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 حافظ  معنوي   نگرش
 

   *قطبی صدیق
 

 چکیده
  مقدس   امر  با  تماس  به  سرشار  اشتیاقی  قرین  که  است  زندگی  به  رویکردي  معنویت،

  خیال   پروازدادن  و   اخالقی  پرورش  با  و  بیندمی   رازآمیز   امر   از  آبستن   را  جهان.  است
 همچنین،   معنویت،.  بیابد  راهی  راز، بلند  آستان به  وجود،   تنگ  دیوارهاي   از   تا  کوشد می

  ظاهراً   هايفعالیت  توانمی   آن،  مددبه   که   است  زندگی  معناي  و  غایت  از  درکی  مستلزم
  و  معنابخش  که  هاییارزش   يپشتوانه   به   و  بخشید وحدت  و  انسجام  را روزمره  پریشان
  به   استناد  با  کوشدمی   نوشتار  این.  آورد   تاب   را  هامرارت   و  هاکاستی  اند،زندگی  اعتبار
  آید برمی  چنین  حافظ  شعر  از.  دهد  ارائه  او  معنوي  نگاه   از  اجمالی  تصویري  حافظ،  سخن
 میخانه   و   مسجد  میان  راهی   گرا؛پوچ   منکري  نه  است،  سخت  و   سفت  دینداري  نه  او  که

 به  پایبندي  تنها  که  معنویتی  کرد؛  تعبیر  او  يویژه  معنویت  به  آن  از  توانمی  که  است  یافته
 عزیمتی   و  است  مادي  جهان  از  فراتر  حقیقتی  به  اذعان  متضمّن  بلکه  نیست،  اخالق
 . آن  يتجربه  براي مشتاقانه

   معنوي. نگرش حافظ،  معنویت  مقدس، امر :کلیدي هايواژه 
 

 مقدمه .  1
  تا   زند می  آتش   ،است  رسوم   و  عادات   جنس   از   هرچه   بر  که   حافظ   وجود  راز  به  بردنپی

 را آدمی وجود او. است ناممکن ،بساچه و دشوار ،غایتبه باشد، جهان رندان يسرحلقه

 
 asemans1392@gmail.com ي کارشناسی حقوق دانشگاه شهید بهشتیآموختهدانش *

 1399/ 12/ 27تاریخ پذیرش:                 30/9/1399تاریخ دریافت: 
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 حافظ  يدرباره  گفتنسخن.  است  افسانه  ،اندگفته  هرچه  آن  يدرباره  که  دانستمی  معمایی
  ، آدمیان  با  داشت   تصریح  خود   او  چراکه  باشد؛  ویقینقطع  از  عاري  و  فروتنانه   است  بهتر

  بسته   نظري   چهارچوب   هر  از  و  آید فرونمی  عقبی  و  دنیا  به  سرش  و  کندمی  »صنعت«
  برابر   در  ،است  افسانه  و  فسون  آن  تحقیق  که  معمّایی  همچون  را  خود  او.  گریزدمی

  ي درباره ستایشگرانه شعري ،کدکنی شفیعی. ابدي و زیبا معمایی  ؛است نهاده خوانندگان
 : معناست این  گویاي ،خوبیبه که است گفته حافظ

 یروشنک  ــ تاری  و  یـــ آفتاب  و  ري ـــاب ی ــرهزن  و  یـراه  و  هوشیاري  و  مستی
 

زنی   هر  و  مرد  ر ــه  ر ــخاط  دارهـــیینآ تو   و   خویش   جویاي   تو   شعر   درون   هرکس 
 

 

برزنی  و   کوي  و  انجمن  انــ می  حاضر هاست قرن   که   شگفتا   و   را   تو   کس   نشناخت 
 

 
 

مأمنی؟   چه  در  کجا،  هیچ  و  اــکج  هردر  ! دور  و  دیر  و  نزدیک  و  همیشه  و  هرگزيا
 

 
 

پناه   اتمیخانه  يگوشه  و  مسجدي  در
            

دامنی زهــ پاکی  و یــــشراب يودهــــآل
 

              (شفیعی  کدکنی،  1377:  179)
    

 

داند دل  ی نم   آدمی   که حافظ چنان است    »یزرنگی و گر   یی «آشنارو   ابتهاج،   هوشنگ   تعبیر به 
 ) 20و 19:  1381حافظ، ( »یست؟ چ   یار اخت   یم که ده   ي ه او دهد:«دل به عشو   ي عشوه   کدام   به 

مختلف به    ییاندازهااو از چشم  ؛دارد  دوگانه  تفسیري  ، یهست  از  حافظ  رسدمی  نظر  به
انسان   ی،صوف  ،او را عارف  یکرده است. کسان ینگیآ ،یدهو هر آنچه را د یستهجهان نگر

و   یبالاُال  ،منکر  ،او را رند  یاند و کساندانسته  ینیو روشنفکر د  یمصلح اجتماع  ،کامل
کسان  در.  گراپوچ جمع  است  نشینیکدهم  مستی  ،یچشم  نظر  در  . ینراست  عارفی  ، یو 

 .است یناگشودن گرهی حافظ،
او و معلوم نشد   ی هر کسش افسون  دهد یم نازك  دل  یستک  ي افسانه  یلما  که 

 

 (همان: 144) 
  ي شواهد  ،هم  وهست    ینی د  یدو استهزاء عقا  یدانکار و ترد  از  شواهدي  هم  ،او  شعر  در

  یدن و ناشن  چندآواست،  و  چندصدا.  است  چندپاره  حافظ  نگريان. جهینبه د  یبنديپا  از
آواها   یکهر   رنگ  ،او  ياز  م  يرندانه  خصلتباختنِ  به  او   و   پریشانی.  انجامدیشعر 
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که او را به هر جمع و   یزيچ  ؛است  یازامت  یکحافظ،    ي اندیشه  در  درونی  ناسازگاري
شعر او    یازو همچون امت  ینیم او را بب  يیشه. بهتر است تناقض در انددهدیراه م  یانجمن

 است:    درساخته هاتناقض  يهمه با او  انگار ؛یریمبپذ 
؟ اي یعنی چهبا همه درساخته این چنین گوش به فرمان رقیب   ،دست صبا  در  زلف

 
 

چه؟   یعنی  ايباخته  کج   ه ـــهم  با   عاقبت  مشغول  نقشی  به  تو  مهر  يمهره  از  کس  هر
 

 (همان: 487) 
 

 

  آنچه .  است  آمده  جمع  موالنا  جهان  از  پرتوي  ،هم  و  خیّام  انکار  و  تردید  هم  حافظ،  در
. انجامدمی  مجاورت  و  همنشینی  به  او  شعر  لطف  به  ،است  ناسازگار  ،اندیشه  ساحت  در
وفادار    یزچیچکه به ه  یجهان  ؛نشاندیناهمساز را کنار هم م  یردو تصو  غزل،  یک  در  ،گاه
 : کندیوفا م  هایکه به خوب ی و جهان یستن

رقم نخواهد ماند   یهست  ي یفهبر صح  وـچ  است   بد  و  نیک  نقش  ز  شکایت   و  شکر جاي  چه
 
 

 

به زر  دــان نوشته  دــزبرج  رواق  نــای  بر
           

ماند   نخواهد  کرم  اهل  نکویی  زـــج  هـک 
 

 (همان: 251) 
 

 

 حافظ گفته است:  ياندیشه ناهمساز سرشت  بیان در ،کدکنی شفیعی
  تناقض   یک   خود،  وجودي  مرکز  در  بزرگی،  هنرمند  هر  که  ندارم  تردید  هیچ  لحظه،  این  در

  نیز،   هنرمند  کار   شود، منجر  نقیضین  از  یکی ارتفاع  به  روزي   اگر  که تناقضی  دارد؛  ناگزیر
 کشف.  ماند  نخواهد  باقی  برایش  آن،  هايمهارت  جز  چیزي  هنر،  از  دیگر  و  است   تمام
  همان   تناقض،  این  خاستگاه ...است  دشوار   بسیار   گاه،  هنرمندان،  در  هاتناقض  این  مرکز

.  است  شده  نهاده  ودیعت   به  انسان،  ذات  کمون  در  که  است   »آزادي  به  معطوف  ياراده«
  این   هاينمونه  بهترین...نیست   تناقض  این  گاهِگاه  ظهورات  جز  چیزي  هنري،  خالقیت 
. کندمی  گر جلوه  را  خود  االهیات،  میدان  در  تناقض  این  که  است   هنگامی  به  ظهورات،

 ایشان  ذهن  االهیاتی  هايتناقض  تجلی  در  هنرشان  اصلی  میدان  مولوي،  و  حافظ  خیام،
  سوي   دو  از  یکی  رفع  با  اندکوشیده  حافظ  شعر  تفسیر  در  که  هاآن  دلیل،  همین  به  است؛

  از   را  درك   دورترین  ،)خالص  مذهبی  یا  محض  الحادي(  کنند  تفسیر  را  او  شعر  تناقض،
باشد   ینوع تناقض  ینعظمت هنرمندان، هم  ی از عوامل اصل  یکی   یدشا  .اندداشته  او  شعر

 ).  552-550:  1390 ی،کدکن یعی(شف کندیخود را آشکار م یشان،که در وجود ا
 : دیگر جهانی  انکار  بر است شواهدي ،هم ،حافظ شعر در
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فریبی  زاهد اي یـــک  تا النـطف چو
                  

شیرم؟   و  شهد  و  بوستان  بـــسی  هـــب 
 

) 400  :1381 حافظ،(  
 

 

 : یگرد ییاست بر باور او به فردا يشواهد  ،هم
ید پد شود   ت ـــیقحق  یشگاهپ که فردا

              
رهرو  کرد  يشرمنده  مجاز  بر  عمل  که 

 

 (همان: 205) 
 

 

دادن  دعا و درس قرآن و دل   یمانی،و ا  ینیاست به تعلّق د  یاشارات   ،هم  ،او  شعر  در
 معنا:  یِازل يهابه باده
ی ا نکات قرآنـــب  یـــحکم  فـــ یلطا چوبنده جمع نکرد     جهان کس   حافظان   ز 

 

 (همان: 578) 
 

 

ارش ـیهش  یافت دور نخواهند    یچ به ه
           

ازل است   يکه حافظ ما مست باده  ینچن 
 

 (همان: 122) 
 

 

چون حافظ  یطلبو سالمت  یزيخصبح
        

کردم   قرآن  دولت  از  همه  کردم  هرچه 
 

 (همان: 388) 
 

 

تا بود وردت دعا و درس قرآن، غم مخور تار    ي ها شب   خلوت   و   کنج فقر   در   ، حافظا 
 

 ( همان:   326) 
 

 

  از   را  آدمی  که  بنیادبی  چنان  و  است  درهیچهیچ  که  جهان   معناییبی  به  اشاراتی  ،هم
 : کندمی ملول  خویش جان
شیرینم  جان از ملول نیرنگش، و افسون کرد که  فریاد فرهادکش  این از بنیادبی و است  پیر جهان

) 422(همان:   
تحقیق  امکرده  نکته  این  نـــم  ارــ ب  هزار  است   درهیچهیچ  جهان، جمله   کار  و  جهان 

 

) 368 همان:(  
 

 

  ضدونقیض   و  ناهمساز  هايسویه  و  چندصدایی  خصلت  بر  شواهدي  او  شعر  در
 : است بوده آگاه تناقض، این  از او. یافت توانمی

 کنممی صنعت  خلق با چون که  شوخی این بنگر    محفلی در  کشمدردي مجلسی، در حافظم
) 419 همان:(  
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نشین  صمد  با  وــمش  تــ پرسصنم  گفتم
 

کنند  آن  هم  و  این  هم  عشق، کوي  به  گفتا 
 

 

کنند  مغان  پیر   مذهب  به  عمل  این  گفت  است  مذهب آیین نه خرقه و شراب گفتم
 

) 269 همان:(  
 

 

 تو  رضاي  جهت از  زنممی نقش همه این  اندهم خور در نه  گرچه  می،  جام و زهد  يخرقه
) 478 همان:(  

 
 

آیدنمی  فرو عُقبی  و  یــ دنی  هـــب  رمـــس
               

ماست  سر  در   که  هافتنه  نـــای  از  اهللاتبارك 
 

)97 همان:(  
 

 

حافظ   تــــاس  یــــمعمّای  اـــم  وجود
              

فسانه  و  است  ونــــفس  ش ـــتحقیق  که 
 

) 493 همان:(  
 

 

  ؛گرددبازمی  متعالی  امر یا  خدا  از  او  تصوّر  به  ،اضداد  با  لطیف  همنشینی  این  سرّ ،شاید
  حیرت   سبب  که  دارد  ضدونقیض  هايجلوه  ،نیز  خداوند  ،عرفان  اهل  از  بسیاري  باور  در

.  نیست  خداوند   ناهمساز  هاي نقش  برابر   در  حیرت  به  التزام  جز  ،دینداري  حقیقتِ  و  است
 :گفتمی موالنا
این   ضد  گه  و  د ــبنمای  ن ـــچنی  هـــگ

             
دین  کار  دـ نباش  حیرانی  هــــک  زـــج 

 

) 22: 1397 مولوي،(  
 

 

  ،گوییممی  آنچه   و  است  تصوّراتی   پرده،  در  معشوق  آن  از  ما  نصیب  ،نیز  حافظ  نگاه  در
 : ماست  تصوّر حکایت که او،  حقیقت حکایت نه

کشد نمی  در   رخ  ز  نقاب  چون  معشوق
         

کنند   چرا  تصور  به  یـحکایت  کس  رــه 
 

) 267:  1381حافظ، (  
 

فریبم   دهدمی  خوش  ال وصلتــحالی خی
        

خیالی   این صورت  بازد  نقش  چه  خود  تا  
 

)531(همان:                                   
    

 
 

 از  یکی  بیان  ،تنها  ،آمد  خواهد  ،ادامه  در  ،حافظ  معنوي  نگرش  باب  در  آنچه  رو،ازاین
 اذعان   با  ؛حافظ  معنوي  يسویه  از  قلم  این  صاحب  تصوّر  از  حکایتی  و  اندازهاستچشم

  از   ،نویسنده  و  یافت   توانمی  ،نیز  مخالف  يشواهد   شده،طرح  نکات  اغلب  براي  اینکه  به
  از   درونی  سازگاري  واجد  و  هماهنگ  تصویري  دادندستبه  در  خویش  عجز  به  ،ابتدا
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  دنیا   به  سر  که  آزاد  حافظ  و  است  جهان  معناداردیدن  مستلزمِ  معنویت،.  کندمیاقرار    ،حافظ
 . نیست  ملتزم ،هماره ،نیز تصویر این به آورد؛فرونمی یعقب و

 
 بررسی   و  بحث. 2

 چیست؟   معنویت  .1 .2
  از   را  خود  تلقّی  است  الزم  حافظ،  معنوي  زیست  و  نگاه  هايمؤلفه  به  پرداختن   از  پیش

  و   نظر  ارباب  میان  در  ،نیز  معنویت   اقتضائات  و  معنا   باب  در   گرچه.  کنیم  روشن  معنویت
  شلدریک   فیلیپ  تلقّی  ،نوشتار  این  در  ،همهبااین  خورد؛نمی  چشم  به  وفاقی  محققان،

)Philip Sheldrake  (قرار   مبنا  ،است  حوزه  این  يبرجسته  نظرانصاحب  از  که  را  
 :است  کانونی يمؤلفه  سه واجد معنویت  ،او نظر از. دهیممی

  از   فراتر  معنا  و  هویت   یافتن  براي  اندیشمند  انسان  وجويجست   معنویت،  نخست،
  که   است   آن  از  حاکی  معنویت،  دوم،.  دهدمی  نشان  را  زندگی  به  عملی  صرفاً  رویکردي
  و   تر بزرگ  خیر  از  حسی  به   دستیابی  و  خودخواهی   از  فراتررفتن  به  کامل،   انسان  زندگی
  رساندن  ظهور  يمنصه   به  فرایند  با  معنویت   عمیقاً،   و  سرانجام.  دارد  نیاز  دیگران  به  خدمت 

 توانمند  راز،  يآستانه  با   تماس   براي   را   ما  که  است   مرتبط  تخیّلی  قدرت  و  خالقیت 
  ). 207: 1399 شلدریک،( سازدمی

  زندگی  به  نسبت  یکپارچه  کامالً  رویکردي  با  معنویت  است  معتقد  شلدریک
  به   گرایش  اساس  است،  »مقدس   امر«   يدرباره  کاوش   متضمن  و  دارد  پیوند )  نگريکل(

  اشاره   او  شدنکامیاب  و  هدف  انسان،  هویت  از  درکی  بر  و  دهد می  تشکیل  را  معناداري 
  وجوي جست  و  است  غایی  هايارزش  به  گرایش  بر  ناظر  ،معنویت  او،  دیدگاه  در.  دارد

  بر   در  را   گرایانه عمل  صرفاً   جاي  به  ، اخالقی  اصول   بر  مبتنی   زندگی  ي شیوه  ي آگاهانه
 .)54 :همانرك. ( گیردمی

  ، عمیقاً  ،معنوي  فرد  ؛است  همراه  اخالقی  هايارزش  به  التزام  با  معنویت  تلقّی،  این  در
 به  ،جهان  و  زندگی  در  ،معنوي   فرد  سویی،  از.  است  دلبسته  خواهینیک  و  خیر  امر  به

  به   که  ناپایدار  و  مادّي  آیندوروندهاي  از  فراتر  چیزي  ؛کندمی  اذعان  برتر  معنایی  وجود
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  یکپارچگی   و  منديجهت  به  آراسته  را  فردي  تکاپوهاي  و  بخشد می  زیستن  ارزش  ،زندگی
  براي   است  خیال   قواي   مدد به  ،خالقانه  و  پیوسته  تالشی  مقتضی   معنویت،.  سازدمی

 شدن نزدیک  براي   و  داند می  راز   از   آبستن  را   جهان  معنوي،  انسان .  راز  آن  به   شدننزدیک
 زندگی  معنویت،  ؛واحد  هویّتی  و  است  زندگی  معناداري  احساس  سوم،  و.  کوشدمی  آن  به

  ، تفرقه  از  را  آدمی  و   سازدمی  یگانه   هویّتی  واجد  ،آن  گوناگون  هايجلوه  رغمبه  را   فردي 
 . رساندمی خاطر جمعیت به

  به   او  آیا.  دهم  نشان  حافظ  شعر  در  را  مؤلفهکالن  سه  این  حضور  تا  کوشممی  حال 
  رازآمیز   امر  از   حافظ  تلقّی  کوشد؟ می  آن  به   شدننزدیک  براي   و  است  قائل  رازآمیز   امري

  و   غنا  ي مایه  آنچه   و  زندگی  معناي  به   او  داند؟ می  چه  را  آن  به  تقرّب  راه   و  چیست
  آنگاه  حافظ، ند؟ اکدام  او اخالقی   هايارزش و  دارد؟ نگاهی چه ،است زندگی  ارجمندي 

  زیستن   براي  ايشیوه  چه  و  بیندمی  چگونه  را  جهان  ،است  معنویت  سپهر  در  که
  هایی ارزش  چه  با   را   خود  هویت   بخشد؟ می  معنا   او  زندگی  و  جهان  به  چیز   چه   گزیند؟ برمی
  چه   ،فراگیر  عشق  و  اخالقی  خیر  به  نیل  جهت  در  خودخواهی  از  فرارفتن  و  زندیم  گره
 دارد؟  او شعر در وزنی

  همچون   نه   است،   معنویت   افق   در   که   آنگاه   حافظ   که   دهم   نشان   تلّقی،   این   در   کوشم می 
  بیند؛ می   بزرگ   معنایی   فاقد   را   جهان   خیام،   همچون   نه   و   است   سرشار   دینی   یقین   از   موالنا 

 . را   خویش   زندگی   هم   و   بیند می   معنادار   را   جهان   هم   است،   معنویت   افق   در   که   آنگاه   حافظ، 
 

 

 حافظ  معنوي  منش  و  نگاه  هايمؤلفه. 2.2
 سرمدي و  رازآمیز  حقیقتی . 1.2.2
.  نیست  مادّي  ابعاد  به  محدود  ، هستی  و  دارد  وجود  رازناك   و  متعالی   حقیقتی   جهان،  نهادِ   در
.  اندسرشته  ما  خاك  با   را  راز  آن  عشقِ  و  اندکاشته  دل   يمزرعه  در  را   ازلی   اي خاطره  بذر
  را   دل   يپرنده  و  بورزد  عشق  ،پوشیده  حقیقت  و  راز  آن  به  است  قادر  که  است  آدمی  تنها
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 درویشان،   است،  تاریکی  و  ستم  جوالنگاه  ،مادّي  جهان  اگرچه .  دهد  پرواز  آن  هواي  در
 : جفا از آکنده جهانی متنِ  در ،راز آن يتجربه  براي فرصتی ؛دندار  ابدي و ازلی مجالی
 زد  عالم همه به آتش و شد داـــ پی  عشق زد   دم  یـــ تجل  ز   ت ـــحسن  و ـــپرت  ازل  در

 زد  آدم  بر و غیرت این از شد شـ آت عین  نداشت  عشق  ملَک  دید  رخت،  کرد  ايجلوه
 زد اندرخمخم زلف آن يحلقه در دست   داشت  و ـــ ت  زنخدان  چاه  هوس   علوي   جان

  )224: 1381 حافظ،(                       
 ن ما آتش محبت او ـــ ه خرم ــ ه زد بــ ک   اد ــ ن بــ اب روش ــآن سح يصاعقه چراغ

  )472همان: (                                  

 نم کچهره پرده برف آنکه از  یـ ا دم ـ خوش   مــ ار تنــ غب  ودـشیجان م يحجاب چهره
 رضوان که مرغ آن چمنم   ي ه ه روض ــ روم ب  ست ی الحان چو من خوش   ي قفس نه سزا ین چن 

)  411  همان: (   
داشت   پرگار  درگردش  عجب   نقش  همهکاین   مـ کنی  افشان جان نقاش آن کلک  بر تا خیز

) 154 همان:(  
دوست   خوردازجام جرعه یک درازل من چون هرکه   ر ـ حش   روز   ح ـ صب   به   تا   برنگیرد   ی ـ مست   ز   سر 

) 139  همان: (   
بود   ت ـــ الف  نقش  که  عالم  دو  رنگ  نبود

         
انداخت  انـ زم  این  نه  محبت   طرح  هـــ زمان   

) 94(همان:   
هفت   زین پُرصداست  افالك   گنبد  قصه 

        
 تــ گرف ر ـــ مختص سخن  که ببین نظرکوته 

) 162 همان:(  
 

 نیست   فرقه هیچ انحصار  در  که حقیقتی . 2.2.2
  در  ،هرجایی  شاهد  آن  و  دهد   پاسخ  رازورانه  حقیقت  آن  به  تواندمی  ،طریقیبه  ،کس  هر

  پرتوي   خرابات،  و  خانقاه  در   و  کنشت  و  مسجد  در.  نیست  ايطائفه  و  فرقه  هیچ  انحصار
 : نیست  کجاهیچ انحصار  در اما  ؛جاستهمه او. اوست روي از

 هرجایی شاهد آن ننمود ســ ک   هــ ب  رخساره   عالم در که  نکته این گفت  شاید که به یارب
) 557: همان(  
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کنشت  مسجدچهچه  است عشق  يجاخانههمه    مست  چه و   هشیار چه یارند طالب  کسهمه
) 156 همان:(  

تــ نیس   که نیست  بصري بر  درت  خاك  منّت   نیست  که نیست نظري رویت  پرتو  از روشن
ی ــ ول  د،ـــ نظراننصاحب   و ـــ ت  روي  رـــناظ

          
نیست  که  نیست   سري  هیچ  در    تو   گیسوي  سرّ 

) 150همان: (  
ببرید   خاصان  همه  زبان  قـــ عش   رتــــ غی

        
افتاد   عام  دهن  در  ش ـــ غم سرّ  ا ـــ کج زـــ ک  

) 183 همان:(  
تـــ نیس  رقــ ف  اتــ خراب  و  خانقاه  عشق  در

      
 هست حبیب   روي و ــــپرت هست، که هرجا 

) 140 همان:(  
 است ناشناختنی   که حقیقتی . 3.2.2
 خود  و  افکنده  نقابی  معشوق،.  شودنمی  راز  محرم  یقین  سرِ  از  کسی.  نیست  کار  در  یقینی

  را   ما  که   اي زمزمه  هر   پیِ   در   و  بود  گشوده  حقیقت،  برابر   در   باید  اما  ؛است  کرده  پنهان   را
  شوق   که  است   حقیقت  و  خدا   غیبت  همین  شاید.  افتاد  راه  به  ،خواندفرامی  دوست   کوي  به

 هر.  ندارد  خبر  معشوق  منزلگاه  از  و  داندنمی  را  الهی اسرار  کسی.  نشاندمی  ما  در  را  وصل
  از  فراتر ،رازآمیز معناي آن و است سرگرم متعال، حقیقت  آن از  تصوّري و نقش به کسی

  راهی   او  آستان  به  عقل،.  است  ناشناختنی  و  نااندیشیدنی  و  »وهم  و  گمان  و  قیاس  و  خیال «
  صوفیان   طامات  نه.  گنجدنمی  ما  ياندیشه  تنگ  يحوصله  در  که   است  فراخ  چنان.  ندارد

  و   پذیرفت  ،است  راز  که  چنان  را،  راز  باید.  نیست  رازگشایی  به  قادر  عقل،  هايالف  نه  و
 : ستیزندمی هم با و اندکرده خوش دل  او از  ايافسانه به اي طائفه هر. سپرد دل  آن به

بنه  ذرــ ع  را   هــ هم  ملت  دو  و   هفتاد   جنگ
      

 د ـــ زدن  هــ افسان ره حقیقت  ندیدند چون 
) 255: همان(  

 آیدمی بانگ جرسی که هست  دَرــ ق  نــ ای   ت ــکجاس  معشوق منزلگه که ندانست  کس
) 308 همان:(  

کنند  چرا  ور ـــتص  به   یـــ حکایت  ســ ک   هر دـــ کشرخ درنمی  ز  ابـــنق  چون  معشوق
) 267 همان:(  
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 دارد گمانی  ر،ـــ فک  ب ـــ حس  بر یـ کس هر راز  رمــ مح  نـ یقی  به نشد کس عشق در ره
) 197 همان:(  

 چه؟ یعنی  ايباخته کج  هـــ هم با ت ـــ عاقب    مشغول نقشی به تو  مهر يمُهره از کس هر
) 487 همان:(  

 کرد  نتوان خطا  فکر بدین هـ نکت نـــ ای  حل    ت ـماس دانش يحوصله در نه عشق مشکل
) 209 همان:(  

وش ــخم  داندنمی  کس  الهی  اسرار  حافظ،
    

شد؟   چه  را  روزگاران  دور  که  پرسیمی  که  از 
) 241 همان:(  

معمارا  این  حکمت به  نگشودونگشاید  کسکه  جو  کمتر  دهر  راز  و  گو   می  و  ازمطرب  حدیث 
) 81 همان:(  

 

 تپید  آن طلب در  باید که  رازي. 4.2.2
  هازاري  باشد،  او  به  راهی  آنکه   امید  به  است،  رازورانه  و  ناشناخته   فرازین،  امر   آن  گرچه
  ناشناختنی   گرچه.  تپید  باید  هدایتی  کوکب  طلب   در  مشتاقانه  و  کرد  باید  صدا  را  او.  کرد  باید

 : باخت دل  او به و خواست را او توانمی است،
رسد  تو   در  مگر   که  صدایی  امّید  به  دل

         
 ردـــ نک فرهاد  که کوه این در کرد هاناله 

) 210: همان(  
 هدایت   کوکب  اي آي، برون ايگوشه از  مقصود  راه  گشت   گم   سیاهم،  شب   این  در

) 170 همان:(  
 زم ـ برخی میان ز گردي چو  زانکه ترپیش   یـــ باران انــ برس ت ــ هدای ابر از یارب

) 404(همان:   
مباش   فروبسته  کار  از  تنگدل  گو   غنچه
        

 م ــ نسی اسـ انف  و یابی مدد صبح دم کز 
) 435 همان:(  

 نیست ممکن مدام، وصلِ  . 5 . 2.2
  کند می  اقتضا  معنا  شاهد  گریزپاي  سرشت  و  رسدنمی  او  وصل  به  ،تمامیبه  ،گاههیچ  ،آدمی
 :نکنیم طمع را  مدام وصال  که
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را   همه  زندمی  شمشیر  به  دارپرده  چو
             

ماند   نخواهد  حرم  حریم  مقیم  یـــکس    
) 251 همان:(  

 
 

برو   و  درکش   قدح  دو  یک  دور  بزم  در
              

را   دوام  وصال  دارـــ م  عـــطم  یـــیعن    
) 86 همان:(   

 
 

 است مبارك  ، هم   او غیبت .6.2.2
  شود می  پیدا  ،گاهی.  است  نوسان   در  ،مقدّس  امر  آن  حضور  و  غیبت  میان  در  ،همواره  ،آدمی

  اما   ؛ نهدوامی  خود  تاریکی  در  را   جهان  و  است   غایب  ،گاه  و  آکند می  معنا   از   را  جهان  و
 و  مغتنم  ،نیز  متعالی  امر  آن  غیبت  يتجربه.  است  حضور  لذتِ  ضامن  نیز،  او  غیبت
 :است  داشتنیدوست
حضور لذت َودــ نب ی،ـــ غیبت ت ـــنیس تا م ـــ کننمی ت ـــ شکای   تو  غیبت  دست  از

نور   است   ظلمت   در  و  باشد  وصل  هجر  در  کنی؟می چه  هجران  غم  از  شکایت   حافظ 
) 325: همان(  

 

 است جاري  جهان،  هايرگ در که  رازي .7.2.2
 : موالنا  تعبیربه. گرفت سراغ و دید باید هستی جزءجزء در  را متعالی حقیقت آن پاي ردّ
درآویزي  شاخی  هر  به  بادي،  صورت  در  گهی    را گل دهی جان  بیایی آبی، صورتِ در گهی

) 1006: 1386 مولوي،(  
 

  طبیعت   از   بیرون  جایی   در   نباید   را   مقدس   امر .  است  مقدس  امر   ي جلوه  سراسر   جهان،
  زیبایی،   و  عشق   از  آکنده  نظري   با   باید .  هاستنزدیکی  همین  برین،   خیرِ  آن.  گرفت  سراغ
  کند، می  کامیاب   معنا  شکار  در  را  ما   آنچه .  کرد  جووجست  جهان   ظواهر   همین  در  را   معنا
  جهان، .  است  نگر جان  و  معنابین  چشمی  یافتنِ  بلکه  جهانی،این  هايزیبایی  به   اعتناییبی  نه

 : بچینند گلی او روي از تا نگرندمی جهان باغ به معنا دلدادگان و اوست گاهجلوه
اد ـ افت  امــج  يآینه   در  چو   تو   روي  عکس

 

افتاد  خام  طمع   در  می   يدهـــ خن   از  عارف   
 
 

 

افتاد   اوهام  يآیینه  در  شــ نق  هـــ هم   نــ ای   ردـ ک  آینه در که  جلوه یک به  تو  روي حسن
 

 
 

 



 1401بهار و تابستان  ،  1ي  ، شماره 1سال  ،  پژوهی حافظ ي  مجله   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  176

 

افتاد   جام  در  که  ساقیست   رخ  روغـ ف  ک ــ ی  ودـ نم که نگارین  نقش و می عکس همه این    

) 183: 1381 حافظ،(  
 

 

اوست  روي  فروغ  کــ ی  مـــ عال  دو  ر ـــ ه
             

هم  زـــنی   انــــ پنه  و  داــــ پی   ت ــــگفتم 
 

) 431 همان:(  
 

 

عالم چیست؟   باغ  ايــتماش  ز  دل  رادــــ م
          

چیدن  گل  تو   رخ  از  چشم  مردم  دست   به 
 

) 460 همان:(  
 

 

نبود   التفات  هرگز  جهان  ارــ ک   هـــ ب   راـــ م
           

آراست  خوشش   چنین  من  نظر  در  وــ ت  رخ    
) 97 همان:(  

 

ایم دیده  ار ـــی  رخ  ســــ عک   هـــ پیال  در  ما
                

ما  مدام   شرب  ذتــــ ل  ز  رــــ خببی  اي 
 

 (همان: 90) 
 

 است  الزم محرمیت  او، يتجربه براي  .8.2.2
 آن  با  را  ما  ،یابند  پرورش  اگر   که  برخورداریم  رازآشنا  هایی چشم  و  باطنی  قواي  از  ما

  ي دیده  آن  گشودن  گروِ  در  ،رازناك  حقیقت   با   تماس.  سازندمی  مرتبط  متعالی  حقیقت
 نگر جان  و   معنابین  چشم  که  است  الزم  جهان،  معنوي  ابعاد  به  بردنراه  براي.  است  بینباطن
  به   تواننمی  »بینجهان«  چشمِ  با.  شویم  مندبهره  معنوي  و  دینی   حواس  از  و  کنیم  پیدا
 : برد راه وجود نورانی هايالیه

نگرد رمز  ینز  ،آشنا  يتا  ي نشنو   يپرده 
         

 سروش یغامپ يرم نباشد جاــ وش نامح ــگ  
) 355 همان:(  

باید  بینجان  يدیده  را  و ــت  روي  دنــ دی
          

 است؟  من  بینجهان چشم  يمرتبه کجا وین 
) 129 همان:(  

 دازـ ان اك ــپ يهــ آین از  رـــ نظ او رخِ رــ ب   ت ــاس دور جانان رخ از نظرآلوده چشم
 دازـ ان پاك  آن بر دیده پس و اول  شو  پاك      گویند  طریقت  زدم کاهل اشک در غسل

) 334 همان:(  
 هالل   چون   دید  توان  پاك   چشم  به  را  او

        
نیست  پارهماه  آن  يجلوه جاي  دهـــ دی  هر 

) 149 همان:(  
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 است راز آن ي تجربه مانع  مادي، ذیلذا  به محدودشدن .  9.2.2
.  کندمی  محروم   وجود  متعالی  هايسویه  از  را  ما   مادّي،  لذات  و  خوروخواب  در  وري غوطه
 داشت: نخواهد راهی  او کوي به دارد، طبیعت سوداي تنها  که کسی

 وي ــش زر و  ابیّــ بی  قـــعش ايـــ کیمی   اــ ت  بشوي   ره مردان چو  وجود مس از دست 
 شوي  وخورخواببی  که خویشبه رسی آنگه  کرد   دور  خویش  يزمرتبه  وخورتخواب

) 554 همان:(  
 کرد  توانی ر ــ نظ اـــت انــــ بنش ره ارــــ غب  ی ــــ ول پرده و  ابـــ نق ندارد یار جمال

 کرد  توانی گذر ت ــــطریق  ويــ ک   هـــ ب کجا رون ـــبی   روينمی  ت ــ طبیع  سراي  کز  تو 
) 216 همان:(  

 

 است  آدمی  يویژه کار و  زندگی معناي  عشق، .10.2.2
.  کرد  معنا  باید  عشق،  در  را  خود  هویت.  است  عاشقی  آدمی،  مأموریت  و  زندگی  معناي
  را   آن  شایستگی  آدمی  ،تنها  که  امانتی ؛است عشق ،کندمی نزدیک  راز  قلمرو  به  را  ما  آنچه
.  دارد  شیرین  ثمرات   بسیار،  هاي رنج  رغمبه  که  ايپیشه  ؛ اوست  ازلی  مأموریت  و  یافته
  خلوتگاه  به را  آدمی که  است  عشق.  باشد آغشته ،عشق به که  شودمی راز  آن محرم کسی

 : ماست  یگانگی  و  فضل  ضامن  و  جهان  در  ما  وجود  سرّ  که  است  عشق.  رساندمی  خورشید
بورز  مهر  مشو،  پست   اي،نه   ذره  از  کمتر

          
ان ـــ زنچرخ رسی، خورشید  خلوتگه به تا 

) 455 همان:(  
 بینمنمی  نشان نــ ای  رـ شه  خــمشای  در که   دار خود با است، عاشقی خدا اهل نشان

) 426(همان:   
سرآید  جهان  کار  روزي،  نه  ار  شو   عاشق
        

 تی ـ هس  کارگاه از ود،ـ مقص نقش ناخوانده 
) 502 همان:(  

 زد  آدم رـب  و غیرت این از دـ ش آتش عین  نداشت   عشقملَک  دید  رخت   کردايجلوه
) 224 همان:(  

پـري  و  آدمـــیّ  عشقند  هستی  طفیـــل
             

ببــري  سعــادتــی  تـــا بـنمــا ارادتــی 
)519(همان:                                       
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قدمی  نه   پیش  عشق  يمرحله  عزم  به
             

کرد  یــ توان   فرــ س   این   ار  ی ـ کن سودها  که 
) 216 همان:(  

بــاش   قــدم  ثــابت   عــاشقی  در   دال،
              

اجـر بـی  کــار دـــ نبـاش  ره ایـن در کــه 
) 322 همان:(  

روایت اردهـــ چ  در ی،ـ بخوان رــ ب ز قرآن  حافظ   سانبه  ورخود  فریاد،به  رسد  عشقت 
) 170 همان:(  

هنريبی ب ـعی  به  ســـ ک   نخرد  را  بنده  که  مباش  نصیب بی  عشق   از  و   خواجه  بکوش
) 519 همان:(  

یر ــ حق  عطايِ   آن  و  است   قلیل  متاعِ  این  که  جو  دو به  عاشقان  پیش  جهان  دو  هر  نعیم
) 327 همان:(  

بود  رندي  و  عاشقیّ  من  يپیشه  همیشه
         

 باشم ودـــ خ  ارـک  مشغول و بکوشم دگر 
) 405 همان:(  

ساقی   اي   چیست   که  نداند  عشق  فرشته
       

 ریز  آدم  خاك  به  یـــ گالب و امــج  بخواه 
) 336 همان:(  

ایم نـخوانده  دارا  و   سـکندر  يقصه  مــا 
            

 رس ـــمپ  اــ وف  و  مهر حکایت   جزبه ما از 
) 340 همان:(  

 آرد ارــ شمبی رنج که  برکن دشمنی نهال  آرد   بار  به  دلکام  که  بنشان  دوستی  درخت 
) 199 همان:(  

دهد   کــی  بـر  دوستــی   درخت  تــا 
                

 م ــ کـاشتیـ   تُخمـی و ـمــ رفتی ــاــ حالی 
) 437 همان:(  

 است  خودپرستی از فرارفتن گروِ  در  رستگاري، .11.2.2
  از   باید   ،ايشیوه  هر  به.  است  »خودپرستی«  و  »خودبینی«  از   رهایی   در  ،رستگاري

. اندپیراسته  نفس  غرور  از  که  کنندمی  تجربه  را  عشق  کسانی  تنها.  کرد  عبور  »خودپرستی«
 : ندامحروم عشق  راز از خودپرستان

 معذوري نیست  قــ عش  را و ـــ ت رــــگ   مغروري  شــــ خوی   هـــ ب   مـــ دای  که  اي
) 520 همان:(  
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 ی ـــ خودپرست درد در ردـــ بمی خبربی تا  مستی   و  قــ عش  رارــ اس   مگویید  مدعی  با
) 502 همان:(  

 نقش خود پرستیدن کنم رابـــخ اــت که   زدم آب نقش خود بر آن از پرستیمی به
) 460همان: (  

ز خودپرستی   بهتر  بینی،  که  ايهـــ قبل  رــ ه وـــش  او   ارـ ک   مشغول  ببینی،  بتی  خود  گر
نشینی  معرفتبی  بینی،  عقل  و  فضل  تا

      
 رستی که  مبین را خود بگویم اتنکته یک 

) 501 همان:(  
 

 بخشد می  زیبابین  نگاه عشق، يتجربه و  خودپرستی از رهیدن. 12.2.2
  پوش عیب   زیبابین،   ي دیده  عشق،   ي مرحله  به  نهادن قدم   و  خودپرستی  و  خودبینی  از   فرارفتن 

  بکوشیم  باید  اما   نیست؛  رخنه   و  خطا  از   خالی  جهان   ما،   انسانی   نگاه   در .  دهد می   عطابخش  و 
  اند بین عیب   رو، آن از   زاهدان، .  کنیم   خطاپوشی   و   کرده   نظر   هستی   به   عشق،   زیبابیِن  ي دیده   با 

  لطف   شویم،   آراسته   زیبابینی   به   چون   و   دهد می   نجاتمان   بدبینی   از   عشق، .  نیستند   عاشق   که 
  که   آنان .  است   ناپایدار   و   گاه گاه   لطفشان   عشق،   از   عاري   زاهداِن.  ورزیم می   ماندگار   مهر   و   دایم 

 : خروشند می   خطاها   بر   و   کنند می   عیب   بر   نظر   اند، بهره بی   عشق   هنر   از 
گناه   نقص  نه  ببین،  محبت  رّـ س  ال ـــکم

            
عیب کند  به  نظر  افتد،  هنربی  هر که  که 

 

) 259(همان:   
انداز   ادراك  يهــآیین  در  شـــآهی  دودِ   ندید عیب  جزبه که خودبین زاهد آن یارب

 

 )334 همان:(                              
 

ورزیدنشهرم به عشق  يشهره  هـک  مـــمن
            

دیدن  بد  ام بهه دیده نیالودهــــک  مـــمن 
 

) 460 همان:(  
خطا ـــگف  ا ـم  پیر نرفت  صنع  قلم  بر  ت 

           
باد  خطاپوشش  پاك  نظر  رــب  نــــآفری 

 

) 178 همان:(  
 

بدمستان  ما  چو  که  نــبی  انـمغ  پیر  نیکی
        

بود  زیبا  کرمش  چشم  به  کردیم  هرچه 
 

) 275 همان:(  
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است   دایم   لطفش   که   خراباتم   ر ــــ پی   ي بنده 
       

 نیست   وگاه هست   وزاهد،گاه شیخ   لطف   ورنه  
) 148  همان: (   

 
 

 است ابدي  و  ازلی عشق، .13.2.2
  ، محبّت  و  عشق .  دارد  ابدي  و  ازلی  تابشی  عشق،  اما  است؛   فانی  و  ناپایدار  جهان،
 به  را   ما  که  ماست  نهاد  در  مقدس  ايوسوسه  ؛اندنهاده  ازلی  ايخاطره  ما  در.  اندجاودانه
. هست هم ابدي ،است ازلی  کههمچنان عشق. خواندفرامی اخالقی خوبیِ و عشق جانب
  ، روازاین  ؛است  عشق  ماندمی  و  پایدمی  همواره  آنچه  و  گذراست  و  فانی  ،جهان  در  چیزهمه

  یاران،   حقّ  در  نیکی  عشق،  يپاینده  دامان  به  آویختن  زودزوال،  جهان  این  در  کار  بهترین
 : است  کرم  اهل  نکویی و مهر بذر کاشتنِ
کارافتاده   دل   بر  جهان  دو  کردم  عرضه
        

دانست   فانی   همه  باقی  تو  عشق  از  جزبه 
 

) 125همان: (  
 

بود  الفت  نقش  که  عالم  دو  رنگ  نبود
        

انداخت   زمان  این  نه  محبت  طرح  زمانه 
 

)94همان: (  
 

نیست  پایان  مرا  معشوق  و  من  ماجراي
      

انجام   نپذیرد  ندارد  ازــــآغ  هــــهرچ 
 

) 379 همان:(  
 

ابد   شام  آخر   ا ـــت   ازل   ح ـــصب  دم   از
            

بود   میثاق  یک   و  عهد یک  بر  ومهر دوستی 
) 278(همان:   

تر خوش  ندیدم  عشق   سخن   صداي  از
        

بماند   دوار  گنبد  این  در  هـک  اريـــیادگ 
 

) 250همان: (  
 

 

عشق   به  شد   زنده  دلش   کهآن  نمیرد  هرگز
     

ما   دوام  عالم  ي جریده  بر  است   تـــثب 
 

)90 همان:(  
 

یارا   شمار،  فرصت  یاران،  به جاي  نیکی  افسون   و  است   افسانه  مهرگردون،  روزه  ده
 

)83 همان:(  
 

نچید   گلی  خوبی  ز  و  مهر  نکاشت  کو  هر
      

بود  الله  نگهبان  اد،ـــ ب  گذارـــره  در 
 

) 286 همان:(  
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زر   به  اندنوشته  دـــ زبرج  رواق  نـــبدی
           

ماند  نخواهد  کرم   اهل  نکویی  زــج  که 
 

) 251 همان:(  
 

ن ـــخرم  داراي  اي  دــــ باش  تـــثواب
              

چینیخوشه بر یــکن یـــرحم رـــاگ 
 

) 551همان: (  
 

 

 اوست  آمرزگاري  ي الزمه ما،   گناهکاري .14.2.2
  گناه   آدمی .  یافت نمی   گاهی جلوه   متعال،   راز   آن   لطف   و   رحمت   کردیم، نمی   خطا   و   گناه   اگر 
  در   چیزي  اگر .  است   رحمت  مشمول  و  عزیز   همچنان،   باشد،  عشق   به  آراسته  اگر   اما   کند؛ می 

  عاشق،  گناهکاران   پس  است؛  عشق  تاروپود  از  که  نیست   این  جز   بدانیم،   سرمدي  راز   آن   باب 
  به   تلّقی   این .  اند شده   جهان   راز   محرم   چراکه   اند؛ رحمت   اهل   عشق،   آشنایان .  شوند می   آمرزیده 

  و  داشت   دوست   اش، خطاکاري   عین   در   باید   را   آدمی   انجامد؛ می   دیگري   و   خود   عزیزداشتن 
  تفسیر   کنیم،   تجربه   را   حقیقت   آن   لطِف  و   حُسن   اگر   آدمیم؛   فرزند   ما .  نیز   را   خود   شمرد،   عزیز 

   شد:   خواهد   خوبی   و   لطف   به   آمیخته   هستی،   و   آدمی   از   ما 
جهت   صد  گناهم ز  بحر  چند غرق  هر

            
رحمتم   اهل   ز  شدم  قــعش  ايــآشن   تا 

 

) 382 همان:(  
 

 

دوش  هــــ میخان  يهــــگوش  از  هاتفی
 

بنوش  می  ه،ــــگن  دـــ ببخشن  تــگف 
 
 

خویش   کار   دــــ بکن  ی ــــاله  و ــــعف
 

سروش   برساند  تـــرحم  ي ژدهــــم 
 
 

ر از جرم ماست ــــدا بیشتــــلطف خ
 

ه چه دانی خموشــي سربسته ــــنکت 
 

) 357(همان:   
نامه حشر   اهـــ یس  ي از  روز  که  نترسم 
        

کنم  ینامه ط  ینصد از ا،اولطف  یضبا ف 
) 418 همان:(  

 

اعتبار   نیست  گرش  بنده  خطاي  و  سهو
    

چیست؟  آمرزگار  رحمت  و  عفو  یمعن 
 

) 142 همان:(  
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گناهکارانند   کرامت  ق ــــمستح   هــــک  برو  ،خداشناسيبهشت ا   ماست  نصیب
 

) 266 همان:(  
 

طمع   ازل لطف    از  دارم فردوس  جنت 
     

کردم   فراوان  میخانه  دربانی  هـــــگرچ 
 

) 388 همان:(  
 

عالم   سیاهنامه  گشتم  هـــگرچ  که  ده  می
     

الیزالی   لطف   از  بود  توان کی  دــــ نومی 
 

) 531 همان:(  
 

ت گناهکاران اس  يچه نه جااگر  بهشت
 

او  همّتاده که مستظهرم به  ــب  ارـــبی 
 

غ  بیار عالم  سروش  دوشم  که  یب باده 
      

او  رحمت  فیض   است  عام   که   داد  نوید 
 

) 472 همان:(  
 

یم که خُلق کر  مبُر  کرامت  فیض  ز  طمع
    

ببخشاید  عاشقان  بر   و  دــــ ببخش  هــگن 
 

) 300 همان:(  
 

عدو روز جزا   رغمعلی  که  امیدم  هست
     

دوشم  بر  گنه  بار   ننهد  وش ـــعف  فیض 
 

) 408همان: (  
 

حافظ   يجنازه  از   مدار  غ ـــدری  دمـــق
          

بهشت   به   رود است،می گناه   غرق   گرچه   که  
) 157همان: (  

 
 

 

 » بخشندگی«  و » خطاپوشی«:  یاخالق هاي شایست .15.2.2
.  بخشندگی  دیگري  و  خطاپوشی  یکی  :است  برجسته  بسیار  حافظ  نزد  ،اخالقی  ارزش  دو
 دهش: و داد اهلِ  و است  خطاپوش عاشق، ؛دارند عشق در ریشه دو، این
ببر  گنج  صد  و  بشنو  کنمت  تـنصیح  دو

         
مپوي  عیب  ره  به  و  درآي  شـعی  در  از 

 

) 553 همان:(  
 

گناه  نقص  نه   ببین،  تــ محب  سرّ  الــکم
           

کند   عیب  به  نظر  افتد  هنربی  هرکه  که 
 

) 259 همان:(  
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انداز   ادراك  يآیینه   در  شـــآهی  دود  ندید   عیب جزبه  که خودبین  زاهد  آن  یارب
 

) 334 همان:(  
 

بَدمستان   ما  چو  که  بین  مغان  پیرِ  یـنیک
           

بود   زیبا  کرمش  چشمِ  به  مــکردی  هرچه 
 

) 275 همان:(  
 

آور  دست  ش خود بهــتوانگرا، دل دروی
          

ماند  نخواهد  درم  جـ گن  و  زر  مخزن  که 
 

) 251 همان:(  
 

 

 » آزاديمردم«  و  »ریاکاري «: یاخالق هاي ناشایست  .16.2.2
  از   بیش  ،»آزاريمردم«  و  »ریاکاري «  اخالقی  يرذیله  دو  به  ،خود  معنوي  نگرش  در  حافظ
  ریا،   و  تزویر. کندمی  تاریک  و  مشوّش  را  دل   ناراستی،  و  ریاکاري  ؛است  حسّاس  ،چیز  هر

  به  آتش ریایی، زهد و است بیگانه  نفاق،  و  تزویر با ایمان،  حقیقت. ستانندمی دل از  صفا 
 ، گناه.  است  آزردن   گناه،  یگانه  یا  ترینمهم  ،نیز  دیگران  با  ارتباط   در  و  زندمی  دین  خرمن

 : است  آزاريمردم یا بَرَدمی دل  از صفا  که است دروغ و ریا یا حافظ، تلقّی در
نخست  صبح   گشت  رويسیه  دروغ  از  که  نَفَست   از  زاید   که خورشید کوش صدق  به

) 105 همان:(  
 

حافظ  دل   صفاي   نبخشد   زرق  و   اقـــنف
         

 کرد  خواهم اختیار  عشق و رندي  طریق 
) 207 همان:(  

 

برو   و  بینداز  پشمینه   يخرقه  این  حافظ  سوخت  خواهد دین خرمن ریا و زهد آتش
 

) 474 همان:(  
 

را  قرآن  دگران  چون  مکن  تزویر  دام  ولی   باش   خوش   و   کن رندي   و   خور   می   حافظا 
 

)87 همان:(  
 

م ـــــنازنین  آن  تــــــــ هم  المــــــغ
        

کرد   وریارويبی  ر،ــ خی  ارــــ ک هــــک 
 

) 202 همان:(  
 

کن  خواهی هرچه  و آزار  یـــپ  در مباش
    

نیست  گناهی  این  از  غیر  ما  شریعت  در  که 
) 153 همان:(  
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حافظ   کن  ختم   و  میازار  هــنال  به   شــــدل
     

ست آزاريکم  در  جاوید،  رستگاري  که 
 

) 143 همان:(  
 

 

 گشاست روزنه نیایش،  .17.2.2
 شب، نیم آه و نیاز و راز دعا، و عذر. دارد پررنگ ینقش ،نیایش  حافظ، معنوي زیست در

  عشق   به  آدمی  احتیاج  يکنندهتقویت  و  بیانگر  آنچه  هر  و  قرآن  درس  سحر،  وردِ  و  اشک
  حافظ،  دعاي.  دید  معنوي  ايوظیفه  چون  را   دعا   و  کرد  دعا   باید.  است  کارساز   است، 

  هجران   گرچاره  او   براي   دعا.  نه  یا  شود می  شنیده  که   نیست  آن  بندِ  در  ؛نیست  کاسبکارانه
  گدازهاي   و  سوز  و  شبانه   نیاز  و  راز  و  سحر  استغفار .  رساندمی  راز  وصلِ  به   را  او  ؛است
  دعاي   به  جهان،  باطن  به  راهی  یافتنِ  و  عالَم  جانِ  با  ارتباط  براي  حافظ.  گشاستروزنه  دل،
  :است دلبسته  ،سخت سحر، آه و شب

بکند   کارهاتو    وزـــ س  هـــ ک  وزـــبس  دال 
            

بال بکند  صد   عــدف  یــــشبنیم  ازــــنی 
 

) 258 همان:(  
 

 پیوندي دلدار با که  رومی روش و راه بدین    است  مقصود گنج کلید شب، آه و صبح دعاي
) 507 همان:(  

 

بکنیم   دعایی  و  برآریم  تــدس  شبی  ما
     

بکنیم  جایی  ز  چاره  را  تو  هجران  مــغ 
 

) 445همان: (  
 

 مخور  غم قرآن درس و دعا وردت بود تا     تار   هايشب خلوت و فقر کنج در حافظا،
) 326(همان:   

 سحري  ي گریه و کوش شبینیم عذر به     دـچن تا صبحدم شکرخواب و صبوح می
) 519(همان:   

حافظ   به  داد  خدا  که  سعادت  گنج  رــــه
          

بود  سحري  ورد  و  شب  دعاي  یمن  از 
 

) 288(همان:   
حافظ   اي  حاجت  نیست  دگر  ورد  هیچ  به

      
بس   صبحگاهت  درس   و  شبنیم  دعاي 

 

) 339: همان(  
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رودنمی  کاري  تو  ازـنم  از  وـــچ  دـــ زاه
          

من   نیاز  و  سوز  و شبانه  یــــمست  مـــه 
 

) 467همان: (  
 

بارانی   برسان  هدایت،  ر ــــاب  از  ارب ـــی
           

برخیزم   میان  ز  گَردي  چو  کهــزان  ترپیش 
 

) 404 همان:(  
 

ا ــ دع  ره  از  دــــطلبمی  الــــ وص  حافظ
            

کن   مستجاب  دالن خسته  دعاي  ارب،ـــی 
 

) 463 همان:(  
 

روان   امکرده  دعا  رـــ تی  هــــ کران  رـــه  از
            

ود ـش  کارگر  یکی   ه ـــمیان  کزان   د ـــباش 
 

) 296 همان:(  
 

 تو دعاي شب، همهشب  کند،می صدق سر کز  مسوز را خویش  بلبل من، نسیمخوش گل اي
) 478 همان:(  

 

مکن   مزد  شرط  به  گدایان  وــ چ  یــبندگ  تو
         

داند   پروريبنده  روش  ودــخ  تــدوس  که 
 

) 249 همان:(  
 

 است  صفابخش روشنان، صحبت . 18.2.2
  دل  به  جالبخشی  در  مؤثر  بسیار  هايشیوه  از دالنپاك  با  مصاحبت  حافظ،  معنوي  نگاه  در
  :داندمی  سعادت کیمیاي را نیکان با صحبت. هاستکدورت زدودن و

دارد   غباري  شاهیست   ي هــ آیین  هــــک  دل 
      

راییروشن  م صحبتــطلبمی  داــــخ  از 
 

) 559 همان:(  
 

بین  دینانپاك  و  پاکان   همت   فايـــص   دوست صحبت  ببُرد حافظ دل  از کدورت
 

) 470 همان:(  
 

ادت ـــــسع  ايـــــ کیمی  تـــــبیاموزم
              

جدایی   جدایی  د،ــــب  تــــ صحبهم  ز 
 

) 560 همان:(  
 

ندانستم   زمان  این  تا  که  درد  و  غـــــدری
      

رفیق  بود رفیق  سعادت، اي ــــکیمی هــک 
 

) 368 همان:(  
 

نهاد پاك  و  دلپاکیزه  وـــ ت   و ــــچ  نازنینی 
        

ننشینی   بد  مردم  با   هـک  است  آن  رــــبهت 
 

) 550 همان:(  
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کنید   احتراز  س،ــ ناجن  بـــمصاح  از  که    است پند این صحبت پیر يموعظه  نخست
 

) 315 همان:(  
 

باد  خوش  روانش  که  من  کشپیمانه  پیر
    

شکنان پیمان  صحبت  از  کن   پرهیز  گفت 
 

) 455همان: (  
 

حافظ   وـــمش  انــبیگانگ  تــ طاع  مرید 
         

اش ــبمی  آشنا  دانــ رن  ر ــی معاش ـــول 
 

) 345همان: (  
 

 

 نیست  زندگی خوارداشت  مستلزم  معنویت،  .19.2.2
  خوارداشت   مستلزم  ؛ اما نکند  گم  مادّي   لذات  دررا    خود  آدمی  کند می  اقتضا   حافظ،  معنویت

  و   خوشدلی  براي   زندگی  کوتاه  فرصت  اغتنام.  نیست  آن  مواهب  از  روگردانی   و  دنیا
  تماشاگه   را  جهان  کهآن.  است  آن  يالزمه  ،بساچه  و  ندارد  معنویت  با  مغایرتی  بهروزي،

  بود،   متنعّم  شود می او،  معنویت در.  نیست  گردانروي  ،آن چشیدن  و  دیدن   از ،بیندمی  راز
 : داشت دوست را زندگی و زیست شادمانه

سفر  این  در  اـــام  ام،یـــ بهشت   آدم  نــــ م
                

 مهوشم  جوانان  قــعش  رـــ اسی   یــــ حال 
) 406 همان:(  

 کشیم  دگر جهان  به جان  رخت  که روزي  کُشندمان  حسرت  به  نه  ور  مـــ کنی  رتـــ عش
) 443 همان:(  

بهروزي   و   فیروزيّ   به   دان،   فرصت   عیش مجال   نیست   ایوان فیروزه   این   دل،در اي   خلود   چوامکان 
) 521  همان: (   

دُریاب  و  ابـــــ دری   یــــ خوشدل  انــــ زم
              

نباشد  گوهر  دفــــ ص  در  مــــ دای  هــــ ک  
) 233(همان:   

شد   خواهد  ضمان  که  را  بقا  دـ نق  يهــــ مای  ی ــــ فکن  رداــــ ف  به  امروز  عشرت  ار  دل  اي
) 236 همان:(  

داري  مهلت   مرحله  این  در  هـــ ک   روزي  پنج
        

نیست   همه  این  زمان  کهزمانی  بیاسايخوش 
) 151 همان:(  
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کُشت  خواهد  باده  ذوق  را  انــــپشیم  زاهد
        

 پشیمانی  کاوَرَد اريـــ ک نـــ مک  الـــ عاق 
) 541 همان:(  

   

 ها فروبستگی متنِ در گشا گره خالقیتِ.  20.2.2
  از   او دل   ؛گرفت  سراغ  توانمی  گشا افق و  فعال   گريکنش نوعی  از  ،حافظ  معنوي  نگاه  در
  جهان،  هايفروبستگی  برابر  در  و  بیاورد  خندان  لبی  است  مایل  اما  ؛است  خونین  هاکامیتلخ
  مستلزم   او  معنویتِ .  دراندازد  نو  طرحی  و  برافشاند  گُل  ؛ کند  گشایی گره  ،نسیم  مانند

   :است جهان زیباترکردن در ، رازآمیز امر با خالقانه مشارکت 
 اش ــ بمی گشاگره بهاري، ادـ ب  و ـــهمچ و ــ ت  ان ـــ جه   کار  ستفروبستگی  گرچه  غنچه چو 

) 345 همان:(  
 دراندازیم نو  طرحی و بشکافیم سقف را فلک  مـــ اندازی  ر ـ ساغ   در  می  و  برافشانیم  گل  تا  بیا

) 442(همان:   
دهند   کوشش  هـــ ب   هـــ ن  شـــ وصال  گرچه

               
 وش ــــبک  یـــ توان  هـــ ک  دل اي دَرـــ ق هر 

) 357 همان:(  
جام   همچو   بیاور  خندان  لب  خونین  دل  با
     

 خروش   اندر چوچنگ رسد،آیی زخمی گرت نی  
) 355 همان:(  

 

 گیري نتیجه. 3
هستی    کانون   در   رازآمیز   امري   حضور   به   امید   است؛   کالن   و   عمده   ي مؤلفه   سه   واجد   معنویت، 

  ساختن فعال   و   کشف   و   خیال   ي قوه   پرورش   رهگذر   از   آن   با   پیوند   و   ارتباط   براي   تالش   و 
  مدد به   که   زندگی   معناي   و   غایت   از   درکی   همچنین،   ؛ ) بین جان   ي دیده ( خویش    باطنی   قواي 

  آن،   ي پشتوانه   به   و   بخشید   وحدت   و   انسجام   را   روزمره   پریشان   ظاهرًا  هاي فعالیت   توان می   آن 
  تالشی   و   اخالقی   هاي ارزش   به   ژرف   اعتنایی   نیز،   و   آورد؛   تاب   را   ها مرارت   گوهرین   معناي 
 . عشق   و   دیگرگزینی   ساحت   به   خودخواهی،   از   عبور   در   پیگیر، 

  عاري   و  وارنظام  اياندیشه  گرفتنِسراغ  و  است  چندصدایی  جهانی  حافظ،  جهان  گرچه
  این   از   یک   هر   حضور   بر  بسیار   يشواهد   ،او  شعر   در  است،   دشوار  آن  در  تناقض   از
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  حقیقتی   به  که  ایمرازورزانه  نگاهی  شاهدِ  ،او  شعر  در.  شودمی  یافت  هالفهؤمکالن
 در   آن  با  ،نحويبه  کوشدمی  و  کندمی  اذعان  ،است  تنیده  عالم   تاروپود  در  که  ونشاننامبی

 و  عشق،  به  باختندل   باطن،  يدیده  گشودن  دل،  يتصفیه  طریق  از(  باشد  پیوند  و  تماس
 چشم  به  که  گویدمی  سخن  زندگی  در  بخشوحدت  معنایی  از  حافظ  ،همچنین  ؛)نیایش

  عزیز  ،سخت ،هاستدشواري به آمیخته گرچه و نیست بودنعاشق و عشق جز چیزي او
  اخالقی   خیر  به  او  ،همچنین  ؛او  کرامت   و  امتیاز  يمایه  و  است   آدمی  ي ویژه  يکار   ؛ است

 و  ستاید می  را خطاپوشی و  بخشندگی و محبت  و است دلبسته آن ماندگاري   و اصالت و
  گرچه   و  دهدمی  تحذیر  ،آزاريمردم  و  ریاکاري  و  ناراستی  نظیر  ،اخالقی  هايناشایست  از

  ساکنان   اخالقی،  نیکویی  و  عشق  ،او  چشم  در،  بیندمی  نیستی  و  فنا  معروض  را  چیزهمه
  دین   ضد   گرچه  گانه،سه  هايمؤلفه  این   به   نظر  با   ،حافظ  معنویت   . اندجاودانگی  قلمرويِ

  و   معنا  جویانپی  يهمه  به   که  اقلیمی  ؛گنجدمی  ترفراخ  اقلیمی  در  نیست،  مذهب  و
 . دهدمی راه ،دینبی و دیندار از  اعم رازورزان،
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