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  هاي عارفانة حافظ، در شعر او تبلور جامعيت فرهنگي و انديشه

1كريمي هنجمي   
  

  چكيده 
 كنـد؛ ايـن   اصوالً هر هنرمند بخشي از حافظة قومي مردم روزگار خـود را مـنعكس مـي   

اسـت و   هاي تاريخي، روحي و اعتقادي يك ملّت حافظة جمعي متشكّل از همة فراز و نشيب
ها آرزوها، دردها، و خالصه، تمـامي   ها، حسرت ها، عشق ها، كاميابي به تعبيري زنجيرة ناكامي

: باشـد مـثالً   هاي روحي يك ملّـت، در بسـتر تحـوالت تـاريخي واجتمـاعي زمـان مـي        تكانه
فردوسي، مظهر حافظة قومي ايراني در برهة تاريخي پيش از اسالم و حافظ، مظهـر حافظـة   

ات    . ان در دورة اسالمي استجمعي اير ت بـزرگ، انبـوهي از تجليـيعني شعر اين دو شخصي
اسـت، پـس ايـن دو شـاعر       بيروني و دروني روان ملّت ايران را در بطن خويش آينگي كرده

حافظ غـزل خيزابـي و عارفانـة موالنـا را بـا غـزل       . گرانقدر، از جامعيت فرهنگي برخوردارند
هم آميخته، چاشني طنز را در آن ريختـه و سـرانجام غـزل     جويباري و عاشقانة سعدي، در

   .رندانة خويش را بر بلنداي ادبيات غنايي ايران و جهان خوش نشانده است
  .حافظ شيرازي، جامعيت فرهنگي، غزل، طنز: واژگان كليدي
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  مقدمه
  تا سرِ زلف سخن را به قلم شانه زدند  كس چو حافظ نگشاد از رخ انديشه، نقاب

ات غنـايي جهـان         حافظ، شاعر شوريده سرِ فارسي، غزل فارسـي را بـر چگـاد بلنـد ادبيـ
ديوان حافظ حسب حـال همـة   . ها رسانده است نشانده، صداي سخن عشق را به اوج آسمان

اي كه در جام كردند، تـاكنون پروانـه وار   عشّاق كام يافته و ناكامي است كه از نخستين باده
ديوان گرانسنگ حافظ به مثابة سفرنامة پرفـراز و نشـيب روح   . اند گرد حرم معشوق گرديده

  . عاشق است كه از عالم پاك به سرزمين خاك فرود آمده است
هـايي وجـود دارد كـه     در بررسي عميق ابعاد پيكرة هنر عظيم حافظ، مصالح و دستمايه

ج و شكنج شاعران متقّدم از رودكي تا سنايي و نظامي، موالنـا و كمـال وسـعدي و    حاصل رن
باشد يعني همواركنندگان مسير حركت حـافظ عـالوه    همام و اوحدي و خواجو و سلمان مي

بر اين ضمن آشنايي با بالغت اعجاز برانگيز قرآن مجيد، ديوان شاعران عـرب را نيـز پـيش    
هاي ماندگار خود متبلـور كـرده    فرهنگي خويش را در غزلچشم داشته بدين گونه جامعيت 

  . است
بر اهل نظر پوشيده نيست كه اين فرود از پيشگاه حضـرت معشـوق بـه مفهـوم نـزول و      
سقوط به پستي نيست زيرا حافظ در اين زندگيِ خـاكي، حتّـي چـرخ بـازيگر را بـه چـالش       

  . خود بسازدهاي انساني و آزادگي جهان را به مراد  كشد تا با منش مي
  چرخ برهم زنم اَر غير مرادم گردد  من نه آنم كه زبوني كشم از چرخ فلك

وجود آورد به اين معنـي كـه، غـزل    ه حافظ به تعبيري در غزل فارسي، انقالبي شگرف ب
شورانگيز و خيزابي عارفانة موالنا را با غزل جويباري عاشـقانة سـعدي در هـم آميخـت و بـا      

ل در اخـالق جامعـة دوران      خدمت بيان ناهنجـاري چاشني طنز آن را در  هـاي زمـان و تأمـ
كار گرفت در حالي كه ظرف و قالب غزل جهت بيان سخنان عاشقانه و گفتگـوي  ه خويش ب

عاشق و معشوق ابداع شده بود، او رندانه، زاهد ريايي، محتسب متظاهر و صوفي حقّه بـاز را  
  .  به چالش كشانيد

  او نيسـت و درد، در  ) مـنِ فـردي  (فظ، نشـانگر عاطفـه يـا    يا شخصيت شعري حا) من( 
فـردي و البتـه    فـرا  دردمند شاعر، گسترشـي   منِ يعني . دارد  هاي حافظ، ماهيتي انساني غزل

 بـر  چاه قعر ز او به مفهوم ديوان در رند. حافظة بشري است و  عاطفه بر دارد، زيرامتكّي جمعي
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انسان چند روزي از پيشگاه معشوق ازلي بـه ايـن غريبسـتان    . باشدمي رسيد ماه اوج به آمد
حافظ خود را در جهان هستي، غريب . دنيا سفر كرده سرانجام روزي بدانجا باز خواهد گشت

كند تا با جذبـة خـويش او را بـه همراهـان      مي داند و همواره از محبوب ازلي درخواست مي
  . خويش بازگرداند

  مهيمنا به رفيقان خود رسانم باز  غريبمن از ديار حبيبم نه از بالد 
  )333/3غ ( 

  نگاهي به زندگي حافظ 
نامند در اوايل قرن هشتم در  خواجه شمس الدين محمدحافظ كه او را لسان الغيب مي«

پدرش بهاءالدين از اهالي اصـفهان و مـادرش ظـاهراً    . ق در شيراز تولّد يافت.هـ 726حدود 
  ) 100: 1368حاكمي، .(»اهل كازرون بوده است

هشتم يعني به سـال  حافظ بزرگ ترين غزل سراي قرن هشتم است، وي در اوايل قرن «
در تمام . وفات مي كند 791هجري در شيراز به دنيا مي آيد و در اواخر آن قرن يعني  726

. مدت زندگي در شيراز مي ماند و جز براي يكي دو مسافرت كوتاه شيراز را ترك نمـي كنـد  
  )  101: همان.(»او از همان اوان جواني مايه هاي عمدة شعر خود را به دست مي آورد

العة فراوان قرآن وي را به مطالعة ادبيات عربي و علوم بالغي مي كشاند و سـپس بـه   مط
مطالعه فلسفه و عرفان و علوم زمان مي پردازد، هم حـافظ قـرآن مـي شـود و هـم عـالم و       

با اين همه براي حافظ هيچ چيز مثل شعر و دنيـاي انديشـه هـاي شـاعرانه     . فيلسوف زمان
نه قيل و قال مدرسه مي تواند . ز را از ديدگاه شعر مي نگردجاذبه و كشش ندارد او همه چي

  . او را به خود جذب كند و نه علم و فضلي كه چهل سال در آن سعي كرده است
  ترسم آن نرگس تركانه به يغما ببرد سال دلم جمع آورد فضلي كه به چلعلم و

دوران شاه شجاع دورة تكفير حافظ است نه تنها خـود شـاه شـجاع كـه در بازگشـت از      
كرمان محتسبي سخت گير شده بود حافظ را آزار مي داد بلكه زاهدان رياكار و چاپلوسان و 
نيرنگ بازان نيز حافظ را رنجانيده با تعصب ناروا و عوام فريبي، ايـن شـاعر عاشـق و لطيـف     

مي كردند تا آن حد كه پيوسته فريـاد مـي زد كـه ابيـات زيـر شـايد       طبع را پيوسته تكفير 
  . تعريضي به عماد فقيه كرماني باشد
  بنياد مكر با فلك حقّه باز كرد  صوفي نهاد دام و سرِ حقّه باز كرد
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  غرّه مشو كه گربة زاهد نماز كرد روي بايست خرام كجا مي اي كبك خوش
به جاي او بر تخت پادشاهي نشست اما از آنجا كه مرد و شاه منصور  786شاه شجاع در 

جان خود مي ) حرز(حافظ، پيرو ناتوان شده است اما با اظهار خشنودي دولت منصوري را 
  : شود داند كه از گزند دشمنان و افراد نابكار به او پناهنده مي

 دــاه رسيـبيا كه رايت منصور پادش    
  جمال بخت زروي ظفر، نقاب انداخت

  نويد فتح و بشارت به مهر و ماه رسيد 
  دــكمال عدل به فرياد دادخواه رسي    

  سبك شعر حافظ
سبك شعر حافظ هرچند از لحاظ تقسيمات كلّي بايد از خصايص سبك عراقي برخوردار 

در غزليـات حـافظ   . خوانـد » سبك واال«باشد، اما مي توان سبك او را سبك خاص حافظ يا 
گذشته از اشارات فراوان به آيات قرآن و احاديـث نبـوي و روايـات و داسـتان هـاي ملّـي و       

كالم و هنر تلفيق و تركيب كلمات و آفرينش هـاي هنـري و    اساطير ايراني و سامي، بالغت
تصويري هاي بي نظير و صنايع معنوي، خاصه ايجاز و ايهام، شعر حـافظ را بـه عـالي تـرين     

انتخاب اوزان متناسب با مفهوم غزل، نمودار ذوق و ملكـه هنـر در   . مرتبة خود سوق ميدهد
هرگـز بـا وزنـي خشـن و سـنگين و      در ميـان غزليـات حـافظ    . وجود اين شاعر بزرگ است
غالباً وزن ها نرم است و متناسب و ميان آن با معني و محتـوا  . نامتناسب برخورد نمي كنيم

  )  109: 1376كوب،  زرين.(»تناسب كامل وجود دارد
روح بزرگ حافظ و فكر عالي او از ذوق عرفاني سرشار بود و آنچـه را كـه پيشـينيان وي    

  . وي و سعدي گفته بودند حافظ به كمال رسانيدچون سنايي و عطار و مول
در واقع حافظ با قريحه عالي و روح لطيف و طبع گويـا و فكـر دقيـق و ذوق عارفانـه و     «

عرفان عاشقانه طرح سخن را طوري ريخت و اقسام عبارات و معاني را بهـم آميخـت كـه در    
  ) 313: 1369 رضازاده شفق،. (»غزل عرفاني سبكي مستقل و طرزي خاص بوجود آورد

حافظ در اين سفر به نمايندگي از سوي همة عاشقان راستين، بر آنست تـا آرمانشـهري   
بنياد نهد كه پير مغان به عنوان نماد انسان كامل فرمانرواي آن باشد و در ميكدة عشق يك 

  :  دو پيمانه از دست پر بركت پير بنوشد و از راز سربستة عشق ازلي بگويد
  آنگه بگويمت كه دو پيمانه سركشم  ازل يك سخن بگويگفتي ز سرّ عهد

  )338/2غ (
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نـام و بانـام    هاي رايج در شـعر شـاعران بـي    هاي حافظ از نوع هنجارگريزي هنجار شكني
  . جويد نيست بلكه او از پريشاني زلف يار، آرامش مي

  كسب جمعيت از آن زلف پريشان كردم  در خالف آمد عادت بطلب كام كه من
  

  طاير فكرش به دام اشتياق افتاده بود  نوشتكه اين نظم پريشان مي ساعت آن حافظ
  )319/5غ ( 

  وجوه برتري و عظمت حافظ 
 .عرفان و اخالق -4. فضل و فرهنگ و مقام علمي -3 .رند و رندي -2.اسطوره سازي -1

.  انقالب در غزل - 8. و صنعتگريسخنوري-7.اجتماعيمصلح-6.دانيو فلسفهورزيانديشه-5
مضمون گرايي و معني  -12. طنز و طربناكي -11. تأويل پذيري غزل -10.موسيقي -9

  )  24: 1372خرمشاهي، .(»گرايي
  حضور در كجاي تاريخ و كجاي جغرافياي شعر؟  

  نباشد دفـــتر در عشـــق علم كه                    مائي همـــدرس اگر اوراق بشوي
ه بـه جايگـاه و پايگـاه        بي« تـوان   شـاعر، نمـي  ) جغرافيـايي  -تـاريخي (شـك بـدون توجـ
در اينجا منظور از موقعّيت تاريخي . اندازي روشن از جمالشناسي شعر او به دست آورد چشم

هاي تاريخي و جغرافيايي انبوهي كه هر شـاعر،   و جغرافيايي شاعر، تحليل مرسوم و پشتوانه
نگري  ان اتكّا بخشيده است، يعني تجارب گرانباري كه در تكوين جهانخود و شعر خود را بد

. است تأثيرگذار بوده  -خصوصاً -هاي هستي و در نگاه جمالشناسانة او به پديده -خصوصاً -او
هاي كالم يك شاعر از رهگذر همين تجارب  ها و روساخت اجزا و عناصر متشكّله ژرف ساخت

هاي ادبـي روزگـار    د را در يك دورة فكري بر حيطة سنتيابد و ساية خو پشت سر ظهور مي
در يك نگاه كلّي مشهود است كه اغلب وانبوه شاعران در طول تاريخ، ناخواسته . گستراند مي

كه آن هموار كردن راه ظهور يك چهـرة برتـر يـا يـك نبـوغ      : اند يك رسالت مشترك داشته
  . فراگير بوده است

ت فرهنگـي برخـوردار نبـوده    بدين معني كه اين شاعران، از آ انـد،   نجا كه خود از جامعيـ
هاي حضـور و حيـات    اند حضوري پرتپش در تاريخ داشته باشند، لذا اسباب و زمينه نتوانسته

  . اند اند كه از جامعيت فرهنگي بهره يافته تپشناك نوابغي چون حافظ را فراهم ساخته
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از وسعت تماشا، تماشايي عميق است؛ يعني برخورداري  جامعيت فرهنگيو اين همان 
شـاعران برتـر ونوابـغ فكـري     . هاي جان و جنم حيات يـك ملّـت   ترين اليه در ژرفاي دروني

  .اند همواره از اين، جهان نگري و جان بيني بهره داشته
اند، يعنـي حاصـل تجـارب     شك دراين ميان راهياني ديگر، راه را بر آنان هموار ساخته بي

اند و خواسـته يـا    هاي دروني و بيروني، در منظر تماشاي آنان گذاشته خود را در همة حوزه
. تـري برخـوردار شـوند   هاي گستردهاند تا اين نوابغ از افقناخواسته در اختيار آنان قرار داده

. كنـد  همين وسعت ديد وهمين بالغت و برتري تماشا ست كه نوابغ را از ديگران متمايز مي
، در تبيين انسـان و عشـق وهسـتي و سرنوشـت     )ابدي -ازلي( شاعراني كه به تجارب عميق

اند كه ارتفـاع و   اند، سقف و ستون سراي تفكّر و آرمان هاي ملّت خويش را بر كشيده رسيده
هـاي فـردي و جمعـي بـوده      ارتقاي اين صحن و سرا، در گرو قامت همان تجارب و مكاشفه

  )58: 1388تميمي، .(»است
ن و پيشكسوتان رادر هيأتي برتر و شكوهمندتر پـيش روي  حافظ، تجارب اصيل پيشينيا

گيرند،  ناگفته پيداست كه هموارگران راه حافظ در يك مرتبه قرار نمي. مخاطبان نهاده است
شك موالنا و سعدي هر يك ،خود از معماران شگفتي آفرين كاخ مذهب و مقـرنَس شـعر    بي

ي آنان بر فضاي عـاطفي شـعر حـافظ بـوده و     اند؛ كه منظور نظر ما همانا تأثير و تجلّ فارسي
  . بس

اي خصوصي معطـوف   بديهي است نگاه حافظ به جهان هستي به حس شخصي در حوزه
بلكه به حيطة عواطف قومي و حتّي نوعي و جهان شمول راه يافته است؛و ايـن  . نمانده است

دارد، كه بيانگر نگـاه  تر  انساني تر و حتّي تر و مردمي تجارب و اين عواطف، گسترشي خالصانه
به قلمرو هستي شناسانة آدمي است، در پيوند با خيـال انگيـزي    حافظترِِ  تر و بنيادي عميق

  .  هاي شاعرانه و ترسيم اوضاع اجتماعي سياسي قرن هشتم فارس و ايران
است و حضـور آنـي    البتّه اجزاي اين نگاه عميق، در رهگذر تجارب تاريخي شكل يافته «

گيري او از تجارب پراكندة بسـياري   ي جامعيت فرهنگي و نگاه حافظ، حاصل بهرهندارد؛ يعن
از شاعران است كه ذوق برتـر و نگـاه فراگيـر حـافظ، بـه آنهـا سـامان و كليتـي مانـدگارتر          

  )  59: همان.(»بخشيده
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  حافظ شناسيهستي الگوي
 آن برِ ميراث او كه فرهنگي و تمدن يعني حافظ، جهان در شناسيهستي اساسي الگوي

 يعنـي  اي اسـت؛ اسـطوره  الگـوي  كيـ  »سـنتّي « هايفرهنگ و هاتمدن همه همچون است
 هـا، اسـطوره  اين ميانه در. اندانسان براي رفتار الگوي كه شودمي داده دست بهمثالي جهاني
 و سـرآغاز  كـه  ايازلـي  رويـداد  آن در كـه  اسـت  آفـرينش  اسـطوره  همان محوري، اسطوره

 رويـدادهاي  به كه است اسطوره اين. شودمي گزارش ستجهاني ا اين رويدادهاي سرچشمه
  . بخشدمي معنا و جهت زميني
 آن از هسـتند  نمـودي  بـاز  حقيقـت،  در زميني، اي جهاني اين رويدادهاي بنياد، و اين بر
 بسـتر  در و »اينجـا « آنچـه  همه بنابراين،. آن ناپايدار حقيقت از ستا نمودي اي ازلي رويداد
 ،»ازل در« ،»آنجـا « رويـدادهاي  در تقـديري،  الگـوي  يك به بنا دهد،مي روي گيتيانه زمان

 يـا  روح سرگذشت زميني درام پس،. است شده معنا و معين آن سرنوشت و طرح پيشاپيش
ــان ــه ج ــماني درام دنبال ــي -آس ــت ازل ــت آن سرگذش ــاي و اس ــن معن ــد آن در را اي  باي
  ) 28: 1377آشوري، (.»جست
 مهوشم جوانان عشق رياس يحال   سفرنيادراماام،يبهشت آدم من«

 يـك  در شـاعر  كيـ  شناسـي هسـتي  ينماياننده كه شعري دفتر عنوان به حافظ، ديوان
 سـنّت  كيـ  ديـدگاهي  از آن تأويـل  و جهان به اياسطوره نگرش بنياد بر ست،سنتّي جهان
 آن در وي كـه  سـت روحـاني  يسـفرنامه  يـك  معنـا بـدين  و دارد، قـرار  عرفـاني  بينيجهان

 گذرانده، سر از و شنيده و است ديده زندگاني ماجراهاي در كه را آنچه و خويش سرگذشت
  ) 33: همان(.»گويدمي باز

هاي حافظ شناسي  يكي از آفت) دربارة حافظ(اي سودمند در كتاب  استاد دادبه در مقاله
  : داند را ناديده گرفتن ايهام و طنز و ديگر لطايف شعر او مي

هر تعبير رندانه و هنرمندانة ايـن شـاعر   . هاستها و لطيفهشعر حافظه آميخته با دقيقه«
حافظ در . ها و طنزها داردها و تعريض ي در نكتههمال، دست كم در بسياري از موارد، رو بي

ها و بـه كـار گـرفتن تعبيرهـا،     ها و تركيب در انتخاب واژه. همتاست بازي دلپذير با الفاظ بي
هـاي لفظـي و   هدف او در ايـن كـار، رعايـت تناسـب    . انگيز دارد آميز و حيرت دقّتي وسواس

هـا بـر خـالف صـنعت     اين تناسب.معنوي به قصد هرچه مؤثّرتر ساختنِ سخن خويش است
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هاي بسياري از شاعران، به هيچ روي متكلّفانه نيسـت بلكـه هـم بـه زيبـايي سـخن او       بازي
  )  310: 1370دادبه، .(»افزوده و هم چنانكه هدف اصلي او بوده است

  در شعر حافظ ) حقوق بشر(عدالت اجتماعي 
  :نويسدظ، مياي به مناسبت روز بزرگداشت حافاستاد دادبه در مقاله

در نگاه حافظ و ديگر فرهيختگان و سخنگويان فرهنگ ايـران، كليـد گـنج سـعادت و     «
است ؛ و اگر اين امر تحقق يابد عدالت، تحقق مي يابد و با تحقق » كم آزاري«عدالت، همانا 

از حق آزادي و انتخاب بـاور گرفتـه تـا    . عدالت، هر كس، چنانكه بايد، به حق خود مي رسد
به همين سـبب كـه حـافظ مصـراعي بلنـد از اسـتاد سـخن و        . يت و ساير حقوق حق مالك

وام مي كند تا از بابـت نداشـتن زور مـردم آزاري، خـداي را     » گلستان«حكمت، سعدي، در 
» كـم آزاري «بيت سعدي كه خود نظريات اخالقي خويش را بـر بنيـاد اصـل    . سپاس گويد 

  :پرداخته است، چنين است
 كه زور مردم آزاري ندارم گزارمچگونه شكر اين نعمت

  :و بيت حافظ، چنين  
 كه رستگاري جاويد در كم آزاريست دلش به ناله ميازار و ختم كُن حافظ

  )66/10غ (
، حتـي  »آزردن « بر اين معنا كه هرگونـه  » …دلش به ناله ميازار«تاكيد حافظ در بيت 

آزردن دل كسي با ناله و زاري، كم آزاري و مردم آزاري اسـت و رسـتگاري جاويـد در گـرو     
پرهيز از هرگونه آزردن و آزاردادن است، نشان مي دهد كه دنياي آرماني حـافظ كـه همانـا    

داد و تهـي از ظلـم و    دنياي آرماني در فرهنگ ايراني است، دنيايي اسـت آكنـده از عـدل و   
اسـاس  . اسـت » مهـرورزي «الزمه كم آزاري . بيداد كه در آن هر كس به حق خود مي رسد

ايراني، كه فلسفه اشراقي و عرفاني اسـت، عشـق و مهـرورزي اسـت؛      فرهنگ ايراني و فلسفه
  ) 11: 1370دادبه، (.»عشق، هم بنياد هستي است، هم ابزار معرفت و هم مادر فضايل

كسي كه عاشقي كند و مهـر  . زي و عشق مي توان به معرفت و به كمال رسيد با مهرور 
او نسبت به خـود  است؛ » كم آزار«بورزد و به ديگران به چشم مهر بنگرد، مردم آزار نيست، 

، مهربانانه و مهرورزانه رفتار مي كند و به فضـايلي دسـت مـي يابـد كـه      و نسبت به ديگران
الزمه سعادت فرد و جامعه است، فضايلي كه الزمه تحقق پيام هاي انساني است كه در تمام 
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بـه ايـن   . آمـده اسـت  » حقوق بشراعالميه «بيانيه هاي انساني در طول تاريخ و از جمله در 
ه گفته حافظ حاصـل نديـدن حقيقـت و نتيجـه كـج      كه ب» جنگ هفتاد و دو ملت«ترتيب 

روابط مردم سايه مي افكند چرا انديشي است، پايان مي گيرد و آيين مهر و مذهب عشق بر 
  ؛كه

 آنجا كه كار صومعه را جلوه مي دهند
 در عشق خانقاه و خرابات فرق نيست

  ناقوس دير راهب و نام صليب هست
 هر جا كه هست پرتو روي حبيب هست

در چنين حال و هوايي است كه ارزش هايي چون نوعدوستي و تساهل و تسامح و مدارا 
حاكميت مي يابند؛ ارزش هايي كه جاي جاي در سخن حافظ شاهد آن توانيم بود،  …و 

  :مثل 
ردنهال دشمني بركن كه رنج بي شمار آ رددوستي بنشان كه كام دل به بار آ درخت

  :مثل و اكثر ابيات اين غزل، يا 
 مهر گردون افسانه است و افسون هده روز

 اي صـــاحب كرامـــت شـــكرانه ســـالمت
آسايش دوگيتي تفسير اين دو حرف است

 !نيكي به جاي ياران فرصت شمار ، يـارا   
 دي كــن درويــش بينــوا را  روزي تفقّــ

 با دوستان مروت با دشمنان مدارا 
ممكن است بگوييد اينها در  .را آكنده است» ديوان حافظ«و همانندان آنها كه سراسر 

عالم نظر است، تا چه حد رنگ عملي مي يابد و متحقق مي شود؟ اين پرسش در واقع، بيان 
  …ديگري است از دومين و در واقع سومين پرسش شما

در فرهنگ و ادبيات ايران همواره مفاهيم انساني برجسته بوده و نگاهي به شعرهاي  -
حقيقت است ؛ اما نگاهي به آنچه در جامعه مي گذرد و  روزگار قديم به خوبي گوياي اين

منتشر مي شود، حكايت  …آمارهايي كه از بي اخالقي ها، بدرفتاري ها، خشونت ها و
چگونه است كه اين مفاهيم ارزشمند در زندگي ما جاري نشده اند ، چرا همين . ديگري دارد

امعه ما و در زندگي هاي هنوز در ج» با دوستان مروت با دشمنان مدارا«يك مصراع 
بي گمان بارها اين شعار مقدس را كه در قالب يك بيت بيان شده  شخصي ما جايي ندارد؟ 

  :اين شعار را . است، شنيده ايد
 هر عيب كه هست از مسلماني ماست اسالم به ذات خود ندارد عيبي

  )همان(
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  انديشه هاي عرفاني حافظ
انسان در نخستين مرحله از سلوك از تمام جمـود و سـكون ناشـي از عقايـد تقليـدي و      

نگرد  موروثي به مقام شك و نقد وارد مي شود در نتيجه باورهاي پيشين خود را با ترديد مي
كند و در برابر راز هستي، عميقاً بـه معرفـت و درك حقيقـت     زدايي مي اندك حرمت و اندك

  : ين نكتة لطيف مي رسد كهشود و به ا نيازمند مي
 زين معما هيچ دانا در جهان آگاه نيست چيست اين سقف بلند سادة بسيار نقش

هاي خود در برابر اسرار هستي ابتدا بـه امكـان حـلّ ايـن مشـكل       انسان در سرگشتگي«
انديشد كه آيا كسي از اين راز سر به مهر پرده برداشـته اسـت؟ قطعـاً پيچيـدگي اسـرار       مي

  . كند آفرينش و ناتواني ادراك بشر و هيبت مشكل هستي حافظ را وادار به سكوت مي
 شد؟ چه پرسي كه دورِ روزگاران رااز كه مي د خموشدانحافظ اسرار الهي كس نمي

بي خبري انسان از اسرار هستي و سرنوشت خود، همواره براي او ماية بسي درد و دريـغ  
  . بوده است

 دريغ و درد كه غافل ز كار خويشتنم عيان نشد كه چرا آمدم كجا بودم
  )35: 1374يثربي، (

  هاي عرفاني  آموزه
  . عرفان، نگرشي هنرمندانه به جهان هستي و عبادت عاشقانة خدا به عنوان معشوق است

عرفان هم مانند هر دانش ديگر داراي رمز و راز و اصطالحاتي است كه عامة مردم با آنها 
آشنايي ندارند و عارف، تمثيل را به عنوان پل ارتباطي ميان عارف و عامي به كار مي گيـرد  

   : سواد كمك كند سواد يا كم رموز به تودة بيتا براي درك آن 
  كه خبر نبود از آن غفّال را      اصطالحاتي است مر ابدال را 

مي دانند كه بعد از مقام اول ،هر مقامي نتيجة مقام  هفت مقامعرفا، سير سالك را در  
پله : تا. ستهاي ترقّي نوسفران ا قبلي است اين مقامات ورزشِ اخالقي و تمرينِ سلوك يا پله

  .پله به ديدار محبوب بشتابند
  زير شمشير غمش رقص كنان بايد رفت       كانكه شد كشتة او نيك سرانجام افتــاد

  حافظ و مقامات عرفاني 
  



  » عرفانيات در ادب فارسي« پژوهشي  ميعل ةفصل نام 142
 

  توبه   -1
  خُمخانه بسوخت و همچو الله جگرم بي مي     كه كردم بشكست از توبهچون پياله دلم 

  ورع  -2
  هواي مغبچگانم در اين و آن انداختيدمي زين پيش    مي و مطرب ند ورعمن از 

  زهد  -3
  من كه بدنام جهانم چه صالح انديشم؟        رندان نوآموخته راهي به دهيست زهد

  فقر   -4
 تم        گَر بِه آب چشمة خورشيد، دامن تَر كُنَم فقرمگر چه، گَرد آلودشرم باد از هم  

  صبر  -5
  آري شود و ليك به خون جگر شود   صبرگويند سنگ لعل شود در مقام 

  توكُّل  -6
  بايــدش توكّـلراهرو گر صـد هنر دارد     و دانش در طريقت كافريست اتكيه بر تقو

  رضا  -7
  بعد از اين و شكر رقيب    كه دل به درد تو خو كرد و ترك درمان گفت رضامن و مقام 

محبت كامل سالك، نسبت به خداست و اين يعني قلب بنـده،   ثمرةرضا به قضاي الهي، 
  :تحت فرمان خدا قرار گيرد، به قول عارف صمداني باباطاهر همداني 

ــندد ــان پسـ ــي درمـ ــي درد و يكـ  يكـ
  من از درمان و درد و وصل و هجران 

يكــي وصــل و يكــي هجــران پســندد  
  پسندم آنچه را جانان پسندد

  مقام انسان 
هاي جهان است زيـرا  تمامي هستي، واسطة فيض و رحمت الهي به همة پديدهانسان در 

امانتدار عشق الهي است و اين مقام حتّي در خورِ فرشـتگان نيسـت، انسـان از عشـق الهـي      
حافظ همواره آرزو دارد كه چـون پرنـده اي بـه آسـمان وصـال      . سرمست و شيدا شده است

  . پرواز كند
 يدآســمان بــار امانــت نتوانســت كشــ    

  
ــد     ــه زدن ــن ديوان ــام م ــه ن ــار ب ــة ك  قرع

  )184/3غ (                       
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  كه در اين دامگه حادثه، چون افتادم طاير گلشن قُدسم چه دهم شرح فراق؟

  )317/2غ (
  عشق هنر اصلي انسان 

گـردد پـس عشـق    از آن جا كه حسن الهي و جمال سرمدي، موجب پيدايش عشق مـي 
رود و بـدون  انسان به واسطة عشق از فرشـتگان فراتـر مـي   . انسان استورزيدن برترين هنر 

  :  شودحاصل ميكاره و بيعشق تبديل به موجودي بي
  عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد  در ازل پرتو حسنت ز تجلّي دم زد -

  )152/1غ (                                                                                         
 گـويم فـاشعاشق و رند و نظربازم و مـي -

  
  روندگان طريقت به نيم جو نخرند -

  امتا بداني كه به چندين هنر آراسته 
  )311/2 غ(                        

  ست كه از هنر عاريقباي اطلس آن كس 
  )311/2غ (                                                                              

 طفيل هسـتي عشـق انـد آدمـي و پـري -
  

  بكوش خواجه و از عشق بي نصيب مباش

ــري    ــعادتي ببـ ــا سـ ــا تـ ــي بنمـ  اراداتـ
  )358/2غ (                        

  كه بنده را نخرد كَس به عيب بي هنري 
  )425/2غ (                                                                                          

اي از فكر و فرهنگ است كه جامعيت فرهنگـي او را فـراهم    هنر از منظر حافظ مجموعه
  . آورده و سرآمد همگان كرده است

 گـويم فـاشنظربـازم و مـيعاشق و رنـد و
  

 ام تا بداني كه به چندين هنر، آراسـته  
  )311/2غ(                                

  اهليت عاشق  
چنان كه عنايت معشوق در توفيق سالك موثّر است، اهليت سالك، نيز در شمول عنايت 

ت  حق تاثير دارد، و ميزان بهره مندي سالك از فـيض حـق،  متناسـب بـا اسـت      عداد و اهليـ
  . اوست

 نه هر كه چهـره بـر افروخـت دلبـري دانـد
  

 نه هر كه آينه سـازد سـكندري دانـد    
 )177/2غ(                                 
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 نه هر كه طرف كله كج نهاد و تند نشسـت
  

  هزار نكتة باريك تر ز مو اين جاست

كالهــداري و آيــين ســروري دانــد    
  )177/1غ (                               

  نه هر كه سر بتراشد قلندري داند
  )177/7غ (                                                                                        

  پايداري در عشق 
راز مشكالت عشق آن است كه آزموني باشد از جوهر و توانِ عاشق و بر اين اساس است 

  : اين كار نيستند، فراري سازد ست تا بيرونيان را كه شايستهو خونيكه عشق از اول سركش 
ــال ــودس ــهبا ب ــرو ص ــا در گ ــر م ــا دفت  ه

  
 رونق ميكده از درس و دعاي مـا بـود   

 )203/1 غ(                                
ل كنـد جفـاي خـزان نه هـر درخـت تحمـ 

  
 غالم همت سروم كـه ايـن قـدم دارد    

 )119/3غ (                                
بنابراين، عاشقي كه به حق شايستة اين عنوان باشد، در برابر مشـكالت عشـق پايـداري    

  : استقامت و وفاداري،از اصول و اركان مذهب عشق است. كندمي
 زاهدان معذور داريدم كه اينم مذهب است  من نخواهم كرد تَرك لعل يار و جام مي -

  )31/6غ (            
  لطف معشوق

گاه عارف در كمال نوميدي دچار قبض مي شود اما لطيفة نهاني لطف، او را به شـادماني  
  . رهنمون مي شود و رحمت و عنايت الهي وي را اميدوار مي كند

 گفتم حـديث آرزومنـديسحر با باد مي -
  
  نااميدم مكن از سابقة لطف ازل -

 به الطاف خداونـدي آمد كه واثق شو  خطاب 
 )440/1غ (                   

 كه زشت و خوبست پرده، كه پس كه داني تو چه
  )80/5غ (                 

  ) جبر(سرّ قدر 
جهان هستي از يك نظام ثابت برخوردار است كه جايگاه هر پديده در آن نظام از پـيش  

ز اسماء و صفات الهي است، با قهر تعيين شده است انسان در اين نظام اليتغير كه مظهري ا
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شود و اين نكته در ديوان حافظ بسامدي باال دارد و اين همان رازي اسـت  مي و لطف مواجه
  . كه نبايد آشكار گردد

 ام ده كــه نگارنــدة غيــبجــام مــي! ســاقيا
  

  ازسرّ غيب مشو نوميد چون واقف نيي! هان

 نيست معلوم كه در پردة اسـرار چـه كـرد    
 )140/5غ(                                       

  هاي پنهان غم مخورباشد اندر پرده بازي
  )255/5غ (                                                                                           

  نفي اختيار
  كند كه بنا بر سرّ قدر، انسان هيچ اختياري از خود ندارد گاه عارف به صراحت بيان مي

 در كــوي نيكنــامي مــا را گــذر ندادنــد
  

 انـد در پس آينه طوطي صـفتم داشـته  
  

  قسمت حوالتم به خرابات مي كند

ــر ده قضــا را   ــو نمــي پســندي تغيي  گــر ت
 )5/7غ (                                          

ــويمآنچــه اســتاد ازل گفــت بگــو    مــي گ
 )380/2غ(                                       

  هر چند كاين چنين شدم و آنچنان شدم
  )321/5غ (                                                                                           

  تسليم و رضا 
حال كه انسان مخصوصاً عاشق، در نظام كلّي از پيش تعيين شده اختياري نـدارد چـاره   

  . اي هم جز تسليم نخواهد داشت
 !جدا شد يارشيرينت كنون تنهانشين اي شـمع

   
ــد   ــا كردن ــي حضــور م ــي ب  چــو قســمت ازل

  

 كه حكم آسمان اين است اگرسازي وگرسوزي
 )454/10غ (                                       

 گر اندكي نه به وفق رضاسـت خـرده مگيـر   
 )256/6غ (                                         

  نصيبة ازلي 
گردد و ايـن  انسان در اين جهان به نسبت استعداد ازلي خود از فيض الهي بهره مند مي

  : جريان از ازل آغاز شده تا ابد ادامه دارد
 شُـويمكنون به آب مي لعـل خرقـه مـي

  
 توان انداختنصيبة ازل از خود نمي 

  )16/9غ (                                   
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  كاين سابقه پيشين تا روز پسين باشد كه حافظ را رندي بشد از خاطر آن نيست
  )161/7غ (                                                                                             

اين استعداد در سنّت هاي ادبي به بخت و طالع تعبيـر شـده اسـت كـه گـاه، نامسـاعد       
  .  نمايد مي

 مــــا، نيــــز دانــــيماآيــــين تقــــو
  

ــا نرســد  ــو دســت م ــه زلــف دراز ت  اگــر ب
  

 مدد دهد دامـنش آورم بـه كـف   طالع اگر 
  

 لــيكن چــه چــاره بــا بخــت گمــراه؟ 
 )418/2غ(                                     

 گناه بخت پريشان و دست كوتَه ماسـت 
 )23/4غ  (                                     

 طرب ور بكُشد زهي شرف گر بكَشد زهي
  )296/1غ (                                   

  عفو الهي
سالك بايد بدانـد كـه ايـن    .كندگان زمينة ظهور فيض الهي را فراهم ميگناه و نياز بنده

 صر تنها تاكيدي بر عفو و رحمت الهي است كه بزرگداشت گناه قصور و ق
ــرم ماســـت لطـــف خـــدا بيشـــتر از جـ 

  
 دوشــم نويــد داد عنايــت كــه حافظــا    

  
 دارم اميــد عــاطفي از جنــاب دوســت   

  

 !نكتـــة سربســـته چـــه دانـــي؟ خمـــوش 
 )284/5غ (                              

 بازآ كه من بـه عفـو گناهـت ضـمان شـدم     
 )321/10غ (                           

ــو اوســت  ــه عف ــايتي و اميــدم ب  كــردم جن
  )59/1غ (                            

  :نظر
در ديوان حافظ جايگاهي واال دارد علمـا  يكي از كليدي ترين اصطالحات عرفاني است و 

و فالسفه، حواس پنجگانه را وسيلة آگاهي مي دانند و از اين حواس بيشترين نقش بر عهدة 
حس بينايي است، عامة مردم سخن ارسطو را در خصوص موقعيت حساس چشم به عنـوان  

  .»شنيدن كي بود مانند ديدن«اند كه المثل پذيرفتهضرب
است آنگاه كـه نظـر بـه جهـان ظـاهري      » ديدار«سالمي هدف نهايي سلوك، در عرفان ا

  : احمد غزالي در سوانح مي گويد. اي است براي معرفت شهوديگردد مقدمهمعطوف مي
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  چون ديده بديد وانگهي كار افتد  اصل هم عاشقي ز ديدار افتد

  . حافظ هم مانند بيشتر عرفا بر اين باور است كه عشق از راه نظر پديد مي آيد
ــواگير ــم گشــت ه ــرغ دل  از راه نظــر م

  
 در نظر بـازي مـا بـي خبـران حيراننـد     

  

 نگه كـن كـه بـه دام كـه در افتـاد     !اي ديده 
 )110/2غ(                                         

 ننـد من چنيـنم كـه نمـودم دگـر ايشـان دا     
  )193/1غ (                                       

  : حافظ در اين نظربازي و ديدار، تمامي هدف آفرينش را در اين بيت بيان كرده است
 مراد دل ز تماشاي باغ عـالم چيسـت؟

  
 به دست مردم چشـم از رخ تـو گـل چيـدن     

  )393/4غ  (                                      
  رند و رندي 

 در حافظ. جم جام مغان و دير پيرمغان، است،مثل حافظ اساطيري هايساخته بر از رند،
 از را كامـل  انسـان   سـو  يـك  از. اسـت  داشته متعددي الگوهاي و هاانگيزه رند اين ساختن
 و جل الابالي، آسمان شخص كه اشقديمي معناي به را رند ديگر سوي از و گيرد،مي عرفان

مـي  طغيـان  دروغين و تحميلي ارزش هاي برابر در كه است گردنكش و آزاده حال عين در
تكلّف، تظاهر و  پادزهر سازد كهمي شخصيتي رندي و رند جامة در حافظ كالم يك در. كند

 برابر را رندي جا يك باشد درجسور مي و انديش عشق و پاكباز و اميدوار ريا است و سراسر 
 : كند ميمعرّفي  عشق با

 باشد هدايتموقوف كه كاريستعشق استمعذورنبردرنــــدي به راه ار زاهد

  )158/4غ (
 در رنـد . پنـدارد  مي خوانان قرآن از ديو فرار همانند را، رندي از زاهد فرار ديگر جايي در
 نظـر  بادي در كه است شگرف و ژرف چندان ولي. هست هم طنزآميزي شخصيت حال عين

  گردد نمي محسوس بودنش طنزآميز
  آن به كار خود به عنايت رها كنند ...    چون حسنِ عاقبت نه به رندي و زاهديست  -

  ) 196/4غ (
كه ديوان حافظ در واقع سفرنامة روح، از عالم قدسـي بـه سـرزمين مـادي و      نظر به اين

  . خاكي است
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  : طنز
به اوج زيبايي و دلنشـيني خـود   استادي حافظ در غزل است، غزل عارفانه در آثار حافظ 

رسد، مالحت، بالغت و فصاحت در كنار سادگي ويژة اشعار حـافظ از او شـاعري سـاخته     مي
حافظ بـه ظاهرپرسـتان   . است كه تقليد از شعرهاي سترگش را تقريباً غيرممكن كرده است

آميـزش   يـه كند و رياكاران و زاهدان و صوفيان را از دم تيغ تند و تيز مضامين كنا حمله مي
 .كند كنند، توبيخ مي گذراند و تمامي كساني را كه در جامعه به هنجار رفتار نمي مي

تـرين و   شـود، امـا طنـز بـه جـامع      در اشعار حافظ هجو به معناي خاص آن ديـده نمـي  
حافظ در نكوهش رياكـاران و زهدفروشـان در    .گراست ترين صورت خود در آنها جلوه جذاب
  :كنيم كه ابياتي از آنها را ذكر مي هايي كرده است افشاني

  ست روي و ريا وا بهتر از زهدفروشي كه در    و روي و ريايي نبوداباده نوشي كه در -
  اغتنام فرصت 

يعني رازي كه از شدت وضوح » دم غنيمت شمردن است«يكي از تفكّرات بديعي حافظ 
دوران عمر بشر، سال، ماه، شب، روز، ساعت، دقيقه و باالخره دم با شتاب . پنهان مانده است

توان گفت رگه هايي از تيرة فكر  مي. گردد گذرد و انسان هردم به مرگ نزديك مي مي
  :  ن و زبان حافظ تبلور يافته استدر ذه) خوشباشي(خيامي 

 وقت را غنيمت دان، آن قدر كه بتـواني -
 بنشين بر لب جوي و گذر عمر ببين -

 دانـي  دم است تاجان يك حاصل از حيات اي
 كاين اشارت ز جهان گذران ما را بس

  )53: 1378نامني، (
  تأويل پذيري شعر حافظ 

هنر اصيل آن است كه چون منشوري از هر جهت نور را بتاباند و تأللو داشته باشد ديوان 
ناميدند چنين ويژگي را در  مي» لسان الغيب«حاغظ كه از دوران او تا دوران اخير آن را 

خود دارد بدين معني كه هر خواننده با توجه به پايگاه اجتماعي و جايگاه علمي و 
داند در  كند و خود را با او همسو مي ش شعر حافظ را تفسير ميهاي هنري خوي برداشت

  . به خود حافظ انتقال يافته است) لسان الغيب(دوران اخير نام ديوان 
شعر حافظ آينه دار طلعت و طبيعت يك ملّت است، زندگي نامة جمعي يك قوم است «

ن و آزادانديش عارف همين است كه عاشق و غريب و اسير و آرزومند و مشتاق و ترسا و مؤم
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. »بينند و عامي و مست و هوشيار همگي نقشِ خويش را در آينة صافي شعر او مي
  ) 10: 1371خرمشاهي، (

 روز هجران و شـب فرقـت يـار آخـر شـد
 آن همه ناز و تنعم كه خـزان مـي فرمـود   

 آن پريشاني شب هاي دراز و غم دل

 زدم اين فال و گذشت اختر و كار آخر شـد  
 قـــدم بـــاد بهـــار آخـــر شـــدعاقبـــت در 

 همه در ساية گيسوي نگار آخر شد

  ) 637: همان(
اين غزل بهارانه كه با واژگان لطيف و مضمون هاي زيبا، براي خوانندگان مخصوصاً 

هاي روشن و  كنند افق عشّاقي كه با خلوص نيت آيندة خويش را از لسان الغيب استفسار مي
بينند اما به احتمال قوي و به قول مرحوم غني، اين غزل رنگ سياسي و  اميد وصال را مي

هاي اول به آخر رسيدن دوران سياه  تيرگي و ناهنجاري در مصراع اجتماعي دارد و همة
هاي دوم بيانگر پيروزي شاه شيخ ابواسحاق را  حكومت امير پيرحسين داللت دارد و مصراع

كند كه در غزلي ديگر در مرگ اين پادشاه دادگستر و اين نگار شاعرپرور گفته  روايت مي
  . است

 خوش درخشيد ولي دولت مستعجل بود بواسحاقي فيروزةراستي خاتم 

  )207/8غ ( 
  : لفظ و معني در شعر حافظ

برخي شاعران مانند انوري، خاقاني، كمال الـدين اسـماعيل لفـظ گـرا و بسـياري ماننـد       
اما حافظ فراتر از اين هم مضمون گرا و هـم  . باشند ناصرخسرو، عطّار و مولوي معني گرا مي
هاي شاعرانه، فكر و فرهنگ و اخالق سياست  انگيزي  معني آفرين است يعني عالوه بر خيال

  . كند ا هم در غزل بيان ميو اجتماع تاريخ ر
نديـــدميمـــن از ورع مـــي و مطـــرب -
 پـــــــــــــــــيش زايـــــــــــــــــن 

 گر مريد راه عشقي، فكر بدنامي مكن -

 هواي مغبچگـانم در ايـن و آن انـداخت    
ار      شيخ صنعان خرقـه رهـن خانـة خَمـ

 داشت

عظمت هنري حافظ اين است كه در عين سخنوري و رعايت لفظ جانب معنـي را فـرو   «
نگذاشته بلكه مقدم داشته است همـين اسـت كـه فرزانگـي هـاي او از درون شـعر زاللـش        

درخشد و حكمت و عبرت مي آموزد ظرايف مضمون پردازانة حافظ، ذوق زيباشناختي را  مي
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ــدگ     ــعر او مان ــه در ش ــد و آنچ ــي كن ــاء م ــاني    ارض ــر جه ــري و فك ــان فك ــت جه ار اس
  ) 39: خرّمشاهي.(»اوست

 چون جمع شد معاني گوي بيان توان زد عشق و شباب و رندي مجموعة مراد است

  ) 154/8غ (
هاي بي نظير حافظ كه گوياي اين مضمون اسـت بـه    حسن ختام اين مقاله يكي از غزل

  ... تا كه قبول افتد و در نظر آيد . گردد مخاطبان اهل ذوق تقديم مي
 من دوستدار روي خوش و مـوي دلكشَـم
 گفتــي ز ســرّ عهــد ازل يــك ســخن بگــو
ــا در ايـــن ســـفر مـــن آدم بهشـــتيم امـ 

ــر نباشــد ز ســا   ز و ســوزدر عاشــقي گزي
 شيراز،معدنِ لب لعل است و كـان حسـن  
 امازبس كه چشم مست در اين شهر ديده

 شهريست پركرشمة حوران ز شش جهـت 
بخـــــــــت ار مـــــــــدد دهـــــــــد 

 دوســــت ســــوي رخــــت، كشــــم كــــه
  عروسِ طبعِ مرا جلوه آرزوست! حافظ

 مدهوش چشم مست و مي صاف بـي غشَـم  
ــه دركشــم  ــه دو پيمان ــه بگويمــت ك  آن گ

ــق ج   ــير عش ــالي اس ــم  ح ــه وش ــان م  وان
ــم   ــان ز آتش ــمع، مترس ــو ش ــتاده ام چ  اس
 مـــن جـــوهرّي مفلســـم، ايـــرا مشوشـــم 
 حقّا كه مي نمي خورم اكنـون و سرخَوشـم  
 چيــزيم نيســت، ورنــه خريــدار هــر ششــم 
 گيســوي حــور، گَــرد فشــانَد ز مفرشــم    

  آيينه اي ندارم، از آن آه مي كشم

  :  گيري نتيجه
سفرنامة پرفـراز و نشـيب روح عاشـق از عـالم پـاك بـه       ديوان گرانسنگ حافظ به مثابه 

سرزمين خاك است، بر اهل نظر پوشيده نيست كه اين فرود از پيشگاه حضرت معشـوق بـه   
كشـد   مفهوم نزول نيست زيرا حافظ در اين زندگي خاكي حتّي چرخ بازيگر را به چالش مي

نه در جهان هستي، سرانجام به آنگاه با گشت و گذاري عاشقا. تا جهان را به مراد خود بسازد
  .جانب معشوق بازگردد

 طبع همان با را آن و گرفت خود از پيش عرفان از را »كامل انسان« عرفاني نظرية حافظ
»  ولـي « را لـب  تشـنه  رندان و كرد اطالق سامان سروبي رند بر خود ساز اسطوره آفرينشگر

  : ناميد
 واليت اين ازرفتند شناسانوليگويي كسدهدنميآبيرالبتشنه رندان
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  . است اهللا اولياء بلكه از كامل، انسان يا برتر انسان ،رندبه روايت حافظ، 
اي از فكر و فرهنگ است كه جامعيت فرهنگي او را فـراهم   هنر از منظر حافظ مجموعه 

جهان هستي از يك نظام ثابت برخوردار است كه جايگاه . آورده و سرآمد همگان كرده است
ر كـه مظهـري از     هر پديده در آن نظام از پيش تعيين شده است انسان در اين نظام اليتغيـ

شود و اين نكته در ديوان حافظ بسامدي اسماء و صفات الهي است، با قهر و لطف مواجه مي
يكـي از كليـدي تـرين اصـطالحات     . باال دارد و اين همان رازي است كه نبايد آشكار گـردد 

يوان حافظ جايگاهي واال دارد علما و فالسفه، حواس پنجگانـه را وسـيلة   عرفاني است و در د
آگاهي مي دانند و از اين حواس بيشترين نقش بر عهـدة حـس بينـايي اسـت، عامـة مـردم       

انـد كـه   المثـل پذيرفتـه  سخن ارسطو را در خصوص موقعيت حساس چشم به عنوان ضـرب 
  . »شنيدن كي بود مانند ديدن«

تكلّـف، تظـاهر و ريـا اسـت و      پادزهر سازد كهمي شخصيتي رندي و رند جامة در حافظ
 عشـق  بـا  برابر را رندي جا يك باشد درجسور مي و انديش عشق و پاكباز و اميدوار سراسر 

يعني رازي كـه از  » دم غنيمت شمردن است«يكي از تفكّرات بديعي حافظ . كند معرّفي مي
  . شدت وضوح پنهان مانده است

گـذرد و   عمر بشر، سال، ماه، شب، روز، ساعت، دقيقه و باالخره دم بـا شـتاب مـي   دوران 
  .گردد انسان هردم به مرگ نزديك مي

در ذهن و زبان حافظ تبلور ) خوشباشي(توان گفت رگه هايي از تيرة فكر خيامي  مي
وه حافظ فراتر از لفظ و معني هم مضمون گرا و هم معني آفرين است يعني عال. يافته است

هاي شاعرانه، فكر و فرهنگ و اخالق سياست و اجتماع تاريخ را هم در غزل  بر خيال انگيزي
درخشد و حكمت و عبرت مي  فرزانگي هاي حافظ از درون شعر زاللش مي. كند بيان مي

آموزد ظرايف مضمون پردازانة حافظ، ذوق زيباشناختي را ارضاء مي كند و آنچه در شعر او 
  . ن فكري و فكر جهاني اوستماندگار است جها
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