و بشاعر 

 ینیبیا که م ــ ر بنــ هود  ــب  ریپذ خلل
 

 از خلل است   یمحبت که خال  یمگر بنا 
 

  ی اآزاده  چیه  یعنی  ؛ردیگیدربرم  زی را ن  یآن، آزاد  تی به سبب عموم  ی آزادگ  اما  .دوم
 .زدیمختلف آن بست  یاندر مع ینباشد و با آزاد یکه طرفدار آزاد ستین

عوامل    گر یدو    «از باد و باران»  و   شودیآنگاه استوار و استوارتر م  یآزاد   یبنا   اما  .سوم
جهان،    ی واقع  خواهانیآزادباشد.    یآزادگ  ادیبر بنیو مبتن  ی که متک  ابدی یگزند نم  رانگر یو
نگاه آزاده  یمردم  گمانیب زندگ  یاند.  مبارزات    یبه  مُیگاند  ی هخواهانیآزاد و    ت ثبِ ، 

که اگر    شی اند آزاداندبوده  یآزادگان جمله  از    ن،یزمرانیگ اماست. بزرگان فرهن   یمدعّا
کن تأمل  آنان  سخنان  آزاداند  ،میدر  به  فقط  پ  یشینه  معنو   میبریم ی آنان  بُعد  از    یکه 

...  میشویآگاه م  زی است، ن  یشیآزاداند  یو معنو  یانسان  ادی که بن  ،یآزادگ  یعنی  یشیآزاداند
ها به دوران  یهانسان هم  یهکننددعوت  ران،ی بزرگ فرهنگ ا  یمقام سخنگو  رو حافظ د

ابعاد گوناگون    ای  ،یآزاد  ،از نقاط جهان   یبرخکه در    میری است. اگر بپذ   یو آزادگ  یآزاد
که چنان  یآزادگ  گمانیدرخور تأمل است( ب  یاست )که آن هم با نگاه  افتهی آن تحقق  
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م  یصورت اگر    ای است    یخال  ش یجا  ،دیبا چشم  به  آن  صورت   ،خوردیاز  است    یتنها 
و    ت ی)نبرد معنو  ک یزی با ف  یشناسروان  د ینبرد جد  لیکه به دلیدرحال  ؛و بس  ده یپررنگ
مبه  ،بدان  ازین(  یپرست و نفس  تی با ماد  تی انسان   وانیو سراسر د  شودیشدت احساس 

خواجه را در سراسر جهان    یها امیسبب پنیهماست. به  از ین  ن یا  یههنرمندان  انیحافظ، ب
و نوزدهم( و تاگورها )تاگور: هجدهم    یسده  ی ها )گوته: شاعر و متفکر آلمانهم گوته
 یهکوچه و بازار هم  یهم مردم عاد  شنوند،یمنوزدهم(    یسده  یهند  لسوفیشاعر و ف

 .شنوندیمها تا روزگار ما به گوش جان دوران
بگو   د  مییاگر  آزاد  یآزادگ  امیپ  ،حافظ  وانیسراسر  گفته  ،است   یو  نه یانه خطا  م، 

  داند یشاگرد حافظ م  رااند. بهار خود  خوانده  یشاعر آزاد  »بهار« را در روزگار ماگزافه.  
 به مطلعِ: یدر غزل و

رسم  رازیکه دگرباره به ش  ایآ  بوَد
  

 ه مراد دل خود باز رسم ــب  گریار دــب 
 

 ( 1044: 1387 )بهار،                 
 :دی گویبه خواجه م خطاب

 به مهر  ریپرم گ  ری پرم زتازه  مرغک
 

 بال تو به پرواز رسمپر و   ضیا ز فـت  
 )همان(                                  

  انیو حافظ با زبان و ب  دیگویسخن م  یو آزادگ  یبه زبان روزگار خود از آزاد  بهار
پ  ؛مناسب روزگار خود م او چنان  یهاامی اما  به  زمان  ،مینیبیکه  و  نهاده  را پشت سر  ها 

 «ی»آزادگ  یبار از واژه  . او تنها دوندینشبمعاصر    تا به گوش جان انسان  دهی ما رسروزگار  
  ی معنا  به  هامیابا  )ی  صدق و راست  ی،آزادگ  :دیاست تا اواًل بگو  رفتهخود بهره گدر سخنان  

 ( است: یراست یظاهر
 ز سرو چمن   ی طلب آزادگ   یه راستـــ ب  دل یاز آب صاف  اموزیصدق ب  قیطر

 

 (305: 1387،حافظ)                    
 : است« آزاد ردی که »ز هرچه رنگ تعلق پذ است   یاآزادهکه  کند اعالم اً،یثان
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سرو   نخلق بر آرم چو  از    یبه آزادگ  سر
  

 نمیچگر دهد دست که دامن ز جهان در   
 (286)همان:                          

ت  درخ   یاست. بلند  یو آزادگ  یدر شعر حافظ سرو، نماد راست  زیو ن  یشعر فارس  در
ساختن نماد    ینهیزم  آرد،ینم  یا وهیم  که نیاست و ا  یساختن نماد راست  ینهیزم  ،سرو
 .(172:  1362ی،سعد رک.  )   دستند«یشده است که »آزادگان تهآزادتعلقات    د ی. از قیآزادگ

مظهر    ،ستیطلب نسبب که سودجو و منفعتبدان  ،تعلقات  د یانسان رها از قاز آن رو که  
  شند، یاندی، درست برعکس اکثر مردم روزگار ما که جز به سود خود نماست  ریخ  و  یکین

مردم روزگار ما و به اصطالح انسان معاصر،    ای. آگرانید  یو نابود  یتباه  متیقبه    یحت
  ، رساندیم  انیز  گرانیبه د  مه   ند،یبیم  انیاسارت هم خود ز  نیتعلقات است و از ا  ری که اس
پ  ییرها  یآرزو چون  و  آزادگ  یآزاد  امیندارد  پ  شنودیم  یو  آن  جان  گوش  را    امیبه 

 وشد؟ ینینم
  شود، ینم  انیب  «ی»آزادو    ی«»آزادگ  یها تنها با واژه،  حافظ  یو آزادگ  یآزاد  یها امیپ

، حافظ با زاهد ری ناپذ یآشت زیاست. در ست یو آزادگ یآزاد یرندهیدر برگ هاامی پ یمحتوا
 یادگبر آزیمبتن   خواهانهیآزاد   زی ست  نیود که اتا روشن ش  میو محتسب تأمل کن  یصوف

قهرمان    ،کالم  کی و در    اندیناراستو نفاق و    ی اکاریقهرمانان ر  ی،حافظ است. زاهد و صوف
 ی و آزادگ  یمحتسب. محتسب دشمن آزاد  دیدست و مؤ. دشمن مردمند و همیبیفرممرد

مکر با    ادیبن»سر حقه باز کرد« و »نهاد دام و  که  ی اختناق. از آن صوف ی هاست و گسترند
به سبب    که  جوبیآن زاهد ظاهرپرست ع( گرفته تا  164:  1387،حافظ)  د«باز کرفلک حقه

و    خی تا ش  (138همان:و مظهر غرور است )  (233همان:)  ند«یبینم  ب ی»به جز ع  ینیخودب
ر  )=  حافظ مفتقرآن   اکاریحافظان  و  »چون  و    ی(  که  تزو  یبنگر   کینمحتسب    ر یهمه 

به    یاز جوانمرد   ییاند و بونبرده  یاز آزادگ  یابهره  ،همه و همه  (،201همان:)  کنند«یم
است. در    زی با آنان در ست  وسته یمردمند و حافظ پ دشمن    ،است، جمله  دهیمشامشان نرس
امروز م  ای نه ر  ،جهان  از  . یو آزادگ  یآزادگر و دشمن ِاست، نه سلطهرفته    انیو نفاق 

اول و    یشرفتهیدر جهان پ  کهاست،    جیرادر جهان موسوم به جهان سوم  نه فقط    هانیا
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  شرفته، یاست. استثمار جهان اول و دوم پ  انیدر جر  یبه سخت  گرید  ییدوم هم با رنگ و بو
و  بندهیفر  ی صورت  دارد  مدرن  ه  و  در  راست کندیم  ی گرجلو  ی آزاد  أت یاختناقش    ی . 

  ، انددهیشده و بال تیزاده و ترب یکراسوو دم یدکه  در مهد آزا یکه چرا جوانان میشیندیب
و به   هلندیفروم یو مو نهندیهند م یرو سو ای آورندیساخته« درم سر از »جهانِ داعش

  زشان یچ  کیکم  است که دست  نیاجز    ایچرا؟ آ  رند،یگیکشکول مدرن به دست م   ینوع
و    وندریم   خواهندیدارند، هرجا که م  یبه نوعکه    یآزاد  ست؟یچ  زیکم است؟ آن چ

س  ند،یآیم ک  استی از  که    ههم  آنجا  تا  )البته  ز  یانیزظاهراً  تحمل  که  آنان    ی انمند ی به 
کم   زشانیچهم که دارند، پس چه  انیب  یو آزاد  زنندیوارد نسازد( حرف م  توانندکردینم

برآمده از    یها که حافظ و حافظکم است    زشانیاست؟ گمان من آن است که همان چ
با ر  رااز آن سخن گفتند و انسان    یعمر  نیزمرانیهنگ افر   اکارن یبدان فراخواندند و 

نشأ  که م  «ی»آزادگ  ؛ ستیزی در پرتوکردند  زی و محتسب( ست  یصوف،  گستر )زاهداختناق
  یآزادگ  یهمچنان تشنهی جهان،  است. وقت  یفضائل انسان   ی هو سرچشم  یواقع  یهایآزاد

غرب  توجّه مستمر جهان    ایآ  ند؟یها ننشحافظ بر دل   یبر آزادگ  شعرمُ  یها امیچرا پ  ،است
آن    یبه معن  ،بزرگان  نیآنان به ا  یکنون  وتوجّه دوباره    زیو ن  امیو حافظ و خ  یبه مولو

  ی دن ی شن  ی هاامی همچنان پ  ،بزرگان فرهنگ ما  یطورکلو به  امی و خ  یمولو،  که حافظ  ستین
فرهنگ    یهنو تش  فتهیآن ش  ،یسخن اقبال الهور   ایآ  ؟انسان روزگار معاصر دارند  یبرا

  ی، مولوسنگ حافظ و  سخن در باب فرهنگ گران نیترو حافظ، درست و راست  یمولو
 :ستین  رانیا  یفرهنگ انسان یعنی

 کار مغان دی رس انی مبر که به پا گمان
 

   ناخورده در رگ تاک است  ی هزار باده 
 ( 271:  1366)اقبال الهوری،          

اگر    ،دارد  ازیجداگانه ن  یها که به بحث  گرید  یانسان  ی هاامیاز پ  یاریو بس  هاامیپ  نیا
از آن   ، ن ی . ا نهد   ی بر جا  را اکنون   شگرِف  ر ی معلوم نبود تأث  ،شد ی طرح نم  ان ی زبان و ب  ن ی ا با 

اصل بر چگونه گفتن   ، هنر شعر در    ی پردازان بالغه ی از نظر   ی اری بس   ی روست که به گفته 
 یها جاو در دل   نشاندی صدر م کالم را بر    ن ی تر ی عاد   ی ه گفتن است که حت است. چگون
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 داستی موثر ساخت، پ  سانن ی را ا   ی مطالب عاد  توانی با شگرد چگونه گفتن م  ی . وقتنهد ی م 
 بود.  اند موثر تو   ه یمانند او تا چه پا ی ب   ان یب   ی وه ی آن هم به ش   ، حافظ   ی که سخنان بلند و انسان

 
 ی هنرگزارش . 2.2

و   یهنر  یانیبا زبان و ب  ،م یاز آن سخن گفت  ،ترشی خود را که پ  یانسان  یها امیپ  حافظ،
 است:  دهیورز دی تأک  زین معنا نیا بر یتیب در خود ومؤثر گزارش کرده 

 بنالد عجب مدار   ث یحد  نیسنگ از ا  گر
        

 دل خوش ادا کنند   تی حکا  دالنــ صاحب 
 

 (199: 1387،حافظ)                      
گونه که  که آن  سازدیو خواننده و شنونده را دگرگون م   افتد یسخن آنگاه مؤثر م  ،رایز

  ی بخشآن به بالغت، درواقع    ریحال مخاطب« و تعب  یمقتضاسخن به  . »گفتن دیگفته آ  ،دیبا
  ارجمندِ است سخنان    اریاز »چگونه گفتن« و با نگاه تمام »چگونه گفتن« است. چه بس

. سخنان  گذاردینم  ر ینشدن اصل مهم چگونه گفتن بر شنونده تأثت یاسبب رع  پرمعنا که به
نت  نده یکه گو  یزبانکه خوب گفته شود.    آوردیبارممطلوب به  یجهیخوب گفتن آنگاه 

دارد. مقصود از    یناگسستن  یوندیبا چگونه گفتن، پ  ،ندیگز یمقاصد خود برم  انیب  یبرا
  - ی رانیعقل او    ییارسطو  -ی ونانیبه عقل    ترشی است. پ  ن«ا یب  یهنظام، »نحو  نی»زبان« در ا

  ی هنحو  ایزبان  دو عقل،    نی از ا  کی خرد رندانه اشاره کردم. هر  ایخرد عشق و    ای  یافالطون 
 :گزیندزبان متناسب خود را برمیمتناسب با خود را در  انیب

 

  د ی بر آن تاک  ز ین  نایسکه ابن  ییارسطو  انیب  ی هنحو  ای  ، ییارسطو  –  یونانی   زبان  .1 
که در  چنان  ،انیب  یهنحو  ایزبان    نیاست. ا  ییارسطو  –  یونان یمتناسب با عقل    ،دیورزیم

دور به  ح،یاست روشن، صر  یانیآمده است، زبان و ب  فیتعر  طیبخش شراکتب منطق، در  
ابهام و   با  کندیمعنا را افاده م  کی استعاره و نماد که  از    ی امعن  کیاز آن    دیو شنونده 

:  1375سینا،)رک. ابن  نایسبود که ابن  یزبان  نیبه چن  یابیدست  ی. براابدیدرروشن و آشکار  
عنوان عالئم استفاده شود تا ابهام  ، به «حروف»از    «،لفظ»  یکرد به جا   شنهادیپ  به بعد(  229

  ی ( و حتنی)نماد  کیبود که منطق سبمل  دگاهید  نیاساس همبر.  گردداز استدالل زدوده  
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اعالم کردند تنها کار فلسفه،    (4:  1374،ای پارک.  )  یلی و فالسفه تحلآمد    دی پد  یاضیرمنطق  
اند. هینظر  نیا  رویپ  ییامشّ  لسوفانی. فحی و روشن صر  ییمعنا  یاست؛ زباناختراع زبان علم  

خاستگاه    ،عقل و زبان در ارتباط تام و تمامند  گریدعبارتزبان و بهاز آنجا که ذهن و  
  ر عبی ت   «ییارسطو  –   یونانیبه »عقل   ز یاز آن ن  دی است که با  ی عقل  ییارسطو  –  ی ونانیزبان  

عقل با    نیاست و طرفداران آن برآنند که ا  یاستدالل برهان  ،عقل  نیا  یینهاکرد. حرکت  
فراتر رود    زیها( ن نفنومنونمودها )  ای ظواهر    یهاز حوز  تواندیم  ی،استدالل برهان  ییتوانا

 .ابدی راه  زی ها( نوننبودها )نوم ای قیحقا یه و به حوز
  ران یا  یو حکما  ونانی که افالطون در    یانیب  ی نحوه  ا ی  ،یافالطون  -یرانی ا  زبان .  2 

حکما   ر مشهوباستان   تأک  ،یفهلو  یبه  آن  ادندیورزیم  دی بر  فلسفه،    نی.  در  را  زبان 
از آن    ،نیخود از آن سود جست. ا  ی فارس  ی هاکرد و در رساله  اءی اح  د یشه  ی سهرورد

اسالم و    رش ی موحّد ما پس از پذ   اکانی هست. ن  زی ن  یزبان هنر  ،یزبان فارسروست که  
ا  بردنیپ روح  مجر  نییآ  نیبه  که  را  عرب  مهاجمان  مورد   یعرب  سمینیشو  یمقدس، 

برخاستند    یو فرهنگ   یآنان به نبرد نظام   ه یو چهار سده عل رفتندی بودند، نپذ خلفا    تیحما
  ی فارس  یعنی  ،یمل  اندهند و زب  لیتشک  یسوم حکومت مل  یهر سددو موفق شدند تا  

  ی مل  تیهو  یو بازساز  یابیباز  یعنی  یی،نها  قیچهارم به توف  یهسد. در  نندیرا برگز  یدر
که  شدند    ی مامل  یو فلسفه  حکمت  یسخنگو   ،چهارم  ی هو از همان سد  افتندیدست  

از اضالع مثلث   ی کی چون    ؛( است ی حکمت پهلو ی،  رانی )حکمت ا ی  همانا حکمت اشراق 
 خیو تار   ،ی ادب مل عبارتند از: زبان و    گر ی دو ضلع د   و است    «ی»حکمت و فلسفه مل   ت،ی هو 

 یبه حکمت مشرق   ی اب یدست  ی تالش برا  در  ، فلسفه   ی ه در حوز   ، حکمت   ن ی. ا ی مل  ر ی و اساط
 دی مت اشراق به استقالل و کمال رسساختن حک مند و نظام  د یشه  یآغاز شد و با سهرورد 

 . اند رس   یی به کمال نها   و کمال آن افزود    رب   ه یمتعال حکمت    ی طراح   با  ن ی لهأ و صدرالمت
القضات  نیور چون آثار عثمن  یو آثار دیعشق، خوش درخش ،عرفان یهدر حوز اً،یثان

آثار  یاحمد غزالو   آثار عطار  یو  به   دیو حافظ پد  یمولو   ،یعراق  ،منظوم چون  آورد. 
خاستگاه  که    یزبان، ترجمان عقل است، از عقل  کهنیعقل و ا  بان  زبا  میارتباط مستقسبب  
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  شتر یدر ب»خرد«    ای  «یافالطون –  یرانی به »عقل ا  توانیم  زی است ن  یافالطون  –  یران یزبان ا
  ن یا  ای خرد    نیکرد. ا  ریو در نگاه حافظ به »خرد رندانه« تعب  یفردوس  میحک  یکاربردها 

توانا از  گذشته  ب  یی عقل،  طر  قی حقا  یرهاناستدالل  از  حاصل    ق یکه    شود، یمآموزش 
است:  خواهد داشت. شهود، معلول دو عامل    زین  را  قیقا( حمیمستق  افتیدر)  شهود  ییتوانا

 رد؟ یگیصورت م هی و تصف ه ی. چگونه تزکهیو تزک ه یو تعلّم(و تصف میآموزش )تعل
  –   ی ونانیگر  عقل استدالل   لیو تبد  هیو تصف  ه یاز دو روش در تزک  ی ادب پارس  در
خرد عشق سخن    ایخرد رندانه    ای  یافالطون  –  یرانی عقل ا  ،شهود  یبه عقل توانا   ییارسطو

  ی بتوان گفت دو نحوه  دی ندارد. شا  رتی مغا  گر یکدیبا    ادی دو روش در بن  نیرفته است. ا
 :انجامدیم  جهینت ک یعملکرد است که به 

  مان ی»اآوردن دستبه  قی ر از طرگ: چنان است که عقل استدالل یعتیعملکرد شر  .الف
  ه یتوصآنگاه    ،عملکرد  ینحوه  نیا .ابدی یگر تحول مو به عقل شهود  شودیم  ه یتزک  «ینید
( به  ی)سبک خراسان   عتی طب  ف یو توص  یی ظاهرگرا  یهاز مرحل   ی که شعر پارس  شدیم

  انه یگراعتیگام نهاد و بر شعر شر  ییگراعتیرش   قیاز طر  ییگراباطن  یهمرحل  نینخست
 یو معان  قیمت شرع باشد و به طرح حقادر خد  دی: شعر بای. به قول نظامشدیم  دی تأک
 بپردازد:   ینید

ـ تا نکن نامدار  ،رعــ د شــ  تو را 
 

 و زینهارـعر مشـــــزد شــــنام 
 

 

 ر تو را سدره نشانی دهدـــشع
 

 ک معانی دهدــــ ت ملــــسلطن 
 

 

 د و از شرع بدانجا رســ ر ت ــشع
 

 رت سایه به جوزا رسد ـــ کز کم 
 (43: 1378ی،نظام)                 

  ی و به رستگار  سازدینم   ر یرا اس  ی گر( آنگاه آدم)عقل استدالل   عقل   ،ییسنا  ر یتعب  به
 بخواند: مانیالرحمن« درس ا  رستانیو در »دب بدیایب زین یمان یو ا ینیکه رنگ د  رساندیم

دب  رشیگ  وشـگ  ت نفگند         لهیقناگه در ع  که  یاگر خواه   عقل درآ  رستان یدر   الرحمن 
 ( 189:  1362،)سنایی                        



 47  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حافظ و انسان امروز

 

  ی به عقل ،  دید  مانیآموزش ا  ،قرآندر مکتب    یعنیالرحمن«    رستانیچون عقل در »دب  و
 :یافالطون   – یرانی عقل ا د؛ی ستایرا م  آن ییکه سنا شودیم  لیتبد

 است   فرمان  یوشگیپ اــــت   ل ــــعق
 

 است   قرآن  نـــــیقرهم   شــــسخن 
 

 

 فرد   موجودات  کل  از  عقل  وــــچ  یا
 

 الجورد   سپهر  و ـــــت   از  وانـــ ج  یا 
 

 

 ی هو  و  عقل:  دوست  قبله  نـــم  نزد
 

 ترفند   ی بگذر  دو  هر  نیز  دــــچن  هر 
 ( 298: 1329)سنایی،                     

 

گر که در اصطالح حافظ  ان است که عقل استدالل )عاشقانه(: چن  یقتیعملکرد طر  .ب
و به قول حافظ    ی مستو سر  یخودیب  ق یاز طر  شود،یم  ر ی خرد خام تعب  ای از آن به عقل  

ن  خانه یبه م  ،برون عقل  قیطراز   ب  یبه سرمست  افتن یدست  یبه معن  زیکه آن    ی خودیو 
 کند: دایشهود دست پ   ییواناو به ت  ابدی  یفیک لی تحواست، 
 بر   خانهیام به مـــرد خــــخ  نیا

  
 لعل آورش خون به جوش   یتا م 

 

 (  244: 1387،)حافظ    
 

 نوش   یرود انداز و مدر زنده  خرد
      

 یگ جوانان عراق ـــ گلبان  هـــــب 
 

   (348همان:)              
تحول    نیهم  انگریب  ،زی ن  میخواجه شاهد آن  وانیاز د  ی ات یشدن عقل« که در ابوانهی»د

 است:  یفیک
 کو  نی شد آن سلسله مشک  وانهید  عقل

 
 دلدار کجاست   یدل زما گوشه گرفت ابرو 

 

 ( 106)همان:                                     
 : خانه«یعقل با آتش م  یاست »سوختن خانه نیچن

 د مرا آب خرابات ببردـــ زه  ی خرقه
 

 بسوخت خانهیل مرا آتش مـعق یهــــخان 
 ( 105)همان:                                 

 یزبان هنر  رش یپذ  للع .1.2.2
  دن ی شن  یهزبانند که تشن   ن یبا ا  دنیشن  یمردم روزگار ما، در سراسر جهان، نه تنها آماده

  ی اواًل، امر  ،رشی پذ   نیباشد. ا  یانسان  یها امیزبان، حامل پ  نیآنگاه که ا  ژهیوبه  ؛هستند  آن
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  ی باشد نسبت به زبان   هداشت  یعاطف  یحال و هوا  ایباشد    ی هر آنچه عاطف  که  یعیاست طب
  نما یاست. نفوذ هنر از شعر تا س  رتر یدلپذ و    تریرفتنیعقل و تجربه است، پذ   یکه سخنگو 

مدعا مُثبِت  انسان،  ثان  ی در  هنر   ی عیطب  رفتن یپذ   اً، یماست.  خستگ  یزبان  به  و   ها یرا 
 زانی. سپس شاهد م دیی فزای ب  ،یماد صرفاً    یهکنندتهخس  یانسان از زندگ   یها یسرخوردگ

که به قول خواجه »طلب    دی باش  یخستگان   ی آن از سو  رشیو پذ   ی هنر و زبان هنر  ریتأث
نبود«   قوّت  و  ا  (.205)همان:باشد  راز   یرازماجرا    نیدر  است؛  بزرگان    ینهفته  که 

  ی افالطون  –  یران یکه زبان ا  ،ینراند و با زبان هآن آگاه بوده ازجمله حافظ از    ن،یزمرانیا
از    ای و  دارد  نام  رندانه  س  یهسرچشمزبان  رندانه  مردم    شود،یم  رابی خرد  سخن  با 
که زبان    دانندی. آنان مرسانندیزبان به گوش مردم م  نیخود را با ا  یها امیو پ  ندیگویم
بوده   دانیتاز مهکّ یها  ارجمند است و قرن  ،تجربهبرآمده از عقل و    ییارسطو  –  ی ونانی

توجّه    ز یاز مو ن  ترکیبار  ی هنکت  نیاما بد  ؛استخود ارجمند    یدر جا   چناناست و هم
به   توانی( م ییارسطو  –  ی ونانی)زبان  ی  عقل  –  یعلم  نزبا  ،اند که اگر با آن زبانداشته

تبل  یغذا   غ یتبل پرداخت،  نروح    یغذا  غیجسم  د  ازمند ی انسان،  زبان   :است  یگریزبان 
و عوارض آن، چه در   نی ماش  یهسلطخسته از    مردم  رای ؛ زیرانیا  یهزبان رندان  ،یهنر

  ی هابینشده، مردم از آسی صنعته در جهان ما که  چ  ،ین یو ماش  یصنعت  یراستهغرب ب
عشق و    امی که حامل پ  ی. زبانگرید  یانیو ب  دیبا  گرید  یاند، زبان خسته  نیماش  یحکمران

 دهد.خبر  تی و انسان تیمعنو که از    یباشد؛ زبان یمهربان
بارآمده به  انیو سود و ز  یالت صنعتوبا تح   یمعناست که مواز   نیخ فلسفه گواه ایتار

به »نوزا  از  از آن، پس  اروپا، بهیی  جنبش موسوم    –   یونانیزبان    ج یتدر)رنسانس(« در 
ی  شناسن داد. »نبرد روا  یزبان هنر   ا ی  ی افالطون  –  ی رانیخود را به زبان ا  یجا   ،ییارسطو

  ن یروزگار و هم  ن یمحصول هم  ،دیگویم  از آن سخن  انتدور  لیهم که و  ک«یزی ف  ه یعل
ادوران   ادب  بزرگان  نفوذ  نفوذ خ  نیزمرانیاست.  اروپا،  تا    ی»از سعد   تیحکا  ام،یدر 

نو  یسعد  ریتأث  ری دلپذ   یماجرا  یعنیآراگون«   فرانسه    سندگانیبر    ر ی»تأث  ایو سخنوران 
حافظ  ری نفوذ و تأث: سراسر اثر( و 1373ی، دی حدرک. فرانسه« ) اتیادبدر  ی فارس اتیادب
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دوران )عصر   نیهم در زین( 320- 295: 1391،نکوروحرک. آلمان ) اتیادب  زی بر گوته و ن
صورت  دیجد برانگ  یها غزل   یترجمه  ریتأث  زیر  گوته  .ردی پذ یم(  چنان    خته یحافظ، 

  م یدست کم به حر  ای  د یتواند مثل حافظ بسُراب  کندیآرزو مکه    دی آیو به وجد م  شودیم
 .دیسرایرا م یشرق وانیدانجام شود و سر  کیاو نزد

  ی قی موس  ،ازجمله عوامل مؤثر در چگونه گفتن  کالم:  ی قیچگونه گفتن و موس  .الف
  ا یبلند سخن حافظ  یگوته از معان ریکه تأث دی آینظرمبه نیکالم و آهنگ سخن است. چن

اما اواًل، فراموش    ست،یانکار ناست که البته قابل  »چه گفتنِ« حافظ، بودهبه اصطالح از  
از حافظ و پس از حافظ، گفته بودند و گوته   شیهم، پ  گرانیبلند را د  یآن معانکه    مینکن

باز آن  کسرهیهم   ا  ایخبر نبود. آیها  اداکردنِ حکا  نیجز  دل« از    ت یاست که »خوش 
بود که آن همه شور و شر در گوته   ظ«»چگونه گفتن حاف  رگیدیعبارت حافظ و به  یسو
خود در    لیاز خاطرات روزگار تحص  ی رازیش  یدارم که دوست  ادی به    اً،ی ثان  خت؟ یانگ بر  

ه مالک خانه  ک  یرمردیاتاق گرفته بودم. پ  یا: در خانهگفتچنین می  یدر محفلآلمان،  
  ، زن و شوهر  نی. اباال   یمن در طبقهو    کردندیم  یزندگ  نیی پا  یبا همسرش در طبقه  ،بود
از من اجاره    ،معمول   یهسبب کمتر از اندازنیهمبودند. به  رانیفرهنگ و ادب ا  ی فتهیش
گاه، دو گاه  نیاجاره کاستند. ا  زانی باز هم از م  ،ما یراز یکه من ش  دندیچون فهمو    گرفتندیم

اتاق من   م  آمدندیمبه  از من  برا  خواستندیو  بخوانم. م  ییها زل غ   شانیکه    ن از حافظ 
  ی . روز دادندیکه به وصف در نگنجد، گوش م  ، یآنان با شوق و شور و شعفو    خواندم یم

د؟ و آنان  ی اشدهآشنا   یو با ادب فارس  دی وختمرا آ  یزبان فارس  ی: کجا و کدمی پرساز آنان  
خواندن و    نی: پس از ادمی زده پرسرتی! و چون حدانندینم  یدادند که زبان فارس پاسخ  

پاسخ دادند: آهنگ سخن    برند؟یم  ی اهم با همه شور و شوق، چه بهره  آندادن،  گوشآن  
 . میبریلذت م یق یموس ن یآهنگ و ا نیاز ا ؛است نیآفرکالم او لذت یقی حافظ و موس

موس   ایآ و  پ  یقیآهنگ سخن  گفتن«  با »چگونه  آ  وندیکالم  و  که    ایندارند؟  حافظ، 
بر چگونه    ش یدانیقیموس  ،( 11-6  :1350  ،مالحرک.  هم بوده است )  یبزرگ  دانی قیموس

ساخته  نر  رت ثؤبودن، قطع نظر از محتوا، منیننهاده و سخنش را به لحاظ آهنگ  ری تأثگفتنش  
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را به   یآلمان  رمردیو پ  رزنیآن پ  ،کالم او  یقیموس»چگونه گفتنِ« حافظ و    یاست؟ وقت
سخن، از »چگونه    یقطع نظر از معنا و محتوا   که گوته، باز هم  داستیپ  ،آوردیموجد  

تا چه   - دارد یناگسستن یوند یپ گفتن  چگونه با که  – کالم او  ی قیحافظ و از موسگفتن« 
 .است رفتهیپذ   ریتأث ووجد آمده به  هیپا

در »چگونه گفتن«    زیکالم، عنصر طنز ن   یقیموس  کناردر    چگونه گفتن و طنز:  .ب
  ن یا  ،شاعر  ک ی  ا ی  سندهینو  کی »چگونه گفتن«    ن ییو تب  ح یدارد. در توض  نیادیبن  ینقش

به طنز.   ایبه هزل،    ای  : به جدّدیگویطرح کرد که چگونه سخن م  توانیم  زی نپرسش را  
  - اندگفته  شناسانحافظ  کهچنان  –  هامیتنها اکه نه  امدهیباور رس  نیبد  شیپها  من از سال 

  ی صهیخص  زی که طنز ن  (455  :1384ی،مرتضو   رک.شعر حافظ است )  یاصل  یصهیخص
- 310:  1365  ،؛ دادبه212:  1391،سایشمرک.  )  دیآیشمارمبزرگ به شاعر    نیشعر ا  نیادیبن

سخن خود، چنان   نیادیبن  یژگیعنوان دو وو طنز، به  هامیا  ی ر یکارگاز راه بهحافظ  و  (  315
 :دی بنگر ؛ستیکه مؤثرتر از آن ممکن ن دیگویم سخن 
 داراست با خود  یا عاشقل خدــاه  نشان

 
 نم یبیشان نم ن  نیشهر ا  خیکه در مشا 

 

 ( 288: 1387،)حافظ                  
 خوددار« است: »با  زیو طنزآم زیآمهامیا ر یتعب ،سخن مرکز
 . عاشق باش یعنیدار، عشق را  با خود -
  خ یو در مشااست    یراز را که نشان اهل خدا عاشق  نی ا  ایرا    یمعن  نیباخود دار، ا  -
  ی »باخوددار« همراه است با طنز  ریتعب  زیآمهامیا  ی وجه از معنا  نی! و استینشان ن  نیاشهر  

  ، رای ز  ؛طورخاص، نهفته استطورعام و طنز حافظ، بهو نهفته که اساساً طنز، به  فیظر
حافظ  صفت هزل و هجو است، نه طنز. طنز    «یدگیتر »درمناسب  ریو به تعب  ییآشکارا
 :مثلِ .دهدیمنخود را نشان  نیخورد نخستدر بر

 حقّه باز کرد ر  ـاد دام و سـنه  یصوف
 

 باز کردا فلک حقّهــــر بـــ مک  ادـــیبن 
 

 (164)همان:                          
 مثل:  ؛باشد نیکه چن دیغالباً نهفته است و با بلکه
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 دانست  یراز نهان  یاز پرتو م  یصوف
 

 دانست   یلعل توان  نیگوهر هر کس از ا 
 

 (119)همان:                          
بر  تنها  نه  ست،یگمان حّد همه کس نیگفتن که بگونه سخننیدست. ا  نیاز ا  یات یاب  و

دارند،   زی مشترک ن ی هادرد و رنج ،کشتر م  یها گذشته از آرمان ،که با حافظ  ران،ی مردم ا
رفاه  که بر جناح برخوردار از    دگان،ی کشا جناح رنجنهکه بر مردم جهان، نه    گذاردیم  ریتأث

حافظ  باشد )در غرب( که به طنز    یمتفکر   نیگوته، نخست  ی. آخر وقتکندیم   ثرا  زین  ینسب
ا  برد یراه م   ی همطالع  قی آن هم از طر  شناسد،یمهم شعر خواجه را م  ی صهیخص  ن یو 
همه امروز، پس از آن   ان، گمی ( ب 303-302:  1391، نکوروح رک.  اشعار حافظ )   یه ترجم
دور   ار، یحافظ، در آن د   زی طنزآم  انی ب   و  ن در غرب، فهم زبا   ،ی شناسحافظ   ینه ی در زم   ق یتحق 
 رانیبزرگان حکمت و ادب ا   گر ی است که »چگونه گفتن« حافظ و د   ن ی . چن ست ی ذهن ن از  

تأث   گری و د   رانیدر مردم، اعم از مردم ا  تعب   گذارد ی م   ر ینقاط جهان  تأث   گرید   ر یو به   ریبر 
 :  که   دی آ ی از راست م  ترسخن خواجه راست   نی و ا   د یافزا ی آنان م   ی و انسان  ی سخنان اله 

 وش ادا کنند ــدل خ  تی صاحبدالن حکا  بنالد عجب مدار  ثیحد نیسنگ از ا گر
 

 (199: 1387،)حافظ                      
 

 گیری . نتیجه3
ها  دوران   ی معناست که انسان در همه   ن ی بد   سخن   ن ی معاصراست. ا   شه ی هم   ، ی با نگاه   انسان 
المثل  ی که ف چنان کرد.    ر ی تعب   ی انسان   ی ها ها به آرمان از آن   توان ی که م   دارد   یی ها و آرزوها آرمان 

را داشته    ل ی فضا   ن ی ا تحقق    ی بوده و آرزو   ی دوستدار عدالت و تساو   ، ها دوران   ی انسان در همه 
که با    ل ی گونه فضا ن ی ا  بوده است.  زار ی ب  ی ز ی خونر و از جنگ و  ده ی پسند ی صلح را م   ا ی  ست ا 

  ی ازها ی ها و ن آرمان   ن ی تر ی ضرور و    ن ی تر ازجمله برجسته   ، م ی ها سخن گفت از آن   ی نسب   ی ل ی تفص 
و مؤثر به    ی هنر   ی ان ی با ب   ، ها ام ی پ   ن ی است که چون ا   ن ی در تمام دوران هاست و چن   ی انسان 

  ، ازآن روست که هنر   ، ن ی . ا رد ی پذ ی م جود  و   ی ه برسد، با هم   وجوگر جست دردمند    سان گوش ان 
اثرگذار را باخود همراه    یی مؤثر، اگر محتوا عامل    ن ی است و ا   ر ی عامل تأث   ن ی و مؤثرتر   ن ی بهتر 
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  ی ر ی تأث   ن ی چن   ی و سخن حافظ دارا   ابد ی ی م   یی جادو   ی ر ی که تأث   د ی افزا ی آن م   ر ی کند، نه فقط برتأث 
 ها. ران دو   ی همه بر انسان، انسان    یی جادو   ی ر ی است؛ تأث 

 
 منابع 

خواجه  و    زیهمراه با شرح امام فخر را  .هاتی االشارات و التنب  .(1375.)یابوعل   نا،یسابن
 قم: البالغه.   ،1ج ،یطوس رینص

و خواجه   زیهمراه با شرح امام فخر را  .هاتیاالشارات و التنب  .م(1993ــــــــــــــ. )
 سه نعمان.مؤس :روتیب، 2ج ا،یدن مانیبه کوشش سل ،یطوس رینص

. تصحیح محمود علمی)م.درویش(،  کلیات اشعار فارسی(.  1366اقبال الهوری، محمد.)
 تهران: جاویدان. 

 . تهران: نگاه.دیوان اشعار(. 1387بهار، محمدتقی.)

 . دانشگاهمشهد:  اض،ی ر فب اکی به کوشش عل .یهقیب خی تار .(1350ابوالفضل ) ،یهقیب
 . تهران: طرح نو.اندازهامسائل و چشمی تحلیلی، فلسفه(. 1374پایا،علی.)

: دفتر  تهران  ،هاشم رسولیشرح    .غررالحکم و دررالکلم.  (1378).عبدالواحد  ،یآمدیمیتم
 نشر فرهنگ اسالمی.

 نا. . مصر: بیالتعریفاتق(. 1306جرجانی.)
تهران:    ، یقاسم غن-ینیبه کوشش محمد قزو  .وانید  .(1387).محمدن یالدشمس  حافظ،

 .  ریاساط
 ی.تهران: مرکز نشر دانشگاه .تا آراگون  یاز سعد  .(1373) .جواد ،یدیدح

  ده یحافظ، برگز  یه دربار  . در:«هااز لطافت  راستهیبر حافظ پ  یشرح».  (1365).اصغر  دادبه،
 ی.: مرکز نشر دانشگاهتهران ،یبه کوشش نصراهلل پورجواد ،(2نشر دانش) یهامقاله

ترجمه    .(در شعر حافظ  ی مفهوم رند   یه)مقدمی  حافظ و مزارع  .(1373).ـــــــــــ
 .ر ی اصغر دادبه، تهران: کو ش یرایمحمودزاده، با مقدمه و و زی کامب
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حافظ  ی م  ری ناپذ انیپا  ی »ماجرا  .(1374).ـــــــــــ شعر  در:«در  شه  .  به    ،یدی نامه 
 .عرب، تهران: طرح نو دیو حسنس  یاصغر محمدخانیکوشش عل

برخ  یتجل   و  یآزار کم  یرانیا-یاخالق  یهیظر»ن  .(1388).ـــــــــــ آراء  در  از   یآن 
- 52، صص 5یماره، ش2ال تهران، س  ،یادب  یجستارها  یفصلنامه  .شاعران«متفکران و  

80. 
  ، یبه کوشش محمد صادق  ،تهیمدرن  قت،یخرد، حق  . در:«یران ی»خرد ا  .(1389).ـــــــــــ

 . سیتهران: آرتام
حافظ»  .(الف1391).ـــــــــــ در: «فال  اند  ی)زندگ  حافظ  .  مرکز    (،شهیو  تهران: 

 ی. المعارف بزرگ اسالمدائره
رند   .(ب1391).ـــــــــــ مکتب  حافظ،  در:«ی»مکتب  اند  یحافظ)زندگ  .    (، شهیو 

 ی.المعارف بزرگ اسالمدائرهتهران: مرکز 
ویل.) فلسفه(.  1335دورانت،  زریاب تاریخ  عباس  ترجمه  کتابخانه .  تهران:  ی  خویی، 

 نش. دا
 . زیر نظر محمد معین، تهران: چاپ سیروس. ی دهخدانامهلغت(.  1339اکبر.)دهخدا، علی

 . ریرکبیتهران: ام ،یفروغ یبه کوشش محمدعل  .اتیکل  .(1362).نیالدح مصل ،یسعد
آدم.) مجدودبن  آدابحدیقه(.  1329سنایی،  فی  محمدتقی  الشریعهالحقیقه  کوشش  به   .

 سپهر. ی رضوی، تهران:چاپخانه مدرس
 رضوی، تهران: سنایی. . به کوشش محمدتقی مدرسدیوان اشعار(.  1362.)____________

، به اهتمام اصغر  (شهیو اند  یحافظ )زندگ  . در:»سبک حافظ«  .(1391).روسی س  سا،یشم
 ی. المعارف بزرگ اسالمدادبه، تهران: مرکز دائره

تهران:   .عاتیو الطب  اتیاالهعلم    یف   هیالمباحث المشرق   .(1966).محمدبن عمر  ،یراز   فخر 
 ی.االسد مکتب

  ی.مسرت، تهران: مول نیبه کوشش حس .وانی د .(1391).محمد ،یزد ییفرخ
 . تهران: هرمس ،2و 1ج چاپ مسکو،  یه یپا  بر .شاهنامه .(1387).ابوالقاسم ،یفردوس
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 .ستوده :زیتبر .مکتب حافظ. (1384).منوچهر  ،یمرتضو
 .نیتهران: فرانکل .یالمعارف فارسئرهدا  .(1345).نیغالمحس  مصاحب،

 . وزارت فرهنگ و هنر :تهران  .یقیحافظ و موس .(1350)ی.نعلیحس مالح،
 . ری رکبی تهران: ام ، ینویم  یبه کوشش مجتب .و دمنه لهی کل .(1384).نصراهلل ،یمنش

بلخ   نیالدجالل   ،یمولو ف   ه یف  .(1360)ی.محمد  بد  .هیما  فروزانفر،  عی به کوشش  الزمان 
 .ری رکبی : امتهران

  کلسن، ین  یشدهحی نسخه تصح  یاز رو  .یمعنو   ی مثنو  .(1384).___________________
 .الدیم تهران:

عبدالکریم    یشدهحی نسخه تصح  یاز رو  .یمعنو   یمثنو  .(1386).___________________
 علمی و فرهنگی. تهران:  ،2ج ،سروش

 

، (شهیو اند ی)زندگ حافظ  در:. اشعار حافظ« یآلمان ی»ترجمه .(1391).حسن نکوروح،
  ی.المعارف بزرگ اسالمتهران: مرکز دائرهاهتمام اصغر دادبه، به 

H. Bergson. (1912). An Introduction to Metaphysics. Trans. T. 
E.Hulme. UNK: The Knicerbocker Press.  

_________. (1944) . Creative Evolutian. Trans. A. Mitchell. New York: 
Random House.  

 
 

 



 پژوهیحافظ یمجله

 کرسی پژوهشی حافظ( -شناسی)مرکز حافظ 
 72-55، صص 1399(، پاییز و زمستان 3ی ی جدید، شماره)دوره 24ی ، شماره23سال 

 
 

 ی تجاهل عارف در شعر حافظای خاص از آرایهبررسی گونه
 

  منیژه عبدالهی 
 پزشکی شیراز دانشگاه علوم

 
 چکیده 
های ادبی  ای وسیع از آرایهگو در شبکه تجاهل عارف در شعر شاعران پارسیی  آرایه 

های آشنا همچون کنایه، ذم شبیه به مدح و مدح شبیه به ذم، تهکم و برخی صورت 
طور ی تجاهل عارف که به مجازی از دیرباز شناخته شده بوده است. ادراك معنا در آرایه

ب دارد،  معنوی جای  گروه صنایع  در  بهسنتی  است  همراه  فرایند کشف  که  گونها  ای 
الیه کشف  با  خواننده  و  معموالً  شعر  ادراك  مسیر  در  کالم،  درون  در  معنایی  های 

کند. از این نظر با مفهوم آیرونی، به  گیرد و آن را دریافت میاحساسات شاعر قرار می 
مغرب  ادب  در  نمایشی  آیرونی  هم ویژه  قرارمیزمین  نراستا  این  در  با  گیرد.  وشتار، 

ای خاص ، گونهمندی از مفهوم تجاهل عارف در ادب سنتی و نیز آیرونی نمایشیبهره 
ای عنوان زیرشاخه تواند بهشود که می ی ادبی با تکیه بر اشعار حافظ بررسی می ااز آرایه 

آرایه  از  از آن مستقل  برآن نهاده ی تجاهل عارف قلمداد شود و  تا کنون نامی  جا که 
ای تعبیه  گونهتوان آن را »دانانمایی کنایی« نامید. در این آرایه، ساختار کالم به نشده، می 

شده است که در ظاهر امر، گوینده برعکس تجاهل عارف، خود را واقف به معنایی 
داند و سپس کالم را به سمتی هدایت می کند تا خواننده یا مخاطب قطعی و مسلم می 

یابد و درنتیجه برخالف ادعای  آگاهی گوینده را درمیخبری و نادر گفتمان با متن، بی
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یابد و به  او، به معنایی متفاوت و گاه متضاد با آنچه در ظاهرسخن بیان شده دست، می
 آورد. نوعی خاص معنایی جدید از متن بیرون می 

 .کنایی تجاهل عارف، ، دانانماییآیرونی، های ادبی، آرایه های کلیدی:واژه
 

 . مقدمه 1
شده از  ای شناخته ی تجاهل عارف از دیرباز برای اذهان بشری، شیوهنمایی یا آرایهنادان

دادن مخاطب به  بیان و انتقال معنا بوده است و از آن برای درك معرفت بیشتر و توجه
شده است. تقریباً تمام محققانی که در  ورزی، استفاده میهای مختلف اندیشهکنه مقوله

 1ی سقراتهای هنرورزانهی آن را به  مباحثه اند، سابقههایی انجام دادهاین زمینه پژوهش
ها به این روش  دهند. آنی او برای کشف حقیقت، ارجاع میشدهریزیو گفتگوهای برنامه
صورتی  خواست، جهل کسی را نشان دهد، نخست بهکنندکه هرگاه میسقرات اشاره می

نادان جلوه میکنایه را  با پرسشآمیز، خود  و  دربارهداد  ی مفاهیم روشن و  های متواتر 
های  ها و عبارتهای صریح عقالنی رایج، معنای حقیقی در پشت مکالمهبدیهی و تعریف

را آشکار می به  پارسی، آرایه کرد. در حوزه ظاهر قطعی و یقینی روزمره  ی تجاهل  ی ادب 
شود  بدیعی معنوی محسوب می ی صنایع  ی ادبی در حوزه شده عارف یکی از فنون شناخته 

ترین متون شعر فارسی تا دوران معاصر در ادب پارسی حضوری چشمگیر دارد.  که از قدیمی 
ی صناعات ادبی تألیف شده، بخشی به تعریف آن  هایی که در حوزه رو، در بیشتر کتاب ازاین 

  ت ادبی فنون بالغت و صناعا الدین همایی درکتاب  اختصاص داده شده است. ازجمله جالل 
داند، تجاهل  که چیزی را می ی سخن با وجود آن نویسد: »تجاهل عارف آن است که گوینده می 

 آورد: ( و از سعدی مثال می 286:  1361کند و خود را نادان وانمود کند« )همایی، 
 ندانم این شب قدر است یا ستاره روز

 

 ن یا خیال در نظرم؟ ــی برابر مـــتوی 
 

های استفهامی همراه است. به طورمعمول، با پرسش و جملهعارف به ی تجاهل  آرایه
عنوان معادل برای آن  همین دلیل برخی از علمای بالغت، اصطالح پرسش بالغی را به

های غیرپرسشی  آید که به صورت جمله(؛ اما گاه پیش می94:  1383  اند )رك. داد،برگزیده
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د چون ندانم، نفهمیدم و اصطالحاتی شبیه  کنن وتردید میی شکهایی که افادهبا ساخت
کند. شود که در اصل معنا، تفاوت چندانی با ساخت پرسشی ایجاد نمیها همراه میبه آن

ی سخن برای جلب توجه  اساس عبارت، همواره بر این منوال استوار است که گوینده
برای تأکید بر  دادن اعجاب خود و به شگفتی واداشتن خواننده، یا  مخاطب یا برای نشان
دهد و حقیقتی مسلم را که  بودن امر واقع، خود را نادان جلوه مینادربودن و غیرمعمول 

آنچه مسلم است،    2دهد.بر همگان و ازجمله خواننده روشن است، مورد پرسش قرارمی
ای است برای آنکه  های ادبی افزون از سه کارکرد یادشده، وسیلهتجاهل عارف در متن

عنوان توضیح در بیت  شکند. بهشده و مألوف را درهمقطعیت واقعیت زیست  شاعر بتواند
ی صریح »تو در ی آشنا برای این آرایه است، عبارت یا جملهایادشده از سعدی که نمونه

دادن اعجاب شاعر کافی نیست و مایل است روی دیگر این واقعیت  برابر منی« برای نشان
داده  رو اصل واقعیت رویاین دیدار است، نشان دهد. ازهمینبودن  قطعی را که غیرمنتظره

کند تا آن را از امری معمول به  دهد و در وقوع آن ایجاد شک میرا مورد پرسش قرارمی
ساحت امری نادر و غیرمنتظره ارتقا دهد. با تعمق در برخی ابیات حافظ این نکته دریافت  

نمایی  ی تجاهل عارف یا نادانسنتی آرایه  شود که این شاعر توانا، با تصرف در ساختمی
برگردان  کردن آن، تصاویری در شعر خود آفریده است که رویِ دیگر و عکسو با وارونه

شناخته آرایه  و  مألوف  به شده ی  و  است  عارف  تجاهل  آیرونی  گونه ی  مفهوم  با  ای خاص 
شود. بر این اساس،  می زمین نفوذی گسترده دارد، نزدیک  های ادبی مغرب نمایشی که در سنت 

ضمن بررسی مختصر آیرونی، از این آرایه در ابیات حافظ که عنوان »دانانمایی کنایی« در  
 شود. گردد، به بحث گذاشته می نمایی یا تجاهل عارف برای آن پیشنهاد می قیاس با نادان 

 
 . بحث و بررسی 2

شکستن  است برای درهم  ای ی تجاهل عارف، وسیلههای ادبی، استفاده از آرایهدر متن
شود، اما  که چیزی گفته می  گیردقطعیت واقعیت؛ زیرا این آرایه، بر این اساس شکل می

می وارونه  نعل  شاعر  شمیسا  سیروس  تعبیر  به  یا  است،  منظور  دیگری  زند  چیز 
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نادان  (. پایه و مایه48:  1393)رك.شمیسا،   ی تجاهل عارف که همان خصلت خود را 
تر، در های ذهن و در شکلی عالیورزینده است، در قالب کلی اندیشهوانمودکردن گوی

هایی چون مدح  برخی پژوهندگان را بر آن داشته است، تا آن را در کنار آرایه   بیان هنری،
به مدح، و همچنین کنایه، به به ذم، و ذم شبیه  به  عنوان معادل شبیه  برای آیرونی  هایی 

(. با  8: 1383ب شناخته شده است، مطرح کنند )رك. داد، مفهوم آیرونی که در ادبیات غر 
تجاهل    یهایی ظریف از ساخت آرایهتعمق در متون معتبر روایی پیش از حافظ نیز گونه

توان تصور  ی حافظ بر متون پیش از خود، میکه با توجه به احاطه  شودمیمشاهده  عارف  
در بخشی  ،عنوان نمونهانده است. بهها از چشم تیزبین او دور نمگونه ظرافتکرد که این

سالی به از داستان یوسف)ع(، برادران او درتالش برای نجات قوم خود از تنگنای خشک
که او یوسف، همان  کنند؛ غافل از آنروند و از عزیز مصر درخواست کمک میمصر می

ای  اند. طرح داستان به گونهها پیش او را هالك کردهپندارند، سال برادری است که می
شدن تا فرمانروایی  ی داستان که از سرنوشت یوسف بعد از به چاه افکندهاست که خواننده

تر است، اما برادران از داند که یوسف همان برادر کوچکخوبی میمصر باخبر است، به
بی میآن  خواننده  دیگرسخن،  به  شخصیتخبرند.  اما  قهرمانداند،  یا  داستان  ها  های 

ن، خواننده یک گام جلوتر از قهرمانان است. این  دانند؛ یعنی در این لحظه از داستانمی
نشاند،  تقابل آگاهی خواننده با ناآگاهی برادران که خواننده را در جایگاهی برتر و داناتر می

ای خاص، طنزی کنایی به داستان بخشیده است. در مواردی  موقعیتی کنایی یا به گونه
  ی دارد که به نتایجتوم گام برمیی مح اخبر در جهت حدوث واقعهدیگر که قهرمان، بی

شوم منتهی شود، این موقعیت یعنی نادانی قهرمان در تقابل با آگاهی خواننده، به موقعیتی  
نزدیک می بهتراژیک  نمونهشود.  در    ،عنوان  داستان رستم و سهراب  ، طرح  شاهنامهدر 

تر  ن اصلی آگاهداستان چنان است که خواننده در فرازهای اساسی داستان، از هر دو قهرما
خوبی آگاه است که سهراب، فرزند رستم است،  ی نهایی نیز، او بهکه در صحنهچنان  ؛است

خبری و جهل رستم شود  ی مرگ سهراب بر اثر بیاما گویی محکوم است که شاهد واقعه
 3شود.و درنهایت موقعیتی تراژیک آفریده می
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سابقه نیست؛ اما از میان  عارف بیی تجاهل  که گفته شد، آرایه چنان  ،در ادب پارسی
ی تجاهل عارف  کارگرفتن آرایهگویندگان پیش از حافظ، استاد مسلم سخن، سعدی در به

کردن ساخت سنتی و رایج آن، دستی غالب دارد که اگرچه بحث پیرامون آن و دگرگون
این آرایه  مندی او از  ی بهرهدادن شیوهی این نوشتار خارج است، برای نشاناز محدوده

 شود:تأثیر پذیرفته، یک نمونه ذکر میکه حافظ نیز از آن 
بیشترند اهل عشق من   گفتی زخاك 

 
 از خاك کمتریم  که نه بیشتر اكـــخ از 

 

 ( 352:  1362)سعدی،                 
بنیاد کالم در این بیت، ظاهرا بر یک برداشت نادرست یا اشتباه گوینده از سخن طرف  

گو، معنی  وگر این گفتعنوان نظارهاستوار است. بر خواننده به  (در اینجا معشوق)مقابل  
سخن معشوق کامال واضح است که گفته است شمار جانبداران و عشاق او بسیار است، 

گو این منظور  و؛ اما گویی راوی یا شاعر یا طرف مقابل گفتهای خاك هم بیشتراز دانه
را درنیافته و مفهومِ از خاك بیشتربودن را نه به تعداد، بلکه به علو شأن و مقام عاشقان  
نسبت داده است و متواضعانه در مصراع دوم، خود و دیگر عاشقان را در برابر معشوق  

ست که جذابیت و حظ هنری این بیت کند. واضح اناچیز و از خاك هم کمتر وصف می
نیز از همین نکته، یعنی غفلت راوی از درك معنای سخن معشوق )که البته بر خواننده 

گیرد. به دیگرسخن، بافت کالم چنان است که گویی شاعر  بسیار روشن است( نشأت می
راوی، ساده بیان مییا  را  نبرده است؛اندیشانه مطلبی  پی  آن  کنه  به  یعنی   کند که خود 

داند،  کند که نمیداند، اما وانمود میبرعکس تجاهل عارف که شاعر یا راوی چیزی را می
که خواننده آن کند از مطلبی آگاه است، حالاین ابیات چنان تعبیه شده که راوی ادعا می 

ی حافظ  حال، آنچه شیوهتر و بیشتر از او به معنا پی برده است. بااینتر است و پیشآگاه
ی آن، که در ی خاص سعدیانهنمایی مرسوم، و نیز از گونهاز تجاهل عارف یا نادان  را

کند، آن است که  فرد میبه  کند، یا درواقع آن را منحصرمتفاوت می  ؛ممتاز است  نوع خود
تنها بر تقابل میان دانایی خواننده با نادانی  مندی از این آرایه، نه ساختار کالم حافظ در بهره

بلکه کالم، چنان ساخته و پرداخته میقراردار از کشف معنی، د،  شود که خواننده پس 
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بیند که به کمک گوینده یا راوی برود و حقیقت معنی را به او  گویی بر خود واجب می
که گویی بخشی از معنای شعر، با شرکت خواننده و با حضور او شکل  گوشزد کند؛ چنان

این ابیات، در خلق معنی یا در سرودن شعر سهیم    دیگر، خواننده درعبارتبه  .گیردمی
عنوان نمونه،  است. برای توضیح بیشتر و اثبات این مدعا در ادامه چند بیت از حافظ به

 بررسی و تحلیل شده است. 
 

 توضیح و بررسی چند نمونه از دانانمایی کنایی در اشعار حافظ  .3
 کرد شمع   خلوتیان خواست   راز  . افشای1.3

 
 دلش در زبان گرفت  خدا که سرّشکر   

 (139: 1387)حافظ،                   
کتاب   براساس  بیت  »شمع  نامهحافظمعنی  است:  چنین  خرمشاهی  بهاءالدین  اثر   ،

گزیده و گرم رازونیاز را فاش کند...  و خدا را  خواست راز عاشق )عاشقان( خلوتمی
ور شد و نتوانست  زبانش رسید زبانش شعلهشکر که راز نهفته و پرسوز دلش وقتی به  

گوید: یعنی زبانش آتش  افشاگری خود را به پایان برساند. در این مورد شادروان غنی می
  .(118به نقل از حواشی غنی،  421: 1371اش سوخت« )خرمشاهی، گرفت و فتیله

همین وکم  این تفسیر در نگاه نخست چنان قدرتمند است که سعید حمیدیان نیز بیش
تأکید می بر آن  ترکیب »در زبان    شرح شوقکه در کتاب  کند. چنانمعنی را پذیرفته و 

دل او، یعنی قصد سوء    گونه معنی شده است: »الف. سرّگرفت«  در ساختی ایهامی به این
دل و نیت    او به افشاگری راز، در زبانش گره و عقده بست و زبانش فروماند... ب. سرّ

 (. 1587: 1392را بر سر زبان انداخت و بدنام کرد« )حمیدیان،  [شمع[وی  ،سوء او
اند که از آن همه،  اند و همان را تکرار کردهسایر تفسیرها نیز از این معنی خارج نشده

که با دقت تمام، زوایای ایهامی اشعار   ایهامات دیوان حافظای از کتاب تنها به ذکر نمونه
شده  در این کتاب در توضیح مفهوم ایهامی بیت یادشود.  حافظ را کاویده است، ذکر می
از هم افشای سرّ آمده است: »شمع پس  با خلوتیان و اطالع از رازشان در مقام    نشینی 

زای زبان شمع را  آتش  ی این سرّنشینان و خلوتیان برآمده ولی در موقع بیان، شعلهپرده
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و در معنی [د در زبانش گرفت...  دلش که آتش بو  ها زبانه کشید، یعنی سرّسوزاند و شعله
ی که در دلش بود نشد و زبانش  شکر خدا ]که شمع[ قادر به بیان سرّ   ]نهایی آورده است

 (.159:  1376بند آمد« )فرید، 
ی خاص و از همین منظر به آفرینش معنایی  حافظ در بیت یادشده، دقیقاً از همین نقطه

انتظار، در مصراع نخست افشاگری شمع  که او مطابق  یگانه دست یافته است. توضیح آن 
بازگو می با افزودن معنای اضافی،     4کند.را  »افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع« و 

ای که راز از دل شمع به زبانش آمد، یعنی  بودن راز، درست لحظهیعنی سهمگین و سوزان
]به ظاهر[  همین جاست که شاعر    .ی سوزان راز در زبانش گرفت و آن را سوزاندشعله

آنبی از  شعلهخبر  شمع  زبان  هرچه  باشد،که  فروزان  ورتر  شمع  هرچه  باشد   یعنی  تر 
دالنه شادمانی  نورافشانی او بیشتر است، یا به زبان شعر رازگشایی او بیشتر است، ساده

کند؛  ورشدن زبان شمع بیان میکند و با عبارت »شکر خدا« رضایت خود را از شعلهمی
ه درست همین لحظه است که آنچه او از آن بیم داشت، یعنی آشکارشدن کغافل از آن

راز، عملی شده است. همین جاست که  خواننده  یک گام جلوتر از گوینده، به سادگی  
ساده میو  پی  او  بهدلی  خواننده  زیرا،  وقتی شمع شعلهبرد؛  که  است  آگاه  و  خوبی  ور 

گرفته   زبانش  در  آتش  وقتی  )یعنی  است  میفروزان  افشا  بهتر  را  راز  ولی  است(،  کند 
سوختن و درنهایت سکوت تعبیر کرده است. گرفتن شمع را به زبانگوینده، آتش در زبان

برقرارمیاینبه تقابلی  راوی  یا  گوینده  ناآگاهی  و  خواننده  آگاهی  میان  که  ترتیب،  شود 
تجاهل برعکس صنعت  که درست  عارف  تجاهل  برعکس  دیگرسخن،  به  است.    عارف 

کند  جا گوینده یا راوی، ادعای دانستن چیزی را میزند، اینگوینده خود را به نادانی می
که اتفاقاً حقیقت آن را درنیافته است و امرِ واقع درست خالف سخن و خالف میل و  
انتظار او، اتفاق افتاده است؛ بنابراین در یک ساخت دوری، گوینده چیزی را گفته است  

ی  ورشدن زبانهگونه است که در تحلیل نهایی، با شعلهدارد و اینکه از عمق آن خبر ن 
دیگر معنای نهایی بیت، خالف نظر شارحان حافظ آن عبارتشود و بهشمع، راز افشا می
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»سرّ که  لحظه  همان  درست  که  زبانه  است  و  گرفت«  زبان  در  شعلهدلش  شد،  اش  ور 
 افشاگری خود را به پایان رساند.

 

 دوست  ی بو  و  رنگ  از  زند  دم  که   گل  خواستی م.  2.3
 

 گرفت دهان در نفسش صبا رتیغ از 
 ( 139:  1387)حافظ،                   

پارسی قراردارد  گیرد بر این تصویر رایج در ادب  اساس بیت که تفسیر را نیز دربرمی
شود. ها میها موجب شکفتگی آنویژه نسیم سحری، در بهار با عبور بر غنچهکه نسیم به

ی نسیم یا باد صبا در شعر فارسی وجود دارد که  های بسیاری از این کارکرد ویژه نمونه
 شود:به ذکر یک نمونه از آن بسنده می

ب  م صبحگاهی ـــاد آن نسیــــ خوشش 
 ید و زلف سنبل ــل کشــــ اب گــــنق
 

 رد ــان را دوا کــ نشینبـ ه درد شـــک 
 ه وا کردــــای غنچـــ د قبــبنرهـــگ

 

 ( 130: 1387)حافظ،                  
توسع  های دیگری همچون بوی زلف یار آوردن و بهو از همین تصویر است که صفت

های  مشابه برای باد صبا یا نسیم، در غزل رسانی و خبرآوری از کوی معشوق و تصاویر  نامه
مند شده  فارسی شکل گرفته است. اما در بیت مورد بحث، شاعر از همین صفت صبا بهره

وبوی  دارد که رنگساختِ بیت براساس تشبیه تفضیلی پنهان، اظهار میاست و در زیر
زدن«  این »دم  وبوی گل است؛ چنانکه صبا از این ادعا و از تر از رنگدوست، بسی عالی

که نفسش در دهان گرفته  گل خشمگین شده و غیرت برآورده و چنان بر دهان گل زده  
است  و به همین جهت، گل نتواسته آن ادعا را بر زبان بیاورد. این معنی همان است که  

خواست از غنچه بیرون  اند: »گل سرخ می تمام شارحان ازجمله بهاءالدین خرمشاهی ارائه داده 
وبوی یار من بکند و خود را شبیه او نشان بدهد،  وبویی چون رنگ و ادعای داشتن رنگ   بیاید 

ولی باد صبا که هوای یار مرا دارد، غیرت و رشک به خرج داد و کمکی به شکفتن آن غنچه  
نکرد و لذا آن ادعا در کام آن مدعی محبوس ماند و آن غنچه، شکفتن نتوانست تا بتواند  

 (. 422:  1371وبوی یار من را داشته باشد« )خرمشاهی، نگ ادعای همانندی با ر 
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گرفتن و ارتباط  زدن و نفسی بسیار جذاب و قدرتمند ایهامی در دمگذشته از شبکه 
ها که پیش از  ی باد و شکوفاشدن گلی مهم آن است که با توجه به رابطهآن با باد، نکته

بینی کرد که اتفاقاً وزیدن باد صبا )که البد چون از سر غیرت  توان پیشاین گفته شد، می
ر و قدرت بیشتری هم داشته است( درست برخالف میل باد صبا که  بوده، سرعت بیشت

گر صحنه بوده است، به  خواست گل را خاموش کند و برخالف برداشت راوی که نظاره می 
شکفتن گل انجامیده است و گل که حال، بر اثر مالقات با صبا بهتر شکوفا شده، الجرم بهتر  

دیگر راوی خرسند  بیان معشوق ماننده کند. به وبوی  وبوی خود را با رنگ توانسته است رنگ 
پندارد که نفس گل در دهانش گرفته و خاموش  برآوردن صبا و وزش آن  بر گل، می از غیرت 

رسان گل شده است تا با  که درست این عمل تنبیهی برخالف انتظار، یاری شده، غافل از این 
دیگربار آنچه    ، ترتیب این ن دهد. به شکفتن و به جلوه درآمدن، ادعای خود را ثابت کند یا نشا 

ها در اثر وزش باد صبا(، بر راوی شعر، که این  بر خواننده آشکار است )یعنی شکوفایی گل 
بار یاری قهرمان دیگری، یعنی باد صبا را نیز به همراه دارد، پنهان است؛ یعنی خواننده چیزی  

 فهمد. بیند و نمی فهمد که راوی نمی بیند و می را می 
ی ویژه که در  های دیگر از این آرایه ی این بخش برای توضیح بیشتر، برخی مثال ادامه در  

ی او نمودار شده  الیه درپیچ خیال معناآفرین حافظ در شعر الیه ی پیچ آور و شبکه ذهن اعجاب 
های مربوط به شمع و  ی یادآوری  است که از مثال شود. این نکته شایسته است، بررسی می 

ی آن با گل و غنچه به دلیل  و برخی شواهد دیگر مربوط به باد صبا و رابطه   سرگرفتن شمع 
 نظر شده است. بحث مشروحی که پیش از این صورت گرفت، صرف 

 
 

 بگشایند  دوتا  زلف   مغبچگان   هــهم  تا  بنویسید  رز  دختر  تعزیت   ینامه  .3.3

 

 ناب   می  مرگ   به  ببرید   چنگ   گیسوی 
 

 بگشایند  ها مژه  از  خون  همه  حریفان  تا 
 ( 202: 1387حافظ،)                     

 

ی  ای دربارهبخش، بیت نخست، شاهد مثال است، اما الزم است نکته  که در این با آن
های  و بسیاری متن  شاهنامهگیسوبریدن که در دومین بیت آمده، یادآوری شود. براساس  
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اند، رسم گیسوبریدن  آیینی ها استناد کردهقدیم که شارحان این بیت از دیوان حافظ به آن
گشادن نیز به که خرمشاهی در توضیح زلفشده است؛ چنان  کهن در سوگواری دانسته

ی عزا و سوگ دانسته است  همین آیین اشاره کرده و آن را در ردیف گیسوبریدن و نشانه
خرمشاهی، )ر نویسنده736:  1371ك.  شوقی  (.  است:    شرح  رفته  طریق  همین  بر  نیز 

به یا  بافته  بازکردن موی  یا  آیینهرحال جمع »گشادن  نیز در جای خود جزو  های  شده 
بوده است« )حمیدیان، تفسیرها تصویر  2493:  1392سوگواری  دیگر در  از سوی  اما   .)

ی  ها آفریدهدارد و یکی از مشهورترین آنزلف پریشان که در شعر فارسی بسیار رواج  
لب و مست«،  معموال به زیبایی  کرده و خندانآشفته و خویحافظ است، در عبارت »زلف

کولی و  جذابیت  بیو  و  میوشی  تفسیر  معشوق  پریشان  پروایی  زلف  از  درواقع  شود. 
گیر  جاگری معشوق یاد شده است و چنان رایج و همهتصویری مثبت در جهت جلوه

آمیز ادبیات عرفانی نیز راه یافته است. در پیوند با  ی زبان شطحاست که حتی به حوزه
ی تعزیت دختر رز بنویسید/ تا همه مغبچگان زلف دوتا بگشایند(،   بیت مورد بحث )نامه

ی تعزیتِ دختر رز  ظاهر امر حکایت از آن دارد که راوی اندوهگین که مجوز نوشتن نامه
خواهد که در عزای دختر رز گیسو ببرند یا زلف  از مغبچگان عزادار می  کند را صادر می

ای  که آیین سوگواری و گونهکه گیسوپریشی مغبچگان، بیش از آنپریشان کنند، غافل از آن
افزاید. به عبارت بهتر،  کشی مغبچگان میافکنی و عاشقتسلیت باشد، بر زیبایی و آشوب

توجه  گری معشوقانه است و راوی بیکردن، نوعی جلوهداند که زلف پریشانخواننده می
آرا  عنوان نگار مجلسکند، حال که دختر رز )بهبه این موضوع، از مغبچگان درخواست می

عنوان محبوبان  خبر از آن که مغبچگان )بهو شمع انجمن( غایب است، زلف بگشایند. بی
یابند تا خودی  اشتند( فرصت میو معشوقانی که در پرتو دختر رز امکان عرض اندام ند

 5بنمایند و گیسو بپریشند و دل بربایند. 

 

 نماند  طرب  ساز  و  شد  تبه  نوا  برگ   . 4.3
 

 کن  خروش دف ای و  برکش ناله چنگ ای 
 (311: 1387 حافظ،)                     



 65    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  ی تجاهل عارف در شعر حافظآرایه ای خاص از  بررسی گونه 

 

مصراع  در نگاه نخست، واژگان ناله و خروش و نیز محتوای مصراع دوم در حمایت از  
دهد  نخست، بیت را بر روی هم، تأسف بر دوران طرب که اینک سپری شده، نشان می

دلیل، شاعر یا راوی  همینکند. بهو اندوه کنونی را در غیاب برگ نوا و ساز طرب، بیان می
که درست  آهنگ سردهند، غافل از آنسرود یا سوگخواهد که سوگاز چنگ و دف می

نقیض دقیقاً  به صدا درآمدن چنگ و دف، در شکلی  یعنی  به  همین درخواست،  گونه، 
سرعت  انجامد. این همان مطلبی است که خواننده بهو بلندشدن نوا می  ]طرب[احیای ساز  

بهدرمی اما  گویندهنظرمییابد،  و  راوی  غفلترسد،  و  معصومانه  بسیار  شعر  از  کای  ر، 
داند اجرای درخواست او موجب بطالنِ علتِ  ی درخواست خود غافل است و نمینتیجه

 شود. داده می سر گردد و در چرخشی شگفت، دیگربار نوای طرب درخواست می
 
 بهار  ابر  دید  چو  ایام  بدعهدی  رسم   . 5.3

 
 آمد  نسرین  و  سنبل  و  سمن  بر  اشگریه 

 

 (189: 1387 حافظ،)                     
ی طراوت  بارد، مایهگاه که بر سمن و سنبل و نسرین میآشکار است که ابر بهار آن

ی  آورد؛ به دیگرسخن، گریهگردد و بهاری خوش را به ارمغان میها میو شکوفایی آن
عهدی ایام است و نوبهاری شاد  دقیقاً مصداق خوش  ابر بهار بر سمن و سنبل و نسرین،

د. گویی شاعر در بند این نکته نیست یا به این دقیقه توجه  آورو سرخوش را فرا ذهن می
ی  نکرده است که بهاری خواستنی و دلکش است که در موسم آن ابر ببارد و درواقع خنده

ی ابر بهار است که »تا نگرید ابر کی خندد چمن«. بر همین اساس است  ایام در گرو گریه
:  1377گریم« )معیری،خندی چو میمیکه رهی معیری سرود: »منم ابر و تویی گلبن که  

ی ابر را درنظرگرفته  به ظاهر ناآگاه از این امر، تنها یک وجه از گریه  (. حال راوی18ِ
ی قطعی آن، که است و آن را به اندوه و سوگ تعبیر کرده است و از وجه دیگر و نتیجه

 ، رخش معناییخبر مانده است؛ یعنی در چهاست، بیمی بهار و چمن و شکوفایی گلخرّ
دهد  عهدی و نه بدعهدی ایام را نوید میبهاری دلکش و پرباران که معنیِ خوش  ،درنهایت

 یابد؛ اما گوینده از آن غافل است.در راه است. این همان امری است که خواننده درمی
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 کرد   انـــفغ   بربط  و  هــگری   یـصراح  من  بر که شمعم چون سوخت بدانسان  .6.3
 

 ( 166: 1387حافظ، )                       
نهایتِ مطلوبِ   نیست که  به شعر فارسی و شعر حافظ پوشیده  آشنا  بر خوانندگان 
حضور صراحی آن است که گریه کند؛ یعنی باده و می از آن ریخته شود. نهایتِ مطلوب  

اگر  یسردهد؛ زیرا صراحی، )حت ]نغمه[از حضور بربط در مجلس نیز آن است که فغان 
که خشک باشد و از آن می بیرون نریزد، یا مطابق    بهترین نوع و پر از باده باشد( وقتی

بی فارسی،  رایج شعر  در  آن که چشمش اشکتصویرهای  و  نیست  باشد، سودمند  ریز 
به بهکارنمیمجلس  سرندهد،  ناله  و  باشد  خموش  اگر  هم  بربط  کار  هیچآید.  به  وجه 

نباشد و مجل آرایی نمیمجلس افروزی  سآید. شمع نیز حتی شمع کافوری اگر فروزان 
سنّ  براساس  خالصه،  بیان  به  است.  ناکارآمد  و  بیهوده  وجودی  فارسی،  نکند،  غزل  ت 

مجلسی طربناك و مطلوب است که صراحی بگرید و بربط ناله سر دهد و شمع اشک  
بریزد. به همین جهت در بیت ذکرشده، سوزاندن من )یا شمع؛ زیرا، با تشبیه من به شمع  

بنا به   ی صراحی و فغان چنگ را در پیست( گریههمانی ایجاد شده ا نوعی این دارد. 
که  معنی دقیق بیت، چنان مرا سوزاند که صراحی گریست و بربط به فغان آمد. غافل از آن

آید؛ مجلسی که شمع  ناك فراهم میبه این ترتیب، در نهایت مجلسی عاشقانه و طرب
و این    ؟دیگر چه بهتر از اینریزان و بربط نواسازان؛  فروزان است و صراحی میانجمن

یابد؛ اما گویی راوی و شاعر از آن غفلت  همان تصویر روشنی است که خواننده درمی
 خبر است.دارد و از درك آن ناتوان و بی

 

 انجمن   در   حافظ   یبریدهزبان  کلک  .3.7
 

 نکرد   سر  ترک  تا   تو  راز  نگفت  کس  اـب 
 ( 168:  1387حافظ،)                       

  تر است، همچون کارکرد شمع که به همان میزان که سر آن بریده و گرفته شود فروزان
تر، نویساتر و کارآمدتر است؛ یعنی قلم برای  بریدهتر و زبانکلک یا قلم نیز هرچه تراشیده

که راز تو را )البد در شعر دلکش من( آشکار  جا برای آنکه خوب بنویسد و در اینآن 
تركِ سر کند. به دیگرسخن در راستای    بریده باشد یا از آن باالتر،بانکند، الزم است ز
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داند که بهترین حالت رازگشایی قلم آن است که  مدعای این نوشتار، گویی شاعر نمی
بهزبان باشد؛  سرگرفته  و  زبان همینبریده  لفظ  یا  جهت،  نفرین  مقام  در  گویی  را  بریده 

دادن و عاقبت با کس رازگفتن و رازگشایی آن را جانکاربرده آلود بهحداقل دشنام نفرین
که حمیدیان نیز همین تعبیر را پذیرفته و نوشته است: »ترك  و ترك سر دانسته است. چنان

تراشیدن«   هنگام  به  قلم  نوك  بریدن  همان  از  است  تعلیلی  حسن  پیداست  سرکردن: 
گیرد و راوی  می  (. بر همین زمینه است که معنای بیت شکل 2048:  1392  )حمیدیان،
بریده است )یادر مقام نفرین زبانش بریده  که زبانکه قلمِ من )حافظ( با آنکند  اعالم می

گذاشت و سر خود را بر باد داد.  باد(  در میان جمع راز معشوق )تو( را با کسان درمیان
حال در یک چرخش معنایی همین که زبان قلم بریده شد و قلم ترك سر کرد،  عین  در
داند که آنچه در حق کلک  از تو را آشکار کرد. درهرحال گویی شاعر و راوی سخن نمیر

زبانش بریده شده، دقیقاً نقض غرض است و در راستای    ،انجام شده که به منظور رازپوشی
صورتی آیرونیک عملی  دیگر بهبیانفته است؛ بهرآوری قلم و رازگفتن او صورت گزبان

بوده است. به این ترتیب است که بر   خالف میل و قصد اولیهانجام گرفته که حاصل آن 
داند قلم تنها در صورتی که سرگرفته  داند و میی سرگرفتن قلم را میای که نتیجهخواننده
ی کار به راز  تواند منویات شاعر را بنویسد، روشن است که نتیجهبریده باشد، میو زبان

که شاعر به خیال خود، زبان قلم را بریده  آند؛ حال شورا نوشتن و برمالکردن آن منتهی می
 تا از افشاگری آن جلوگیری کند.

 

 بینم نمی  کسی   خود   از  ر ـتنامهسیاه  . 8.3
 

 نرود  سر به  دل دود قلمم  چون  چگونه 
 ( 214:  1387حافظ،)                   

زدن آن است    قلمی طبیعی دوده بر سر  ی بیت قبل گفته شد، نتیجهبراساس آنچه درباره
ای نگاشته شود. معنی عکس آن، چنین است که اگر قلمی دوده ای نوشته و نامهکه نوشته

به و  بنویسد  را  مطلبی  نیست  قادر  نباشد،  آغشته  مرکب  به  یا  باشد،  نداشته    کار بر سر 
قلمنمی کارکرد  دیگر  قلمی  چنین  بهتر،  عبارتی  به  ماهیتاً  آید.  و  داده  دست  از  را  بودن 
ی این بیت گویی شاعر تنها به این معنی توجه دارد  ی نوشتن نخواهد بود. دربارهیلهوس
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که هرچه دود دل قلم بیشتر بر سرش برود، نشان از آن است که سرنوشت و زندگیش  
ی  تر است و از این معنی غفلت دارد که دقیقاً مطلوب قلم و نیز نویسنده و دارندهسیاه

آفریده شده،    راوی( برای آن-جا شاعرر گویی انسان )در اینقلم همین است. به بیان دیگ
گونه که چه سود  همانای بنویسد وگرنه چه سود از هستیِ او، به تا دود دلی سردهد و نامه

کارنرفته است. این، از هستی قلمی که کامالً تمیز است و هرگز برای نگارش مطلبی به
کند که از  یابد؛ اما شاعر وانمود میبی درمیی شعر به خوای است که خواننده همان نکته

 خبر است. آن بی 
 

 گیری . نتیجه4
ی اصلی این نوع خاص  شود که پایهاز توجه به آنچه پیش از این آمد، این معنی آشکار می

آرایه میاز  که  حافظ  شعر  در  ادبی  و ی  مخاطبه  نوعی  بر  نامید،  دانانمایی  را  آن  توان 
راوی    -  تر و یک گام جلوتر( و گویندهی )آگاهمیان خواننده  گوی بنیادی و درونیوگفت

می خود  آنچه  حقیقت  از  گویی  که  بیاست  میگوید،  است.  اینخبر  گفت  گونه  توان 
که موضوع  که بعد از آنشده است؛ چنانریزی ها، نوعی مخاطبه یا دیالوگ برنامهموقعیت

که چگونه این مخاطبه  به اینشود  طرح و به میان افکنده شد، کشف حقیقت منوط می
تر کالم را کشف  شود که خود، معنیِ دقیقخواننده واداشته می  ،دیگرعبارتهدایت شود. به

ی سقرات به همین  شوندهشده و هدایتریزی وشنودهای برنامهگونه که گفتکند؛ به همان
ی نخست،  جاهالنهظاهر  و به دالنه و پرسش ساده  رفت و سخن سادهصورت پیش می

همواره در خدمت آن بود که واقعیت روزمره و دردسترس را که از نظر مخاطب قطعی  
این نوع ساخت کنایی    ،نمود، متزلزل کند و حقیقت ماجرا را آشکار نماید. به بیان بهترمی

(  dialogism)   ای از نوع گفتگوی باختینی یا آیرونی نمایشی در شعر حافظ، خصلتی محاوره 
های  عنوان یکی از طرف ای، خواننده را به پروراند و مانند هر مکالمه و مخاطبه ود می در خ 
کند و او را  تر است، در ماجرا وارد می گو که حتی از گوینده نیز بر موضوع مسلط و گفت 

ظاهر با قصد گوینده  به  ی نهایی را که دارد که نتیجه سازد. دست آخر او را وامی درگیر می 
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گونه اشعار  توان گفت کشف معنای حافظانه در اینخود کشف کند. میمتفاوت است،  
 کند: در سه سطح حرکت می

الیه.  1 بهادراك  کالم  از فحوای  نگاه نخست،  در  که  معنا  بیرونی  مثال، میدستی  آید؛ 
 ی راز خلوتیان.ادراك معنای شمع سربریده به معنی شمع فروزان و افشاکننده

های  ی کارآزموده آن را از تعمق در شبکهنا که مخاطب و خوانندهی دوم معدرك الیه . 2
ابهام  یهنرورزانه و  ایهام  کند؛  های رایج در شعر حافظ، درك یا کشف میتصویرها و 

بکشاند که بپندارد  ای تعبیه شده است که خواننده را به سمتی  گونهزیرا، ساخت کالم به
کشف کند؛ یعنی کشف معنی براساس دانایی  معنی دیگری در کار است و بخواهد آن را 

ها و مضامین ادبی و از طریق مخاطبه و محاوره با خودِ متن و آگاهی خواننده از سنت
گرفتن شمع« در ساختی ایهامی به  بودن »زبانشود؛ مثال، توجه به مفهوم دوالیهحاصل می

 معنی در زبانش گره افتاد و عقده بست و از گفتن فروماند.

شده در  شود، نه تعبیر مشخص از معناهای درجعنوان معنی نهایی دریافت میچه بهنآ.  3
ی  ی نخست( نه ادراك معنای ایهامی و ضمنی و رمزآمیز کالم )در الیهبیت است )در الیه 
عنوان    نمایی، درواقع خود را بهی بیان، یعنی نادانی این شیوهوسیلهدوم( بلکه شاعر به

تا در غیاب خود و در غیاب معنی مألوف، چیزدان کنار میگوینده و راوی همه گذارد 
ی شاعر  واسطه دارد که همین معنی جدید را بیکند و خواننده را وامیمعنی جدیدی خلق  
 آفریند.به دیگرسخن از غیاب معنا، معنا می .یا راوی، کشف کند

ترتیبسرانجام می توفیق حافظ در  این  توان گفت که راز  وادارکردن  دادن  ابیات و 
گوها  وخواننده به ادراك مفهومی متفاوت از راوی، در این نکته نهفته است که این گفت

براساس واژه بیرونی استوار نشده است؛ بلکه مخاطبه  های  ها و عبارتبر حادثه و امر 
بر گذشته اساس  در  که  بنا شده است  متن  در  استوار است؛  منفرد  فرهنگی خواننده  ی 

پیش  کهچنان همین  بر  تکیه  اندوختهبا  دانش  و  گونهآگهی  به  خواننده  ی صدایی  شده، 
گونه  یابد. همانشود و معنایی متفاوت با راوی یا شاعر از متن درمیمستقل در متن وارد می

کند،  گو در درون هر کلمه نفوذ میونویسد: »گفتی آثار داستایوسکی میکه باختین درباره
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برمی نبرد  به  را  بهآن  را  صدا  یک  و  میوسیلهانگیزاند  منقطع  دیگر  صدای    کند ی 
(Meyler,1997:108به دیگرسخن، حافظ در مقام شاعری توانا با شیوه .)  ای بسیار دقیق

معنایی    ،دهد تا خودصورت منفرد و مستقل در مقابل متن قرارمیو سنجیده، خواننده  را به
 بخشد.تشخص میجدید بیافریند یا حداقل به معناهای قبلی  

 
 هایادداشت

 (.راستاریو  ادداشت ی ) است  سندهینو  حی ترج ،ینوشتار صورت نیا. 1
برد، معموال برای تأکید یا برای  کارمی ی تجاهل عارف از نوعی که سعدی به عنوان نمونه در آرایه . به 2

 سراید:  که وقتی می کند، چنان از امری قطعی و یقینی  به صورت پرسش یاد می   جلب توجه خواننده، 
 ی نوری پری یا لعبت حوری ملک یا چشمه

 
 باشدر گلبن گل سوری چنین زیبا نمیـ که ب 

 ( 150: 1362)سعدی،                         
که در بیشتر موارد سعدی ویژه آنمنظور اظهار شگفتی است، نه در تردید در اصل دیدار. به

 در کاربرد این آرایه یا بالفاصله رمزگشایی کرده یا رمزگشایی آن بسیار آسان است: 
 ا دهانتـــ لعل است یا لبانت، قند است ی 

 
 رت نگیرم نیکم یقین نباشدـــ ا در بـــت 

 

 (148)همان:                                  
طلبد که از ی تجاهل عارف در شعر سعدی مجالی مفصل میدرهرحال بحث در مورد آرایه

حدود این نوشته خارج است و هدف از آوردن این دو مثال آن بود که نشان داده شود در تجاهل  
شود و فقط یک معنا یا یک واژه یا به  واقعیت جهان مورد تردید واقع نمیطور سنتی،  عارف به

 گیرد. رود یا برای تأکید بیشتر، واقعیت مورد پرسش قرارمیکار میای دیگر بهجای واژه
نمونه3 این  یهای.  از  در متعدد  مثال  برای  دارد؛  وجود  جهان  کالسیک  آثار  در  آیرونی  گونه 

شاه آگاه است  اثر سوفوکل، خواننده در تمام مدت از حقیقت ادیپوس شاه،ی ادیپوس نامهنمایش
رود که  داند که او نادانسته پدرش را کشته است؛ بنابراین زمانی که این جمله بر زبان او میو می

اش انجام دهد و انتظار داشته باشد تواند گناهی مرگبار علیه خانوادهگوید: »تنها مردی ابله میمی
ها را بسیار بهتر از خود گوینده،  او پاداش دهند«، خواننده معنای ضمنی این جمله  خدایان به

یابد. این آگاهی خواننده در تقابل با نادانی قهرمان موقعیتی کنایی پدید آورده  یعنی ادیپوس، درمی
شود. همچنین در بسیاری از آثار شکسپیر ازجمله  است که اصطالحا آیرونی تراژیک خوانده می
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های مکبث، هاملت، رومئو و ژولیت بارها آیرونی نمایشی و بیشتر از نوع تراژیک جلوه  یشنامهنما
کرده است. در دوران جدید نیز آیرونی در متون گوناگون و انواع رمان و داستان کوتاه یافت  

اثر جورج اورول تا    حیوانات  یقلعههای کالسیک چون آثار داستایوسکی و  شود و در گونهمی
 مدرن جلوه دارد. های پست هنمون

کرده. چنان4 تمام شارحان اشاره  با عنایت به رسم رایج سرگرفتن و  که  این بیت  اند، تصویر 
افروزی به عنوان  سربریدن شمع ساخته شده است. در دوران قدیم و روزگار رواجِ شمع و شمع

ی چراغ نیز کاربرد داشته است( چندی که از تر برای فتیلهمنبع روشنایی )که به شکلی وسیع
های فتیله،  شدن خاکستر یا زائدهی شمع بر اثر انباشتهگذشت؛ شعلهمی ]یا چراغ[مع  سوختن ش
ی دیگری  گرفت. در این حالت مردمان سر فتیله یا ریسمان شمع را با مقراض یا وسیلهکاستی می

گشت.  تر میتر و فروزانگرفت و شمع یا چراغ برافروختهبریدند و به این ترتیب شعله باال میمی
چنین جا ضرورتی ندارد. همها در اینچنان فراوان است که تکرار آنواهد برای این معنی آنش

پرداز و افشاگر، و شوخی که بند زبان از طریق همین معنی است که تصویر رایج شمع سخن
ها تصویر دیگر در شعر فارسی  گوید پس الزم است که کشته شود و دهندارد و به همسایه راز می

و بارها تکرار شده است. حال اگر به این دو موضوع خوب نگریسته شود در ذات خود  ساخته  
ی شمع که از  . بریدن ریسمان یا فتیله1شود:  و در عمل، تضادی از جنس پارادوکس مشاهده می

چینی و افشاگری شمع  . سخن2های رایج برگرفته از زندگی روزمره مردمان برگرفته شده   عادت
ی هنر پای نهاده است. زیرا از  ی خالقیت شاعران به عرصهانگیز و در کورهالکه در ساختی خی 

یادآور زبانه یا [یا حداقل زبانش را    ]کشندیعنی می [زنند  برند و سرمییک سو شمع را سرمی
دارند و و از سوی دیگر درست کشیدن بازمیگفتن و زبانهبرند و او را از سخنمی  ]ی شمعشعله

 کنند. آورتر و در نهایت افشاگرتر میتر و زبانکشزبانه تر،او را زندهبا همین عمل 
ی قزوینی مخدوش است  پژوهان معتقدند مصراع دوم این دو بیت در نسخه. بسیاری از حافظ5

جا شده است. بر این اساس، بیت مورد نظر چنین خواهد بود: گیسوی چنگ ببرید به  و جابه
ان زلف دوتا بگشایند. چنین خوانشی نیز با تفسیر ذکر شده در این  ناب/ تا همه مغبچگ  مرگ می

 نوشتار هماهنگ است. 
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 پژوهیحافظ یمجله

 کرسی پژوهشی حافظ( -شناسی)مرکز حافظ 
 94-73، صص 1399(، پاییز و زمستان 3ی ی جدید، شماره)دوره 24ی ، شماره23سال 

 
 

 خورشیدی   139۸ شناسی حافظ در سال کتاب
 

  ماندانا فیروزآبادی
 دانشگاه شیراز 

 
 چکیده 

گذاری شده است.   نام یادروز حافظ    اسالمی ایران،بیستم مهرماه در تقویم ملی جمهوری  
بر برگزاری  طور منظم، در این روز افزونتاکنون، به  ۱۳۷۶شناسی از سال  مرکز حافظ 

مقاله  انتشار  به  پژوهی همت  ی حافظدر حوزه  های علمی و تخصصی نشست علمی 
مقاله  از  یکی  است.  می گماشته  ارائه  روز  این  در  ساالنه  که  مهم  »گزارش  شوهای  د، 

شناسی آثاری را که هرسال در  ها، اطالعات کتاب است. این مقاله   شناسی حافظ«بکتا
کند. این گزارش به مخاطب پیگیر  اند، ارائه می پژوهی انتشار یافته پیوند با حافظ و حافظ 

شناسی، دانشجویان و استادان این عرصه، برای شناخت هرچه بهتر منابع و  ی حافظ حوزه 
م ها پژوهش  یاری  جدید  راه ی ی  و  بررسی   رساند  و  خوانش  برای  نّقادانه را  و    های 

سازد.  شوند، هموار می ی حافظ تألیف و تدوین می ی آثاری که هرساله درباره شناسانه آسیب 
ی کتاب« و »سازمان  شناسی دو پایگاه اطالعاتی »خانه ی اطالعات کتاب ی حاضر برپایه مقاله 

های آماری نمایانگر آن است که  ده است. بررسی یران« تدوین ش ی ملی ا اسناد و کتابخانه 
عنوان است که    ۱۴۶اند،  در پیوند با حافظ چاپ شده   ۱۳۹۸هایی که در سال  تعداد کل کتاب 

ای موضوعی  در مقایسه با آمار سال گذشته کاهشی چشمگیر یافته است. همچنین مقایسه 

 
   ،دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسیFiroozabadimandana@gmail.com 

 30/5/1399تاریخ پذیرش مقاله:    27/3/1399تاریخ دریافت مقاله: 
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مراه با فالنامه«  ظ« و »دیوان ه ه و زندگی حاف ی »شعر، اندیش هایی درباره دهد، کتاب نشان می 
 اند. عنوان بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده   ۴۲با  

   حافظ. شناسیکتاب،  بندی موضوعیطبقهپژوهی، حافظهای کلیدی: واژه 
 

 . درآمد1
گام در بازیابی و شناسایی  شده در علوم مختلف، نخستین های چاپبررسی آماری کتاب 

سازد.  می  ترین دستاوردهای تحقیقی آشناهر حوزه را با تازه  گرانمنابع است و پژوهش
شود، منتشر می  پژوهیحافظی  طور منظم در مجموعهشناسی حافظ« که بهی »کتابمقاله

کند که هرسال در پیوند  هایی را ارائه میعنوان موضوعی کتابشناسی و  اطالعات کتاب
به این جستار، مخاطبان  چاپ میبا حافظ  از جدیدترین  ی حافظحوزهرسد.  را  پژوهی 

میپژوهش باخبر  اصها  نقد  و  محتوایی  تحلیل  بازخوانی،  بر  را  راه  و  منابع  کند  ولی 
شناسی آثاری که  و آسیب  های نقّادانهبررسی با بتوانند پژوهشگرانگشاید. امید است، می

درباره میهرساله  تدوین  و  ترجمه  تألیف،  حافظ  معایب  ی  و  مزایا  را  شود،  یک  هر 
 ی گسترده یاری رسانند.حوزهتکامل دانش در اینبرشمارند و به

مقالهمی  ییادآور برپایهشود  حاضر  کتابی  اطالعات  »خانهی  پایگاه  دو  ی  شناسی 
ی ملی ایران« تهیه شده است. براساس گزارش سایت  »سازمان اسناد و کتابخانه کتاب« و

بندی[ دیویی عنوان کتاب با ]رده  ۲۷۸۳۷ی،  خورشید  ۱۳۹۸ی کتاب، در سال  رسمی خانه
میان   این  از  که  است  یافته  انتشار  کتاب  ۱۱۴ادبیات  به  حافظ  عنوان  موضوع  با  هایی 

کتابخانه در سایت  دارد.  ماختصاص  آثار چاپی  نیز شمار  ادبیات،  لی  موضوع  با  شده 
افظ را شامل  ی حهای دربارهها کتابعنوان از آن  ۷۸عنوان کتاب، ذکر شده که    ۱۶۸۷

شناسی  که اعداد و ارقام در این مقاله و سایر مقاالت پیشین کتابشود. متأسفانه چنانمی
است؛ بنابراین آنچه در این    دهد، گزارش این دو پایگاه با یکدیگر متفاوتحافظ نشان می

  شود، حاصل تجمیع عناوین غیرتکراریِ این دو پایگاه اطالعاتی بررسی و ارائه می  گزارش
 نماید:ی اطالعات ضروری میهمچنین یادآوری دو نکته پیش از ارائه ۱است.
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کتابالف از  بعضی  عنوان  است،.  مشابه  شماره  ها  )شمارهاما  شابک  استاندارد ی    ی 
 المللی کتاب(، برای هریک متفاوت و مجزاست.بین

و در  شده  رجمجزا د  بکیهای چندجلدی، شا. در هر دو پایگاه برای هر مجلد از کتابب 
ری، تمام مجلدات هر  نگاری شده است؛ اما در شمارش آمامقاله نیز جداگانه فهرست  این

 .است زیر یک عنوان گزارش شده ،مجموعه
ها  های پژوهشی حافظانه، کتابی اطالعات، باتوجه به حوزهدر گام آغازین، برای ارائه

ی آماری،  ها ی سهولت بررسیدر جدول زیر برا  .استی کلی تقسیم شدهبه چند دسته
کتاب تعداد  بخش،  کتابعنوان هر  و جمع شمارگان  آنها  از  هریک  جداگانه    ۲هاهای 

نظر مخاطبان  شناسی، بهنیز، نام و مشخصات کامل کتاب  شود و در ادامهنمایش داده می
 دوست خواهد رسید. حافظ
چاپ   عنوان موضوعی  ردیف

 نخست
چاپ  
 مجدد 

اطالعات 
چاپ  
 3ناقص

داد عت
 کلی

 شمارگان

 ۴۷۴۷۰ ۴۲ ۱۳ ۲۸ ۱ دیوان همراه با فالنامه  ۱
 ۵۵۰ ۱ - ۱ - دیوان همراه با ترجمه  ۲
 ۱۴۵۰۰ ۹ ۳ ۴ ۲ دیوان همراه با توضیحات  ۳
 ۳۶۵۰ ۸ ۲ ۳ ۳ شرح کامل دیوان  ۴
 9200 16 ۱ 7 ۸ شرح بخشی از دیوان  ۵
 ۲۱۶۶۰ ۴۲ ۱۴ ۱۱ ۱۷ ی شعر، اندیشه و زندگی حافظدرباره ۶
 ۵۳۰۰ ۱۶ ۷ ۳ ۶ حافظ و دیگران ۷
 ۱۰۰۰ ۱ - - ۱ دانشنامه ۸
 ۷۲۰۰ ۴ - ۲ ۲ کودک و نوجوان  ۹

 3350 ۱۰ - 4 ۳ متفرقه ۱۰
در پیوند با حافظ چاپ    ۱۳۹۸هایی که در سال براساس آمار موجود، تعداد کل کتاب

های  اههایی که تعداد نسخشان در پایگعنوان است و مجموع شمارگان کتاب  ۱۴۶،  شده
به   آمده،  یادشده  آمار سال  شماره می  ۱۱۳۸۸۰اطالعاتی  با  مقایسه  در  اعداد  این  رسد. 
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ذکر شده است،   ۱۹۲۵۶۸و    ۲۲۵ترتیب  ها بهگان آنگذشته که تعداد کل کتب و شمار
کتاب چاپ  چشمگیر  کاهش  حوزهنمایانگر  سال  های  در  حافظ  )رک.  ۱۳۹۸ی  است 

 (.۱۷۸- ۱۵۵:  ۱۳۹۸رضازاده، 
ی شعر، اندیشه  هایی با موضوع »درباره ی موضوعی خواهیم یافت که کتاب ا قایسه نیز درم 

عنوان بیشترین تعداد کتاب را به خود    ۴۲و زندگی حافظ« و »دیوان همراه با فالنامه«، با  
عنوان،    ۱۶های »حافظ و دیگران« با  هایی با موضوع ها کتاب دهد و بعد از آن اختصاص می 

عنوان، »دیوان همراه با توضیحات و شرح    ۱۰نوان، »متفرقه« با  ع   ۱۲با  دیوان«  »شرح بخشی از  
دیوان همراه با ترجمه و  » عنوان و    ۴عنوان، »کودک و نوجوان« با    ۹کامل دیوان« هریک با  

   . دارد بعد قرار   های ترتیب در جایگاه عنوان، به   ۱دانشنامه« هریک با  
 

 شناسی . کتاب2
 . دیوان1. 2
 النامه اه با فوان همر. دی1.1. 2
 . چاپ نخست 1. 1. 1. 2

با    یتصحیح شده   ی متن کامل از روی نسخه   فالنامه و   دیوان حافظ شیرازی همراه 
 خطاط:   ، سیدمحمدکاظم قزوینی   مصحح:   ، محمد حافظ ین الد شمس  ، ی عالمه محمد قزوین 

 صفحه.   ۵۶۲نسخه،    ۵۰۰۰،  ۱چاپ ،  جیبی )گالینگور( ،  پیام عدالت ، تهران:  مصطفی اشرفی 

 . چاپ مجدد 2.  1.  1.  2
 ، دکتر قاسم غنی و عالمه محمد قزوینی   ی دیوان حافظ )همراه با فال( براساس نسخه 

حافظ م دین  ال شمس  افشار  اهتمام به ،  حمد  غنی  مصحح: ،  میترا  محمدمهدی  قاسم  خطاط:   ،
 صفحه.   ۵۴۴نسخه،  ۱۱۰۰هفتم،    چاپ ،  وزیری )گالینگور( ،  صدای معاصر  منصوری، تهران: 

،  دکتر قاسم غنی و عالمه محمد قزوینی  ی خه دیوان حافظ )همراه با فال( براساس نس 
حافظ الدین  شمس  افشار  اهتمام به ،  محمد  غنی   مصحح: ،  میترا  محمدمهدی  قاسم  خطاط:   ،

 صفحه.   ۵۴۲نسخه،    ۱۵۰۰،  ۵چاپ ،  وزیری )گالینگور(   ، صدای معاصر منصوری، تهران:  
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،  دکتر قاسم غنی و عالمه محمد قزوینی  ی دیوان حافظ )همراه با فال( براساس نسخه 
حافظ الدین شمس  افشار  اهتمام به ،  محمد  غنی   مصحح: ،  میترا  محمدمهدی  قاسم  خطاط:   ،

 صفحه.   ۵۴۶نسخه،    ۷۷۰،  ۸چاپ ،  وزیری )گالینگور( ،  صدای معاصر منصوری، تهران:  
،  دکتر قاسم غنی و عالمه محمد قزوینی  ی نسخه دیوان حافظ )همراه با فال( براساس  

حافظ الدین  شمس  افشار  اهتمام به ،  محمد  غنی   مصحح: ،  میترا  محمدمهدی  قاسم  خطاط:   ،
 صفحه.   ۵۴۶نسخه،  ۱۵۰۰،   ۶چاپ ،  وزیری )گالینگور( ،  صدای معاصر منصوری، تهران:  

مصحح شادروانان عالمه محمد قزوینی    ی شده براساس نسخه دیوان حافظ خوشنویسی 
فالنامه  تفسیر  انضمام  به  غنی  قاسم  دکتر  حافظ الدین  شمس  ، و  محمود  :  نقاش ،  محمد 

  ۵۰۰،  ۱۳چاپ ،  وزیری )گالینگور( ،  زرین و سیمین ، تهران:  عباس اخوین  : خطاط   ، فرشچیان 
 صفحه.   ۵۷۶  نسخه، 

عالمه    ی شده تصحیح   ی متن کامل از روی نسخه   فالنامه و   دیوان حافظ شیرازی همراه با 
مصطفی   خطاط:   ، سیدمحمدکاظم قزوینی  مصحح:   ، حافظ   محمد ن  الدی شمس  ی، قزوین   محمد 
 صفحه.   ۵۵۸نسخه،    ۵۰۰۰،  ۲چاپ   ، جیبی )گالینگور( ،  پیام عدالت تهران:   ، اشرفی 

  ی شده تصحیح  ی سخه دیوان حافظ شیرازی همراه با متن کامل فالنامه حافظ از روی ن 
مصطفی   خطاط:   ، قزوینی محمد   مصحح:   ، محمد حافظ الدین  شمس  ، عالمه محمد قزوینی 

 صفحه.   ۵۷۴نسخه،    ۱۰۰۰،  ۲چاپ   ، وزیری )گالینگور(  ، راه بیکران ، پردیس:  اشرفی 
الدین  شمس  ، محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی   ی ه با فال براساس نسخ دیوان حافظ همراه  

نسخه،    ۱۶۰۰،  ۱۵چاپ ،  جیبی )گالینگور(  ، طالیه تهران:   ، کاظم دزفولیان   مقدمه: ،  محمد حافظ 
 صفحه.   ۵۱۲

الدین  شمس ،  محمد قزوینی و قاسم غنی   ی ه: براساس نسخه دیوان حافظ همراه با فالنام 
 و قاسم غنی،  محمد قزوینی  مصحح:   ، گرمارودی سیدمصطفی موسوی  مقدمه:   ، محمد حافظ 

 صفحه.   ۵۰۸نسخه،    ۹۰۰،  ۳چاپ ، جیبی )گالینگور( ،  سازوکار خطاط: مهدی طوسی، تهران:  
  ی فالنامه از روی نسخه  الدین محمد حافظ شیرازی به انضمام دیوان خواجه شمس 

،  محمد حافظ الدین شمس  ، دکتر قاسم غنی و عالمه قزوینی و تطبیق با چندین دیوان دیگر 
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مقدم  قزوینی،  امیر  و محمد  غنی  قاسم  معصومی  مقدمه: ، مصحح:  اسماعیل   ، رضا  خطاط: 
 صفحه.   ۵۴۶نسخه،     ۵۰۰۰،   ۵چاپ ،  جیبی )گالینگور( ،  گلی   هران: بخت، ت نیک 

  ی الدین محمد حافظ شیرازی به انضمام فالنامه از روی نسخه دیوان خواجه شمس 
،  محمد حافظ الدین  شمس  ، دیگر دکتر قاسم غنی و عالمه قزوینی و تطبیق با چندین دیوان  

مقدم  و مح امیر  غنی  قاسم  قزوینی،  ، مصحح:  معصومی  مقدمه: مد  اسماعیل  رضا  ، خطاط: 
 صفحه.   ۵۴۶نسخه،    ۵۰۰۰،  ۶چاپ ،  جیبی )گالینگور( ،  گلی   بخت، تهران: نیک 

  ی مد حافظ شیرازی به انضمام فالنامه از روی نسخه الدین مح شمس دیوان خواجه  
 ، محمد حافظ الدین شمس ،  دکتر قاسم غنی و عالمه قزوینی و تطبیق با چندین دیوان دیگر 

و محم  غنی  قاسم  مقدم، مصحح:  قزوینی،  امیر  معصومی :  مقدمه د  اسماعیل   ، خطاط: رضا 
 صفحه.   ۵۵۶نسخه،    ۵۰۰۰،  ۱۶چاپ   ، وزیری )گالینگور( ،  گلی تهران:   بخت، نیک 

تف  با  آفرینش  حافظ  کامل  حافظ الدین شمس  ، ل أ دیوان  عباس   مصحح:   ، محمد 
 صفحه.   ۷۳۶نسخه،    ۱۱۰۰،  ۱۷چاپ   ، رقعی )شومیز( ،  آفرینش  ، تهران: کرمانی عطاری 

،  پور حسین زینال   اهتمام به   ، محمد حافظ الدین  شمس  ، ( فالنامه )   دیوان کامل حافظ با معنی 
 صفحه.   ۵۲۶نسخه،    ۱۰۰۰،  ۲چاپ   ، وزیری )گالینگور( ،  آوای مهدیس   تهران: 

معنی  با  حافظ  کامل  حافظ الدین  شمس  ، ( فالنامه )   دیوان  حسین   اهتمام به ،  محمد 
 صفحه.   ۵۲۴نسخه،    ۱۰۰۰،  ۳چاپ   ، وزیری )گالینگور( ،  آوای مهدیس تهران:   ، پور زینال 

،  پور حسین زینال  اهتمام به   ، محمد حافظ الدین  شمس  ، ( فالنامه )   با معنی مل حافظ  دیوان کا 
 صفحه.   ۵۲۴نسخه،    ۱۰۰۰،  ۲پ چا   ، جیبی )گالینگور(  ، آوای مهدیس   تهران: 

  ، جیبی )شومیز(  ، طالیه تهران:   ، ی اعرابی ل ع  خطاط:   ، محمد حافظ الدین  شمس ،  فال حافظ 
 صفحه.   ۲۵۰نسخه،    ۱۵۰۰،  ۱۲چاپ 

محمود   نقاش:   ، ی ی کوتنا الدین نوری نظام  شارح: ،  محمد حافظ الدین  شمس ،  ( 1فال حافظ ) 
 صفحه.   ۲۰۰نسخه،    ۱۰۰۰،  ۱۰چاپ   ، گالینگور( ی ) جیب ،  زرین و سیمین تهران:   ، فرشچیان 

محمود   نقاش:   ، ی ی کوتنا الدین نوری نظام  شارح: ،  محمد حافظ الدین  شمس  ، ( 1فال حافظ ) 
 صفحه.   ۱۶۰نسخه،    ۱۰۰۰،  ۹چاپ   ، جیبی )گالینگور( ،  زرین و سیمین   ، تهران: فرشچیان 
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مهدی   مترجم:   ، ی ی کوتنا الدین نوری نظام  شارح: ،  محمد حافظ الدین  شمس  ، ( 1فال حافظ ) 
  ۱۰۰۰، ۱۱چاپ  ، جیبی )گالینگور( ،  زرین و سیمین تهران:   ، محمود فرشچیان  نقاش:  ، فیروزی 
 صفحه.   ۱۶۰  نسخه، 

عباس   خطاط: ،  ی ی کوتنا الدین نوری نظام :  شارح ،  محمد حافظ الدین  شمس  ، ( 2حافظ )   فال 
  ۱۰۰۰، ۱۱چاپ   ، جیبی )گالینگور( ،  زرین و سیمین   ، تهران: محمود فرشچیان  نقاش:   ، اخوین 
 فحه. ص   ۱۰۸نسخه،  

 نقاش:  ، ی ی کوتنا الدین نوری نظام  شارح:  ، محمد حافظ الدین شمس   شاعر:  ، ( 2فال حافظ ) 
 صفحه.   ۱۰۸نسخه،    ۱۰۰۰،  ۱۲چاپ   ، وزیری )شومیز( ،  زرین و سیمین   ، تهران: محمود فرشچیان 
محمود   نقاش:   ، ی ی کوتنا الدین نوری نظام  شارح: ،  محمد حافظ الدین  شمس  ، ( 2فال حافظ ) 

 صفحه.   ۱۰۸،  ۱۰چاپ   ، جیبی )گالینگور( ،  زرین و سیمین   ، تهران: فرشچیان 
محمود   نقاش: ،  ی ی کوتنا الدین نوری نظام  شارح: ،  محمد حافظ الدین  شمس  ، ( 3فال حافظ ) 

 صفحه. ۱۰۸نسخه،  ۱۰۰۰،  ۱۰چاپ   ، جیبی )گالینگور( ،  زرین و سیمین   ، تهران: فرشچیان 
محمود   نقاش:   ، ی ی کوتنا الدین نوری نظام  شارح:  ، محمد حافظ الدین  شمس  ، ( 3فظ ) حا   فال 

 صفحه.   ۱۰۸نسخه،    ۱۰۰۰،  ۹چاپ   ، جیبی )گالینگور( ،  زرین و سیمین تهران:   ، فرشچیان 
محمود    نقاش:   ، ی ی کوتنا الدین نوری نظام   شارح:   ، د حافظ محم الدین  شمس ،  ( 3فال حافظ ) 

 صفحه.   ۱۰۸نسخه،    ۱۰۰۰،  ۸چاپ   ، جیبی )گالینگور( ،  زرین و سیمین   ، تهران: فرشچیان 
الدین  شمس   ، محمد قزوینی و قاسم غنی   ی فالنامه براساس نسخه دیوان حافظ همراه با  

زینب    : ، فالنامه طوسی   مهدی   : نگار گرمارودی، خوش مصطفی موسوی   : مقدمه   ، محمد حافظ 
 صفحه.   ۵۰۴،  ۶ندیمی، تهران: سازوکار، چاپ 

الدین  شمس   ، محمد قزوینی و قاسم غنی   ی دیوان حافظ همراه با فالنامه براساس نسخه 
زینب    : مهدی طوسی، فالنامه   : نگار گرمارودی، خوش مصطفی موسوی   : مقدمه ،  محمد حافظ 

 صفحه.   ۵۰۴،  ۲تهران: سازوکار، چاپ ندیمی،  
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 . اطالعات چاپ ناقص  3.  1  . 1.  2
امیر    خطاط: محمد حافظ،  الدین  شمس   محمد قزوینی و قاسم غنی،   ی از نسخه   دیوان حافظ 

 . صفحه   ۵۸۰  اصغری، تهران: یادمان فلسفی، 
 صفحه.   ۵۲۵محمد حافظ، تهران: ساالر الموتی،  الدین  ، شمس ها دیوان حافظ با تعبیر غزل 

به انضمام فال حافظ  مصحح: قاسم غنی و    ، محمد حافظ الدین  س م ش   ، دیوان حافظ 
ای:  محمد قزوینی، تذهیب: محمدرضا هنرور، نگارگری رضا بدرالسماء، خوشنویسی رایانه 

 صفحه.   ۵۴۰کاوه اخوین، تهران: پارمیس،  
-تصحیح   ی حافظ از روی نسخه   ی با متن کامل فالنامه   ه شیرازی همرا   دیوان حافظ 

  ،اکبر دهخدا عالمه علی   ی نامه احوال حافظ از لغت   ی ه عالمه محمد قزوینی با ترجم   ی شده 
خطاط: مصطفی اشرفی، تذهیب: محمدرضا هنرور، تهران: شرکت  ،  محمد حافظ الدین  شمس 

 صفحه.   ۵۷۴تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر،  
فالنامه  متن کامل  با    خطاط:   ، محمد حافظ الدین  شمس ،  دیوان حافظ شیرازی همراه 

فهیمه رحمتی،    : تعبیر غزلیات   ، قاسم غنی   و   محمد قزوینی   مصحح:   ، محمدمهدی منصوری 
 صفحه.   ۵۶۰پرور،  تهران: دانش 

  یشده تصحیح   ی دیوان حافظ شیرازی همراه با متن کامل فالنامه حافظ از روی نسخه 
محمد  الدین  شمس ،  اکبر دهخدا علی   ی نامه محمد قزوینی با ترجمه احوال حافظ از لغت 

 صفحه.   ۵۶۰بیکران،    ، پردیس: راه مصطفی اشرفی   : ، خطاط حافظ 
  یشده تصحیح   ی نسخه دیوان حافظ شیرازی همراه با متن کامل فالنامه حافظ از روی  

،  محمد حافظ الدین  شمس ،  اکبر دهخدا احوال حافظ از علی   ی محمد قزوینی با ترجمه 
 صفحه.   ۵۶۰، تهران: پیام عدالت،  مصطفی اشرفی   خطاط: 

شی  حافظ  با دیوان  همراه  فالنامه   رازی  کامل  نسخه   ی متن  روی  از    ی حافظ 
اکبر  عالمه علی   ی نامه عالمه محمد قزوینی با ترجمه احوال حافظ از لغت   ی شده تصحیح 
 صفحه.   ۵۶۰مصطفی اشرفی، تهران: راه بیکران،    ، خطاط: محمد حافظ الدین  شمس ،  دهخدا 
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 صفحه.   ۵۱۲  ظ، تهران: آوای بستان، محمد حاف الدین  ، شمس دیوان حافظ همراه با فالنامه 
مصحح: محمد قزوینی و فاسم  محمد حافظ،  الدین  ، شمس فالنامه دیوان حافظ همراه با  

 صفحه.   ۵۱۰آباد: انتشارات مهتاب عدالت،  نجف غنی،  
محمد حافظ، خطاط: محمدمهدی  الدین  ، شمس کامل   ی دیوان حافظ همراه با فالنامه 

 صفحه.   ۵۵۲ران: انتشارات اسالمی،  هنرور، ته محمدرضا    : منصوری، تذهیب 
فالنامه  کامل  متن  با  همراه  شیرازی  حافظ  روی    ی دیوان  از    ی نسخه حافظ 

اکبر  عالمه علی   ی نامه احوال حافظ از لغت   ی عالمه محمد قزوینی با ترجمه   ی شده تصحیح 
 صفحه.   ۵۷۴تهران: قدرت قلم،  ،  محمد حافظ الدین  شمس   ، دهخدا 

شی  حافظ  با دیوان  همراه  فالنامه   رازی  کامل  روی    ی متن  از    ی نسخه حافظ 
اکبر  عالمه علی   ی نامه احوال حافظ از لغت   ی عالمه محمد قزوینی با ترجمه   ی شده تصحیح 
 صفحه.   ۵۷۶، خطاط: مصطفی اشرفی، تهران: راه بیکران،  محمد حافظ الدین  شمس   ، دهخدا 

 
 همراه با ترجمه . دیوان  2.  1.  2
 چاپ مجدد .  1.  2.  1.  2

  ی ل و معنی لغات کلیدی و ابیات مشکل و ترجمه أ حافظ با تف   ی دیوان کامل و جامع هدیه             
انگلیسی   ابیات  زبان  حافظ الدین  شمس   ، به  عطاری   گردآورنده:   ، محمد    ، کرمانی عباس 

 صفحه.   ۷۳۲نسخه،    ۵۵۰،  ۲۰چاپ   ، وزیری )گالینگور( ،  آسیم   ، تهران: شیال عطاری   ویراستار: 
 

 دیوان همراه با توضیحات  .  3.  1.  2
 چاپ نخست .  1.  3.  1.  2

الدین  شمس   ، یات، تنظیم اوزان غزلیات گذاری، معنی لغات، شرح اب دیوان حافظ اعراب 
نسخه،    ۱۰۰۰،  ۱چاپ ،  رقعی )گالینگور( ه،  زهر تهران:    ، ی ی کوتنا الدین نوری نظام ،  محمد حافظ 

 صفحه.   ۱۰۱۲
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شمس  خواجه  شیرازی   محمد الدین  دیوان  با   حافظ  ع   همراه  وزن  تعبیر  و  رفانی 
رقعی  ،  سه نقطه ، قم:  مطلق کاظم عابدینی   گردآورنده: ،  محمد حافظ الدین  شمس   ، عروضی 

 صفحه.   ۵۳۶نسخه،    ۳۰۰۰،  ۱چاپ ،  )گالینگور( 
 . چاپ مجدد 2.  3.  1.  2
،  ۲چاپ   ، ( یز )شوم   یری وز ،  ترنم   ی قم: آوا   ، محمد حافظ   ین الد س شم ،  ی حافظ با معن   یوان د 

 صفحه.   ۴۸۴  نسخه،    ۵۰۰
  مصحح: ،  محمد حافظ الدین  شمس   ، دیوان حافظ به همراه تعبیر عرفانی و وزن عروضی 

نسخه،    ۵۰۰،  ۲چاپ ،  جیبی )شومیز( ،  نشتا قم:  اظم مطلق،  ح: ک شار و قاسم غنی،    محمد قزوینی 
 صفحه.   ۵۱۶

قاسم غنی و    ی دیوان حافظ همراه با شرح لغات، تفسیر عرفانی و تعبیر اشعار )نسخه 
  ی آشیانه ، قم:  محمد قزوینی   و   قاسم غنی   ح: مصح ،  محمد حافظ الدین  شمس   ، ( محمد قزوینی 

 صفحه.   ۵۳۲نسخه،    ۸۵۰۰،  ۲چاپ   ، جیبی )شومیز( ،  مهر 
دکتر قاسم    ی نسخه براساس    به همراه تعبیر عرفانی و وزن عروضی،    دیوان حافظ 

و    محمد قزوینی و  قاسم غنی    مصحح: ،  محمد حافظ دین  ال شمس ،  غنی و محمد قزوینی 
 صفحه.   ۴۹۵نسخه،    ۱۰۰۰،  ۴چاپ   ، وزیری )سلفون( ،  آتیال اهلل یاسری، قم:  خلیل 

 . اطالعات چاپ ناقص 3.  3.  1.  2
مصحح:  ،  محمد حافظ الدین  شمس ،  دیوان حافظ به همراه تعبیر عرفانی و وزن عروضی 

 صفحه.  ۵۰۸: یاقوت،  قم نامه: سمانه کیانی،  ظم مطلق، واژه شارح: کا قاسم قزوینی و قاسم غنی،  
مصحح:    ، محمد حافظ الدین  شمس   ، دیوان حافظ به همراه تعبیر عرفانی و وزن عروضی 

 صفحه.   ۴۹۵قم، الطیار،    نامه: سمانه کیانی، شارح: کاظم مطلق، واژه محمد قزوینی و قاسم غنی،  
  ، مصحح: محمد حافظ الدین  شمس ،  عروضی دیوان حافظ به همراه تعبیر عرفانی و وزن  

قزوینی  یاقوت،    : نامه واژه   ، کاظم مطلق ، شارح:  قاسم غنی   و   محمد  قم:    ۵۰۸سمانه کیانی، 
 صفحه. 
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 . شرح کامل دیوان 4.  1.  2
 . چاپ نخست 1.  4.  1.  2

،  تزکیه   ، تهران: معصومه مصطفوی   ویراستار:   ، ای جواد سبزه ،  یات حافظ نی بر غزل شرحی عرفا 
 صفحه.   ۴۱۲نسخه،    ۵۰۰،  ۱چاپ   ، )گالینگور( وزیری  

محمدمهدی  ،  غزلیات حافظ   ی حافظ: شرحی مختصر و روان بر کلیه   ی فسون و فسانه 
وزیری  ،  ۱جلد ،  انتشار شرکت سهامی  ، تهران:  الدین کزازی میرجالل   مقدمه:   ، تهرانی   صادقی 

 . صفحه   ۵۸۲،  نسخه   ۵۰۰،  ۱چاپ   ، )گالینگور( 
،  رویش   ، تهران: هانی فرا  احمد ، های حافظ مروری بر دیوان حافظ: شرح و تطبیق غزل 

 صفحه.   ۷۹۰نسخه،    ۱۰۰،  ۱چاپ   ، رقعی )شومیز( 
 . چاپ مجدد 2.  4.  1.  2

خوانی ابیات  ها، همراه با مقدمه، تلفظ واژگان دشوار، درست شاخ نبات حافظ: شرح غزل 
،  ۱۰چاپ   ، وزیری )گالینگور( ،  زوار ، تهران:  محمدرضا برزگرخالقی   ، و فرهنگ اصطالحات 

 صفحه. ۱۱۷۶نسخه،     ۵۵۰
  ، شرح شوق: شرح و تحلیل اشعار حافظ: مباحث موضوعی چون مدخلی بر اشعار 

نسخه،    ۲۰۰،  ۷چاپ   ، وزیری )گالینگور(   (، ۱جلد )   جلد   ۵  ر د ،  نشر قطره ، تهران:  سعید حمیدیان 
 صفحه.   ۶۹۸

، تهران:  سعید حمیدیان   ، 92تا    1های  ل شرح شوق: شرح و تحلیل اشعار حافظ: غز 
 صفحه.   ۶۰۰نسخه،    ۲۰۰،  ۷چاپ   ، وزیری )گالینگور(   (، ۲جلد  )   جلد ۵در ،  نشر قطره 

، تهران:  سعید حمیدیان ،  217تا    93های  شرح شوق: شرح و تحلیل اشعار حافظ: غزل 
 صفحه.   ۴۰۰نسخه،    ۲۰۰،  ۷چاپ   ، وزیری )گالینگور(   (، ۳جلد  )   جلد   ۵در ،  نشر قطره 

، تهران:  سعید حمیدیان ،  3۸4تا    21۸های  شرح شوق: شرح و تحلیل اشعار حافظ: غزل 
 صفحه.   ۶۰۰نسخه،    ۲۰۰،  ۷چاپ   ، وزیری )گالینگور(   (، ۴جلد  )   جلد   ۵در ،  نشر قطره 
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،  و اشعار غیر غزل   4۸6تا    3۸5های  شرح شوق: شرح و تحلیل اشعار حافظ: غزل 
نسخه،    ۲۰۰،  ۷چاپ   ، وزیری )گالینگور(   (، ۵جلد  )   جلد   ۵در ،  نشر قطره ، تهران:  سعید حمیدیان 

 صفحه.   ۶۰۰
  اهتمام به ،  دکتر قاسم غنی و محمد قزوینی   ی شرح عرفانی دیوان حافظ: براساس نسخه 

 صفحه.   ۱۱۱۲نسخه،    ۱۰۰۰،  ۸چاپ ،  وزیری )سلفون( ،  کومه ، قم:  موحد   سیدرضا باقریان 
 ناقص . اطالعات چاپ  3.  4.  1.  2

 ه. صفح   ۵۳۱، تهران: زهره،  یی کوتنا   ی الدین نور نظام   ، شرح ابیات حافظ 
نوبر، تبریز: ستارگان زمینی،  احمد شوقی   های حافظ(، گلبانگ عاشقانه )شرح و تحلیل غزل 

 .  جلد ۴در  
 
 . شرح بخشی از دیوان 5.  1.  2
 . چاپ نخست 1.  5.  1.  2

غزلی از شاعر قدسی خواجه حافظ با    حدیث عشق لب ساقی و جام می: شرحی بر 
کریم  قرآن  به  ر ،  استناد  طباطبایی   ویراستار: ،  فرد یسی ی پروین  تهران:  سیدحسن  ،  پازیریک ، 

 صفحه.   ۲۴۶،  ۱چاپ ،  وزیری )شومیز( 
الدین  میرجالل   ، باورشناختی بیست غزل حافظ گزارش زیباشناختی و    ؛ 4در باد   ی چراغ 

 صفحه.   ۲۳۸نسخه،    ۵۰۰،  ۱چاپ ،  رقعی )شومیز(   ، گویا ، تهران:  کزازی 
پ  و  پایه 5وند ی پند  بر  حافظ  غزل  بیست  گزارش  باورشناختی   ی :  و    ، زیباشناختی 

 صفحه.   ۲۶۲نسخه،    ۵۰۰،  ۱چاپ ،  رقعی )شومیز( ،  نشر گویا   ، تهران: الدین کزازی میرجالل 
پایه 6مغان   ر ی د  بر  حافظ  غزل  بیست  گزارش  باورشناسی   ی :  و    ، زیباشناسی 

 صفحه.   ۳۴۴نسخه،    ۳۰۰،  ۱چاپ ،  ( رقعی )شومیز ،  گویا ، تهران:  الدین کزازی میرجالل 
داود  ،  تاب جعد تاب مشکینش: خوانشی معناشناسانه از غزل نخست دیوان حافظ   ز 

  ۲۹۸نسخه،    ۳۰۰،  ۱چاپ ،  رقعی )شومیز( ،  خاموش ، اصفهان:  افسون امینی   ویراستار: ،  اسپرهم 
 صفحه. 
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سادات  مریم   گردآورنده:   ، آبادی نوش   خادمیان   سیدحسین   ، شرح سه غزل از دیوان خواجه 
  ۱۰۰۰،  ۱پ چا ،  رقعی پالتویی )شومیز( ،  مشهور ، قم:  زهرا ضیاءسعیدی و  آبادی  نوش   خادمیان 
 صفحه.   ۱۷۶نسخه،  

  ویراستار:  ، فاطمه سپهرنژاد   ، از حافظ(   ی غزل   یات ال )کشف   ی وح   یانوس از اق   ی ا قطره 
 صفحه.   ۱۷۶نسخه،    ۵۰۰،  ۱پ چا   ، ( یز )شوم   ی ، رقع ۱جلد   یرگان، : ت ، تهران منصوره شاهسون 

  ویراستار:  ، فاطمه سپهرنژاد ،  از حافظ(   ی غزل   یات ال )کشف   ی وح   یانوس از اق   ی ا قطره 
 صفحه.   ۲۸۶نسخه،    ۵۰۰،  ۱چاپ   ، ( یز )شوم   ی ، رقع ۲جلد   یرگان، : ت ، تهران منصوره شاهسون 

من و تو، ما دو عاشق زار: شرحی بر غزلی از شاعر قدسی خواجه حافظ با استناد به  
کریم  ر   ، قرآن  طباطبایی   ویراستار: ،  فرد یسی ی پروین  تهران:  سیدحسن  وزیری  ،  پازیریک ، 

 صفحه.   ۲۵۲،  ۱چاپ   ، )شومیز( 
 . چاپ مجدد 2.  5.  1.  2
نیمه   بر  از  غزل  بیست  )گزارش  حافظ   ی آستان جانان  دیوان  الدین  میرجالل   ، ( نخستین 

تهران:  کزازی  تدوین مطالعه    سازمان ،  وزیری  (،  سمت )   ها دانشگاه انسانی  علوم    کتب   و 
 صفحه.   ۲۶۶نسخه،    ۲۰۰،  ۲چاپ ،  )شومیز( 

الدین  میرجالل  ، چراغی در باد: گزارش زیباشناختی و باورشناختی بیست غزل حافظ 
 صفحه.   ۲۴۲نسخه،    ۵۰۰،  ۲چاپ ،  رقعی )شومیز( ،  گویا ، تهران:  کزازی 

پایه  بر  حافظ  غزل  بیست  گزارش  پیوند:  و  باورشناختی   ی پند  و  ،  زیباشناختی 
 صفحه.   ۲۶۲نسخه،    ۵۰۰،  ۲پ چا   ، رقعی )شومیز( ،  نشر گویا ی، تهران:  الدین کزاز میرجالل 

، تهران:  هاشم جاوید  ، ای ابیات و غزلیات دیوان حافظ ه حافظ جاوید: شرح دشواری 
 صفحه.    ۶۱۲نسخه،    ۱۱۰۰،  ۳چاپ ،  رقعی )گالینگور( ،  روز فرزان 

حافظ   365 در صحبت  الهی ،  روز  )گالینگور( ن،  سخ تهران:  ،  ای قمشه حسین    ، رقعی 
 صفحه.   ۸۵۶نسخه،    ۱۱۰۰،  ۴چاپ 

حافظ   365 در صحبت  الهی   ، روز  تهران: ا قمشه حسین  )گالینگور(   ، سخن   ی،    ، رقعی 
 صفحه.   ۸۵۶نسخه،    ۱۱۰۰،   ۵چاپ 
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حافظ   365 در صحبت  الهی ،  روز  )گالینگور( ،  سخن تهران:    ، ای قمشه حسین  ،  رقعی 
 صفحه.    ۸۵۲نسخه،    ۱۱۰۰،  ۶چاپ 

 . اطالعات چاپ ناقص 3.  5.  1.  2
مطلق، تهران: دانشیاران ایران،    سیدعباس موسوی ،  : شرح عرفانی غزل دوم جناب حافظ کجا 
 صفحه. ۱۱۱

 

 شه، شعر و زندگی حافظ ی اندی . درباره 2.  2
 . چاپ نخست 1.  2.  2

گشت  نبات  شاخ  حیات،  اندیشه آب  باغ  در  وزیری ،  حافظ   ی وگذاری  ورامین:  سعید   ،
 صفحه.   ۴۲۴نسخه،    ۵۰۰،  ۱چاپ   ، رقعی )شومیز( ،  کوشش پاینده 

رقعی  ،  سخن ، تهران:  وفایی محمد افشین ،  احوال و اشعار حافظ شیرازی در هندوستان 
 صفحه.   ۱۷۴نسخه،    ۱۰۰۰،  ۱چاپ ،  )شومیز( 

، تهران:  فریبا محمدی   ، شناسی وصف در دیوان حافظ های دستوری و زیبا ه بررسی جنب 
 صفحه. ۱۱۲نسخه،    ۵۰۰،  ۱پ چا ،  رحلی )شومیز( ،  سنجش و دانش 

حافظ  شعر  در  تواناگستر   پور، ی گودرز   یتا آرم   ، تبادر  ،  ۱چاپ   ، ( یز )شوم   ی رقع ،  تهران: 
   ۷صفحه. ۶۴نسخه،  ۵۰۰

حافظ  شعر  در  چهره  و  رحمانی   ، چشم  تهران:  نژاد معصومه    ی سامانه و    ارسطو ، 
 صفحه.   ۱۱۲نسخه،    ۱۰۰۰،  ۱چاپ ،  وزیری )شومیز( ،  رسانی چاپ و نشر ایران اطالع 

اندیشه  اندیشه: نظری به  انتقادگونه   ی حافظ  مصطفی  ،  ای از تصوف حافظ همراه با 
 صفحه.   ۳۲۲نسخه،  ۱۱۰۰،   ۱چاپ   ، رقعی )گالینگور( ،  نشر نو ، تهران:  رحیمی 

،  ۱چاپ   ، ( یز )شوم   ی رقع ،  : بهمن برنا ی، تهران ابوالفضل رجب ،  شعر   یان حافظ: پادشاه عر 
 ۸صفحه.   ۲۳۶نسخه،    ۱۰۰۰
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و  خط  شیرازی  حافظ  اشعار  در  خط  هارتونگ:  و  حافظ  هانس  نقاشی های  های 
نسخه،    ۱۰۰۰،  ۱چاپ ، رقعی )شومیز( ،  شهر پدرام   ، تهران: زاده نویسنده:پدرام حکیم   ، هارتونگ 

 صفحه.   ۵۰
،  ۱پ چا   ، وزیری )گالینگور( ،  آرون ، تهران:  محمود سریزدی   ، حافظ   ی رهرو خیال درباره 

 صفحه.   ۳۲۸نسخه،      ۱۰۰۰
تاریخی زمینه  حافظ های  اشعار  مرتضایی   ، مدحی  تهران:  سیدجواد  وزیری  ،  امیرکبیر ، 
 صفحه.   ۲۸۴نسخه،    ۱۰۰،  ۱چاپ   ، )شومیز( 

پایه  )بر  شیرازی  حافظ  نشانه زندگی  اشعار  دیوان ی  تاریخی  پایمرد   ، ( دار  ،  منصور 
 صفحه.   ۳۵۸نسخه،    ۱۵۰۰،  ۱چاپ   ، رقعی )شومیز( ،  خاموش اصفهان:  

وزیری  ،  نسیم تحول ، تهران:  عصمت صدرمحمدی و  جعفر محمدی    ، شمیم باغ حافظ 
 صفحه.   ۳۴۶نسخه،    ۱۰۰۰،  ۱چاپ   ، )شومیز( 
نسخه،    ۱۰۰۰،  ۱چاپ   ، رقعی )شومیز( ،  کاکتوس   ، تهران: علی دشتی ،  9از حافظ   ی طرح 

 صفحه.   ۳۲۶
  ۱۰۰۰،  ۱چاپ   ، وزیری )شومیز( ،  سرافراز   ، کرج: پور مرضیه کردعلی   ، عشق از نگاه حافظ 

 صفحه.   ۲۷۶نسخه،  
،  شیدا محمدطاهر   ویراستار:   ، زاده سیدمحمد باقری   ، حافظ   ی ه ر و اندیش مدیریت در شع 

 صفحه.   ۴۱۶نسخه،    ۱۰۰۰،  ۱چاپ   ، وزیری )گالینگور( ،  کتاب آمه تهران:  
نظریه    ی دیگر در گستره   ی نظم پریشان: ساختارشکنی در غزل حافظ و چند نوشته 

 صفحه.   ۲۰۴نسخه،    ۳۳۰،  ۱چاپ   ، رقعی )شومیز( ،  مهرویستا ، تهران:  رضا قنادان ،  ادبی 
Hafiz  ، پرشیا  ، تهران:  راد لیلی حبیبی و    راد مجتبی حبیبی   مترجم:   ، الدین خرمشاهی بهاء
 صفحه.   ۳۶۰،  ۱پ چا   ، وزیری )شومیز( ،  شمع و مه 
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 . چاپ مجدد 2.  2.  2
کدکنی،  یعی محمدرضا شف   ، ی و جهان شعر   ی شناس حافظ: جمال   ی درباره   ی هست   یمیای ک   ین ا 

 صفحه.   ۴۰۰نسخه،    ۱۱۰۰،  ۴چاپ   ، ( ینگور )گال   ی ، رقع ( ۱جلد )جلد ۳در ،  : سخن تهران 
درس   ی درباره   ی هست   یمیای ک   ین ا  تهران   ی گفتارها حافظ:  محمدرضا    ، دانشگاه 

  ۴۱۸نسخه،    ۱۱۰۰،  ۴چاپ   ، ( ینگور )گال   ی ، رقع ( ۲جلد )جلد ۳در   ، تهران: سخن   کدکنی، یعی شف 
 صفحه. 

کدکنی،  یعی محمدرضا شف   ، ها و نکته   ها یادداشت حافظ:    ی درباره   ی هست   یمیای ک   ین ا 
 صفحه.   ۴۵۶نسخه،    ۱۱۰۰،  ۴چاپ   ، ( ینگور )گال   ی ،  رقع ( ۳جلد )جلد ۳در   ، : سخن تهران 

تهران:  الدین خرمشاهی بهاء ،  حافظ  ) ،  ناهید ،    ۲۸۲نسخه،    ۳۳۰،  ۷چاپ ،  شومیز( رقعی 
 صفحه. 

دیگر  نگاهی  از  تهران: علی حصوری   ، حافظ  )شومیز( ،  چشمه   ،    ۵۰۰،  ۵چاپ ،  رقعی 
 صفحه.   ۱۸۴نسخه،  

قرآن  و  ض ،  حافظ  حیدری   ویراستار: ،  فر رغام مرتضی  الحق  سیدحجت و    منفرد اصغر 
 صفحه.   ۴۰۲نسخه،    ۱۰۰۰،  ۲چاپ   ، رقعی )گالینگور( ،  دستان ، تهران:  حسینی 

حافظ  اشعار  در  قی   ، سیری  مشهد: یزدی امتی پروین  )شومیز( ،  بشکوه   ،  ،  ۱چاپ ،  رقعی 
 صفحه.   ۱۶۲نسخه،    ۱۰۰۰

احمد    ویراستار:   ، محمدکاظم مزینانی   : ی بازنویس   ، ( نامه شاعر راز و شیراز: حافظ )زندگی 
،  ۹چاپ    ، وزیری )شومیز( ،  نشر پیدایش   تهران:   ، محمدرضا لواسانی   تصویرگر:   ، بروجردی 

 صفحه.   ۲۲۴نسخه،    ۵۰۰
حافظ  مطهری ،  عرفان  تهران:  مرتضی  )شومیز( ا،  صدر ،  نسخه،    ۳۰۰،  ۳۹چاپ   ، رقعی 

 صفحه. ۱۵۶
حافظ  مطهری ،  عرفان  تهران:  مرتضی  )شومیز( ا،  صدر ،  نسخه،    ۷۰۰،  ۳۸چاپ   ، رقعی 

 صفحه. ۱۵۶
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  ، گالینگور( رقعی ) ،  نشر مرکز ، تهران:  داریوش آشوری ،  عرفان و رندی در شعر حافظ 
 صفحه.    ۴۰۰نسخه،    ۷۰۰،  ۱۶پ چا 

  ینظریه  ی دیگر در گستره   ی نظم پریشان: ساختارشکنی در غزل حافظ و چند نوشته 
 صفحه.   ۲۰۴نسخه،    ۲۲۰،  ۲چاپ   ، رقعی )شومیز( ،  مهرویستا ، تهران:  رضا قنادان   ، ادبی 

از حافظ  تهران:  مهدی ماحوزی   زیرنظر:   ، علی دشتی   ، نقشی    ،وزیری )شومیز( ،  زوار ، 
 صفحه.   ۲۹۶نسخه،    ۲۲۰،  ۳چاپ 
 

 اطالعات چاپ ناقص .  3.  2.  2
زندگی  شمس حافظ:  بزرگ  شاعر  حافظ م محمدبن الدین  نامه  سپیده  شیرازی حمد   ،

 صفحه.   ۴۴،  اسماعیلی، سنندج: کتابچه 
محمد استعالمى، تهران: فرهنگ معاصر،    یک شناخت منطقی،   ؛ حافظ   ی حافظ به گفته 

 صفحه.   ۲۱۶
 صفحه.   ۲۳۲تهران: ژرف،  ، فروزان خزائنی،  حافظ مصلح اجتماعی 

 صفحه.   ۲۱۰  ی، تهران: زهره، ی کوتنا   الدین نوری نظام   ، حافظ و قرآن 
 صفحه.   ۱۰۵والت: جالیز،  آباد مه خدیجه حسنوند، فیض   ، حافظ و مدح 

 صفحه. ۱۳۶، احسان طبری، تهران: پژواک فروزان،  حافظ   وجوی سر  در جست 
گفتمان تاریخی و فرهنگی شعر حافظ  جستارهایی در  ؛  شکستگان در ساحت کشتی 

 حه. صف ۱۷۲بیضایی، تهران: روزگار،    محمد کشاورز   ، شیرازی 
 صفحه.   ۸۹طیبه جعفری، تهران: فرهوش،    ، یافتگان غدیر ره 

«  لب دریا   ی »گمشده   ی به بهانه   یخ به فرهنگ و تار   ی گذار   ؛ عالمی دیگر بباید ساخت 
 صفحه.   ۲۳۵دورودى، تهران: ترنگ،    اهلل فوالدوند عزت ، به گزارش  دکتر پورنامداریان   ی نوشته 

 صفحه.   ۵۲ان، تهران: انتشارات شگفت،  شاهین دهق   : گردآورنده   ، عشق به روایت حافظ 
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عرفانی حافظ  سلوک  و  سیر  تسکین مدار  محمدنقی  محمدصادق  ،  ویراستار:  دوست، 
 صفحه.   ۷۴۰تبریزی، تهران: فیض کاشانی،  

 صفحه.   ۸۸یزد: اندیشمندان یزد،  حسین معلم و آزاد معلم،    ، می در دیوان حافظ 
 . ، مسعود هواسی، تهران: فرهوش نامستان 

مذم  و  رساله نقد  احیاء  و  تصحیح  شیرازی:  حافظ  الجهال   ی ت  محمد منبه  کاظم  ، 
هزارجریبی،    جریبی، تصحیح و تعلیقات: علی قنبریان )عبداهلل فیاض( و علیرضا لیاقتی هزار 

 صفحه. ۱۱۲میراث فرهیختگان،  تهران:  
 

 . حافظ و دیگران 3.  2
 . چاپ نخست 1.  3.  2
  ، های حافظ، مولوی، خیام، شاملو و فروغ ررسی تطبیقی اندیشه ب :  یات و ادب   یدئولوژی ا 

 صفحه.   ۲۶۴نسخه،    ۵۵۰،  ۱چاپ ،  رقعی )شومیز( ،  مروارید ، تهران:  محمدهاشم اکبریانی 
  ۲۲۴،  نسخه   ۱۰۰۰،  ۱چاپ   ، وزیری )شومیز( ،  فر قلم   ، تهران: فریدون فروزان ،  پیوند ثالثه 

 صفحه. 
،  فاطمه شیخلو   ویراستار: ،  مطهر  کریمی اهلل جان و    پور مرضیه یحیی ،  حافظ و شاعران روس 

 صفحه.  ۳۲۰نسخه،    ۲۰۰،  ۱چاپ   ، وزیری )شومیز( ،  موسسه انتشارات   و   دانشگاه تهران ن:  تهرا 
  ،رسول گلپایگانی   ، های اگزیستانسیال در شعر خیام و حافظ گرایش   ؛ محکوم به آزادی 

  ۱۱۲نسخه،    ۱۰۰۰،  ۱چاپ   ، رقعی )شومیز( ،  فروزش   ، تهران: ختی افرات   فاطمه خلیلی   ویراستار: 
 صفحه. 

خمریه مقایسه  ابن ی  حافظ ی  و  سعدی  غزلیات  و  مولنا  اشعار  با  مصری    ، فارض 
 صفحه. ۱۸۲، ۱چاپ   ، وزیری )شومیز( ،  نگین سبالن ، اردبیل:  تاج فرجی زرین 

  ۱۰۰۰،  ۱چاپ   ، رقعی )شومیز( ،  فرهوش ، تهران:  راد جواد بهرامی   ، کمال، رقیب حافظ 
 صفحه.   ۹۶نسخه، 
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 . چاپ مجدد 2.  3.  2
  ، های حافظ، مولوی، خیام، شاملو و فروغ : بررسی تطبیقی اندیشه یات و ادب   یدئولوژی ا 

 صفحه.   ۲۵۸نسخه،    ۵۵۰،  ۲چاپ ،  رقعی )شومیز( ،  مروارید ، تهران:  محمدهاشم اکبریانی 
  اسالمی   محمدعلی   ، ( گوی وجدان ایران )فردوسی، مولوی، سعدی، حافظ چهار سخن 

 صفحه.   ۲۵۶نسخه،    ۵۰۰،  ۱۵چاپ ،  وزیری )شومیز( ،  قطره   ، تهران: ندوشن 
  مدعلی اسالمی مح   ، ( چهار سخنگوی وجدان ایران )فردوسی، مولوی، سعدی، حافظ 

 صفحه.   ۲۵۶نسخه،    ۵۰۰،  ۱۶چاپ ،  وزیری )شومیز( ،  قطره   ، تهران: ندوشن 
 

 . اطالعات چاپ ناقص 3.  3.  2
 صفحه. ۱۷۱مرام، همدان: برکت کوثر،  سهیال کاظمی   ، حافظ تأثیرپذیری شهریار از  

زیور میارنعیمی، تهران  (،  بین )فرهنگ اساطیر در دیوان حافظ و سلمان ساوجی جهان   جام 
 صفحه.   ۵۱۶تیرگان،  

ا   یگاه جا  ادب  و  ا   یران فرهنگ  روکرت   ی جهان   یات ادب   ی یده در  و    ین حمدحس م   ، گوته 
قربان یده س   یرایش: و ی،  حداد  م   تنها،   ی سارا  تهران،  دانشگاه    ، انتشارات   ی سسه ؤ تهران: 
 صفحه. ۱۴۶

،  دانش   ی ینده تهران: آ   یتی، هدا   یروزه ف   ، یس و انگل   یران ا   یات ادب   ی در هموند   ی جستار 
 صفحه. ۱۳۷

حافظ گیتی  دیوان  و  مولوی  مثنوی  در  وفایی ،  گرایی  گروه  زهره  شرکت  تهران:  فرد، 
 صفحه.   ۳۰۴ورزان آریا،  مطالعات اندیشه 

 صفحه.   ۲۸۰محمود گودرزی، تهران: افرود،    ، نور واحد در حافظ و مولنا 
  سکینه فرجی   ، ها و نمودهای آن در رباعیات خیام و غزلیات حافظ س فلسفی، ریشه أ ی 

 صفحه.   ۲۷۳شبیلویی، همدان: سکر،  
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 . دانشنامه 4.  2
 . چاپ نخست 1.  4.  2

تهران:    ی، فرهاد طاهر   ی و عروج   ید حم   ویراستار:   ، آخوندزاده   یدر ح   ، ی شناس حافظ   ی دانشنامه 
 صفحه.   ۶۸۴نسخه،    ۲۵۰،  ۱چاپ   ، ( ینگور ل )گا   ی ، رحل ( ۱د جلد )جل ۴در   ، سبزان 

طاهر   یو عروج   ید حم   ویراستار:   ، آخوندزاده   یدر ح   ، ی شناس حافظ   ی دانشنامه    ی، فرهاد 
 . صفحه   ۶۰۰نسخه،    ۲۵۰،  ۱چاپ   ، ( ینگور )گال   ی ، رحل ( ۲د جلد )جل ۴تهران: سبزان، در 

  ی، فرهاد طاهر   ی و عروج   ید حم   ویراستار:   ، آخوندزاده   یدر ح   ، ی شناس حافظ   ی دانشنامه 
 صفحه.   ۶۰۰نسخه،    ۲۵۰،  ۱چاپ   ، ( ینگور )گال   ی ، رحل ( ۳د جلد )جل ۴تهران: سبزان، در 

  ی، فرهاد طاهر   ی و عروج   ید حم   ویراستار:   ، آخوندزاده   یدر ح   ، ی حافظ شناس   ی دانشنامه 
 صفحه.   ۶۰۰نسخه،    ۲۵۰،  ۱چاپ   ، ( ینگور )گال   ی ، رحل ( ۴د جلد )جل ۴تهران: سبزان: در 

 

 . کودک و نوجوان 5.  2
 چاپ نخست .  1.  5.  2

نسخه،    ۲۰۰،  ۱چاپ   ، رقعی )شومیز( ،  گستر سایه ، قزوین:  قاسم پرهیزکاری   ، حافظ نوجوان 
 صفحه.   ۱۰۴

  ۱۰۰۰،  ۱چاپ ،  رقعی )شومیز( ،  پرنو هران:  ، ت آرش درویشی   ، حکایت زندگی حافظ شیرازی 
 صفحه.   ۷۲نسخه،  

 
 . چاپ مجدد 2.  5.  2

، گشتی در گلزار  گنج اول: گشتی در گلزار حکمت سعدی   ؛ دو گنجینه در یک خزانه 
  هایده پژند   ، ( ر سعدی برای جوانان و نوجوانان اشعا   ی ه ای برای مطالع )مقدمه عرفان حافظ  

  ۱۰۰۰،  ۲چاپ ،  وزیری )شومیز( ،  دستور ، مشهد:  محمدرضا راشدمحصل   مقدمه: ،  بیرجندی 
 صفحه.   ۱۲۸نسخه،  
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فیض زهره   ، نادان   ی همسایه  تهران: آبادی سادات  )شومیز( ،  رف ب   ،    ۵۰۰۰،  ۳چاپ   ، خشتی 
 صفحه.   ۱۲نسخه،  

 

 متفرقه   . 6.  2
 . چاپ نخست 1.  6.  2

کاظم   اهتمام: به   اردبیلی، ی کاظم   ی عل ،  حافظ   یات غزل   یس تخم  تهران:    اردبیلی، ی  اعظم 
 صفحه.   ۳۱۴نسخه،  ۱۰۵۰،  ۱چاپ   ، ( ینگور )گال   یری وز   ، اطالعات 

شاخ  و  حافظ  پرماجرای  سردادور   ، نبات زندگی  تهران:  حمزه  دانیال ،  رقعی  ،  آوای 
 صفحه.   ۳۰۴نسخه،     ۲۰۰،  ۱چاپ ،  )شومیز( 

  ، رقعی )شومیز( ،  یاقوت سرخ   ، گرگان: مطهره نبوی سیده   ، سالمت روان از منظر حافظ 
 صفحه.   ۸۶نسخه،    ۵۰۰،  ۱چاپ 
 

 . چاپ مجدد 2.  6.  2
غز تبصره  تدوین  بر  حافظ ل ای  نیساری ،  های  تهران:  سلیم  ادب  ،  و  زبان  فرهنگستان 

 صفحه.   ۲۰۸نسخه،    ۲۰۰،  ۲چاپ ،  وزیری )گالینگور( ،  آثار و    فارسی 
،  )شومیز( جیبی  ،  فرزان روز ، تهران:  عباس کیارستمی ،  حافظ به روایت عباس کیارستمی 

 صفحه.   ۶۸۴نسخه،    ۸۰۰،  ۸چاپ 
  ۵۰۰،  ۱۶چاپ ،  رقعی )شومیز( ،  شهاب و    نشر قطره ، قم:  ایرج پزشکزاد ،  پند فظ ناشنیده حا 
 صفحه.   ۲۸۰نسخه،  

وزیری  ،  دانشگاه پیام نور ، تهران:  حسن انوری ، ( ادبیات فارسی   ی )رشته 1غزلیات حافظ 
 صفحه.   ۱۹۴نسخه،    ۱۰۰،  ۱۶چاپ   ، )شومیز( 

 
 یادداشت 

دلیل ابهام در عنوان و محتوای کتاب در  ی ملی ارائه شده، به های زیر که در پایگاه کتابخانه . کتاب ۱
 ظ نشده است:  این مقاله لحا 
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 صفحه. ۲۵۶، مارال میرچی، قم: پورصائب،  نشینی با حافظ هم 
سیاه،  حسن   چشم  سیداکبر   پوررودبارکی رمضان  تهران:  طباطبایی   و  علوی،  زهره وایقان، 

 صفحه. ۱۰۴
 صفحه. ۱۰۹۴الهی، اصفهان: افسر،  ، زهرا نعمت اسرار حافظ 

 صفحه. ۱۱۰۰احسان،  ، میثم کرمی، تهران: اندیشه  به یاد پرویز ناتل خانلری 
ی چاپ و تعداد نسخه  شماره  ، ی ملی های عرضه شده در سایت کتابخانه است برای کتاب  . گفتنی ۲

ی اطالعات  بنابراین آمار عددی ارائه شده در قسمت »شمارگان« تنها دربردارنده است،  ذکر نشده  
 ی کتاب است. سایت خانه 

 است.   ی چاپ و تعداد نسخ «، به معنی نداشتن شماره ناقص   »اطالعات چاپ .  ۳
 . است   شده   پ چا   قطره   نشر   ی سو   از   ۱۳۸۹  سال   در   ن ی ا   از   ش ی پ   کتاب   ن ی ا .  ۴
 . است   شده   چاپ   قطره   نشر   ی سو   از   ۱۳۸۹  و   ۱۳۷۸  سال   در   ن ی ا   از   ش ی پ   کتاب   ن ی ا .  ۵
 . است   شده   چاپ   قطره   نشر   ی سو   از   ۱۳۸۹  و   ۱۳۷۵  سال   در   ن ی ا   از   ش ی پ   کتاب   ن ی ا .  ۶
 ی کتاب است. ی آماری پایگاه خانه داده   . سال انتشار کتاب بر مبنای ۷
 ی کتاب است. ی آماری پایگاه خانه داده . سال انتشار کتاب بر مبنای  ۸
  چاپ   ر بی رک ی ام   نشر   ی سو   از   ۱۳۷۷  سال   در   حافظ«   از   ی نقش »   عنوان   با   بار ن ی نخست   ی برا   کتاب   ن ی ا .  ۹

 . است   شده 
 

 منبع 
ی  نامه دوفصل خورشیدی«.    ۱۳۹۷شناسی حافظ در سال  (. »کتاب ۱۳۹۸)   رضازاده، سعیده. 

 . ۱۷۸  - ۱۵۵، صص ۲۲، پیاپی ۱ی شماره   پژوهی، حافظ 
 
 



 پژوهیحافظی مجله
 کرسی پژوهشی حافظ( -شناسی)مرکز حافظ 

 110 -95، صص 1399(، پاییز و زمستان 3ی ی جدید، شماره)دوره 24ی ، شماره23سال 
 
 

 ی حاکم با دیوان حافظ شیرازی و کارکردهای آن عوامل تفأل طبقه
 ه.ق(14-9نگاری قرن )با تکیه بر متون تاریخ  

 
 بیضایی  محمد کشاورز

 دانشگاه تبریز 
 

 چکیده 
بینی و آگاهی از رویدادها و یا امور مخفی پیش رو، ی ابزاری برای پیشتفأل به مثابه

های  از دیرباز میان جوامع انسانی مرسوم بوده است. دیوان حافظ شیرازی، افزون بر جنبه
جتماعی نیز بوده است. بُعد  ی تفألی در میان طبقات اذوقی، هنری و ادبی، دارای جنبه

طبقه میان  در  آن  قابلتفألی  موضوعات  از  حاکمیّت،  آن ی  بررسی  که  است  درنگ 
اندرکاران و کنشگران عالم سیاست به تفأل با شعر حافظ، و  های دستتواند انگیزهمی

کاربست آن را در امور مختلف تبیین و روشن نماید. نظر به اهمیت بحث، این جستار 
ی حاکمیّت  نگاری، عوامل تفأل طبقهتحلیلی و با تکیه بر متون تاریخ  -توصیفی  با روشی

است.   قرارداده  خود  توجه  کانون  در  را  آن  کارکردهای  و  شیرازی  حافظ  دیوان  با 
ای گشوده به  دهد: تفأل با دیوان حافظ، چونان دریچههای این پژوهش نشان مییافته

ی  بودن خواجه الغیب به دالیلی، نظیر باور به لسان ی حاکم، بنا  عالم غیب از جانب طبقه 
دوستی و رویکرد ذوقی  پذیری و ایهام مناسب اشعار وی، همچنین ادب شیراز، تقدّس، تأویل 

آگاهی  بینی و  حاکمان و دیوانیان، متداول و مرسوم بوده و کارکردهای مختلفی ازجمله: پیش 
حال  در برخی رویدادهای تاریخی و درعین کنشگری  از امور فعلی و پیش رو، تأثیر روانی و  
روانی و کنشگری تفأل با دیوان    . در این میان، وجه نقش تفنّنی و سرگرمی داشته است 

که  طوری به انگیزترین کارکردهای آن در رویدادهای تاریخی است.  حافظ، یکی از شگفت 

 
  ی اسالمی، ی دکترای تاریخ ایران دورهدانش آموختهmbeyzai@yahoo.com 

 1399/ 16/3تاریخ پذیرش:               1398/ 21/11تاریخ دریافت: 
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ن انسانی تاریخ قرارگرفته  عنوان عنصری موّلد و کنشگر، در خدمت عامال شعر حافظ، خود به 
 وسوی برخی از رویدادهای تاریخی را شکل داده است. و سمت 

 ی حاکم، فال حافظ.: تفأل، دیوان حافظ، طبقه های کلیدیواژه
 

 . مقدّمه 1
ها و ابزارهای بشری برای آگاهی از رویدادهای مخفی  فال یا تفأل، از دیرباز یکی از شیوه

آینده بوده است. فال برای انسان درمانده، بسان مفرّی به عالم غیبی  فردی و اجتماعی در  
روزنه که  ایجاد میبوده  او  دل  در  را  امید  از  قدیمیای  از  نمونه نموده است.  های  ترین 

پرستیدند و بر این  توان از شهر »سیپار« یاد نمود که در آنجا »شمش« را میبینی می فال 
: 1375گویی را رونق داده است )ژیران و همکاران،  و غیب  بینیباور بودند که وی هنر فال 

 بینی بسیار رایج بوده است(. در میان یونانیان، رومیان و چینیان باستان نیز هنر فال 74  -73
که  های مختلفی  ی خدا با نشانه پنداشتند اراده(. یونانیان می22:  1383)رک. خرمشاهی، 

یابد. غرش رعد، پرواز پرندگان، صداکردن گوش و عطسه از  شود، تجّلی می تفأل نامیده می 
تفأل »اسپیس« نام داشت و آن  ،  (. نزد رومیان 13  - 12:  1354  ادوات تفأل بود )رک. ناس، 

های تفأل در  عبارت بود از استعالم رأی خدایان قبل از هر عملی. در باور چینیان نیز نشانه 
های داخل آن، فال  داغ نموده و با توجه به ترک   پشت را ی الک ی کیهان بود. آنان کاسه آینه 
دماوندی، می  )رک.  نظیر  77  - 76:  1386  گرفتند  آن،  گوناگون  انواع  و  فال  رواج  برخی   .)

شانه کف  ماسه بینی،  دانسته بینی،  شمنان  آیین  بقایای  از  را  خواب  تعبیر  و  در  بندی  که  اند 
کوب،  شده است )رک. زرین می   زمین رواج داشته و توسط کاهنان و ساحران اعمال مشرق 
ها و فشارهای روانی فردی و اجتماعی خود  (. بشر با استعانت از فال، از اضطراب 251:  1362

 است.   ها بدان چنگ یازیده عنوان مفّری از تردیدها و دودلی کاسته و به 
ل  زدن، فاگیری، ازجمله: فال به دیدار و چهرهدر میان ایرانیان نیز اشکال فال و فال 

شوم به صدای برخی پرندگان، مانند جغد و کالغ، فال قهوه، فال بولونی، فال پاکت و  
(.  332: 1368 اهلل مجید رواج داشته است )رک. خرمشاهی،ها استخاره با کالمبرتر از این

توان دریافت که این  از دیگرسوی با دقت و تعمق در برخی از متون ادبی و شعری می 
اند؛ بلکه کاربرد اجتماعی، فرهنگی،  رکرد ذوقی، ادبی و هنری نبودهآثار، صرفاً دارای کا
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اند. دیوان حافظ، مصداق بارزی بر این مدعاست که گذشته از  سیاسی و تفألی نیز داشته 
توجهی  گرایی از حرمت و تقدس قابل جایگاه سترگ ادبی و هنری آن، از حیث تفأل و فال 

به است.  بوده  برخوردار  مردم  میان  با وریطدر  مختلف،  اقشار  از  مردم  از  بسیاری  که 
گرایانه به آن رجوع نموده و اشعارش را با مسایل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی  نگرشی فال 

ای از طبقات اجتماعی هستند  اند. حاکمان و عمال حکومتی، نمونهو شخصی پیوند زده
بزنگاه با نگرشی فال که در  تاریخی  از محتوا های فردی و  برای  گرایانه  ی اشعار حافظ 

اند. ای تفریحی از آن بهره گرفته گونهاند یا بهنمودن تردیدهای خود استعانت جستهمرتفع
بارز از توجه    ی توان مصادیقی ایرانی و اسالمی می نگارانه با نگاهی به برخی از آثار تاریخ 

عانت برخی از  ی حاکم به تفأل با دیوان خواجه را مشاهده نمود. عوامل توجه و استطبقه
با دیوان حافظ شیرازی و کارکردهای آن موضوع  تفأل  به    ی حاکمان و عمال حکومتی 

 است که چندان به آن پرداخته نشده است.   کردنیدرنگ
طبقه   تفأل  شیرازی  عوامل  حافظ  دیوان  با  حاکم  درباره ی  پیشینه آنچه  این  ی  ی 

تاریخ  اثر ابوبکر طهرانی،    دیاربکریه   موضوع گفتنی است که در منابع و تواریخ قدیمی ازجمله: 
عباسی  آرای  منشی،    عالم  ترکمان  بیگ  اسکندر  نادری از  میرزامهدی   جهانگشای  خان  اثر 

تألیف خاوری شیرازی، اشاراتی به تفأل حکام و عمال دولتی به   تاریخ ذوالقرنین استرآبادی، 
هایی  تألیف علی دارابی نیز حکایت   ی غیبی لطیفه ی  دیوان حافظ شیرازی شده است. در رساله 

ها چهار فال مربوط به شاهان صفوی  تاریخی از هشت فال حافظ نقل شده است که از آن 
بیگ،  عباس دوم( و یک فال مربوط به فتحعلی عباس اول و شاه طهماسب، شاه اسماعیل، شاه )شاه 

امام  کتاب است قلی فرزند  به خود مؤلف  مربوط  فال  پژ 1خان و دو  نیز  وهش . در  اخیر  های 
،  ادبیات ایران   تاریخ ، ادوارد براون در کتاب ی رندان کوچه  از کوب در کتاب  عبدالحسین زرین 

ی تفأل به دیوان حافظ  ، به شکلی اجمالی درباره نامه حافظ همچنین بهاءالدین خرمشاهی در  
  ی حافظ درباره   به شاخ نباتت قسم؛ باورهای عامیانه االمینی در کتاب  اند. محمود روح پرداخته 

ی فال حافظ پرداخته است. فرید دهقان طرزجانی و فرزان  به بررسی باورهای مردم درباره 
محور«، با اتخاذ رویکرد واسازی و با تکیه  ی »فال حافظ؛ خوانش خواننده سجودی در مقاله 

ی  های مدار ارتباط م( به بررسی ویژگی 1972م( و کارل پوپر ) 1974بر نظریات رابرت یاوس ) 
اند. علی  ی فال توسط خواننده پرداخته ی خواندن متن شعر حافظ به مثابه و نمایاندن شیوه 
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مقاله  در  دایره بلوکباشی  در  »حافظ ای  عنوان  با  اسالمی،  منظر    - المعارف  از  حافظ  فال 
شناسی بررسی کرده است. بهاءالدین خرمشاهی در  شناسی«، فال حافظ را از منظر مردم مردم 
، با عنوان »فال حافظ« به معنای لغوی و اصطالحی فال،  ی حافظ ماهنامه ی  مجله   ای در مقاله 

فال پیشینه  تفأل، چگونگی  از آن در گذشته و حال، و  ی  با حافظ و ذکر مصادیقی  گرفتن 
و   ی تفأل و تطّیر و بازتاب آن در برخی تواریخ ی »مروری بر سابقه حاکمی در مقاله اسماعیل 

دوست اند. همچنین صمد مهمان و تطیّر در برخی از آثار ادبی پرداخته متون فارسی« به تفأل  
ی فال حافظ؛ خصوصًا کارکرد ، گفتاری درباره راحت جان: شادی و امید با حافظ در کتاب  

مردم به   ی عوامل رویکرد گسترده  ی خورشیدچشمه لی نیز در کتاب  روانی آن دارد. حسن 
 شعر حافظ را بررسی کرده است. 
ی حاکمیّت به دیوان حافظ و  تحلیلی، عوامل تفأل طبقهاین جستار با روشی توصیفی

کارکردهای آن را در کانون توجه خود قرار داده است. سواالتی که این جستار درصدد  
ل توجه حاکمان و عمال سیاسی به  گویی به آن برآمده، این است که علل و عوامپاسخ

 دیوان حافظ و کارکردهای آن چه بوده است؟  
بودن دیوان  های شخصی و سیاسی و باور به قدسیرسد، تردیدها و دشوارینظرمیبه

ترین عامل توجه حاکمان و عامالن سیاسی به تفأل با این دیوان بوده که  حافظ  از عمده
کارکردها ابزاری سودمند،  عنوان  پیشبه  رویدادهای  از  آگاهی  ازجمله  رو، همچنین  یی 

 کارکردهای روانی، تفننی و تفریحی را بر عهده داشته است.   
 

 . معنای لفظی و اصطالحی تفأل2
ی فال آورده است: »فال در عربی فأل با همزه« شگون، ضد طیره  ذیل واژه   ی دهخدا نامه لغت 

ش  نمایند.  استعمال  را  دو  هر  بد  و  نیک  معنی  پیش به  اختر،  بخت،  و  طالع  و  گون،  بینی 
 نامه این سه بیت شاهد مثال آورده شده است: گویی. همچنین در این لغت گویی و غیب عاقبت 

  بفرمود کش سر ببرّند و یال )فردوسی(   د آمد به فالـــجهانجــوی را آن ب
 ن جمال ــبر همــــه شاها ز پی ای
  ت  فالمـــامـــــروز مبـــارک اس

)نظامی(   فال  به  آمد  تو  نام  زدم   قرعه 
 )سعدی(   آن جمالم  کافتــاد نظــر بــــر
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ی آن، برخی از رویدادها و حوادث آینده دانسته  وسیلهدانش فال نیز دانشی است که به
های مختلفی نظیر شنیدن کالم و سخنی )فال گوش(، یا بازنمودن قرآن شود و با شیوهمی

 قرآنگیرد. علمای دین، تفأل با  بزرگانی چون حافظ و موالنا انجام می)استخاره( یا کتاب  
  محمد   اند که حضرت ی بعضی از صحابه استناد جستهاند و به گفتهکریم را جایز دانسته 

ی فال(.  فرمود )رک. دهخدا، ذیل واژهداشت و از تطیّر منع می)ص( تفأل را دوست می
اند. زوزنی نیز  گرفتههای آن فال میو شنیدن آیه  تتورا شان،  یهودیان نیز با کتاب دینی 

گرفتن  زدن و اختر نیکگرفتن، فال نیکی تفأل را به معنای فال واژه  المصادردر کتاب  
ی عربی است. اصالً فأل است.  (. خود فال یک واژه586:  2ج   ،1340آورده است )زوزنی،

هایش که تطیّر و طائر  ر معادل کارنرفته، مگ به   قرآن کریمای است کهن که در  فأل واژه
 (. 21: 1383است )رک. خرمشاهی،

 
 یافتن آن ی تفأل با دیوان حافظ و عوامل عمومیت. پیشینه3

زدن  دادند. یکی از انواع فال گویی توجه نشان میگرفتن و پیشدر ایران باستان مغان به فال 
آنان، نگریستن در آتش مقدس و فال  با آن بود )ردر میان  :  1378  ک. کریستنسن،زدن 

های شاهان، پهلوانان و موبدان اشاره کرده است  به فال   شاهنامه(. فردوسی بارها در  129
(. در دوران اسالمی نیز تفأل با  22: 1383؛ خرمشاهی،553- 552:  1341کوب،)رک. زرین

ی  شاهنامه و استخاره با آن و به اشعار شاعران با    قرآن کریماستعانت از کتاب مقدس،  
مولوی و حتی شاعران دیگر آغاز و پس از آن با فال با دیوان حافظ    مثنویفردوسی،  

سالطین مغول نیز با  وید:  گ(. شیمل نیز می 557:  1341کوب،عمویت یافت )رک. زرین
دیوان رغبت،  و  مى  میل  ورق  را  ریشهحافظ  و  تحلیل  را  آینده  تا  کنند.  زدند،  یابى 

نسخهبدین دیوانترتیب  از  پاتنا  اى  در  اکنون  نگهبانکى  -حافظ  مىپور  که  دارى  شود 
در  نویسند که چگونه این یا آن بیت  ها مىنویسى همایون و جهانگیر را دارد. آنحاشیه

ها را همراهى کرده است. آیا همایون در آغاز بازگشتش به زندگى آنان تحقق یافته یا آن
 تر از این بیابد؟ توانسته، بیتى مناسبهند مى

 زان که با زاغ و زغن شهپر دولت نبود    دولت از مرغ همایون طلب و سایه او
 (168:  1386)رک. شیمل،         
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ترویج  درباره عوامل  می ی  حافظ  دیوان  با  در  تفأل  که  تنوعی  طبیعتاً  گفت:  توان 
نصیب  ها و کلمات شعری دیوان حافظ وجود دارد، عالقمند به فال را بیها، اشارهمضمون

شود که  گذارد. گاهی مضمون و اشاره چنان با نیت و تمنای صاحب فال منطبق می نمی
دیگر    عبارتی (. به 52:  1369االمینی، وح سازد )رک. ر پذیر می اقناع درونی صاحب فال را امکان 

شعر حافظ کثیراالضالع است. پر مضمون است. سرشار از شادی و امید و نوید و دو پهلو و  
(.  24:  1383خرمشاهی،    زند )رک. چیز انسان حرف می پذیر است و از همه گویانه و تأویل کلی 

های او جلوه داشته، آن را  ر غزل ایهام مناسبی که در دیوان حافظ بود و مناظر گوناگونی که د 
کرد و از اینجا بود که فال حافظ در میان  برای بیم و امیدهایی که در فال الزم است مناسب می 

هایی در تأیید  های بعدی شد و قصهنسل  ی امید دادند، مایه مردمی که به فال عالقه نشان می 
 (. 174: 1374کوب،وجودآورد )رک. زرین آن به

گرایی با دیوان حافظ حاکی از پویایی شعر در فرهنگ ایرانی و اقبال  فال   یافتن عمومیت 
اند و  های بیدار هر جامعه آن در میان خاص و عام است؛ چراکه شاعران و هنرمندان، وجدان 

تیزتر نسبت به زمان و فعل  از گیرنده  تاریخی  های حسی و ذهنی  انفعاالت اجتماعی و  و 
ترین  (، کوچکترین و جزئی 15:  1373نگار« )رک. شوکینگ،  ی زلزله برخوردارند. آنان به »مثابه 

حال تجّسم و  نمایند. شاعران، درعین ی خود ثبت می های جوامع بشری را در حافظه تکانه 
آینده  ازاین خواب  آینده اند؛  در  مختلف  اشکال  به  اجتماع رو  و  خود  تاریخی  شان  ی 

یابند )رک.  ها جریان می ی در روح و ضمیر انسان ی جویبارهایی نامرئ آورند و به مثابه سربرمی 
گرایی با آثار شاعران، مصداقی از رسوخ آنان در  (. فال 109- 108:  1398کشاورز بیضایی،  
های خود  ها و نگرانی آوردن به آن، از تشویش های مردمی است که با پناه رؤیاها و خواست 

ذه می  و  فضای حسی  با  را  فردای خود  و  موقعیت  و  تجسم  کاهند  بر شعرشان  نی حاکم 
،  2قرآن کریم بخش چون  گیری حافظ از منبعی مقدس و فیاض بخشند. در این میان، بهره می 

اشعارش  به  که  چشمگیر  و  قدسی  تأثیری  بر  لقب    افزون  به  مردم  نزد  را  وی  بخشیده، 
های پنهان الهی مشهور  الغیب« و دیوان شعرش را منبعث از اسرار الهی و واقف بر گنج »لسان 

و    الغیب »شعر خواجه حافظ لسان گوید:  می   السیر حبیب ساخته است. چناچه خواندمیر در  
االسرار است که اسرار عیبیه و معانى حقیقیه در کسوت صورت و لباس مجاز در آن  ترجمان 

 (. 315:  3، ج 1380« )خواندمیر،  اشعار معارف شعار مندرج است 
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دن حافظ بدان معنا نیست که از عالم دیگر و ماورای طبیعت خبر  بوالغیبالبته لسان
های روان آدمی آگاه بوده و از  ها و نهانداشته است؛ بلکه بدان معناست که از غیب دل 

اند )رک. شدهشده که دیگران نمی های خود به رازهایی رهنمون می ها و شنیدنیدیدنی
شعر حافظ، مخاطب و صاحب فال را  (. این مسئله موجب شده که  322:  1361سمیعی،
تأویلدر الیه و  پیچیده  بین خواستههای  او  و  نموده  وارد  اشعارش  و فضای  برانگیز  ها 

پنداری برقرار نماید و از آن ناامید و دست  حسی و ذهنی شعر حافظ همپوشی و همذات
 گرفتن اشاره کرده است: حافظ خود نیز در ابیاتی به فال خالی برنگردد. 

ـ ناامی هب  د ــنام ما افته  ب دولت ی قرعه هــک ودـــب   در مرو بزن فالی  نــــازی دی ـــ
 ( 154: 1384حافظ شیرازی، )          

 یا:                                                                       
د  ب فرقت یار آخر ـش  گذشت اختر کار آخر شد  و  زدم این فال   روز هجران و ـش

 ( 223: 1384شیرازی، )حافظ            
نفوذ در  ای برای  گیری از دیوان حافظ به نیت بازکردن دریچهدر هرحال، سنت فال      

خاص به دیوان وی    ی( افزون بر این که قداست199:  1374کوب، عالم غیب )رک. زرین
ی طبقات و اقشار اجتماعی متداول  ای، در میان همهبخشیده، استفاده از آن را با هر بهانه

 و مرسوم نموده است.  
 

 ی حاکمیت و تفأل با دیوان حافظ شیرازی . طبقه 4
ی  حاکمیت، یعنی شاه، دربار، شاهزادگان، دیوانیان و امرای لشکری، از زمره ی طراز اول  طبقه 

اند. در اینجا با  توجه نشان داده طبقاتی هستند که به تفأل به دیوان حافظ شیرازی اقبالی قابل 
نگاری ایرانی و اسالمی و بر حسب توالی تاریخی، به کارکردهای تفأل با  تکیه بر منابع تاریخ 

 پردازیم.  های این طبقه می ی حاکم و علل و انگیزه شیرازی نزد طبقه دیوان حافظ  
 

 آگاهی از امور فعلی و پیش رو بینی و پیش. کارکرد پیش 1.4
گویی و آگاهی از امور  ی حاکم پیشیکی از کارکردهای تفأل با دیوان حافظ در میان طبقه

ی سیاسی  ته باشد یا جنبه ی فردی داش تواند یا جنبه روست. این آگاهی می  فعلی و پیش
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عامالن سیاسی و حکومتی، با تفأل با دیوان حافظ از صحت    ،و اجتماعی. در این رویکرد
ای در زمان حال و آینده  و سقم یک رویداد یا وضعیت غامض و گنگ، جریان و پدیده 

 حافظ   دیوانکنند. بنابر توالی منابع تاریخی، اولین کسی که به تفأل به  وقوف حاصل می 
ابوبکر طهرانی است که در سفری به فارس،    تاریخ دیاربکریه،کند، مؤلف کتاب  اشاره می

م(، مالزم  1463ق/  867همراه جهانشاه قراقویونلو برای تأدیب پسرش پیربوداغ میرزا، )
ی پیربوداغ توسط پدرش، جهانشاه  رکاب وی بوده است. ابوبکر طهرانی، در حین محاصره

و اطالع از سرانجام وی، به همراه سلیمان، وزیر محمدمیرزا، پسر    قراقویونلو، برای آگاهی
 آید:  ورزد که در پاسخ این بیت میجهانشاه، به تفأل به دیوان حافظ مبادرت می

  ببر و آب رخ دجله بغدادـــده گــدی   ی آتشکده فارس بکشسینه گو شعله
ابوبکر طهرانی در ادامه می آورد: باز برای اطمینان از تفأل خود، به همراه سلیمان،     

 وزیر محمدمیرزا، بار دیگر از دیوان حافظ فال گرفتیم که این ابیات آمد:
 زد ــــا برانگیـــهش فتنهـاگر روم ز پی

 

 زدــم کینه برخیـب بنشینــــور از طل 
 زدـ تر برانگیاز این طرفه ازی ـــ هزار ب  باز چرخ شعبدهکه    خواه و صبوری  عمر  تو

(. 363: 2،ج1356)ابوبکر طهرانی،   
کند  سختی سرکوب میسرانجام، جهانشاه شورش و عصیان پیربوداغ را در فارس به

 3شود.بینی حافظ محقق میو پیش
کردن عصیان  وقمع در ذکر شورش و قلع  جهانگیرنامه، یا جهانگیر، پادشاه هند در کتابش 

ی قتل وی در اثنای  عثمان افغان در زمان سلطتنتش، با اشاره به شایعات و خبرهایی درباره 
بر قتل عثمان و صحت و سقم این واقعه را با تفأل به دیوان  این شورش، تردید خود مبنی 

ی اول که این خبر  . و در مرتبه ».. آورد:  نماید. وی با اشاره به این مسئله می حافظ مرتفع می 
شد. به جهت صدق و کذب این سخن  شدن عثمان به طریق اراجیف مذکور مى رسید کشته 

 خواجه حافظ شیرازى تفأل نمودم این غزل برآمد. غزل:   الغیب به دیوان لسان 
 م ـو اندرین کار دل خویش به دریا فکن  ر به صحرا فکنمـ دیده دریا کنم و صب

 ده در بند کمر ترکش جوزا فکنم ـــ عق   سرمست  ام تیر فلک باده بده تا خورده



 103    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  و کارکردهای آن    دیوان حافظ شیرازیی حاکم با  عوامل تفأل طبقه 

 

چون این بیت به غایت مناسب مقام بود تفأل به آن نموده بعد از چندى خبر آمد که   
آن پیدا نشد. بنابر    یعثمان را تیر قضاى بل خداى رسیده. هرچند تفحص نمودند زننده

 (. 122: 1359جهانگیری،غرایبى که داشت این معنى مرقوم گردید« )توزک
می همان استنباط  که  و  گونه  آگاهی  منظور  به  اینجا،  در  حافظ  دیوان  با  تفأل  شود، 

دیگر، آگاهی از صحت و سقم خبری گنگ و غامض صورت گرفته  عبارتیبینی و بهپیش
به ذکر است که   به علم و ادب عشق مىاست. الزم  ورزید و خود نیز طبعی  جهانگیر 

رغم  کرد و خود نیز علی. او ارزش شعر و نثر را درک مىداشتسرشار و ذوقى سلیم  
سرود. نوشت و به روانى مىداری، به سالست مىپرداختن به امور جهانبانی و حکومت

ید به زبان و ادبیات  ی شدشاهدى بر طبع روان اوست. وی به خاطر عالقهجهانگیرنامه  
را به زبان فارسى نوشته است. وی همچنین از شعرا و فضال سرپرستى    جهانگیرنامهفارسى  

داد و بارها  کرده و همواره آنان را تشویق و ترغیب نموده و مورد حمایت خود قرار مى
 : مقدمه(.1359بخشید )رک. توزک تیموری،به شعرا و ادبا طال و جواهر و زر و زمین مى

ی جهانگیر به شعر و ادبیات فارس در ارادت وی به حافظ و تأسی  بنابراین عشق و عالقه
 به تفأل با دیوان وی نقشی بسزا داشته است. 

 
 . کارکرد روانی و کنشگری در امر رویدادها و وقایع تاریخی 2.4

تلطیف، بازسازی  که تأثیر مهمی در  ادبیات در نقش یک عنصر عظیم فرهنگی، افزون بر این
گذارد، کنش اجتماعی و فرهنگی آنان را نیز  ها میهای روحی و روانی انسانو التیام زخم

رویدادهای  قرارمیالشعاع  تحت  و  حوادث  بطن  در  گاهی،  حافظ  ابیات  و  شعر  دهد. 
های وقوع یک امر و اتفّاقی  شوند و چونان یک عقربه و اشارتگر زمینهتاریخی وارد می 

را  این رویکرد شخصیت دامن می   تاریخی  گیری یک حادثه و  ها و عامالن شکل زنند. در 
و   تاریخی  امری  بر  را  خود  عزم  یا  حافظ  ابیات  با  تفأل  و  استعانت  با  تاریخی  رویداد 

کنند.  نمایند یا از رویدادی که در حال شرف است وقوف حاصل می ساز جزم می سرنوشت 
های عامالن انسانی تاریخ  ها و انگیزه ایجاد کنش   های اشعار حافظ در له از شگفتی ئ این مس 

عنوان عنصری کنشگر در تحریض و ترغیب امری تاریخی  که شعر وی، به طوری است. به 
   شود. وارد می 
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کتاب   در  ترکمان  بیگ  عباسیاسکندر  آرای  عالم  ذکر  تاریخ  شاه  در  عباس  توجه 
ی  پاشا، فرماندهاشاره به مردّدبودن وکیلبا    سمت تبریز و عزم تسخیر ممالک آذربایجانبه

زدن موالنا صبوری در حضور وی،  عباس به این شهر و  تفأل ی شاهبر حمله عثمانی مبنی
 آورد:به دیوان حافظ، می

روز  در همان  ،یافت که در آن روز که در اصفهان این مقدّمه تمهید می»از غرایب حاالت آن
پاشا را که در قلعه قلعه رفته بود که وکیله ب ،ریزى از شهرمنجم تب ،در تبریز موالنا صبورى

نموده که خبر آمدن پادشاه قزلباش بر  وکیل ازو تفحص می  .مالقات نماید  ،تبریز مانده بود
گردد و او چون خبرى نداشته، گفته که این خبر در  سر تبریز در شهر بر چه نهج مذکور می

از چه کس شنیده امّا قایل را  اید وک شهر نیست؛ شما  گفته که چنین گوشزد من شد؛  یل 
الغیب در میان بوده در این باب  بحسب اتفاق دیوان لسان  ، ی این گفتگو شدهلحظه  .دانمنمی

این مقطع  یمنىدر اول صفحه  ،از موالنا صبورى منقول است که بعد از تفأل .اندتفأل کرده
 (.638: 2،ج1380آمد« )اسکندربیگ ترکمان،

 بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است    فارس گرفتی به شعرخوش حافظ و  عراق  
   (60 : 1394شیرازی،)حافظ            

عباس صفوی از اصفهان به تبریز لشکرکشی نمود و کمی بعد  به دنبال این واقعه، شاه 
و حسینی    جهانگشای نادری خان استرآبادی نیز در کتاب  توانست آن را فتح نماید. میرزامهدی 

در ذکر فتح همدان توسط نادر و به دنبال آن عزم وی    ی ناصری فارسنامه فسایی در کتاب  
عباس  بر فتح آذربایجان، از تفأل نادر با دیوان حافظ شیرازی و آمدن بیتی که در مورد شاه مبنی 

 (.  516:  1، ج 1382فسایی،  ؛ حسینی 124:  1377نمایند )رک. استرآبادی، ذکر شد یاد می 
نمونه ی در  کتاب  ا  در  قاجار  مورخ عصر  و  شاعر  شیرازی  دیگر، خاوری  تاریخ  ای 

  ی شاه قاجار به رشتهی فتحعلیها و تحوالت سیاسی دورهی جنگکه درباره  ذوالقرنین
تحریر درآورده است، با ذکر به قتل رسیدن آقامحمدخان قاجار، تشنج و نابسامانی کشور،  

بر حرکت از شیراز به جانب تهران ی آقامحمدخان، مبنیشاه، برادرزادهدر تصمیم فتحعلی
می حافظ  دیوان  از  وی  تمسک  و  استعانت  شهر  آورد:  و  سیم  و  بیست  روز  »...در 

ی حافظیه از کتاب  شیراز روى به راه آورد. در هنگام عبور از بقعهالحرام، از دارالعلم  محرم
خواجه شمس  دیوان  استمزاجىمستطاب  حافظ  محمد  و حسب  الدین  وى،  نمود  االمر 
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غزلى    ،خان حاکم گروس که ازجمله همراهان رکاب بود، سر کتاب را گشودهقلىنجف 
 ی خفا رخ نمود:که دو شعرش این است، از پرده

 فریاد  آمد محراب بهرفت که  ىـــحالت  د ـــاد آمــ نمازم خم ابروى تو ]با[ یدر 
 ی حسن بیارای که داماد آمد له ـــحج  اى عروس ظفر از بخت شکایت منماى 

این شعر بدیع را به فال نیکو گرفت و همتى از روح آن بزرگوار خواسته به شادمانى  
در   سپاه  و  شاه  راه  در عرض  ننمودند...« برفت.  بیرون  تن  از  جامه  و  نیاسودند  منزلى 

 ( و به جانب تهران حرکت کردند.51: 1380شیرازی،)خاوری
شاه، از شیراز  ی عزیمت فتحعلی به واقعه   التواریخ فهرس   خان هدایت نیز در کتاب رضاقلی   

 به تهران در پی قتل آقامحمدخان قاجار و تفأل وی به دیوان حافظ اشاره نموده است: 
الحرام این سال خبر وحشت اثر در شیراز معروض سمع مبارک  در روز دهم شهر محرم

حضرت خاقان کشور ستان فتحعلى شاه ملقب به بابا خان افتاد. در روز هجدهم شهر مزبور  
قرین بر مسند حکمرانى ایران جلوس فرمود... و پرچم رایت ظفرآیت به  به ساعتى سعادت

آمد. در بیست عزیمت   اهتزاز  از  دارالخالفه در  وسیم محرم خروج فرمود. در هنگام عبور 
 این بیت را به فال نیکو گرفت که:  ی حافظیه به حکم تفأل بقعه

 ی حسن  بیاراى که داماد  آمدحجله  شکایت  منماىظفر از بخت  عروس اى
قران با  پیموده و حضرت خاقان صاحب چهار منزل راه  و با پانصد سوار جرار در یازده روز بیست 

 (.  325:  1373فتح و ظفر در چهارم شهر صفر وارد مستقر خالفت و حکمرانى گردید)هدایت، 
شود، شعر حافظ در قالب تفأل از لحاظ ترغیب روانی و  گونه که از متن استنباط می همان 

در تدوین امری  شاه قاجار به فتح تهران و ترغیب روانی وی  کنشگری در تصمیم فتحعلی 
عهدی  شاه در نقش والیت تاریخی نقشی مؤثر داشته است. البته الزم به اشاره است که فتحعلی 

شعر   »خاقان«  تخلص  با  نیز  خود  و  است  نموده  زندگی  شیراز  در  را  چندسالی  قاجارها، 
نواب شیرازی، می  داشته است )رک.  اقامت در  273:  1371سروده و طبع ذوقی  بنابراین  (؛ 

تأثیر نبوده است. البته  و ذوق وی در ارادت و ترغیب ایشان به تفأل به دیوان حافظ بی شیراز  
راحتی در  ی موّرخان، به تواند از ناحیه باید درنظرداشت که تفأل با دیوان حافظ شیرازی، می 

های تاریخی را فراهم نماید؛ بنابراین  شدن روایت دامن ذوق و جعل بیفتد و امکان برساخته 
توان  های تاریخی از سوی مورخان دور از ذهن نیست و نمی تحریف و جعل روایت امکان  
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با دیوان حافظ در شکل  تفأل  از یک عامل، آن هم  تنها  گیری رویدادهای  به ضرس قاطع 
 یادشده، سخن به میان آورد. 

 
   کارکرد تفنّنی و تفریحی  .3.4

سیاسی و دیوانی، در محفلی    توان گفت، حاکمان و عامالنی این شکل از تفأل، میدرباره
ی جشن و سنت، نظیر جشن شب یلدا، نوروز یا روزهای خاصی، یا در حین  به بهانه

مطالعه و تعمق در ابیات حافظ، به شکلی آنی به منظور سرگرمی و تفریح با دیوان حافظ 
می کتاب  گرفتند.  فال  در  نوری  محمدتقی  نمونه  دوران    التواریخ اشرف برای  شرح  که 

ه.ق( در خراسان است، در ذکر اقامت  1218  -1231میرزای قاجار )حکومت محمدولی
ی نیشابور و اشاره به تفأل وی که از نوع سرگرمی و تفریحی  ی قاجار در حومهشاهزاده

، خواجه حافظ  الغیب»چون شب یلدا بود، به صحبت تفأل از کتاب لسانآورد:  است، می
مودند که شب دراز را به آن صحبت به سحر آورده باشند. در فال اول  شیرازى، رغبت فر

 : همین غزل آمد که مطلع آن این است
 نسیم روضه شیراز پیک راهت بس  دالرفیق سفر بخت نیکخواهت بس

انتما صرف  د     به خواندن خواجه عرفانیت  واال  اوقات صحبت شاهزاده  آن شب،  ر 
 (.100: 1386انوری،)شده، آخر شب به استراحت غنودند« 

میهمان دیده  که  تفأل گونه  از  دسته  این  حافظ  شود،  دیوان  با  حاکمان  توسط  ها 
گری  قضایا و یا کنشی تفنّنی و سرگرمی داشته و تأثیری بر صحت و سقم  شیرازی، جنبه 

 ی خاص ندارد. ا بر جریان یا پدیده
 

 گیری . نتیجه5
خصوصاً   حافظ،  دیوان  قدسی  آن  الهامجایگاه  کالمبخشی  مناسب،  از  ایهام  مجید،  اهلل 

و نوازی  ادبپذیری و تجلی وضعیّت تاریخی، ایرانی و اسالمی ما در دیوان وی،  تأویل
های  طبع ذوقی برخی از حاکمان و عمال حکومتی، همچنین فروکاستن از تردیدها و دلهره

ان  ی حاکمیّت و کنشگران آن، در تفأل با دیوفردی و اجتماعی، در تحریض و اقبال طبقه
از جانب طبقه  با دیوان حافظ  تفأل  عنوان  ی حاکم، بهحافظ نقش بسزایی داشته است. 

های چندی، ازجمله:  ای گشوده به عالم غیب، از کارکردها و جنبهابزاری سودمند و دریچه 



 107    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  و کارکردهای آن    دیوان حافظ شیرازیی حاکم با  عوامل تفأل طبقه 

 

امور فعلی و پیشپیش از  اقناع روانی و کنشگری در امر برخی  بینی و آگاهی  بعد  رو، 
و نقش تفنّنی و تفریحی برخوردار بوده است.    ریخی، همچنین جنبه رویدادها و وقایع تا

 بر توانسته افزونهرچند اثربخشی و سهم این کارکردها در برخی مواقع توأمان بوده و می
 یا بعد کنشگری در امری را نیز در بر داشته باشد.  اقناع درون،آگاهی از رویدادهای آینده،  

شدن  توان در سهیمانگیز تفأل با شعر حافظ را میدر این میان، یکی از ابعاد شگفت
عنوان عنصری مولّد و کنشگر، در فرایند امری تاریخی در کنار عوامل دیگر جستجو  آن به

ها و  در بزنگاه  أل به دیوان حافظ،ی حاکم با تفکه عامالن و کنشگران طبقهطورینمود. به
دادن یا ندادن امری را مرتفع نموده و با های هراس در انجامهای دشوار، زمینهموقعیت

وسوی برخی از حوادث و رویدادهای تاریخی  استعانت از فحوای شعری از وی، سمت
   اند.را شکل بخشیده

  عمال  و  حاکمان  تفأل   به  که.  ق.ه14-9  قرن  مورخان  کتب   و  هادوره  ها،سلسله  ها،نام
 اند. شان اشاره نمودهنگاریدولتی با دیوان حافظ در آثار تاریخ

 

 هاسلسله قرن نام نویسنده  نام کتاب

 قراقوینلو ق9 ابوبکر طهرانی  تاریخ دیاربکریه ی  . رساله1
 آق قوینلو  و

 صفویه ق10 جواهراالخبار  بوداق منشی قزوینی. 2
 صفویه ق10 فضل بن روزبهان خنجی  آرای امینیتاریخ عالم. 3
 صفویه ق12و11 محمد بن محمد دارابی   ی لطیفه غیبیرساله. 4
 صفویه ق11 اسکندربیگ ترکمان  عباسیآرای شاهعالمتاریخ. 5
 گورکانیان هند  ق11 جهانگیریتوزک محمدالدینقوام جهانگیرنامه. 6
 افشاریه  ق12 خان استرآبادی میرزامهدی جهانشگای نادری. 7
 قاجاریه  ق13 محمدتقی نوری  التواریخ اشرف. 8
 قاجاریه  ق13 اهلل خاوری شیرازی میرزافضل تاریخ ذوالقرنین . 9

 قاجاریه  ق13 رضاقلی خان هدایت  التواریخ فهرس .   10
 قاجاریه  ق13 حسین بن عبداهلل رضاقلی میرزا  االیاله میرزانایب رضاقلی ی سفرنامه .  11
 قاجاریه  ق14 فسایی میرزاحسن حسینیحاج ی ناصریفارسنامه. 12
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 ها یاداشت
ی آن، که اشاره به تفأل حاکمان و عمال دیوانی با دیوان  . نام منابع تاریخی، نویسندگان و دوره1

 اند، در جدول پایان مقاله آمده است.حافظ شیرازی نموده
بوده و بارها از    قرآنی یادآوری است که حافظ، خود حافظ  تبیین این موضوع، شایسته  . در2

 بخش یاد نموده است: عنوان منبع فیاض و الهاماین کتاب آسمانی، به
 چهارده روایت  ر بخوانی باــ ب  ز  رآنـــ ق   سان حافظ خود به فریاد گربه   رسد عشقت 

 )حافظ(                                       
شعندیدم خوش از  حاف ــــ تر  تو   در سینه داریـــ ی که انــــ قرآن  هـــــ ب   ظ ـــ ر 

 )حافظ(                                       
 اب قرآنیــــبا کت   یـــ حکم  فــــ لطای  ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد

 )حافظ(                                       
ی صفویه نیز دراین باره به  شود  بوداق منشی مؤلف جواهراالخبار، مورخ دوره . یادآوری می3

 (. 68 -67: 1387همین مطالب اشاره کرده است )ر ک بوداق منشی، 
 

 منابع 
نجاتی اوغال و فاروق سومر.  . به تصحیح و اهتمام  دیاربکریه(.  1356)  ابوبکر طهرانی.

 ی طهوری.  جزء اوّل و جزء ثانی، با مقدمه و حواشی فاروق سومر. تهران: کتابخانه
میرزامهدی نادری(.  1377خان.)استرآبادی،  سیّدعبداهلل  جهانگشای  مصحّح:  و  محقّق   .

 انوار، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. 
، محقّق و مصحّح: ایرج افشار،  2. جرای عباسیآتاریخ عالم(.  1382اسکندربیگ ترکمان.)

 تهران: امیرکبیر.
ی  ترجمه  تاریخ ادبیات ایران. از آغاز عهد صفویه تا عصر حاضر.  (.1316براون، ادوارد.)

 ، تهران: مروارید.4رشید یاسمی، ج
نژاد، تهران: . محقّق و مصحّح: محسن بهرامجواهراالخبار(.  1387بوداق منشی قزوینی.)

 مکتوب.   میراث
محقّق و مصحّح: محمد هاشم،  جهانگیرنامه.(. 1359محمد.)توزک جهانگیری، نورالدین

 تهران: بنیاد فرهنگ ایران. 
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-  ی غنیشدهی تصحیحبراساس نسخه دیوان حافظ.(. 1394محمّد.)الدین حافظ، شمس 
  به کوشش رضا کاکائی دهکردی. تهران: ققنوس. ،زوینیق

رهبر.  . به کوشش خلیل خطیبحافظ؛ دیوان غزلیّات(.  1384).ـــ.ـــــــــــــــــــــ
 علیشاه.تهران: صفی 

اسماعیل.) سابقه(.  1382حاکمی،  بر  برخی »مروری  در  آن  بازتاب  و  تطیّر  و  تفاؤل  ی 
فارسی«. ادب  متون  و  دانشکده مجله  تواریخ  دانشگاه ی  انسانی  علوم  و  ادبیّات  ی 

 .  26- 17، صص165ی ، شماره53یتهران، دوره
ی خورشید؛ بازخوانی زندگی. اندیشه و سخن حافظ  چشمه(.  1385لی، کاووس.)حسن

 . شیراز: نوید..شیرازی
، محقّق و مصحّح: منصور  2و  1. جی ناصریفارسنامه (.  1382فسایی، میرزاحسن.)حسینی

 رستگارفسایی، تهران: امیرکبیر.
. محقّق و مصحّح: ناصر افشارفر،  تاریخ ذوالقرنین(.  1380اهلل.) شیرازی. میرزافضلخاوری  

 تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 تهران: علمی و فرهنگی و سروش.  نامه.حافظ(. 1368خرّمشاهی، بهاءالدین.)
 . 26- 21، صص 7ی  ، شماره نامه ی حافظ ماهنامه   »فال حافظ«. (.  1383ـــــــــــــــــــــ..) 

 . تهران: ناهید.ذهن و زبان حافظ(.  1395.)_____________
 ، تهران: خیام.  3ج السیر.تاریخ حبیب (.  1380الدین.)الدین بن همام خواندمیر، غیاث 

 . تهران: صائب.ی غیبیلطیفه(.  1382دارابی، محمّد بن محمّد.)
ی علوم  ی دانشکدهمجله «. شاهنامه(. »بررسی فال نیک و بد در 1386دماوندی، مجتبی.)
 .   86- 75، صص20ی شماره انسانی سمنان،

 . زیر نظر محمد معین، تهران: سیروس.ی دهخدانامه لغت(. 1339اکبر.)دهخدا، علی 
محمودروح درباره  (.  1369).االمینی،  عامیانه  باورهای  قسم؛  نباتت  حافظ. به شاخه    ی 

 تهران: پاژنگ. 
محقّق و    االیاله.ی رضاقلی میرزا. نایبسفرنامه(. 1373میرزا، حسین بن عبداهلل.)رضاقلی

 مصحّح: اصغر فرمانروایی قاجار، تهران: اساطیر.
 . جاویدان.هاها و اندیشهیاداشت(. 1362کوب، عبدالحسین.)زرین 
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 . تهران: سخن.ی رنداناز کوچه(. 1374ـــــــــــــــــــــ.)ـ
 . مشهد: چاپ تقی بینش.  کتاب المصادرش(. 1345 -1340زوزنی، حسین بن احمد.)

بابل(.  1375ژیران، ف؛ الکوئه، ک و ل، دالپورت.) ی . ترجمهفرهنگ اساطیر آشور و 
 پور. تهران: فکر روز.ابوالقاسم اسماعیل 

 ی علی اصغر حکمت، تهران: پیروز. ترجمه تاریخ جامع ادیان.(. 1354ناس، جان.)
 . تهران: زوار.  تحقیقات ادبی(. 1361سمیعی، کیوان.)

لودینگ.) لوین  ادبی.جامعه(.  1373شوکینگ،  ذوق  بدرهترجمه  شناسی  فریدون  ای،  ی 
 تهران: توس.

جدسمیعی، تهران:  ی فرامرز نترجمه  در قلمروی خانان مغول.(.  1386ماری.)شیمل، آنه
 امیرکبیر.  

ی رشید یاسمی، ویراستار  ترجمه  ایران در زمان ساسانیان.  (.1378کریستن سن، آرتور.)
 بیدی. تهران: صدای معاصر.باغحسن رضایی

محمّد.) کشتی (.  1398کشاورزبیضایی،  ساحت  گفتمان  در  در  جستارهایی  شکستگان؛ 
 زگار. . تهران: روتاریخی و فرهنگی شعر حافظ شیرازی

 . شیراز: نوید.راحت جان: شادی و امید با حافظ(. 1383دوست، صمد.)مهمان
 شیراز: نوید.   ی دلگش.تذکره(. 1371شیرازی، حاج علی اکبر »بسمل«.)نواب 

محقّق و مصحّح: سوسن اصیلی، تهران: میراث    التواریخ.اشرف(.   1386نوری، محمّدتقی.)
 مکتوب.  

رضاقلی و    التواریخ.فهرس(.  1373خان.)هدایت،  نوایی  عبدالحسین  مصحّح:  و  محقّق 
 میرهاشم محدّث، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 



 پژوهیحافظی مجله

 کرسی پژوهشی حافظ( -شناسی)مرکز حافظ 
 136-111، صص 1399(، پاییز و زمستان 3ی ی جدید، شماره)دوره 24ی ، شماره23سال 

 
 

 های فلسفی به شعر حافظ نقد رهیافت
 

   علیرضا نیکوئی
 دانشگاه گیالن 

 چکیده 
تر  تر و پیچیدهطورخاص، عیمقطورعام و فلسفه و شعر به فلسفه و ادبیات به ی  رابطه 

ی جلی و فلسفه را شعرِ  شِلگل شعر را فلسفهآید.  می چشماز آن است که در بادیِ امر به
کرد. کریچلی از ی تنگاتنگ شعر و فلسفه تاکید میدانست. دیلتای بر رابطهخفی می

ای چون هیدگر و گادامر، بر اشعار شعرایی  کند. فالسفهد می»فلسفه« به مثابه »شاعری« یا
هگل زیر تاثیرِ  اند.  چون گوته، هولدرلین، ریلکه، تراکل و دیگران شرح و تفسیر نوشته

فیلسوفان توجه داشتند.  . از آن طرف، شاعرانی چون گوته به فلسفه و آثار  گوته بود
را ستایش   نیچه، گوته  بود و  هِردر  بازتاب  میگوته، شاگرد  بود.  او  تاثیر  زیر  کرد و 

را  اندیشه بزرگ  شاعران  از  برخی  حتی  که  بود  چنان  شاعران،  شعر  در  فلسفی  های 
می  -»فیلسوف و شاعر«  فلسفه  پیوند  ماجرای  نیز  ایران  در  و  در جهان شرقی  نامند. 

وبیش از همین قرار است. گرچه نه از فلسفه، تلقی واحدی وجود  حکمت با شعر، کم 
ها و مبانی  توان به پرسشو نه تلقی از فلسفه در غرب و شرق یکسان است؛ اما می  دارد

به شعر    های مشابه دست یافت. یکی از شاعرانی که اهل فلسفه، توجهی ویژهو سرمشق
او داشته و دارند، حافظ است. این توجه گاهی به اعتبار وجوه فلسفی خودِ شعر حافظ  

ها به شعرش. کسانی ی مفسران و نوع رهیافت آنمواجهه ی  است و گاهی به اعتبار نحوه
رحیمی، موحد، آشوری، شایگان، داوری و فردید، از منظر فلسفی به شعر  ،  هومنچون  
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ی شرح و نقد فلسفی دارند، عمال  هایی که داعیهاند. بسیاری از نوشتهحافظ نگریسته
اند. دراین  فی متوقف شدهوجه و اعتبار فلسفی ندارند، یا در حد استخدام واژگان فلس

ی فلسفی و کالمی مفسران و شارحانِ قدیم با ایم که ضمن مرور مواجهه مقاله کوشیده 
های فلسفی جدید متمرکز شویم و به نقد  شعر حافظ )دوانی و دارابی و...(، بر رهیافت

 ها بپردازیم. آن
 پرسش فلسفی، حکمت، شعر حافظ، فلسفه.  های کلیدی:واژه
     

ی »وحدت آغازین«  ستیز فلسفه و شعر، حالت ثانویه                                        
 ( فلسفه و شعر است.  )استنلی روزن

 
 . مقدمه 1

تر از آن تر و پیچیدهطورخاص، عیمقطورعام و فلسفه و شعر بهنسبت فلسفه و ادبیات به
آید؛ چراکه هم فلسفه، هم ادبیات و هم شعر در طول  میچشمبادیِ امر بهاست که در  

اند  های مفهومی، ماهوی و مصداقی شدههای مختلف، دستخوش تحول تاریخ و در فرهنگ
؛ المارک،  34  - 26:  1380؛ ایگلتون،538  –   479:  1،ج1392)برای نمونه رک. تاتارکیویچ،

وحدت شعر و فلسفه و ستیز آن دو را به    (. اگر 133  –124و    78  - 76،  13،  21:  1396
های مختلفی را بر این  توانیم حالتی دو حدّ غایی یک پیوستار درنظربگیریم، میمنزله

پیوستار/ متّصله متصور شویم. اگر کسانی چون سولون وکسنوفانس و افالطون شعر و  
شهر )پلیس(  شاعری را عاری از »حقیقت و معرفت« و به دور از اخالق و خیر و سعادت  

اند، کسانی دیگری چون ارسطو، رواقیان، هگل، شلگل، دیلتای، هیدگر و گادامر  دانسته
گونه به  شعر  گفتهدرباب  سخن  دیگر  سنکا،  ای  سیسرو،  و  رواقی  »پوسیدونیوس  اند. 

عنوان دو جنبه از شناخت  استاربو، پلوتارک و ماکسیموس تیروسی شعر و فلسفه را به
 (.491: 1، ج1392رکیویچ، دانستند« )تاتامی
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های  ی بزرگ آلمان در قرن هجدهم و نوزدهم به اسطورهمانند فالسفهآوردن بیروی
، عمال انکار  1عصر خودها و اشعار شعرای گذشته و همها و کمدییونان قدیم و تراژدی 

کر  داری فلسفه، »ادبیات«، »شعر«، »شهود« و »تفی دعوینگاه و باوری است که به بهانه
»طرد« را  را فلسفهکند.  می شاعرانه«   Exotericی جلیّ)آوگوست ویلهلم شلگل شعر 

philosophy(ّو فلسفه را شعرِ خفی )Esoteric poetry1373دانست )رک. ولک،  ( می  ،
ی تنگاتنگ  (. ادبیات و شعر نزد دیلتای ارزش و جایگاه واالیی داشت. او بر رابطه59:  2ج

تأکید می با  26-25:  1394کرد )رک. دیلتای،شعر و فلسفه  ادبیات عظیم آن زمان که   .)
ی رمانتیک استمرار یافت، از تحوالت  لسینگ و گوته و شیلر آغاز شده بود و با دوره

  ی فیخته و شلینگ و هگل و شوپنهاور قابل واسطهفلسفی عظیم اصالت معنایِ کانتی به
نیست )همان: دیلتای پژوهش25تفکیک  اد(. خود  او در  های  نوشته است.  متعددی  بی 

آثار شعرایی چون  از چشم  ی زیسته و شعر تجربهکتاب   بررسی  به  اندازی هرمنوتیکی 
کند که طبق گزارش خود هولدرلین،  پردازد. دیلتای اشاره می گوته، هولدرلین، شکسپیر می

الیب از  )همان:او  بود  متاثر  نوشته479نیتس  در  کریچلی  م(.  به  »فلسفه  از  خود  ثابه  ی 
میPhilosophy as Poetry) شاعری« یاد  کریچلی،(  )رک.  الیوت  305:  1389کند   .)

ی او جدا کرد  توان از محتوای فلسفی اندیشهمعتقد بود که »کیفیت« ادبی آثار نیچه را نمی
 (.19: 1395)رک. نهاماس، 

که در    جمهوریو شاعران، خصوصا در کتاب  ی شعر  های افالطون دربارهاز بحث
شود )رک. گادامر،  ی حکومت/ دولت و آموزش و اخالق طرح میآن، نظام آرمانی درباره

های هومر  توان دریافت که مراد او نه مطلقِ شعر که مشخصا نوشته(، می80  -49:  1377
بوده است. در یونان زمان افالطون  و هزیود و نمایشنامه او، نویسانی خاص  و پیش از 

های  نویسان خصوصا هومر دست باال را داشتند. بیش از صدبار در نوشتهشاعران و تراژدی
بر اشتمالش بر  افالطون از هومر یاد شده است. باید تأکید کرد که بحث افالطون، عالوه 

به   انضمامیمفاهیم کلی فلسفی، ناظر  های پیدا و پنهان آن  حیات آتن و جدال   وجوه 
تر، پولیس )دولتشهر(، اخالق، تربیت و حکومت  اندازی گستردهطون در چشماست. افال
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می المارک  دارد.  درنظر  »را  بحثگوید:  خالل  در  شعر  از  افالطون  روی  بررسی  هایی 
ای غیرادبی است؛ تربیت پاسداران جامعه یا خیر  ها، مسئلهدهد که موضوع اصلی آنمی

)المارک، مردم«  و  پیش(22:  1396  حکومت  »سولون«،    .  چون  کسانی  نیز  افالطون  از 
کنند«  گویند و از نزد خود چیزی جعل میشاعران را متهم کرده بود که »حقیقت« را نمی

به »نزاعی کهن میان فیلسوفان و شاعران« اشاره    جمهوریافالطون خود در  (.  82)همان:
ند که هومر  کق.م( گالیه می570_475(. کسنوفانس )حدود21:  1395کند )رک. یانگ،  می

دهند )همان(. ها بدنام و ننگ است، به خدایان نسبت میو هزیود، هرچه در میان انسان 
ها از  دهد؛ یعنی آن، شاعران را در کنار پیشگویان و کاهنان قرارمیآپولوژیافالطون در  

می می آنچه  و  نمیگویند  چیزی  جسرایند  تاتارکیویچ،  )رک.  باب 247:  1دانند  در   .)
اف )مخالفت  او  مختلف  آثار  به  توجه  با  شاعران،  با  ،  فایدروس،  ایون،  جمهوریالطون 

است  آپولوژی مختلفی طرح شده  آرای  اخالقی  که(،  دواعی  به  اصالحی، سیاسی  ناظر 
  مُثُل اعتقاد که جهان    اند. افالطون با اینشهر و حکومت( و تربیتی)ناظر بر پلیس و دولت

  شعر را ویران کند )رک. یانگ،   معرفتی اعتبار    کوشد تاتنها در دسترس عقل است، می
1395  :31   .) 

:  1397مجتهدی،خود افالطون در جوانی به هنر نقاشی و شعر عالقه داشت )رک.  
زندگی47 نخستین  الئرتیوس،  دیوگنس  مینامه(.  افالطون،  افالطون  نویس  که  نویسد 

سرایان دست یافته  نوشت و حتی در جهان تئاتر آتنی به موفقیت رهبری همتراژدی می
می دوست  و  نمایشبود  بهترین  افتخار  به  که  دیدار  نامهداشت  با  اما  شود؛  نائل  نویس 

ی خود را به آتش کشید. البته  نامهی دیونوسوس، نمایشای تماشاخانه ه سقراط روی پله
وقتی افالطون نوشتن را  او در سراسر زندگی خود به نوشتن در قالب »درام« ادامه داد. »

بهسراز را  درام  از  آشنایی  نام  نوع  دیالوگ بردکارگرفت  این  سقراطی«.  »دیالوگ  ها،  : 
هاشان دقتی  ردازش صحنه، کاراکترها و پیرنگسناریوهایی با طراحی دقیق بودند که در پ 

 (. 18: 1396کاررفته بود« )پوشنر،موشکافانه به
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ی افالطونی،  نهادن تفسیری یگانه از »پوئسیس«، در افق فلسفهاستنلی روزِن با پیش
رسد، تاکنون به آن توجه نشده است. روزن با نظرمیکند که بهای دقیق اشاره میبه نکته

از آتن و پلیس در یونان باستان، به بستر ستیز ِفلسفه و شعر، یعنی »اروس«   ترسیم فضایی
بندی نهایی آن، ستیز اَنحای بنیادین تجلیاتِ  »ستیز فلسفه و شعر درصورت  2دهد.توجه می

: 1398اروس است؛ موضوعی که دیالوگ »ضیافت« افالطون وقف آن شده است« )روزن،
دهم  32 کتاب  در  افالطون  و    جمهوری(.  لذت  اروس،  سقراط،  سخن  به  اشاره  با 

نشانَد و شعر را شریک خودکامگی اروس  خودکامگی را مقابل »نوموس و لوگوس« می
نگرد و این دموکراسی  مثابه امر نیک میداند. به باور سقراط، دموکراسی، آزادی را بهمی

کند یا به سخن  خواهد بدهد، هرچه میکشاند که به هر شهروند اجازه میجا می را بدان
برد، سامان دهد. چنین حکومتی، نظامی  دیگر، زندگی خود را چنانکه از آن »لذت« می

ناپذیری که  طلب و متلوّن است. دموکراسی از رهگذر »میل« سیریومرججو، هرجلذت
(. سقراط در  60:  1396انجامد )همان و نیز رک. پوشنر،به آزادی دارد، به خودکامگی می

با خودکامگی و در اوج هرج( میeroticanاس )شنمقام اروس  ومرج و گوید: »اروس 
دو اتهام علیه شعر طرح    جمهوری (. در کتاب  60،  40قانونی خواهد زیست« )همان:بی
ها را صناعت  ها، تصویر آنی اصلواسطهبیکه شعر به جای ادراک  شود: نخست اینمی
که شعر از لحاظ اخالقی و سیاسی فسادآور است؛ به این دلیل که به  کند...؛ دوم آنمی

دهد. شعر، فراخواننده به لذت است. طور مشخص »اروس« میدان می ی »میل« و به سیطره 
)روزن،  است«  جنسی  آزادی  و  مهاِرجنسی  ستیز  شعر،  و  فلسفه  (. 33،  29:  1398»ستیز 

فضیلت می فیلسوفان،  عمل  »شهر«  خیر  به  چون  از مندند؛  سقراط  نهم،  کتاب  در  کنند. 
کند. امیال کامجویانه و خودکامه بیشترین فاصله را لذت« ستایش می»   فرمانروایی فلسفه بر

بندوباری کامجویانه، خصم اصلی دادگری یا با قانون و نظم و فلسفه و لوگوس دارد. بی 
مثابه تواند، به (. شهر دادگر می35-34شود )همان:است که به دست فلسفه اداره می شهری 

 (. 167 تالش برای سرکوب اروس، هم در »تن« و هم در »پسوخه« تعریف شود )همان: 
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ایناز مجموعه میی  پروژهها  که  دریافت  بنیاد    -ی سقراطیتوان  افالطونی، گرچه 
سیاسی و حیات یونان )آتن( بود. این نکته، وقتی   شدت ناظر به وضعفلسفی داشت، اما به

را عالوهبیشتر چهره می نقدهای افالطون  به  نماید که  و »بر شعر و شاعران،  رتوریک« 
که   نیست  »شکی  درنظربگیریم.  هم  »دموکراسی«  نیز  و  تئاتر«  و  »تراژدی  سوفسطاییان، 

کوشید  نگریست؛ چنانکه می ای بس انتقادی، می  افالطون، سرتاسر نظام تئاتری را به دیده
از موقعیت فرهنگی هومر و در کل، همه را  آموزگاری  ی شاعران  از کرسی  یعنی  شان، 

(. پس، نقد افالطون منحصر به شاعران نیست.  23،  21:  1396پایین بکشد« )رک. پوشنر،
« بر  رانسیر »نفی ِبلدکردنِ افالطونی شعرا« را با برخورد او با »تئاتر و نوشتار و دموکراسی

 (.39-38: 1393کند )رک. رانسیر،مبنای واحدی )توزیع امر محسوس( تحلیل می
دادن شعر و  افالطونی کوشیدند که با سوق -ی سقراطیدر هر صورت، پیروان پروژه

و تقابل »لوگوس و نوموس« با این سه و   شاعری به سوی »اروس، پاتوس و میتوس«
تبار معرفتی و شناختی شعر و امکان دستیابی آن شان، عمال اعهای معنایی و مفهومیالزمه

که  (؛ درحالی232: 1383به حقیقت، سعادت و فضیلت را به چالش بکشند )رک. گراهام،
ها، یعنی تقابل لوگوس با میتوس )و آن دو مفهوم دیگر( بحث  حتی در اصل مدعای آن
و لوگوس به    نویسد: »میتوسمی  چه باشد آنچه خوانندش تفکر؟است. هیدگر در کتاب  

گونه که تاریخ رایج فلسفه باور دارد، از منظر فلسفه بماهوفلسفه، درتقابل با  وجه آنهیچ
قطعه )پارمنیدس،  یونانی  متفکران  نخستین  برعکس،  بلکه  نیستند؛  کسانی  8هم  دقیقا   )

(. این  86:  1388اند« )هیدگر،کاربردههستند که میتوس و لوگوس را با داللتی یکسان به
گوید: »برای غلبه بر قدرت اسطوره، هیدگر را مقایسه کنید با سخن کاسیرر که میسخن 

باید قدرتِ مثبت خودشناسی را یافت و گسترش داد... فقط لوگوسِ سقراطی، فقط روش  
پیشنهاد می که سقراط  مسئله کند، میخودشناسی  این  به حل  بنیادی  تواند  و  اساسی  ی 

 (. 134: 1377بینجامد« )کاسیرر، 
ی  دانست و زاییده ی الهگان شعر و هنر میگوید: »افالطون شعر را آفریدهگامبن میآ

چنین، او گوهر شعر را در تقابل با گوهر فلسفه قرارداد. تعریف او  الهامی آسمانی. این



 117    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  های فلسفی به شعر حافظنقد رهیافت

 

داری در فرهنگ غرب شد که شعر را همواره بیرون یا فراسوی ساختار  آغازگر سنت ریشه
به را  زبان  و  )آگامبن،ابه وسیلهمثلوگوس  فرض کرده است  بازنمایی حقیقت  :  1391ی 

کند که »شعر و فلسفه برخالف باور رایج در سنت افالطونی، تفاوتی  (؛ اما او تأکید می34
(؛ تقابلی که همواره 36اند )همان:داستانگوهری با هم ندارند و در فهم بنیادِ منفی زبان هم

داشته، چیزی از یک رقابت ساده است. هم شعر، هم    میان شعر و فلسفه وجود  بیش 
ی انسان  ترین دغدغهنیافتنی کلمه که مهماند تا به جایگاه آغازین و دستفلسفه در پی آن

 (. 200سخنگو است، دست یابند )همان:
که افالطون، جنون شاعرانه را در کنار سه نوع جنون دیگر،  ها و با آنی اینبا همه

نشاند، حتی شاگردش، ارسطو،  نوآموزان و جنون عاشقانه«  یعنی »جنون کهانت، جنون  
برای رتوریک، تراژدی، نمایش    کههمچنان  –ای برای شعربرخالف نظر او، جایگاه ویژه

به حکمت ذوقی   و محاکات، درنظرگرفت و در کنارِ حکمت نظری و حکمت عملی 
به امر کلی و تاریخ    ارسطو به اعتبار ناظربودن شعر،  3)شعر و جدل و خطابه( اشاره کرد.

داند. هگل  به امر جزیی، نزدیکی شعر به فلسفه را بیش از نزدیکی تاریخ به فلسفه می
را در زمره مانند معماری، مجسمهشعر  بنیادی  بهی هنرهای  )برای  شمارمیسازی  آورد. 

، شعری با مضمون اسرار  1796(. او خود در سال  271-261:  1390تفصیل رک.به: شفر، 
 (. 13:  1391سرود و آن را به دوستش هولدرلین تقدیم کرد )رک. آگامبن،الئوسی  

ی زبان  دارد. شعر، اصل زبان یا ریشه  شعر، در نگاه هیدگر، شأن و شکوهی ویژه
ی  ی آشکارگی است نه شیوه»زبان یک شیوه  سازد.است. شعر است که زبان را ممکن می

ترین معنای  اپیش آشکار است، با بنیادی بازنمایی. شعر به جای بازنماییِ صرف آنچه پیش 
شوند،  ی کلی یا جهانی که چیزها نخست در آن بر ما آشکار میچیزها، یعنی آن زمینه

(. اثر شاعرانه در حضورِ خودبسنده و مقاومش  165و  122: 1388سروکار دارد« )کالرک، 
اصلی خواننده در  ی  شود. از نظر هیدگر، وظیفههای پیشینی خواننده فروکاسته نمیبه فهم

گرفتن »غیرمفهومی« با حالت بنیادین  آن شعر است )همان: داشت یک شعر، اُنسپاس
کرد. از نظر هیدگر، هولدرلین  « با عنوان شاعرِ شاعران یاد میهولدرلین(. هیدگر از » 183
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(. هر شاعر بزرگ از  173به همان اندازه که از آنِ گذشته است، از آنِ آینده است )همان:
 4تاریخنویسد. همین است که از دید هیدگر، در شعر هولدرلین، ژرفرون یک جایگاه مید

شود. شعر او هم نسبتی با یونان باستان دارد و هم با عصر عُسرت، بحران ملی  آشکار می
شده نیست؛ بل (. برای هیدگر، یونان باستان تمام167و نیهلیسم )برای تفصیل رک. همان:

تاریخ هستی هرگز مربوط به گذشته نیست؛ بل همواره پیشاپیش ما  درحکم »آغاز« است.  
(. هیدگر در شعر هولدرلین، آغازِ هنوزموجود 54ایستد. آغاز هنوز وجود دارد )همان:می

لوگوس، وجه جامع هستی و زبان  بیند. از نظر هیدگر،  را در نسبت با اکنون آلمان می 
ا انسان. نسبت دازاین و هستی »با زبان  است؛ پس هم نسبتی با هستی دارد، هم نسبتی ب

انسان، »شاعرانه« در    ی وجود است ورو زبان، خانهشود. ازهمینو در زبان« ممکن می
شعر، نفسِ    .بر زبانگزیند. فهم ما از جهان، همواره فهمی است مبتنیاین خانه، سُکنی می

فروکاسته   ابزار  به  زبان،  دیگر  تلقی،  این  در  است.  زبان  شاعر،  نمیرخداد  زبان  شود. 
کارگیرد. در زبان است که چیزها  ای بهپیشاپیش وجود ندارد تا شاعر آن را همچون وسیله 

آورد. ماهیت زبان، ها را به ظهور میآیند. زبان با نامیدن موجودات و چیزها، آنپدید می
زهایی  آورد، چیدهد. وقتی یک زبان، مرا در سخن میگفتنی است که چیزها را نشان می

عنوان اموری مشخصا معنادار، بااهمیت و مرتبط با جهان من، خودشان را به  خاص، به
 (.133-121:  1392راتال، ؛ 380- 369: 1390دهند )رک. شفر، من نشان می

گوید: گادامر نیز به شعر و شاعران )مانند هولدرلین و ریلکه( توجه دارد. گادامر می
ها، طبیعت را  اعی و دور از دسترس نبوده است. یونانیها وجود، امری انتز»از نظر یونانی

می به  حقیقتِهمان   گشودگیظهورآمده  در  آدمی  برای  حقیقت  انکشافِ  اش  شناختند. 
به طبیعت، حاصل می بود... در جهان اسطورهشد. یونانی در وجود غوطهنسبت  ای  ور 

شاعر  بیان کرده است و های تمثیلی کرد. جهانی که مفاهیم را در قالب روایتزندگی می
 (.  1393:46توانست به وجود راه یابد« )گادامر،ترین کسی بود که می نزدیک 

توان در جهان مسلمانان و در ماجرای نسبت شعر و فلسفه یا شعر و حکمت را می
سینا، خواجه نصیر طوسی و دیگران هم دنبال کرد  آرای کسانی چون کندی، فارابی، ابن
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بوطی ذیل  غالبا  صناعهکه  و  ارسطو  و  قای  محاکات  بحث  و  خَمس  صناعات  یا  الشعر 
پرداخته آن  به  قوموذیا  و  مجتهدی، طراغوذیا  )رک.  ؛  220- 212،  193-141:  1397اند 

 (.586:  1376طوسی،  
 

 های حکمی، کالمی و فلسفی . حافظ و رهیافت2
تعاریف  پیش  ادبیات و شعر،  از  از فلسفه هم  تلقیتر گفته شد که هم  هایی متفاوت  و 

»حوزه گامِز  و  کارِل  تعبیر  به  دارد.  زیبایی وجود  تا  اخالق  از  فلسفه،  و  ی  شناسی 
که از کدام منظر و نظریه به فلسفه نگاه کنیم،  گیرد. به حسب اینمابعدالطبیعه را دربرمی

  ی (، نظریهprototypeی الگوی نخستین )نظریه  کارکردش متفاوت خواهد بود:ماهیت و  
)ذات نظریهessentialistگرایانه  نظریهInstitutionalنهادگرایانه)   ی(،    »خواننده   ی(، 

(. family Resemblanceی شباهت خانوادگی )( و نظریهReader-Responseپاسخ« )
انداز تاریخ فلسفه هم که دقت کنیم، برخالف اصرار فالسفه و حتی مخالفانشان  از چشم

فلسفه   بین  اعتبارات بر مرزبندی دقیق  به  تحققاً  امور،    و غیرفلسفه، عمالً و  با  مختلف 
مفاهیم و مسائل همپوش و متداخل و مرزهای مبهم و سیال بین فلسفه و غیرفلسفه مواجه  

فعالیت فکری مشروط است«؛ بدین معنا که فلسفه می  تعبیر بدیو »فلسفه  به  ورزی،  شویم. 
حال،  ت، علم، هنر و عشق است. بااین های سیاس وابسته و مشروط به تأمل در حقایق عرصه 

ی حیات فلسفه در گرو حفظ »فاصله« با هریک از شروط خود نیز هست )رک.  امکان ادامه 
ی فلسفه هم باشد،  (؛ اما این حفِظ فاصله، حتی اگر ایدئال و به اعتباری، وظیفه 1398 نجفی، 

به سه بخش مجزای    ا نیتس ر توان شخصیت الیب در عمل کامال میسر نیست؛ برای مثال، نمی 
الهیاتی و فیلسوف تقسیم کرد. اینریاضی به یکپارچگی میدان،  رسند؛  ها در وجود او 

های  حتی اگر او در فلسفیدن، خود را ملتزم به مبانی و روش فلسفی بداند، این ساحت
ر  توان دتاثیر و تاثّری در وجود یک نفر جمع شوند. این قصه را میتوانند، بیگانه نمیسه
ها صورت بازجُست؛ از »شهودِ مَقولی دنس اسکوتوس و ردّ و تاثیرش در هوسرل و ده

ی مسیحی مشیت  ( هگل و ایدهweltgeistهیدگر تا تأثیر خدای مسیحیت در روح جهان )
 (. 53- 48: 1396و نیرنگ عقل در تاریخ روح )رک. به: لوویت،



 1399(، پاییزوزمستان  3ی ی جدید، شماره )دوره 24ی ، شماره 23، سال  پژوهی حافظ ی  مجله   ـــــــــ  120

 

مقدمه این  از  نمیغرض  که  است  معضل  این  بیان  فشرده،  یکسره حساب  ی  توان 
توان و باید تاجایی که ممکن  فلسفه، الهیات، کالم و حکمت را از هم جدا کرد؛ گرچه می

به مرزها و ساحت از  است،  این است که وقتی  امر،  این  بر  تأکید  توجه کرد. سبب  ها 
حاف شعر  به  فلسفی  رهیافت  یا  میرویکرد  یا میظ سخن  طیف  گوییم  با  گویند، عمال 

شویم و ها و رویکردهای »کالمی، حِکمی، عرفانی و فلسفی« مواجه می وسیعی از روش
اگر کسی بخواهد حاقّ فلسفه را مالک قراردهد، بسیاری از این شروح و تفاسیر و نقدها،  

یشتری، به مرور نقدها و  بیرونِ ماجرا خواهند ماند؛ بنابراین ما در بادی امر، با تسامح ب 
هایی که بیشتر ملتزم به مبانی، روش و پردازیم و سپس به نوشته ها میها و تحلیل شرح

ی فلسفی  کنیم. البته باید اذعان کرد که درمجموع، مواجهه بینش فلسفی هستند، اشاره می
ست،  نویسان صورت گرفته ا که در غرب با شعرا و رمانبا حافظ و دیگر شعرا، آنچنان
ها  در یک نگاه اجمالی، نوشتهی بسزایی دست نیافته است.  هنوز در ایران به منش و رویّه

 ی کلی جای داد: توان در دو دستههای این حوزه را می و پژوهش
دانند و ی فلسفی )حکمی و کالمی( میای که شعر )اثر( حافظ را واجِد جنبه. دسته1

های فلسفی در باب هستی و خلقت،  ها و پرسشها، ایدهقائلند که خود حافظ، دغدغه
را   او  ایهام  و طنز و حتی  داشته است و درنتیجه شک و حیرت  انسان و مرگ  جهان، 

 کنند. ی فلسفه و کالم بررسی میبرپایه
از آنی دیگر، نوشته. دسته2 بیش  به شأنِ فلسفی شعر حافظ  هایی هستند که  قایل  که 

به نگاه فلسفی خو اثر، گرند؛ یعنی شیوهد، مفسر و تحلیلباشند، معطوف  با  ی مواجهه 
می تصریح  آثار  دسته  این  اثر.  خود  لزوما  نه  است،  کالمی  و  نه  فلسفی  حافظ  که  کنند 

 مند و یکپارچه داشت. فیلسوف بود و نه تفکری نظام

اند. بدیهی است که میان برخی از  ها و تفسیرها و نقدها هم بسیار متنوعخودِ تحلیل
جهت، غرض، تفکیک دقیق اصناف و اقسام  هایی وجود دارد؛ ازاینزیر، همپوشی  اقسام

بندی برای وضوح بیشتر است، با تاکید بیشتر بر مفاهیم، مسائل، نیست؛ بلکه نوعی مقوله
 ها.ها و شخصیتها، نظریهمکتب
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چون »جبر و اختیار و کسب و تفویض و تقدیر«    ها و مسائل قدیم موضوعگاهی به   •
ها آرای مختلفی طرح  ی آنطورسنتی، در کالم و حکمت، دربارهشود که بهخته می پردا

 شده است.  
به   • چون »نور«، »ظلمت«، »عدم«، »وجود« و »مرگ«    مفاهیم فلسفی و عرفانیگاهی 

 اند. توجه کرده

تطبیقیزمانی هم    • با فالسفه و متفکران   مطالعات  تطبیق حافظ  مانند،  مدنظر است؛ 
غربی مانند »افالطون«، »فلوطین«، »نیچه«، »گوته«، »هولدرلین«، »پل والری« و »هیدگر« یا  

 سینا«، »سهروردی )شیخ اشراق(«، »خیام«. های ایرانی مانند »ابنشخصیت

بررسی،  • مبنای  جنبشمکتب   گاهی  و  مانند،  هایها  هستند؛  و    غربی  »گنوستیسیسم 
»رواقی »شکاکیت«،  »اومانیسم«،  آگنوستیسیسم«،  اپیکوریسم«،  و  »هدونیسم  گری«، 

ی زبان«، »هرمنوتیک  ایسم«، »اگزیستانسیالیسم«، »نیهلیسم«، »پدیدارشناسی«، »فلسفه»پانته
 شناسی انتقادی« و »مکتب فرانکفورت«.  و استتیک«، »زیبایی

تحلیل • و  نقدها  از  میبسیاری  قراردادن  ها  مبنا  با  با   ینظریهکوشند  و  فیلسوف  یک 
استفاده ازدستگاه مفهومی و نظام ترمینولوژیک او، مانند »نیچه« )دیونیزوسوس و آپولون،  

دیگری(،...    –داری دازاین، زمان، حوالت(، »لویناس« )سوژه  شادخواری( و »هیدگر« )عالَم
 به فهم شعر حافظ راه یابند.  

 
 ی، حکمی و عرفانی. رهیافت کالم1.2

شوند، درواقع  ها و تفسیرها که به تسامح، فلسفی نامیده میاشاره شد که بسیاری از شرح
و   فلسفه«  مُوسّع  »مفهوم  درنظرگرفتن  با  گرچه  دارند.  و حکمی  عرفانی  کالمی،  حیث 

هایی  قبول است، بسیاری از بحثمرزهای مبهم و سیال این سه با فلسفه، این اطالق قابل
کوب، خرمشاهی، دادبه و دیگران، در باب  دینانی، یثربی، زرین ه کسانی مانند ابراهیمیرا ک

اند،  های کالمی و حکمی و عرفانیی سنت بررسیاند، درواقع ادامهشعر حافظ طرح کرده
اند. تقریبا  نه فلسفی، چنانکه مثال، هیدگر یا گادامر در باب هولدرلین و گوته و ریلکه گفته 



 1399(، پاییزوزمستان  3ی ی جدید، شماره )دوره 24ی ، شماره 23، سال  پژوهی حافظ ی  مجله   ـــــــــ  122

 

ی که به بیت معروف »قلم صنع« )پیر ما گفت...( یا جبر و اختیار در شعر ی شروحهمه
انداز معینی دارند و به موضوعات  ای مطالب نو، چشمرغم طرح پارهاند، بهحافظ پرداخته

 اند.  مشخصی پرداخته
ق.( در کتاب    958-835الدین دوانی ) ترین شرح کالمی، یعنی شرح جالل براساس قدیم 

سنتی تفسیری در مواجهه با این بیت شکل گرفت که مبنای کلِی شروح بعدی  ،  نقد نیازی 
های  ق.( و از معاصران، در نوشته   11محمد دارابی )قرن  شد. این سنت در شرح محمدبن 

زرین  زریاب مطهری،  دیگران  کوب،  و  و حاجیان  بیگدلی  بزرگ  دادبه، خرمشاهی،  خویی، 
ررسی شمیسا از جهتی و نظر شاملو از جهتی دیگر  بازتاب یافته است. البته در این میان، ب 

استفاده    و با کوب با طرح بحث وجود »نقص و شر« در عاَلم  متفاوت است؛ برای مثال، زرین 
ی رواقی و آیین برهما که سعی  ی بسیار مختصر به فلسفه از بحث آنتروپومورفیسم و اشاره 

ی  را توهم بینگارند و نیز با گوشه   دارند، شر را به حِداقل ممکن تقلیل دهند، یا وجود آن 
دانستند  نیتس و غزالی« که این عالم را بهترین عالم ممکن می چشمی به بحث تئودیسه »الیب 

احسن(، کم )ایده  نظام  )رک.  ی  است  پرداخته  بیت  به شرح  و سنت  روّیه  با همان  وبیش 
َلیَس فِی ااِلمکاِن  که مطهری نیز به بحث نظام احسن ) (. همچنان 117- 101:  1374کوب، زرین 

 (. 127:  1373مطهری، َابَدُع ِمما کان( اشاره کرده است )رک.  
ی این بیت )شرّ  رایج دربارههای  )جلد اول( به بحث   نامه حافظخرمشاهی در کتاب  

و عدل الهی و طرح نظرگاه اشعری و معتزلی( پرداخته است. او حتی در زیر عنوان نظرگاه  
(.  477-463:  1380کند )رک. خرمشاهی،گری معتدل بحث میفلسفی از اشعری  - عقلی

ی خطا و صواب، غیر از نظر اهل اعتزال و  ی حافظ دربارهگوید: عقیدهخویی میزریاب
ها( و جهان طبیعت، تأکید  پیروان اشعری است. زریاب با تفکیک جهان اخالق )ارزش

گوید، اطالق خطا بر قلم صنع روا نیست، خطاپوشی کرده است؛  کند پیر حافظ که میمی
می خطا  ما  آنچه  اخالق زیرا،  و  اجتماع  میدان  در  و  خطاست  خودمان  دنیای  در  بینیم 

خویی،  خطایی در کار است و نه صوابی. )رک. زریابخطاست؛ اما در کارگاه صُنع، نه  
بیت،  163-167:  1374 این است که هم شرح  بر  تصریح خودش،  به  (. تالش زریاب 
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موافق اعتقاد مسلم مسلمین باشد که خود حافظ هم از آن زمره است و هم جانب طنز  
)همان:رندانه نرود  دست  از  حافظ  حوزه163ی  میان  تفکیک  طبیع(.  و  اخالق  ت،  ی 

توانست سرآغاز بحثی نو باشد؛ ولی رهانکردن مبنای پیشین، سبب شد که زریاب هم  می
چاشنی طنز!  با  که  گیرم  کند،  متصل  اعتقادات مسلمین  به  را  بحث  که    نهایتا  نیز  دادبه 

خواست با طرح »منطق شعری و هنری )ابهام(« به جای منطق علم و فلسفه و ایضا با  می
را  نگری، معضل مواجههجای کلیبهنگری هنرمند،  طرح جزیی بیت  این  با  پیشینیان  ی 

بست خارج کند، عمال راه به جایی نبرده است و مجددا مانند  نشان دهد و بحث را از بن
  خرمشاهی و زریاب و دیگران به همان ماجرای »طنز« بیت، بازگشته است )رک. دادبه، 

1383  :46 -50 .) 
ها و »مرگ«، »حیات« و »عشق« نیز غالب شرح  ی »جبر و اختیار«، »آفرینش«،درباره

های  چرخند )در بررسی نوشتهها، بر مدار تفسیرهای کالمی و عرفانی و حکمی میبررسی
 دادبه، دشتی و دیگران به این موضوع خواهیم پرداخت(. 

 

 . رویکردهای جدید 2.2
 . محمود هومن: سرآغازی شایسته 1.2.2

اولین هومن،  محمود  است  5ظاهرا  کوشید  که  کسی  و مواجهه  هم  شعر  با  فلسفی  ی 
ی حافظ داشته باشد و هم خود، حافظ را فیلسوف بداند. او معتقد است که القابی  اندیشه
»ترجمانلسانچون » و  شایستهالغیب«  بلندفکری چون حافظ  االسرار«  فیلسوف  مقام  ی 
ده، از چند  که حافظ فیلسوف بوبر اینهومن برای تمهید پذیرش مخاطب، مبنی  نیست.

ای از فالسفه نیز شاعر  ای از شعرا، فیلسوف بودند و عدهگوید عدهشود. او میراه وارد می
سینا، ولتر و نیچه(. از طرفی »شک«، »انکار«، »حیرت« و »ابداعِ« حافظ را مراحل  )مانند ابن

ومن برای  کند. هداند. گاهی او را با گوته و زمانی با نیچه مقایسه میتفکر فلسفی او می
، گوته  6(Genieی شوپنهاور و برای توصیف شاعر از آرای کانت )شعر از نوشتهتعریف  

( و  13- 12تا: بی گیرد )هومن،(، نیچه و افالطون کمک میMelancnolique 7)مالیخولیا
ی دو حس »امتیاز و اختصاص« به مستی )دیونیزی( متوسل  گوید: »نیچه برای ترضیهمی
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خالف عرف شارحان سنتی، جبر حافظ  (. هومن به84ردانده« )همان:شده و از شراب رو گ
گوید: »جبر حافظ، ترکیبی است از جبر تقدیری  کند. او میرا با مباحث کالمی بررسی نمی 

(Fatalism( و جبر علت و معلولی )Determinism :از نکات دقیق کتاب  127( )همان .)
)یعنی  Genealogieی تشخیص »فکر اصلی غزل« از رهگذر او به شیوهی هومن، اشاره

ی هومن با حافظ، نسبت به زمان نوشتن  بحث در اطراف پیدایش موضوع( است. مواجهه
شیوه و   (، در این اثر، بسیار هوشمندانه، دقیق و روشمند است که البته این1317کتاب ) 

لسفه و ادبیات غرب و دانش زبانی، او را رَویّه پس از او دنبال نشد. وقوف هومن به ف
 ی حافظ برود.     قادر کرده بود از منظری نو و با طرحی جدید به سراغ شعر و اندیشه

 کوب . عبدالحسین زرین2.2.2
با اشاره به کشمکش بین »عقل و عشق« در شعر    ی رندان از کوچهکتاب   کوب درزرین

«  فیلسوفنسان غالبا دوست دارد از حافظ یک »گوید: »بدون توجه به این نکته، احافظ می
بسازد با یک »نظام هماهنگ فکری و یک تعلیم واحد فلسفی«. اما توقع یک نظام واحد  

  ی نادیده نه فقط در حکم نفی وجدان هنری اوست، درواقع به منزله  ،و هماهنگ از شاعر
قط در حرکت بین ی آفرینشگر او فی آفرینندگی او نیز هست، چون قریحهگرفتن جنبه

می جاذبه متضاد  )زرینهای  کند«  حفظ  است  پویایی  را  خود  جوهر  :  1383کوب،تواند 
فیلسوف نمی102 را  او حافظ  به  (.  اما  »تنوع یک  او اشاره می  «درد فلسفی »داند؛  کند: 

ی کالم اوست و اگر تکرار نیز در آن هست، چنان است که این تنوع را  خاصیت عمده
یک درد فلسفی. این    –ی ثابت  ین تکرارجویی حاکی است از یک اندیشهکند. اتباه نمی

درد فلسفی است که شاعر در تمام اطوار حیات با آن برخورد دارد: تزلزل زندگی و لزوم 
بست »حیرت«.  بن  - کشاندبست می کامجویی. این چیزی است که فکر او را به سوی بن

»فلسفه« فلسفهتمام  است.  همین  او  رن ی  یک  هست  ی  چنانکه  را  زندگی  که  واقعی  د 
ای است، چه خاصیتی باید  نه بیشتر و نه کمتر. شعری که جلوگاه همچو فلسفه  -نگردمی

کوشد که این درد فلسفی  کوب حتی نمی (. زرین73داشته باشد؟ تنوع و تکرار« )همان:
ند  یعنی »تزلزل زندگی و لزوم کامجویی« و آن »حیرت« را به پرسشی فلسفی تبدیل ک
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خواهد با الگوی خیامی، حافظ را بفهمد  )رک. همین متن، داریوش شایگان(؛ زیرا، می
کند: رند شیراز هم مثل پیر  مآبانه اشاره میی خیامهای بعد به اندیشهچنانکه در صفحه 

ها بین حافظ و خیام نیست؛ ولی قرائت اثری  اندیشد. کسی منکر برخی شباهتنشابور می
بندد و به طرح ای مکرر، عمال راه تحلیل و تأویل را می، بنابر شاکلهدر پرتو اثری دیگر

 شود.  پرسش نو منجر نمی 
 . داریوش شایگان: لمعات گذرا 3.2.2

، جدا از سخنان مکرر که در فضای متعارف  پنج اقلیم حضورداریوش شایگان در کتاب  
مرسوم است )مانند نگاه چندوجهی حافظ، حُبّ حضور، دیالکتیک عشق و شناسی  حافظ

یابند. از  ی درخشان فلسفی دارد که بسط و قوام نمیاهل نظربودن حافظ(، چند لحظه
ی بیت »از  نکات درخشان بحث او، توجه به زمان و مکان در شعر حافظ است. درباره

رسیم که محور مختصات  اینجا به عالمی می گوید: »در  دم صبح ازل تا آخر شام ابد...«، می
تاریخى است، نه خطى و نه مبتنی بر مفهوم  رویدادهاى آن، زمان کمّى نیست و لذا نه 

ی رویدادها در آن، در آنِ واحد حاضر است و پیشرفت؛ بلکه عالمى باطنى است که همه
نیست جز لمحه این حضور )شایگان، هر مدتى، چیزى  از  ام120:  1393اى  این  (.  باز  ا 

شود. در جایی دیگر از  سازی نمیماند و مفهومی کلی باقی می بحث، در حد یک ایده
بر حیرت: آن مطلقا دیگر« )رودلف اّتو( و اضطراب و درد اگزیستانسیل  »خداشناسی مبتنی

(duhkhaدر آیین هندو و آیین بودا و ترس )یرکگورد و نیستی هیدگر سخن  آگاهی کی
که همین  گردد. درحالیگهان به واژگان و مفاهیم آشنای همیشگی برمیگوید؛ ولی نامی

فلسفه  توانست سرآغاز بحثی عمیق و فلسفی شود، چنانکه هیدگر در  بحث حیرت، می
  Pathosی  زدگی فیلسوف به واسطهگوید: حیرتافالطون مینویسد: » چنین می  چیست؟

گری برای فلسفه نیست و تنها  ]احساس هیجان[ اوست؛ زیرا، جز این، هیچ سرآغاز دی
ی  زدگی اوست و نه چیز دیگری که نقطههمین احساس هیجان فیلسوف، یعنی حیرت

[ سرآغاز  Pathosمثابه احساس هیجان ]ی اوست... حیرت بهی حرکت فلسفه کنندهتعیین
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[arche،فلسفه است« )هیدگر ]حیرت هم حامل فلسفه است و هم بر آن .  (60:  1368
 (.  61:کند )هماندر آن نفوذ می شمول دارد و

ناپذیر که  ای ترجمهشود: رند، واژهی »رند« باب بحث بسیار دقیقی گشوده میدرباره
ایم. این کلمه، ارتباطی  ی ملهّم( ترجمه کرده« )آزادهinspirelibertinبا مسامحه آن را »

شرافیت متافیزیک« ما  تنگاتنگ با فرهنگ ما دارد و  به قول ژاک ماریتن چنان با »اسناد ا
  آنکه از طنینی که در متن توان آن را به زبانی دیگر ترجمه کرد؛ بیعجین است که نمی 

می بو  دو  شارل  شود.  جدا  دارد  خود  »ترجمهفرهنگی  واژهگوید:  ها، ناپذیرترین 
ی  هاست. این کلمات امهاتِ دنیای تفکر و احساس است که در متن خانوادهترینپرمعنی

بخشد که باید آن را »فردیت متافیزیک« آن ریت به هر قومی آن چیزی را میبزرگ بش
)شایگان،   نامید«  می 136:  1393قوم  اضافه  شایگان  سپس  »رند«،  (.  با  حافظ،  که  کند 

نشانه وصفرساترین  ایهام  و  ابهام  است؛  ی  کرده  ترسیم  را  ایرانیان  خصال  ناپذیر 
(. اما باز در 137یعی« روح روس را )همان:طورکه داستایفسکی »هیستری مابعدالطبهمان

به مباحث آشنا در باب رندی بدل می شود. »رند« به یک »بنیاد« در  اینجا بحثی عالی، 
تاریخ  معنای هیدگری آن و چنانکه هیدگر در باب هولدرلین گفته است )در نسبت با ژرف

ا تاریخ و قوم  ( و آغازی که هنوز موجود است و نسبیتی که بgeschichteو گشیشته )
برداری از هیدگر نیست؛ زیرا، خود کالم درخشان ژاک  شود. مرادم گرتهدارد( تبدیل نمی 

زمینه بهماریتن،  را  بحث  دیگر  ی  قوم!  یک  متافیزیک  فردیت  است:  کرده  فراهم  خوبی 
شوند. در این مختصر،  درخشند و محو میهای شایگان هم مثل لمعاتی ناپایدار میبحث

 ز این برای طرح مطالب دیگر نیست.   مجال بیش ا
 شناسی و پدیدارشناسی. داریوش آشوری: فقدان هستی4.2.2

ی هرمنوتیکی  ی حافظ که خود رهیافت فلسفی و مواجههنظر داریوش آشوری را درباره
با عنوان »در پی گوهر    اندیشه شعر وگرفت: در کتاب  توان پیداند، در دو اثر او می می

. آشوری در کتاب  شناسی حافظ()هستی عرفان و رندی در شعرِ حافظ تاب  اندیشه« و در ک
ی آنی دیگر از اشیاء  ی شاعرانه که آن را پدیدارکنندهبه دنبال بحث تجربه  شعر و اندیشه،
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داند، در تفسیر بیت »عارفی کو کند فهم زبان سوسن...« و رویدادها و جهان و هستی می
حال یکسر  کلّ جدا از هم و درعینا با دو ساحَت بهگوید: »چنین پرسشی ما رچنین می

روبه »هستی سوسن«  همِ  گفتهرو میبا  به  یکی  که  مرتبهکند  هیدگر،  هستی  ی  نمودِ  ی 
 ی موجودبین/  ی وجودِ آن موجود )اندیشهموجودی به نام سوسن است و دیگری مرتبه

Ontisch  ی وجوداندیش/ی اندیشهمرتبه  وOntologisch،او در61:  1377( )آشوری .)  
این سخن خود می اند و همان یک سوسن  ها، همه یک سوسنگوید: »سوسنتوضیح 
را در سوسن بیاست که خود  پنهان میهایِ  و  پدیدار  او در وجود همهشمار،  ی  کند. 

رسد  نظرمی(. به62بیند )همان:های واقعی و گذرا، یک سوسن حقیقی و پایدار میسوسن
های عرفانی.  که هیدگری باشد، نگاهی است افالطونی با مایهاین نگاه و تفسیر، بیش از آن

دهد  « سوسن حقیقی و پایدار )حقیقت برین( را به ما میمثال/ ایدهآشوری درواقع نشانی »
 « هیدگر!   ی »وجود و موجودو چنین چیزی، نه در شعر حافظ است و نه در دوگانه

هدف  گوید: »( است. او می1381)  عرفان و رندی در شعر حافظاثر دیگر آشوری،  
این کتاب، فهم ساختار معنای نهفته در دیوان شاعری است که خود را اهل اندیشه به  

( البته دانسته نیست که حافظ در کدام  4:  1381داند« )آشوری،»مسائل بنیادی وجودی« می
گوید: »این کتاب، پلی  نین چیزی شده است؟ در جای دیگر میابیات و کجا، مدعی چ

به متن   بازگرداندن حافظ  یا  تفسیرشناسی )هرمنوتیک(مدرن  است میان دیوان حافظ و 
فهمی و ( او همچنین به روش دیلتای )درون 6تاریخی خود با روش هرمنوتیکی« )همان:  

فهم جهان زیرمتن و بینامتن  شک کتاب آشوری در  همدلی( و شالیر ماخر اشاره دارد. بی 
( و نیز  مرصادالعبادو    االسرارکشفشعر حافظ )قرآن، ادبیات عرفانی و مشخصا دو اثر  

ای دارد. درام عارفان و سرنوشت و  الگو( آن، نکات ارزندهفهم ساختار »سرنمونی« )کهن
نیز    طور رویارویی ازلی آدم در برابر ملک/ فرشته )رند و زاهد(سرگذشت جان و همین

شناسی حافظ«  خوبی تصویر و ترسیم شده است؛ اما در این مباحث نه خبری از »هستیبه
ی فهم متن، »تاریخی«  ترین مسئلهگوید: »مهماست و نه مسائل بنیادی وجود. آشوری می
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)راهی هفتصد ساله(!«  است که حافظ در آن می نیستیم  آن  ما دیگر در  زیسته است و 
 (. 11)همان:

ای( است که متن و مؤلف در آن  از تاریخ که گویی تاریخ، ظرفی )زمینهاین تلقی  
تاریخ  ( بسیار دور است.  Seingeschichteقراردارند، از تاریخ در مفهوم »تاریخ هستی« )

بنیادین اندیشیدن و بودن هست«  در این معنا، »آن راه (. چنین  54:  1388کالرک،) های 
اند، یا تاریخ  اند و رفتهرویدادها و رخدادهایی که آمدهرفت  ی پیمنزلهتاریخی با تاریخ، به

شمار صرف، فرق دارد. بر این مبنا، رویداد تاریخی، رویدادی است که  همچون یک گاه
نحوی دگرگون کرده است که ما همچنان درون فضایی که آن رویداد گشوده امور را به

 (. 53کنیم )همان:است، زندگی می 
  
 سازی دیالکتیک گرایی و ساده: تقلیل. مصطفی رحیمی5.2.2

( کوشیده است تا با استفاده از مفاهیم و 1398)  حافظ اندیشهمصطفی رحیمی در کتاب  
و همسازکردن ناسازها، تفسیری  اصطالحات اگزیستانسیالیسم  )با اشاره به کی یرکگور( 

دهد. از نظر رحیمی، حافظ هم »فیلسوف« است و هم شاعر  دستفلسفی از شعر حافظ به
(. او به دیالکتیک هگل و مارکس )برنهاد، برابرنهاد و هم نهاد( اشاره  8:  1398)رحیمی،  

اش  بادهی حافظ )گوید(، بادهو از آن در بحث جبرواختیار )که آشکارا از هردو سخن می
هم خیامی و هم موالنایی است(، جمع بین عشق به خدا و پرداختن به زندگی )که از  

کند تا نشان دهد حافظ  ها را دریابد( استفاده می تواند جمع آن نظر رحیمی تصوف نمی 
نمی تناقض  فیلسوف حل  را چون  آن ها  می کند؛  هم  پهلوی  را  آن ها  بین  و  ها  نشاند 

تفکر حافظ از حد منطق  رحیمی معتقد است که » (.  7مان: کند )ه همسازی ایجاد می 
 (. 4رسد« )همان: ی دیالکتیکی می گذرد و به مرحله ارسطو درمی 

ی حافظ، باید گفت که ی فلسفی با شعر و اندیشهی رحیمی در مواجههدر نقد شیوه
از ساده او جدا  دیالکتیک هگل و مارکس و فروکاستن کتاب  »پهلوی هم  سازی  به  اش 

اش، واجدِ  نماید تا دیالکتیکی، آن هم از نوع هگلیها« که بیشترمکانیکی میندن تناقضنشا
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نیست؛ چه در بحث »جبرواختیار« و چه در بحث »می و باده« و چه در جمع    ای تازهنکته
بدون   و  مارکس  و  هگل  دیالکتیک  به  تمسک  بدون  خداخواهی«.  و  عشرت  »عیش، 

هم،اسکلت اگزیستانسیالیستی  این  بندی  مشابه  رحیمی  مباحث  بود.  شده  طرح  قبال  ها 
کند که »حافظ هم فیلسوف است و هم شاعر«؛ اما جز همین مقدار که اشاره  تصریح می 

فلسفه از  چیزی  نمیشد،  حافظ  میی  مدعی  او  از  گوید.  بسیاری  در  »حافظ  که  شود 
اگزیستانسیالیست قلمروها   )همان: پیشرو  است«  بوده  نحوه 5ها  اما  ا (؛  و  ی  پیشروبودن  ین 

گرایی  شود، مگر در حد کلیات. در بخش »حافظ و اپیکور )لذت وچند آن معلوم نمی چون 
( نیز حرفی تازه یا مبنا و روشی نو  261( و بحث جبرواختیار )همان: 191معتدالنه(« )همان: 

 شود. ارایه نمی 
 ی پرسش فلسفی . ضیاء موحد: در آستانه6.2.2

با عنوان »صدق در شعر« با معرفی  ( در بحثی  1377)  اختشعر و شن ضیاء موحد در کتاب  
ی هماهنگی« در باب صدق، به تحلیل شعرهای حافظ )مانند  ی مطابقت« و »نظریه»نظریه

گوید:  پردازد. او می»دوش دیدم که مالئک...« و  »فرشته عشق نداند که چیست...« ( می
اند؛ اما در شعر و داستان،  ه و قضیه »به نظر ریچادرز در علوم، گزاره و قضیه درواقع گزار

بودن چیزهایی است که در گزاره و شبه قضیه... صدق رابینسون کروزوئه در پذیرفتنیشبه
ها با  ها در جهت تأثیرهای روانی، نه مطابقت آنبودن آنشود، پذیرفتنی آن به ما گفته می

)موحد، دیگری«  یا  الکساندر سل کرک  باب  در  نظریه 17:  1377امور خارجی  در  ی  (. 
ی مطابقت، زبان، نقش ارجاعی ندارد. در توضیح بیت »فرشته  هماهنگی برخالف نظریه

ها که آیا حافظ به  صدق این بیت»گوید:  ی هماهنگی میعشق نداند...« با اشاره به نظریه
ی باورهای  بودن آن با »شبکه چنین شهودی رسیده است یا نه. صدق این بیت در هماهنگ

روان  انسانی« تأثیر  و  حافظ  سامانچون  در  آن  گرایششناختی  م بخشیدن  ذهنی  ا  های 
  Coherenceی هماهنگی صدق)(. به اعتبار نظریه21)همان:  «ی جهان خارج است درباره

Theory  of  Truth،)  ی معینی  صدق یک جمله در هماهنگی و سازگاری آن با مجموعه
 (. 21-16همان:ها است نه لزوما مطابقت آن با امور واقع و خارجی ) از جمله
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تواند مفید باشد و اگر این مبنا و این تفکیک  طبعا چنین بحثی در فهم شعر حافظ می
نظریه)نظریه و  واقع  با  مطابقت  مباحث  ی  از  بسیاری  بر  شود،  پذیرفته  هماهنگی(  ی 
ها و ها و مکانشناسی پرتو خواهند افکند. دیگر لزومی ندارد که بسیاری از زمانحافظ

ها را لزوما واقعیت  چیزها را بر مبنای منطق مطابقت با واقع، تحلیل کنیم یا آنرویدادها و  
اند؛  بینگاریم. حقیقت آن است که بسیاری از شروح و تفاسیر حافظ در این باب سرگشته 

ها و اموری که در ظرف عالم ی واقعیتمنزلهیعنی امور و رفتارهایی را در شعر حافظ به
کنند، ولی اموری دیگر را استعاری و کنایی و تمثیلی و می  خارج رخ داده است، تلقی

از خرقهرمزی فرامی مثال، وقتی حافظ  برای  یا خرقهپذیرند؛  سوزی خود سخن  پوشی 
)»خرقهمی یا »چاک خواهمگوید   » نیست...  دینداری  غایت  از  دلق  پوشی من  این  زدن 

ما در باب می و مطرب و شاهدبازی، دانند؛ اها را ناظر به امور واقع نمیریایی...«(، این
کنند! تفسیر می(  Correspondens  theoryی مطابقت )ابیات و عبارات را بر مبنای نظریه

»خرقه نمییعنی  و  نداشته  که  را  میای«  صهبا«  »گروِ  در  آتش  پوشیده،  به  یا  گذاشته 
گرچه به فهم  همه، این مبنا و معیار که موحد به دست داده است،  کشیده است. بااینمی

ای فلسفی  نحوی، مبنای فلسفی هم دارد، اما مواجههکند و بهبهتر اشعار حافظ کمک می 
رو، ایشان  افکنَد. ازهمینهای فلسفی را پی نمیاندازد و پرسشبا شعر حافظ را طرح نمی

 پردازد.  های فلسفی« حافظ میدر گفتار دیگری به »پرسش
گوید: »یکی هم  کند، سپس میو فلسفه اشاره می موحد به سه نوع نسبت بین ادبیات  

که شاعر، فلسفه را در  »فلسفه در ادبیات« است. اینجا مخاطبِ ما شاعران هستند و این
موضوع بحث من این سومی است.   ی فلسفه چیست؟دهد؟ نظرش دربارهکجا قرارمی

این و  بکهایی میکه چه سؤال یعنی مخاطب من حافظ است  از حافظ  او  خواهیم  نیم؟ 
گوید: »در ره عشق از آن سوی فنا صد خطر است/ تا نگویی که چو عمرم به سرآمد  می

های متافیزیکی« حافظ«. از نظر موحد، کانت  مشغولیای است از عمق »دل رستم« که نشانه
چگونه به   های اصلی فلسفه سه سوال است: چه چیزهایی وجود دارد؟معتقد است سؤال 

شود؟ موحد با اشاره دارند، علم پیدا کنیم؟ تکلیف اخالق چه می  این چیزهایی که وجود
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های متافیزیکی،  گزارهکند  به این سه سؤال و استناد و استشهاد به ابیات حافظ، سعی می
جای تحلیل و تبیین فلسفی، بسیار موجز  معرفتی و اخالقی او را تحلیل کند؛ اما عمال به

کند؛ مانند، »مسلما حافظ  های ساده از ابیات بسنده میوار به ذکر ابیات و برداشتو اشاره
القدس  روحیا »از    به مبداء و معاد اعتقاد دارد« یا »به وجود فرشته هم بارها اشاره دارد«

تدریج گفتار به مباحث رایج در باب حافظ و شعر او و رندانه  برد« و بهرا هم بارها نام می
پنهانسخن و  استبداد  فضای  در  استعارهکاگفتن  و  میری  منجر  )رک.  گویی  شود 

https://iranianstudies.org/fa/1393/04/05.) 
 

 . سخن پایانی3
آثاری است که بهی  قصد و طرح ما در این مطالعه به فلسفه انتقادی، بررسی  ی  نحوی 

اند. طبیعتا تعداد  ای فلسفی داشته ی حافظ مواجهه اند یا با شعر و اندیشهحافظ پرداخته
از مقداری است که در مطالب پیشها و مقالهکتاب به آنها، بسیار بیش  ها توجه  گفته 

ناچار باید در  ت استاندارد کمّی مقاله، بهکردیم؛ اما به دلیل حجم و تعداد زیاد آثار و رعای
ها بپردازیم. از مقاالتی که در این باب، درخور توجه است و بابی  ای دیگر به آننوشته 

مقاله  تازه در  گشوده،  دیگری  مفهوم  تطبیقی  »بررسی  عنوان  با  است،  قسامی  ی حسین 
مقالهفلسفه همچنین  حافظ«.  شعر  در  معشوق  و  لویناس  »التقایی  و    ی  شرقی  دریای 
یاد و خاطره  سخنی حکیم اُنسی با حافظ و هیدگر« از احمدعلی حیدری. کتاب  هم  –غربی

ی  مندی از فلسفه ی قبل با بهرهاز محمدجواد صافیان که مانند مقاله  نزد حافظ و هایدگر
ی  هیدگر به بررسی جایگاه »یاد و خاطره« نزد حافظ و هیدگر پرداخته است، در زمره

گیرد که نوعا منظری هیدگری دارند. سرآغاز این جریان و این سنخ  ایی جای میه نوشته
دیدار فرهی و  گردد که به کتاب خود او با عنوان  نگاه و مواجهه به سیداحمد فردید برمی

ی عسرت« و نیز دیگر  های رضا داوری با عنوان »شاعران در زمانه و نوشته   فتوحات آخرالزمان 
ای دیگر، خواهیم پرداخت. همچنین باید  ی حافظ، در نوشته درباره   ها و گفتارهایش نوشته 
از ابوذر کردی را هم درهمین گروه قرارداد. برای این سنخ از    شعریت هیدگری ما کتاب  

های زیر  ای جداگانه نوشت که در آن به پژوهش مواجهات فلسفی با شعر حافظ، باید مقاله 
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کتاب  شود:  پرداخته  دهر؛  های  نیز  فلسفه جس راز  در  حافظ تاری  فریور؛    ی  مهدی  از 
از منوچهر    شناسی ای بر حافظ مقدمه و    مکتب حافظ از عبدالعلی دستغیب؛    شناخت حافظ 

ابراهیمی   شناسی حافظ بینی و زیبایی جهان مرتضوی،   آثار  دینانی، اصغر  از اسدهلل عمادی و 
بهاء  مقاله دادبه،  و  خرمشاهی  زیبایی الدین  محوریت  با  خلیلی،  )از    شناسی هایی  باقری 
طور مقاالتی با محوریت مباحث هرمنوتیکی )از  زاده، محسنی و دیگران( و همین غالمحسین 

 محمدی و  زمردی، حاجیان، داوری گراغانی، علوی مقدم و دیگران(. 
 

 ها یادداشت
 .   145و 77: 1393؛ گادامر،312-298: 1،ج1373های تفصیلی رک. ولک،برای دیدن نمونه. 1
شده است )تاتارکیویچ،  شعر واروس  ی  ای به رابطه. باید گفت که در سخنان اوریپید، اشاره2

 (.136، 109: 1، ج1392
کتاب  3 در  هفدهم،  قرن  انگلیسی  فیلسوف  الک،  جان  آدمی.  فهم  در  به    تحقیق  اشاراتی  با 

یع، سوای نظم و  گوید: »باید بپذیریم که تمام فن بدهایی چون استعاره و تشبیه و... میپیرایه
های ساختگی و مجازی واژگان که بالغت ابداعشان کرده است، به کاری  وضوح، تمام اطالق

ی داوری  آیند؛ اال جابازکردن برای آرای نادرست و برانگیختن انفعاالت و بدین وسیله قوهنمی
 .  (232: 1383عیارند« )گراهام،بازانی تمامها نیرنگاندازند... اینرا به غلط می

. شعر در کتب مسلمانان در انتهای منطق، در بخش »صناعات خمس« در کنار »برهان«، »جدل«، 4
 (. 91: 1397گیرد )رک. مجتهدی،»سفسطه« و »خطابه« قرارمی

 خورشیدی قید شده است.   1317ی کتاب تاریخ  . کتاب هومن تاریخ چاپ ندارد؛ ولی در مقدمه 5
6 .Genie کند )کانت(.   استعدادی طبیعی است که قواعد صنایع ظریفه را تعیین می 
نویسد: »مقصود از این کلمه، معنی عرفی آن نیست؛ بلکه حالتی است روحی  . در توضیح می7

 (.  13تا: کردند: در غمناکی شاد و در شادی غمناک« )هومن، بیکه قدما به این طریق تعریف می
 

 منابع 
 . تهران: مرکز.  شعر و اندیشه(. 1377آشوری، داریوش.)

 تهران: مرکز.  عرفان و رندی در شعر حافظ.(. 1381.)ـــــــــــــــ
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جورجو.) منفیت(.  1391آگامبن،  جایگاه  درباب  مرگ؛  و  ترجمهزبان  ایمانی،  .  پویا  ی 
 تهران: مرکز. 

ان:  جلد، تهر4ی محمدحسن لطفی، رضا کاویانی،  . ترجمهآثار افالطون(.  1398افالطون.)
 خوارزمی. 

ی  . ترجمه های افالطونی در تئاتر و فلسفهها، انگیزشتئاتر ایده(.  1396پوشنر، مارتین.)
 خیز. مرتضی نوری، تهران: شب

ووادیسواف.) زیبایی (.  1392تاتارکیویچ،  ترجمهشناسیتاریخ  فندرسکی، .  سیدجواد  ی 
 ، تهران: علم.1ج

بهاء  ابیات  شر؛  نامهحافظ(.  1380الدین.)خرمشاهی،  و  کلیدی  مفاهیم  اعالم،  الفاظ،  ح 
 . تهران: سروش و علمی و فرهنگی.  حافظ دشوار

 ی احمدی: شیراز.. کتابخانهی غیبیلطیفه(.  1362دارابی، محمدابن محمد.)
،  10ی . شمارهی حافظماهنامه(. »خطای قلم صنع در منطق شعر«.  1383دادبه، اصغر.)

 .50-46صص
 . اصفهان: پرسش. ی عسرتشاعران در زمانه(. 1390اردکانی، رضا.)داوری

 . تهران: علم. شناختحافظ(. 1367دستغیب، عبدالعلی.)
 کوشش حسین معلم، تهران: امیرکبیر.  به نقد نیازی.(. 1373دوانی، جالل.)

بیدی،  درّهی منوچهر صانعی(. ترجمههنرتجربه )نقّادیو  شعر  (.  1394دیلتای، ویلهلم.)
 تهران: ققنوس. 

ی سایمون کریچلی،  ویراستار: مجموعه چگونه هایدگر بخوانیم؟.(. 1392راتال، مارک.)
 ی مهدی نصر، تهران: رخداد نو. ترجمه

زاده و ی امیرهوشنگ افتخاری. ترجمهشناسیسیاست زیبایی(. 1392رانسیر، ژاک.)
 زاوش. بابک داورپناه، تهران: 

ای  حافظ اندیشه، نظری به اندیشه حافظ همراه با انتقادگونه (.  1398رحیمی، مصطفی.)
 . تهران: فرهنگ نشر نو.از تصوف
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استنلی. باستانپژوهش  ستیز فلسفه و شعر؛(.  1398)  روزن،  دراندیشه  ترجمه هایی  ی  . 
 خیز.غالمرضا اصفهانی، تهران: شب 

 تهران: علمی. .ی جامآئینه(. 1374خویی، عباس.)زریاب
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 . تهران: سخن.حافظ
. ی حافظی زندگی و اندیشهی رندان؛ دربارهاز کوچه(.  1383.)__________________

 تهران: سخن.   
داریوش.) ایرانیان(.  1393شایگان،  شاعرانگی  درباره  بحثی  حضور،  اقلیم  تهران: پنج   .
 فرهنگ معاصر. 

ی ایرج  . ترجمههنر دوران مدرن، فلسفه هنر از کانت تا هایدگر(. 1390ماری.)شفر، ژان 
 قانونی، تهران: آگه.
 . تهران: فرهنگ. یاد و خاطره نزد حافظ و هیدگر(. 1396صافیان، محمدجواد.)
 . تهران: دانشگاه تهران.االقتباساساس(. 1376طوسی، نصیرالدین.)

 . تهران: اشاره.شناسی حافظبینی و زیباییزندگی، جهان(. 1391عمادی، اسداهلل.)
ی فرهنگی  تهران: موسسه  دیدار فرهی و فتوحات اخرالزمان.(.  1387فردید، سیداحمد.)

 پژوهشی چاپ و نشر نظر. 
 . کرمانشاه: کرمانشاه.ی حافظفهراز دهر؛ جستاری در فلس(. 1375فریور، مهدی.)
هاوی.) کنونی(.  1389کارل،  عصر  در  فلسفی  جستارهایی  روش؛  مثابه  به  . فلسفه 

ی سیدمحمدکاظم علوی و همکاران، ی هاوی کارل و دیوید گامز، ترجمهویراسته
 ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی. تهران: پژوهشکده

 ی یداهلل موقن، تهران: هرمس. . ترجمهی دولتاسطوره(. 1377کاسیرر، ارنست.)
 . اصفهان: پرسش. شعریت هایدگری ما(. 1393کردی، ابوذر.)
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.  فلسفه به مثابه روش؛ جستارهایی فلسفی در عصر کنونی(.  1389کریچلی، سایمون. )
ی سیدمحمدکاظم علوی و همکاران، ی هاوی کارل و دیوید گامز، ترجمهویراسته 

 ی و اجتماعی.  ی مطالعات فرهنگتهران: پژوهشکده
 ی پویا ایمانی، تهران: مرکز. . ترجمهمارتین هیدگر(. 1388کالرک، تیموتی.)

هانس گفتگو(.  1393گئورگ.)گادامر،  در  فلسفه  و  بهادبیات  پاسلیک،  .  رابرت  کوشش 
 ترجمه، تقریر و شرح: زهرا زواریان، ویرایش: بیژن عبدالکریمی، تهران: نقش و نگار. 

ی مسعود علیا، . ترجمهشناسیی هنرها؛ درآمدی بر زیباییفلسفه  (.1383گوردن.)گراهام؛  
 تهران: ققنوس.  

ی میثم محمدامینی، تهران: فرهنگ نشر نو  . ترجمه ی ادبیاتفلسفه(.  1396المارک، پیتر.)
 با همکاری نشر آسیم.

ابراهیمی،   ناصری و زانیاری سعید حاجی. ترجمهمعنا در تاریخ(.  1396لوویت، کارل.)
 تهران: علمی و فرهنگی. 

. تهران: پژوهشگاه علوم  ی فلسفه و ادبیاتجستارهایی درباره(.  1379مجتهدی، کریم.)
 انسانی و مطالعات فرهنگی. 

 . تهران: توس.شناسیای بر حافظمقدمه(. 1395مرتضوی، منوچهر.)
 . تهران: توس. مکتب حافظ(. 1397ـــــــــــــــــ.)

 . قم: صدرا. عرفان حافظ یا تماشاگه راز(. 1373)مطهری، مرتضی.
 . تهران: مروارید. شعر و شناخت(. 1377موحد، ضیاء.)

اصغر  . به اهتمام علیاالبراراالسرار و عدهکشف (.  1393میبدی، ابوالفضل رشیدالدین. )
 حکمت. تهران: امیرکبیر.

ی  شماره ،  خرداد  26، یکشنبه  ی اعتمادروزنامه  .ادبیات«  (. »فلسفه و1398نجفی، صالح. )
4390 . 

 . به اهتمام محمدامین ریاحی، تهران: علمی و فرهنگی. مرصاد العباد(.  1371نجم رازی. )
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A Critique of the Philosophical Approaches to Hafez’s 

Poetry 
  

 Nikouei .A* 
Gilan University 

  
Abstract 
The relationship between philosophy and literature in general, and philosophy 
and poetry in particular, is deeper and more complex than what may appear at 
first. Schlegel regarded poetry as exoteric philosophy and philosophy as 
esoteric poetry. Furthermore, Dilthey underscored the close relationship 
between poetry and philosophy and Critchley considered philosophy as a kind 
of poetry. Some philosophers, including Heidegger and Gadamer have 
interpreted and expanded on poems by Goethe, Hölderlin, Rilke, Trakl and 
other poets. Hegel was under the influence of Goethe. Conversely, poets such 
as Goethe were interested in philosophy and philosophical works. For 
instance, Goethe was one of the disciples of Herder and Nietzsche admired 
Goethe and was under his influence. Philosophical thoughts are so widely 
reflected in poetry that some great poets are called ‘philosopher-poets’. The 
same connection between philosophy and wisdom on the one hand, and poetry 
on the other also exists in the Orient and Iran. Despite the fact that there is no 
single perception of philosophy and no identical perception of philosophy 
across the West and the East, having similar questions, principles and 
definitions is possible. One of the poets whose poetry has been and still is of 
particular interest to philosophers is Hafez. This interest is partly due to the 
philosophical aspects of Hafez’s poems and partly due to how interpreters 
encounter and approach his poems. Of those who have looked at Hafez’s 
poetry from a philosophical perspective one can name Human, Rahimi, 
Movahed, Ashouri, Shaygan, Davari and Farid. A great number of texts which 
claim to be philosophical criticisms and interpretations do not, in reality, have 
philosophical validity and legitimacy or merely employ philosophical 
concepts and terminology. This article attempts to review how old interpreters 
and expositors (e.g., Davani and Darabi) have approached Hafez’s poetry 
from philosophical and verbal viewpoints. In addition, this article concentrates 
on new philosophical approaches and criticizes them. 
Keywords: Hafez’s poetry, Philosophy, Wisdom, Philosophical Question. 
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Factors of the Ruling Class's Divination by Hafez's Divān 

and its Functions 
(Based on the Historiographical Texts of the 9th-14th Century AH) 

 
M. Keshavarz Beizaee* 

Tabriz University 
 

Abstract 
Fortune telling has long been common among human societies for 
predicting and knowing the future events or secret affairs ahead. Among 
various social classes, Hafez Shirazi's poem, in addition to its aesthetic, 
artistic and literary aspects, is believed to enjoy an interpretive aspect. This 
latter dimension among the ruling class is one of the most important issues 
that can be studied to explain the motivations of political actors and 
activists of having their fortune read with Hafez's poetry, and its 
application in various matters. Considering the importance of this issue, 
the present study, scrutinizing historiographical texts, is performed in a 
descriptive-analytical manner to find out factors underlying the ruling 
class's divination by Hafez's poems and its functions. The findings of this 
study showed that, to the court, fortune telling with Hafez's divān was an 
opening to the world of gheib (unrevealed and invisible to the layman), 
mainly because they believed that Hafez had a vision, endowed with 
spirituality and his poems, full of punning (Iham), invited various 
commentaries. Furthermore, the interest of the rulers and courtiers in arts 
and poems was also effective. It is noticed that the rulers got their fortune 
read with Hafez's poems to predict the future events and be aware of 
current and future affairs. This, along with its entertainment aspect, had 
some psychological effects on certain historical events as well.  
Meanwhile, the psychological and instrumental aspects of divination by 
Hafez's divan exert appreciable effects on historical events in such a way 
that Hafez's poetry has been very influential in forming the direction of 
some historical events. 
Keywords: Divination, hafez  Divān, Omen of hafez,  Ruling Class. 
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Bibliography of Hafez in the Solar Year 1398(2019-20) 
 
 

M. Firoozabadi * 
Shiraz University 

 
Abstract 
Hafez Day is celebrated on the 20th of Mehr (11th of October) in Iran 
every year. Since 1997, the Center for Hafez Studies, in addition to 
holding scientific meetings, has regularly published academic articles 
on Hafez and his poetry. One of the important articles presented 
annually on this day is "Hafez's Bibliography Report".  This provides 
bibliographic information on the works published each year in 
connection with research carried out on Hafez and his poetry. This 
report helps the interested readers, students and professors to be 
informed of newly published books and research works in this field, 
paving the way for the critical reading as well as the reviews of works 
written and compiled about Hafez every year. The present article is 
based on bibliographic information found in the following databases: 
"Khan-ye-Ketab" and "National Library and Archives of I.R. Iran". It 
is found that the total number of books published on Hafez in 1398 
comprises 146 titles which, compared to the preceding year, shows a 
significant fall in the number of books published in this field. 
Furthermore, search on the subject of the books published on Hafez has 
revealed that those with the theme of Hafez's poetry, thought, and life 
as well as Divan, accompanied with fortune telling have the highest 
number, totaling 42 titles. 
Keywords: Hafez studies, bibliography, thematic classification. 
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Investigating the "False Wisdom" Rhetorical Literary 
Device in Hafez Poetry in the Context of Dramatic Irony 

 
M. Abdollahi* 

Shiraz University 
 

Abstract 
In Persian poetry, the poet usually says something, while means 
something else. This belongs to a vast network of literary devices, like 
irony, condemnation resembling eulogy, eulogy resembling 
condemnation and "false wisdom", known from a long time ago. These 
rhetorical devices fall into the literary terms, which make the reader, in 
search of meaning, discover new perceptions. This is manifested in 
poems of some poets such as sa'adi and more clearly in Hafez. Here, 
the poet, usually, expresses his/her inner feelings and/ or ideas, 
genuinely believing to be true. Yet, the reader perceives a different and 
sometimes contrasting meaning by what is expressed. Thus, the reader 
or the addressee needs to get actively involved in a sort of Bakhtinian 
dialogism in order to understand the underlying concepts hidden in 
words/poems.  In this article , using a form of literary device in Persian 
poetry , which is known as " mystical ignorance " , it is attempted to 
discern a form of literary device  in Hafez's poems, known as " mystical 
ignorance " , or playfully  referred to as "false wisdom".   
Keywords: Hafez, Literary devices, False wisdom, Dramatic Irony, 
Bakhtinian dialogism. 
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Hafez and the Modern Man 
 

A. Dadbeh* 
Allameh Tabataba'i University 

 
Abstract 
Hafez, like Ferdowsi, the poet, believes that "greed (avarice, cupidity)" 
is the source of vices (=bad traits) and causes narrow-mindedness and 
exclusivism, turning into irremediable catastrophe. The best cure for 
this greediness is love, and love is the source of virtues (= good traits). 
By converting to the religion of love, one can attain virtues, including 
the belief in religious pluralism, the originality of peace and 
reconciliation, and the right to liberty and liberty for all people. Hafez 
has expressed these lofty eternal meanings in the most artistic and 
aesthetic language. This, in turn, has influenced not only his admirers 
but all seekers of truth in all ages. 
Keywords: Modern man, Liberty & freedom, Hafez, Peace, Love. 
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A survey on Structural Components of Aesthetics  
in Hafez Poetry 

 
S. Hessampour * 

 

Shiraz University  
 

Abstract 
Undoubtedly, one of the most controversial and fascinating topics among 
researchers and philosophers is beauty and aesthetics; A subject that is very 
slippery, fluid and vague, making it difficult to have a clear definition. This 
study intends to study and analyze some aspects of the aesthetics of Hafez's 
poetry with an emphasis on its structural aspects, namely diversity, 
narration, defamiliarization, and humor.  Hafez, thanks to his intelligence 
and deep understanding of the cultural and social conditions of his epoch, 
has been able to use various structural and linguistic possibilities in such a 
way that his audience, having found pure pleasures, can establish a special 
and sincere communication with his poems. On meeting the needs of the 
audience who look for diversity and narration and on confronting with 
those in power (religious and governmental authorities), Hafez has 
doubled this beauty by defamiliarizing the concepts and themes common 
in the society by using a humorous language. The other important issue 
lies in the aesthetics of Hafez's poetry by interlinking the epical, 
educational, material, spiritual, humorous, satiric and serious atmosphere, 
in conjunction with creating various humorous characters that cross all the 
red lines of their epoch and hence creating novel effects on the mind of the 
audience. Hafez composed his poems in a confrontational structure, a 
confrontation that structuralism considers it to be the basis of most small 
and large narratives present in human life. This narrative view, along with 
other aforementioned elements, makes people with less literary 
knowledge, and hence with shallow understanding, enjoy reading Hafez's 
poems, and those with more literary knowledge and expertise benefit more 
by immersing themselves in its depth; so this brings pleasure for everyone 
every time and does not belong to a specific time, leading to eternal 
pleasure, regenerating itself and flourishing in various ways. 
Keywords: Aesthetics of hafez' Ghazal, Confrontational structure, 
Defamiliarization, Small narrative, Variety. 
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