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 گفتار:پیش 

گفتگوها از سری گفتگوهایی است که به صورت مشترک میان جناب  یعنوان مجموعه« حافظ معنوی»

آقای دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی و جناب آقای کریم فیضی، با محوریت تفسیر اشعار حافظ صورت 

 گرفته است.

ده است، همچون سه یاین کتاب که به قلم کریم فیضی نگارش یافته و انتشارات اطالعات، آن را به چاپ رسان

که در  «شعاع شمس»و « مستی هستی و»، « سرشت و سرنوشت: »هاینام هاین مجموعه باز عنوان دیگر 

همین قالب و با مشارکت دکتر دینانی نگارش یافته و روانه بازار شده است، با استقبال جمع زیادی از اهل 

معرفت، فرهنگ و ادبیات مواجه گشت و توانست تا در ایجاد نگرشی نو درباره برخی از اندیشمندان و شاعران 

 .نقش مؤثر و قابل توجهی ایفا کند شاخص این سرزمین، همچون مولوی و خیام،

رسید تا در  یشیرازحافظ الغیب، خواجه به لساننوبت  غزلیات عاشقانه مولوی،و پس از تفسیر رباعیات خیام 

 پرتو خرد و عقالنیت، روایتی نو از دیوان غزلیات عاشقانه او ارائه شود.

 ان برجسته حوزه فلسفه و حکمت نظران و اندیشمنددکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی که از صاحب

محور در عصر حاضر شناخته می شوند. علت گرا و خردبه عنوان یک حکیم عقل هستند،اسالمی  -ایرانی 

هایی است که ایشان در حکمت ذوقی و بحثی و در حوزه عقل و ها و پژوهشعمده این شهرت نیز، تالش

رو به  و عقالنیت، در این سرزمین ورزیتا چراغ خرد انداند و به سهم خود، موجب شدهشهود به عمل آورده

 خاموشی ننهد.

در مجموعه گفتگوهایی هم که پیرامون غزلیات حافظ، با ایشان انجام پذیرفته است، این ویژگی بارز دکتر 

دینانی و اصالتی که برای عقل و آگاهی قائل هستند، بر روند و نوع تفسیر ایشان از غزل حافظ، تأثیرگذار 

 ه است.بود

ای که در شعر خود به کار برده است، موجب شده تا در مسیر از طرف دیگر، نوع غزل حافظ و تعابیر رمزگونه

تاریخ و توسط اشخاص مختلف، تفسیرهای متفاوتی از سخن او ارائه شود؛ تفسیرهایی که گاهی آنچنان از 

شان حتی از عهده خود حافظ هم انها و یافتن قدر مشترکی در میاند که جمع بین آنهم فاصله گرفته

 ساخته نیست!

ای کاماًل مستانه، عاشقانه و رندانه انتخاب از کسی پوشیده نیست که تعبیرات خواجه در غزلیاتش به گونه

 اند و همین امر سبب شده تا کار فهم معنای واقعی سخن حافظ، بیش از دیگران دشوار به نظر آید. شده
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موانعی که بر سر راه فهم و تفسیر غزلیات حافظ وجود دارد، باعث نمی شود که ها و اما همه این دشواری

، زبان با او، از تفسیر اشعارش دست کشیده و این کار را رها نماینددل و همافرادی از جنس خود حافظ و هم

 خوبی می شناسند. شناس بوده، قدر گوهرهای سخن را بههمیشه هستند کسانی که سخن بلکه

جناب دکتر دینانی که به جرأت می توان ایشان را گوهرشناس این دریای معانی دانست، با ذوق و اندیشه 

متعالی خود و با دقت نظری و احاطه کاملی که به حکمت ایران اسالمی دارند، از جمله بهترین افرادی 

 اشند.دارا می برا برای تفسیر سخن حافظ  کمال شایستگیهستند که 

الل گفتگوهای این کتاب، بیان های مطرح شده در خاگر چه سخنانی که دکتر دینانی در پاسخ به پرسش

کنند همه به صورت بالبداهه و بدون هماهنگی قبلی بوده است، اما باید توجه داشت که آشنایی و احاطه می

ن در امر گفتگو، باعث می شود تا و تجربه ایشا نظیر ایشان به مبانی حکمی و عرفانی و همچنین مهارتکم

 از درجه اعتبار باالیی برخوردار باشد. نتیجه نهایی آن،

ما بیش از این در مورد کتاب حافظ معنوی و روشی که مؤلف در تألیف و تهیه آن به کار برده است صحبت 

 ع می دهیم.ای که صاحب اثر در اول کتاب خود آورده است، ارجاکنیم و خوانندگان را به مقدمهنمی

هایی که در مورد هر غزل، به تفصیل در متن اصلی کتاب آمده است، متنی عالوه بر متن گفتگوها و صحبت

هم به صورت جداگانه و به عنوان یک مقدمه توسط جناب استاد به رشته تحریر در آمده است. این متن و 

ی ییک مقاله کامل در زمینه محتوا به عنوان «حافظ؛ انسان شناس بزرگ» ناممقدمه که می توان آن را با 

های ای برخوردار است که در ادامه به بیان برخی از ویژگیشعر و سخن حافظ به شمار آورد، از اهمیت ویژه

 پردازیم.آن می

ای است از آنچه در مقدمه دکتر دینانی بر کتاب حافظ معنوی به طبع رسیده است، در واقع چکیده و عصاره

متن کتاب و در قالب تفسیر اشعار، از زبان ایشان بیان گشته است. در این مقدمه به نکات ظریف و آنچه در 

اشاره شده و با فراهم آوردن مقدمات  –که در پس اشعار او نهفته است  –بدیعی از اندیشه و تفکر حافظ 

در حقیقت همان نظر  که منطقی به صورت کاماًل منسجم، بسیاری از ادعاهای مطرح شده در متن گفتگوها،

ها ترین آناز جمله مهم .اثبات گشته است ، به بهترین نحوو دیدگاه دکتر دینانی در مورد حافظ است

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می

 ها با موازین عقالنی؛های حافظ، در عین عاشقانه بودن آنها و سازگاری کامل آنعقالنی بودن سروده -

 وجه کاملی که او به قرآن داشته است؛باورهای دینی حافظ و ت -

 ماندگاری شعر حافظ به مناسبت معنویتی که در آن نهفته است؛ -
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 احاطه کامل حافظ به فرهنگ و معارف ایرانی، اسالمی و عرفانی؛ -

گری و دیگر صفات مذمومی که به او نسبت داده شده شخصیت واال و معنوی حافظ و انکار الابالی -

 است؛

 و مقام رفیعی که برای آن متصور است. معشوق حقیقی حافظ -

شخص حافظ و اشعار او در این مقاله آورده شده است، برخی مسائل  مورد که در افزون بر سخنانیهمچنین 

 است مورد اشاره قرار گرفته – که در طول تاریخ، محل بحث و اشکال واقع شده –مهم و عمیق فلسفی نیز 

در خالل متن  که ارزش و اهمیت این نوشتار را چندین برابر می سازد. آنچه به عنوان مسائل فکری و فلسفی

قرار گرفته است، در حقیقت مسائلی مهم و بنیادی هستند که با زبانی شیرین و  بحثدکتر دینانی مورد 

که این متن، باعث شده است  ،همها در کنار همه این ویژگینقش بسته اند.  کاغذ روان، به روی صفحهقلمی 

 عالوه بر اینکه به شعر و سخن حافظ اختصاص دارد، یک مقاله کامل فلسفی نیز محسوب شود.

مومی ه نسخه دیجیتالی این مقاله و انتشار آن در سطح عحسنات، ما را بر آن داشت تا به تهیّمجمله این 

و تعالی فکری جامعه کشورمان برداشته باشیم. بتوانیم گامی در جهت رشد  اقدام نماییم تا با این عمل

کرده  به فرهنگ و اندیشه این مرز و بوم –هر چند ناچیز  –توانسته باشیم خدمتی  که با این اقدامامیدواریم 

 اند، نهایت بهره و استفاده را برده باشیم.ای که پیشینیان برای ما به ودیعه نهادهو از میراث گرانمایه

زم می دانم از همه دوستانی که مرا را در تهیه این مقاله ارزشمند، یاری رساندند تشکر و در پایان نیز ال

عیب و اشکال نخواهد بود. بنابراین  بدونقطعًا ر شوم که حاصل این تالش، جا یادآوقدردانی کنم و همین

را اطالع دهند، تا در دات احتمالی نقاط ضعف و ایرا ان این متن، بر خود واجب شمرده وامیدوارم تا خوانندگ

 شاءالله.مورد اصالح قرار گیرد، ان آینده

 

 های تماس:راه

 مهدی زمانی( ایمیل پدیدآورنده(:                                   mahdizamani7@gmail.com    

 :نشانی وبسایت معرفت                                                            www.maarefat.com 

 :ایمیل وبسایت معرفت                                                            info@maarefat.com 
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 ناس بزرگحافظ؛ انسان ش

 داردهای آن و پیامی که برای خوانندگان خود کتابی است که اگر خواسته باشیم برای آموزه« دیوان حافظ» 

ای انتخاب کنیم، انسان شناس به معنای ژرف و گسترده این کلمه، بهترین عنوان خواهد بود. عنوان شایسته

بر  ،هجری تاکنون، بیش از هر شاعر پارسی گوای سخن گفته که از قرن هشتم حافظ با زبان غزل به گونه

ذهن و ضمیر مردم ایران اثر گذاشته است. شعر حافظ در عین این که از شور عاشقانه سرشار و لبریز است، 

 آورد.جهانی از خودشناسی را در خود نهفته دارد که به طور ضروری، خداشناسی شهودی را نیز به دنبال می

بدون  گویدمیمعنی معقول و محّصلی ندارد و کسی که از خداشناسی سخن  بدون خودشناسی، خداشناسی

دهد. اینکه خود را شناخته باشد، جز بازی با الفاظ و سرگرم شدن با کلمات تهی، کار دیگری انجام نمی

های خویش را درست است که خداوند سبحان، با صراحت تمام در کتاب خود اعالم داشته که آیات و نشانه

دهد و البته معلوم است که آیات آفاقی حق، به جهان بیرون از انسان اق و انفس به مردم نشان میدر آف

  شود و آیات انفسی را باید در درون نفس انسان جستجو نمود، ولی در سخن سبحانی حقمربوط می

 ای بس ظریف و لطیف وجود دارد که هرگز نباید از آن غافل بود.نکته –تبارک و تعالی  –

تردیدی نیست که میان درون و بیرون نوعی تقابل وجود دارد. بنابراین، آیات آفاقی و انفسی نیز با یکدیگر 

و آنچه بیرونی و درونی « انفس»و « آفاق»شوند، ولی هرگز نباید چنین پنداشت که تقابل متقابل شناخته می

اند و با هم برابر و یکدیگر قرار گرفته هایی است که دو طرف تقابل، در عرضشود، از نوع تقابلخوانده می

بیش از آنکه در  آنشوند. بلکه این تقابل، نوعی از تقابل است که دو طرف مساوی و هم رتبه شناخته می

 شوند.در طول یکدیگر قرار گرفته، نابرابر شناخته می ،عرض یکدیگر باشند

گردد مطرح می« باطن»و « ظاهر»یر عنوان توان گفت: این تقابل همان چیزی است که زمی دیگربه عبارت 

شود، هرگز هم عرض و هم رتبه نخواهد بود. هر ظاهری باطن دارد و و البته ظاهر با آنچه باطن خوانده می

هر باطنی نیز ظاهری، ولی همواره ظاهر، ظاهر است و باطن، باطن خواهد بود. رابطه میان ظاهر و باطن را 

لفظ و معنی آن به شمار آورد. لفظ از آن جهت که لفظ است، معنی نیست، توان از نوع رابطه میان می

اما لفظ و معنی همواره با  ؛شود، لفظ به شمار نمی آیدچنانکه معنی نیز از آن جهت که معنی شناخته می

 شود.یکدیگر مرتبط بوده، یکی در دیگری ظاهر و آشکار می

م معانی، به مراتب بیش از حوزه عالم الفاظ است. افزون توان داشت که وسعت و گستردگی عالتردیدی نمی

تر از جهان الفاظ و حروف بودن جهان معانی بر عالم الفاظ در این است که عالم باطن، پیوسته گشوده

اندیشند که ادراک و شهود انسان، به هر مرحله و هر شود. برخی از اندیشمندان متألّه چنین میشناخته می
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توان گفت: عالم معانی، می ترتیبهمواره دو گام پیش از آن قرار دارد. به این  ،معنی رسد،جایی که می

تر از عالم الفاظ و حروف است و جهان باطن نیز پیوسته بیش از جهان ظاهری به شمار همواره گسترده

 آید.می

 یک شاعر بزرگ با ذوق و خوش قریحه ایرانی، پیش از حافظ در این باب گفته است:

 جـهـانـی و از جـهـان بـیـشـیدر 

 

 همـچـو مـعـنـی کـه در بیــان افتــد 

 

 آورد.اما او را بسیار بیش از جهان به شمار می ،بینداین شاعر، معشوق خود را در جهان می

به مراتب بیش از  ،توان گفت که وسعت و گستردگی جهان انفسبا توجه به آنچه در اینجا ذکر شد، می

آیات آفاقی و آیات انفسی به رغم این که با یکدیگر متقابل شناخته  بنابراین،گستره عالم آفاق است. 

شوند. عالم درونی یا جهان شوند، مساوی و هم رتبه نیستند و آیات انفسی برتر از آیات آفاقی محسوب میمی

ست، در حالی که جهان بیرونی یا عالم ظاهری، فقط جایگاه بلکه عالم معلوم نیز ه ،ِم علمباطنی، نه تنها عاَل

 شود.معلوم شناخته می

اندیشند که: اگر حکما و فالسفه مسلمان، میان معلوم بالذات و معلوم بالعرض تفاوت قائل شده، چنین می

ی از معلوم گردد. وقتپذیرد، معلوم بالعرض به جهان بیرون مربوط میمعلوم بالذات در عالم درون تحقق می

شود، بدون هرگونه واسطه نزد نفس شود، منظور این است که آنچه معلوم خوانده میبالذات سخن گفته می

گردد، تنها به ناطقه حضور دارد، در حالی که معلوم بالعرض، به حکم اینکه به جهان خارج از ذهن مربوط می

و به همین جهت که از طریق واسطه  ددرگمعلوم می –که معلوم بالذات است  –واسطه صورت علمی آن 

 شود.شود، معلوم بالعرض خوانده میمعلوم واقع می

اگر بپذیریم که جهان بیرونی، تنها از طریق عالم درونی قابل شناسایی است، به این امر نیز اعتراف  اکنون

یرونی راه پیدا کرد. توان به شناخت و معرفت جهان بخواهیم کرد که بدون شناسایی عالم درونی، هرگز نمی

، «یخودشناس»یا « معرفة النفس»توان دریافت که بر اساس آنچه تاکنون در اینجا ذکر شد، به روشنی می

 تواند از شناخت و معرفت به خداوند تنها راه هستی شناسی است و کسی که خودش را نشناسد، هرگز نمی

 سخن بگوید. –تبارک و تعالی  –

از جهت مضمون و محتوا، بیش از هر چیز دیگر، یک « دیوان حافظ»یادآور شدیم که در آغاز این مقال 

آید. در اینجا ممکن است کسانی چنین بیندیشند که کتاب خود شناسی و معرفة النفس به شمار می

 شناختن خود، همانند شناختن هر چیز دیگری در این جهان، یک شناخت ماهوی است که به آسانی 
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دست آوردن جنس و فصل منطقی آن، به ادراک ذات و حقیقت آن رسید و کار تحقیق و  توان با بهمی

 پژوهش را در این راه پایان یافته تلقی کرد.

در میان  موجودشود و حداکثر به عنوان یک فرو کاسته می ،در این طرز تفکر، انسان در حد یک شیء

نسان یک موجود در میان موجودات دیگر نیست و گیرد، در حالی که اموجودات دیگر مورد بررسی قرار می

توان او را یک شیء به شمار آورد. شاید کسانی وجود داشته باشند که هر شخص دیگری را به هیچ وجه نمی

 ای روبرو شوند که با یک شیء مواجهه برقرار به عنوان یک شیء مورد توجه قرار دهند و با او به گونه

نگرند، به هیچ وجه خود را یک شیء گردند و در خود میقتی به خود باز میسازند، اما همین اشخاص ومی

شیء شناخته شوند نیز به شدت ناخرسند خواهند بود  ،آورند و از این که در نظر اشخاص دیگربه شمار نمی

 انسان است که هر فردی از افراد آدمی، از آن برخوردار است.های و البته این امر یکی از ویژگی

است. با این همه، به همان اندازه که دوست « ناظر»باشد « منظور»ع این است که[ انسان بیش از آن که ]واق

بیند. بنابراین، دارد ببیند، مایل است که دیده شود. اگر مردم دیگر او را به درستی نبینند، او خود را می

 نباشد.اش جز خودش، شخص دیگری شود، اگرچه ممکن است بینندههمیشه دیده می

شود، محدودیت او شود، اما هر گاه که دیده میبیند و هم دیده میتوان گفت انسان هم میبه این ترتیب می

گردد، زیرا دیده شدن و به حوزه ادراک درآمدن، مستلزم محدود بودن است، در حالی که در نیز آشکار می

افکند، به گونه ای دیگر نیز هر چیزی که نظر میزیرا ناظر به  .دیدن و به ادراک درآوردن، این استلزام نیست

رود و گسترده تر تر رود، افق دیدگاه او نیز پیش میتواند نظر کند و در افق دیدگاه خود هر اندازه پیشمی

 گردد.می

 ،ادراک کننده و ادراک شونده، از حیث هستی کلی،درست است که ناظر و منظور و عاقل و معقول و به طور 

شوند و براهین متین و محکمی نیز برای اثبات این ادعا اقامه شده است، ولی از یگانه شناخته میمتحد و 

گیرد. انسان همواره ناظر غیر از منظور است و منظور نیز در مرتبه و مقام ناظر قرار نمی ،لحاظ عالم اعتبار

شناسد. ]انسان[ یرقابل عبوری نمیاندیشد و پیوسته ناظر است و در اندیشیدن خود ایستگاه ثابت و مرز غمی

نماید، به درستی کند و به حکم ضرورت، توقف میحتی آنگاه که به یک مرز محکم و نفوذ ناپذیر برخورد می

شود و یا هستی داند که آن مرز، پایان هستی نیست و در ورای آن مرز، باز هم سخن از هستی گفته میمی

 گوید.است که خود سخن می

ها بی خبر نیست، زیرا سالک راه حقیقت، فقط علم و این است که سالک از راه و رسم منزل است آنچه مسلم

راه و  ،شوند و آنجا که آگاهی نباشدها معین و مشخص میآگاهی است و تنها در علم و آگاهی است که منزل
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یابند ولی را باز می کنند و جایگاه خودها در آگاهی معنی پیدا میمنزل نیز معنی نخواهد داشت. منزل

 گشاید.ماند و همچنان به سوی منزلی دیگر راه میها متوقف نمیآگاهی در هیچ یک از منزل

تواند از آن منزل رسد، مگر این که میشناسد و به هیچ مرتبه و منزلی نمیسالک آگاهی، ایستگاه ثابت نمی

این است که سالک آگاهی که در هیچ یک  دشومیبگذرد و به منزل دیگری دست یابد. آنچه موجب شگفتی 

او در همه  ،کند و درنگ کردن در یک جای معین را به هیچ وجه جایز نمی شماردها توقف نمیاز منزل

شناسد. به های وجودی خویش میها را جایگاهها عبور کرده است، اقامت دارد و آنهایی که از آنمنزل

جا دارد و در عین این که در همه  ،، بی جایی است که همه جاتوان گفت: سالک آگاهیعبارت دیگر می

 دهد.ها را محل اقامت همیشگی خود قرار نمیها اقامت دارد، هیچ یک از آنمنزل

العبور است، اما آنچه این راه پر دارد، بسیار سخت و صعببنابراین، راهی که سالک آگاهی در آن گام بر می

های تازه و دست یافتن به مشاهده جلوه های جدید و زد، امید رسیدن به منزلسانشیب و فراز را هموار می

پذیرد. راه سالک آگاهی بی پایان است، ولی به هیچ وجه ها هرگز تکرار نمیگوناگون است که هیچ یک از آن

 شود.اگر گفته شود که این بی پایانی، خود پایان راه شناخته می نیستگزاف 

گوید، به سختی این راه آگاه است و دشواری نشیب و فرازهای ن سالک آگاهی سخن میحافظ که خود به زبا

شناسد، ولی امید رسیدن به مقصود و دست یافتن به کعبه آرزوها به کوشش او در آن را به روشنی می

نجا زداید. در این بیت، به همین مسئله اشاره شده آهایش را میبخشد و خستگیپیمودن این راه شتاب می

 :شودکه گفته می

 گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد ناپدید

 

 هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور 

 

شود که آغاز و انجام داشته باشد. در جایی که از آغاز و انجام سخن به تنها هنگامی راه شناخته می« راه» 

پیوند ناگسستنی  ،کند. ]البته[ این تنها راه نیست که با آغاز و انجاممیان نمی آید، راه نیز معنی پیدا نمی

 ،بدون دیگری هاآناند که تحقق هر یک از پیوستهدارد، بلکه آغاز و انجام نیز آن چنان به یکدیگر وابسته و 

لی نخواهد داشت. حافظ به این مسئله عمده و فلسفی نیز اشاره کرده است، آنجا که معنی معقول و محّص

 گوید:می

 ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست

 

 امـجـرد انـذیـدارد، نپـاز نـه آغـچ رـه 
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ندارد، به پایان آن اشاره کرد؟ و اگر چنین است که آغاز بی پایان، معنی توان از چیزی که آغاز چگونه می

توان پایان را در آغاز آن جستجو کرد. شاید عارف معروف به همین لی ندارد، همواره میمعقول و محّص

 «.ترسند، ولی من از روز اول بیم دارمهمه از روز آخر می»گوید: مسئله اشاره کرده است، آنجا که می

این مسئله بنیادی نیز پی توان به جستجوی پایان پرداخت، به اهمیت اگر بپذیریم که در آغاز می اکنون

 خواهیم برد که پایان، جز بازگشت به آغاز چیز دیگری نخواهد بود.

ها آشنا نباشد، زیرا ذهن متعارف مردم وش آنگشاید این سخن برای بسیاری از اشخاص نامأنوس بوده، به 

تنها با معیار و مالک  راروند، آغاز و پایان هر چیزی عرف و لغت سر و کار دارند و از این فضا بیرون نمی که با

ولی اگر از همین اشخاص پرسیده شود که آغاز زمان کجاست و از چه زمانی، زمان  ؛سنجندزمان و مکان می

تی را که به عنوان آغاز زمان در نظر زیرا هر وق .آغاز شده است، پاسخ در خور و شایسته ای نخواهند داشت

 آغاز دیگری خواهد داشت. ،بگیرند، آن وقت، آغاز زمان نخواهد بود و خود آن وقت

از سنخ همان زمان بوده باشد.  ،توان برای زمان آغازی را در نظر گرفت که آن آغازهرگز نمی ترتیببه این 

ی را که به عنوان پایان زمان در نظر بگیرند، باز هم بعد این سخن در مورد پایان نیز صادق است، زیرا هر زمان

توان در نظر گرفت. بنابراین، فرض بی زمانی در آغاز و پایان زمان، خود مستلزم فرض از آن، زمانی را می

 زمان خواهد بود.

« زمانی بی»اگر کسی به ژرفای این سخن بیندیشد، به آسانی در خواهد یافت که آغاز و پایان زمان را، در 

شود، بازگشت به گذشته هرچه دورتر و نگاه به باید جستجو کرد و برای رسیدن به آنچه بی زمانی خوانده می

توان گفت: حرکت می دیگرآینده هرچه درازتر، نه تنها الزم نیست، بلکه بسیار بیهوده خواهد بود. به عبارت 

رساند، اما اگر این حرکت، عمودی پایان زمان نمیافقی به سوی گذشته و به طرف آینده، آدمی را به آغاز و 

باشد و به جای این که در طول زمان به گذشته و آینده بنگریم، به باطن زمان توجه کنیم و از بیرون خود 

و البته این  ،به درون خود راه یابیم، هم به آغاز و مبدأ زمان و هم به پایان و ثمره آن دست خواهیم یافت

پذیرد و در در دو قوس نزول و صعود انجام می –یک حرکت باطنی به شمار می آید  که –حرکت عمودی 

و آنگاه که هبوط و تعالی یا  ،پذیرداثر همین دو قوس نزول و صعود است که دایره کامل هستی صورت می

بازگشت به آغاز آن خواهد بود. در همین  ،گیرد، پایان یک حرکتنزول و صعود در یک دایره شکل می

 یابد.کند و عاشق به سوی معشوق راه میای و نزولی و صعودی است که تکامل معنی پیدا میحرکت دایره

جز در عالم  آنشود، آغاز و پایان در حرکت افقی که فقط نوعی گام برداشتن در امتداد زمان شناخته می

ی آغاز و بی پایان زمان محصور و ای بزنجیره تواند معنی داشته باشد. کسانی که در سلسلهوهم و پندار نمی



 
      (دینانی دکتر مقدمه) معنوی حافظ 11

کنند، از ورای این سلسله نیز آگاهی اند و به حکم این که به باطن و درون خود راه پیدا نمیمحبوس مانده

شناسد و آن را جز توانند از تکامل سخن بگویند! کسی که برای حقیقت زمان، باطن نمیندارند، هرگز نمی

تواند از آورد، چگونه میچیز دیگری به شمار نمی ،ها یا توالی آناتظهیک امتداد محض و پی در پی بودن لح

 خوانند؟می« جهان مطلق»و « عالم معنی»تکامل سخن بگوید و منتظر رسیدن به عالمی باشد که آن را 

دهد و جهان جدید و دنیای مدرن، حقیقت زمان را فقط در حرکت افقی آن مورد مالحظه و توجه قرار می

رود، به سرگردانی و تر میجهت در رسیدن به عالم معنی ناتوان مانده، هرچه در امتداد زمان پیش به همین

 گردد.اش افزوده میسرگشتگی

ما آیات خود را در آفاق »در کتاب خودش گفته است:  –تبارک و تعالی  –در سابق یادآور شدیم که خداوند 

تفسیر این سخن آسمانی، به این نکته بنیادی نیز اشاره  . در«دهیمها نشان میها، به آنو نفوس انسان

شوند. حافظ که به مناسبت در کردیم که آیات آفاقی، به بیرون انسان و آیات انفسی، به درون او مربوط می

خوانده و به همین مناسبت نیز با همین عنوان شهرت پیدا « حافظ»حفظ داشتن آیات قرآن کریم، خود را 

نی آیه مزبور توجه داشته، در آیات آفاق و انفس به تماشا پرداخته است. او بیرون را در کرده است، به مع

مند شدن از بیرون، لحظه به لحظه و گام به گام به پیش برده پرتو درون شناخته، راه درون را نیز با بهره

 است.

یوستگی دارند، بیرون و درون اصواًل به همان اندازه که آغاز و پایان در یک حرکت به یکدیگر وابستگی و پ

اند. اشتغال بی اندازه به یکی از این دو جنبه و غافل انسان یا ظاهر و باطن او نیز به یکدیگر وابسته و پیوسته

 ماند.گردد و انسان برای همیشه ناقص و ناتمام میماندن از جنبه دیگر، موجب خسران جبران ناپذیر می

چنانکه ظاهر محض و قشر بی مغز نیز به شمار ؛ طن خالص و صرف نیست]باید توجه داشت که[ انسان، با

ن انسان، به واسطه مفاهیم و آید. به همین دلیل است که هستی صرف و ذات بی قید و بدون تعّینمی

خالص خود، بدون این که در یک  تواند به خودِیهای ذهنی، قابل درک و دریافت نیست و کسی نمیصورت

 ر گرفته باشد، دست یابد و آن را برای دیگران آشکار سازد.موقعیت معین قرا

شود. این سخن به شود، پیوسته در یک موقعیت ظاهر و آشکار میواقع می« من»بنابراین، آنچه مرجع ضمیر 

گردد و تنها از یک حال از احوال هستی آشکار نمیمعنی این است که هستی صرف و خالص انسان، جز در 

تواند با مردم دیگر و موجودات جهان ارتباط برقرار کند و نسبت داشته باشد. به ه میاین طریق است ک

که یک  –سویدای خویش به تنهایی  توان گفت: شخص آدمی، در خلوت گاه خودی و سّرمی دیگرعبارت 
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م سخن دهد و با ظاهر شدن در یک موقعیت زمانی و مکانی با مردادامه نمی –آید پنهانی ویژه به شمار می

 گوید.می

اصطالحی است که سعدی شیرین سخن به زیباترین صورت، آن را در شعرش به کار « سّر سویدا»ترکیب 

برده و با همین اصطالح به خلوت گاه خودی خویش اشاره کرده است. خلوت گاه خودی، مظهر مقام کنز 

از آن خبر  –تبارک و تعالی  –مقام و جایگاه مخصوصی است که حق « کنز مخفی»مخفی است. البته عنوان 

 تواند مظهر و مجالی این مقام بوده باشد.داده است و انسان نیز تنها موجودی است که می

شناسیم که از شایستگی مظهریت و مجال بودن، برای مقام کنز مخفی برخوردار هیچ موجود دیگری را نمی

ست که هست؛ یعنی ظاهر یا باطن در آن بوده باشد. هر موجودی، چه در ملک و چه در ملکوت، همان ا

واحد و یگانه است. اگر ظاهر است، فقط ظاهر است و اگر باطن است، جز باطنی بودن، چیز دیگری در آن 

آید شود، اما انسان هم ظاهر دارد، هم از باطن برخوردار است. ]انسان[ از باطن خویش به ظاهر مییافت نمی

آید، احساس بیگانگی با ظاهر خود را ندارد، چنانکه از باطن به ظاهر می رود. وقتیو از ظاهر به باطن می

رود نیز احساس بیگانگی با خود را ندارد، زیرا ظاهر و باطن انسان دو وقتی از ظاهر خود به باطن خویش می

 شوند و مراتب هستی در یک موجود، در عین تفاوت ومرحله یا دو مرتبه از مراتب هستی او شناخته می

 اختالفی که با یکدیگر دارند، از نوعی اتحاد و یگانگی نیز برخوردارند.

توان آن ترین و دورترین شکاف و فاصله ای است که میفاصله میان ظاهر و باطن در وجود یک انسان، ژرف

میان  تر از فاصله ای است کهرا مورد شناسایی قرار داد. فاصله میان ظاهر و باطن انسان، بسی دورتر و ژرف

شود. حافظ از جمله کسانی است که به این مسئله توجه کامل داشته، عظمت انسان مشرق و مغرب دیده می

 بیند.و شگفت انگیز بودن او را نیز در همین امر می

گونه که یادآور شدیم، شیخ اجل سعدی نیز پیش از به ظهور رسیدن حافظ، به فاصله و تفاوتی که همان

خوانده است. این ترکیب « سویدا سّر»انسان تحقق دارد، توجه کامل داشته و باطن او را میان ظاهر و باطن 

نماید. شده، نیکوترین عبارتی است که از باطن انسان حکایت میتشکیل « ویداس»و « ّرِس»زیبا که از دو واژه 

که « سویدا»شد. واژه بر پنهان بودن امری داللت دارد که نباید برای اشخاص روشن و آشکار با« سّر»واژه 

توان آن را با آید نیز به معنی یک سیاه بسیار کوچک است که میبه شمار می« سودأ»مصّغر مؤنث از کلمه 

 خال سیاه در یک صورت زیبا قابل انطباق دانست.

 سّر»شود که شود، به این امر نیز اشاره میبا آنچه خال سیاه خوانده می« سویدا»در منطبق ساختن کلمه 

انسان همان مقام وحدت و بساطت و یگانگی است که تفرقه و پراکندگی و کثرت در آن نیست و « سویدای
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اگر نقطه خال سیاه به حکم بساطت و یگانگی صرف، قابل تقسیم نیست، باطن انسان نیز به هیچ وجه تفرقه 

که مظهر و مجالی کنز  آید و این همان مقام استو پراکندگی ندارد و مقام جمع الجمع او به شمار می

نیز به حسب آنچه در یک جمله ]= حدیث[ قدسی  –تبارک و تعالی  –و خداوند  ،شودمخفی شناخته می

؛ یعنی من گنجی «ُکنُت َکنزًا َمخفیًا َفَأحَببُت َأن ُأعَرف َفَخَلقَت الَخلَق ِلَکی ُأعَرف»نقل شده، فرموده است: 

 تا اینکه شناخته شوم. آفریدمسپس مخلوقات را  ،شومپس دوست داشتم که شناخته  ،پنهان بودم

به ظهور  –تبارک و تعالی  –پذیرفت، حق توان دریافت که اگر آفرینش صورت نمیاز این سخن قدسی می

از مقام غیب  –تبارک و تعالی  –گشت. به این ترتیب، حق پذیر نمیرسید و در نتیجه، شناختن او امکاننمی

رینش به ظهور رسید و تجلی خود را آشکار ساخت. ]در این میان[ تنها موجودی که ذات خودی با فعل آف

شود، انسان است که او نیز به حکم شناخته می –تبارک و تعالی  –مظهر کامل ذات و صفات خداوند 

به واسطه افعال و آثارش به  –آید که کنز مخفی او به شمار می –مظهریت و مجال بودنش از باطن خود 

رسد، اما این ظهور و آشکار شدن در سخن، به گونه ای ژرف و گسترده است که با افعال و آثار ر میظهو

ای کند، آنجا که با زیبایی خیره کنندهدیگر تفاوت چشمگیر دارد. شاعر عارف به همین مسئله اشاره می

 گوید:می

 نه ملک را حاصل ،منه فلک راست مسّل

 

 از اوستآنچه در سّر سویدای بنی آدم  

 

شود، به نظر شاعر عارف در سّر سویدای انسان چیزی نهفته است چنانکه در این بیت زیبا و ظریف دیده می

تواند به آن دسترسی پیدا کند، نه ملک از توانایی درک و دریافت آن برخوردار است. فرشتگان که نه فلک می

گفتند:  انسانشناسند. به همین جهت بود که پس از آفریده شدن سویدا ندارند و راز پنهان را نیز نمی سّر

به تسبیح و تقدیس ریز و تبهکار است، ولی ما پیوسته ای، خونپروردگارا! این موجودی که در زمین آفریده»

دانم، آنچه من می» :پاسخ شنیدند که گفت –تبارک و تعالی  –. بی درنگ از سوی خداوند «تو اشتغال داریم

 .«شما هرگز آن را نخواهید دانست

تواند آن را درک و دانستند، همان چیزی است که هرگز نمیآنچه در هنگام آفرینش، فرشتگان آن را نمی

را و اگر چیزی  استدریافت کنند؛ زیرا فرشتگان دارای قوه و استعداد نیستند، بلکه آنچه دارند بالفعل 

نداشته باشند، هرگز آن را نخواهند داشت. ]در نتیجه[ فرشته راز ندارد و سّر پنهان نیز برای او مطرح نیست، 

 داند نیز هرگز نخواهد دانست.م است و آنچه را که نمیم است، همیشه عاِلبلکه به هر چیزی که عاِل

ها سخن به میان امل آگاهانه درباره آنتوان از تکدر مورد موجودات ناسوتی نیز صادق است و نمی سخناین 

توان تردید روا داشت. به این اگرچه ]در[ تکامل زیستی برای موجودات جهان طبیعت هرگز نمی ؛آورد
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شود که سّر های انسان است و او تنها موجودی در جهان شناخته میترتیب، رازداری و رازمندی از ویژگی

گشاید و این همه، تفسیر این سخن گوید، رازهای دیگر را نیز میپنهان دارد و افزون بر این که راز می

خداوند متعال است که خطاب به فرشتگان درباره انسان فرمود: آنچه من درباره این موجود شگفت انگیز 

 دانید.دانم، شما نمیمی

اندازه که علت رازمند بودن انسان این است که ملک و ملکوت را یکجا در خود جمع دارد و به همان 

آید. کسی که ملک و ملکوت را در خود خو نیز به شمار میصفت و دّرندهشود، حیوانخو شناخته میفرشته

تواند رازگونه سخن جمع دارد، از ظاهر و باطن نیز برخوردار است و کسی که هم ظاهر و هم باطن دارد، می

گوییم: هرمنوتیک گ باشد. اینجاست که میهای قابل تفسیر نیز پیش آهنبگوید و در تأویل و تفسیر سخن

گوید. زبان شعر کند و هیچ موجود دیگری نیز جز انسان شعر نمیدر ساحت سخن انسان معنی پیدا می

تواند آدمی را از ظاهر به باطن راهنما شود و از باطن بیش از هر زبان دیگری راز آلود و رمزگونه است و می

تواند ژرفای باطن و سّر سویدای ِت زبان شعر، بس وسیع و گسترده است و میبه ظاهر درآورد. بنابراین، ساح

 انسان را در سطح جهان ظاهری منعکس کند و آن را آشکار سازد.

توانایی شگفت انگیز زبان شعر، تنها در این نیست که فاصله میان ظاهر و باطن و ملک و ملکوت را از میان 

سازد، بلکه از این توانایی نیز برخوردار است نسبت به یکدیگر هموار و آسان میدارد و راه این دو عالم را میبر

که جهان ظاهری را بیش از آنکه در واقعیت عینی هست، نمایان سازد و آن را در گستره عالم خیال در 

یرا شود، قابل مقایسه نیست، زگذارد. گستره عالم خیال با آنچه وسعت جهان عینی خوانده می معرض تماشا

پردازد، به هر سوی که در عالم خیال حد و مرز وجود ندارد و کسی که در عالم خیال به سیر و سفر می

 گردد.رود، با مانع و حاجب روبرو نمیمی

پذیرد و انسان به عالم خیال آن چنان وسیع و گسترده است که حتی امور ممتنع و معدوم را نیز در خود می

م را به تصور درآورد. فرض امور ممتنع و محال نیز در عالم خیال ممتنع نیست. تواند امور معدوآسانی می

آید. شاید به شود، فرض آن محال به شمار نمیدانند و باور دارند که آنچه محال شناخته میهمه مردم می

رده کتابی نوشته و در آن ادعا ک «ابن باجه»همین جهت بوده است که فیلسوف مسلمان و معروف اندلسی، 

است که عالم خیال، از عالم عقل برتر و گسترده تر است. ]گفتنی است[ نام این کتاب در فهرست آثار این 

فیلسوف آمده، ولی تاکنون کسی به آن دست نیافته است. راقم این سطور نیز برای به دست آوردن این 

دست یابد. شاید اگر این اثر به کتاب کوشش و تالش بسیار به عمل آورد، ولی با کمال تأسف نتوانست به آن 

ای به توانستیم از منظر جدید و تازهشد و ما میهای دیگری به روی عالم خیال گشوده میآمد، افقدست می

 این عالم بنگریم.
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حافظ از جمله اندیشمندانی است که نسبت به گستره عالم خیال آگاهی کامل داشته، به درستی وسعت آن 

تواند از وارد داند که هرگونه دیواری، هر اندازه بلند و محکم باشد، نمیو به خوبی میشناخته است. ارا می

شناسد. حافظ به بیند و شب و روز نمیشدن خیال جلوگیری کند، زیرا خیال برای خود مانع و حاجب نمی

 زیبایی هرچه بیشتر این مسئله را مطرح کرده و گفته است:

 راه نظر ببندم ،گفتم که بر خیالت

 بوی زلفت، گمراه عالمم کرد گفتم که

 

 رو است او، از راه دیگر آیدگفتا که شب 

 ر آیدـم اوت رهبـی، هـدانـر بـگفتا اگ

 

و نشان داده است  کردهبینیم که حافظ گستره عالم خیال را به زیبایی مطرح در این دو بیت، به روشنی می

های دیگری دارد که اگر کسی بتواند راه ورود خیال را به درون خود مسدود کند، خیال برای وارد شدن، راه

ها را تواند آنای زیاد است که کمتر کسی میها به اندازهکند. شماره آن راهها استفاده میکه به آسانی از آن

های ورود خیال به حوزه ادراک آدمی اگر ممتنع نباشد، ستن راهمورد شناسایی قرار دهد. به همین جهت، ب

 بسیار سخت و دشوار است.

، به عالم خیال «الدین سهروردیشهاب»البته این سخن شاعرانه حافظ بر این فرض استوار است که مانند 

اگر هماهنگ با شود، ولی انسان وارد می منفصل باور داشته باشیم و بپذیریم که خیال از بیرون به درون

یک امر درونی است و  ،صل باور داشته باشیم و بپذیریم که خیالبه عالم خیال مّت «صدرالمتأّلهین شیرازی»

شود، به هیچ وجه امکان آید، خالص شدن از آنچه خیال درونی خوانده میمخلوق نفس انسان به شمار می

 1پذیر نخواهد بود. 

اشاره کرده، بوی زلف معشوق را علت گمراهی خود در دو عالم به  حافظ در بیت دوم نیز به نیروی خیال

گوید، به تفرقه و پراکندگی عالم کثرت شمار آورده است. او وقتی از زلف سیاه و پریشان معشوق سخن می

برخالف وحدت و  ؛گیرددانیم که[ کثرت و پراکندگی در حوزه ادراک خیال قرار میکند. البته ]میاشاره می

 شود.های عقل شناخته میکه همواره معقول بوده، از ویژگی یگانگی

که نماد کثرت شناخته  –نکته جالب توجه این است که حافظ به همان اندازه که بوی زلف سیاه معشوق را 

شناسد؛ زیرا کسی داند، همان بوی زلف سیاه را هادی و راهنمای خویش نیز میگمراه کننده می –شود می

و از « متجلی»به « تجلی»تواند از داند، به روشنی میاگونی را تجلیات واحد حقیقی میکه کثرت و گون

 راه یابد.« وحدت»به « کثرت»

                                                           
 راقم از ،«سهروردی فلسفه در شهود و اندیشه شعاع: »به. ک. ر یکدیگر، با آنها تفاوت و خیال عالم باب در مالصدرا و سهروردی نظریه با آشنایی رای. ب1

 .سطور این



 
 حافظ؛ انسان شناس بزرگ 16

م است که توحید حقیقی، از کثرت به وحدت رفتن و از پراکندگی به یگانگی رسیدن این مسئله نیز مسّل

ی و خالص، چیز دیگری نبوده است. آنچه است. رسالت همه پیغمبران نیز جز رساندن انسان به توحید حقیق

باید در اینجا یادآور شویم این است که وسعت و گستردگی عالم خیال، هر اندازه چشمگیر و شگفت انگیز 

توان آن را با وسعت عالم عقل و ژرفای بی پایان احکام آن قابل مقایسه دانست، زیرا شناخته شود، هرگز نمی

کنده و به صورت متکّثر موجود است، در عالم عقل به صفت وحدت و یگانگی آنچه در عالم خیال به طور پرا

 تحقق دارد، برخالف آنچه ابن باجه اندلسی در کتابی که هنوز به دست نیامده، ادعا کرده است.

هر چیزی که در عالم خیال به طور پراکنده و کثرت موجود است، در عالم عقل به صفت وحدت و یگانگی 

ها را در عالم خیال به دست آورد. توان آنی چیزهایی در عالم عقل موجود است که هرگز نمیتحقق دارد، ول

با همه اهمیت و جایگاهی که در جهان دارد، معنی داری خود را توان گفت: عالم خیال به عبارت دیگر می

 د.توان سخن به میان آورمدیون عقل است، زیرا در جایی که حکم عقل نباشد، از معنی نمی

 :توان گفتشود، بلکه به طور کلی میاین تنها عالم خیال نیست که در معنی داری، مدیون عقل شناخته می

کند و آنجا که عقل مطرح نباشد، از معنی و هر چیزی که در جهان هست، تنها در پرتو عقل معنی پیدا می

و باالتر است، زیرا چیزی که معنی آید. معنی هر چیزی از خود آن برتر معنی داری نیز سخن به میان نمی

شود. معنی یک شیء یا یک کلمه، چیزی است که قابل اشاره حسی و ندارد پوچ و تهی و باطل شناخته می

در جهان مورد اشاره  –به واسطه حس یا خیال  –شود که در برخی موارد اشاره خیالی نیست و اگر دیده می

آید و البته معلوم از مصادیق معنی چیز دیگری به شمار نمی شود، شیء مورد اشاره، جز مصداقیواقع می

 شود.خوانده می« معنی»غیر از آن چیزی است که « مصداق»است که 

اند گزاره های صادق و برخی از فیلسوفان مغرب زمین، مصداق را به جای معنی نشانده، از این طریق خواسته

یری فکری، یک خطای آشکار است. از مصداق به سوی معنی که البته این موضع گ ؛معنی دار را توجیه کنند

به بررسی این مسئله « فلسفه و ساخت سخن»آید. ما در کتاب رفتن، خود یک امر بی معنی به شمار می

 پردازیم.ایم و اکنون در اینجا به آن نمیپرداخته

وجه با گستره خیال قابل مقایسه  شود، این است که وسعت عالم معنی، به هیچآنچه در اینجا به آن اشاره می

توان گفت ای از عالم معنی بوده، در واقع مینیست و جهان خیال با همه وسعت و گستردگی خود، جلوه

 آید.نوعی هبوط و تنزل از آن عالم به شمار می

از عقل  شود. البته معنیظاهر و آشکار می ،گردد و به واسطه عقلعالم معنی، به ساحت عالم عقل مربوط می

نیز باالتر است، زیرا عقل بدون معنی در واقع عقل نیست، ولی البته در جایی که عقلی مطرح نباشد، از معنی 
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دریچه عالم  ،عقل :توان گفتتوان سخنی به میان آورد. با توجه به آنچه تاکنون در اینجا ذکر شد، مینیز نمی

شود و عقل آن ز دروازه عقل به شهرستان هستی وارد میمعنی است و این عالم بی پایان و بدون آغاز، تنها ا

 سازد.را موجّه و معقول می

گونه تردید نیست که همه افراد انسان، با عالم معنی سر و کار دارند و کسی ]از سوی دیگر[ جای هیچ

همه، حقیقت این جهان ادامه دهد. با این تواند بدون دست یافتن به نوعی از معنی، به زندگی خود در نمی

شناخته شده نیست. همه اشخاص برای رسیدن به حقیقت معنی  ،نه ذات آن برای اشخاصمعنی و ُک

 یابد.های آن دست میای از وجوه و جلوهکنند، ولی هر کس فقط به وجه یا جلوهکوشش و تالش می

خود را نیز در این  انسان تنها موجودی است که در این جهان همواره در جستجوی معنی بوده، همه کوشش

شود، درک ای که با آن روبرو میراه به کار برده است. با این همه، معضل بزرگ و مشکل بغرنج و پیچیده

کند. به عبارت دیگر حقیقت خود و دریافت معنی خویش است ]و آدمی[ در این باب احساس ناتوانی می

اشته و کامیاب شده است، ولی خودش برای توان گفت: انسان در حل بسیاری از مسائل جهان توفیق دمی

 آید.ترین مسئله به شمار میترین و پیچیدهای است که بغرنجخودش، مسئله

گردد، ولی انسان به عنوان موجودی که در حل موجودی که مسئله ندارد، خود او نیز برای خود مسئله نمی

آید. شود و از عهده حل آن نیز برنمیسئله میکند، خود برای خود مبسیاری از مسائل، نقش اول را ایفا می

دارد، بنابراین، موجودی که همواره در جستجوی معنی بوده و پیوسته در طلب شناخت و معرفت گام بر می

 گردد.شود و به ناتوانی خود در مورد حل آن آگاه میخودش برای خودش مسئله می

گشت و برای دست یافتن به میوه آن مبادرت به کوشش شاید اگر آدم ابوالبشر به درخت معرفت نزدیک نمی

کرد، مسئله و اگر هبوط را تجربه نمی ؛ماندشد و در جّنت بداوت باقی میکرد، با کیفر هبوط روبرو نمینمی

یابد و البته حاصل و دست آورد دار نبود. تجربه هبوط، تجربه بزرگی است که فقط انسان به آن دست می

و شکوهی است که هیچ عظمت و شکوهی در عالم با آن برابر نخواهد بود. سرنوشت آدم این تجربه، عظمت 

هایی است که تا پایان جهان در این کره خاکی قدم ابوالبشر در این هبوط و آن تجربه، سرنوشت همه انسان

 کنند.گذارند و سرانجام از آن عبور میمی

ای ویژه و شگفت انگیز کنجکاوی و نسبت به آن به گونه اندیشدحافظ که درباره سرنوشت انسان پیوسته می

دارد، از این مسئله غافل نبوده و در خالل غزلیات حکیمانه خود آن را مطرح کرده است. او گاهی به طور 

 گوید:ای صریح و آشکار به این مسئله اشاره کرده، چنین میتلویح و در برخی موارد به گونه
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 گندم بفروختپدرم روضه رضوان به دو 

 

 من چرا ملک جهان را به ُجوی نفروشم؟ 

 

حافظ در مطلع همین غزل، به رنج تجربه هبوط نیز اشاره کرده، از چگونگی احوال و رنجوری خود خبر داده 

ای ای از رنج تجربه زندگی است که او به گونهنشانهاست. خون دل خوردن و در عین حال خاموش بودن، 

 گوید:و میکند زیبا بیان می

 من که از آتش دل چون ُخم ِمی در جوشم

 

 خورم و خاموشممهر بر لب زده خون می 

 

سوزد و در اثر آن سوزش، همانند یک خم پر از توان داشت که وقتی حافظ از آتش دل خود میتردیدی نمی

نیز سوزندگی است،  کند. البته خصلت عشقجوشد، فقط به حالتی از احوال عاشقانه خویش اشاره میِمی می

توان تنها در سوزش عشق و درد فراق معشوق اما آیا رنج تجربه هبوط و سختی زندگی این جهان را می

 خالصه و محدود کرد؟

توان گفت اگر همه شئون زندگی، عشق نباشد و برای زندگی معانی مختلف و در پاسخ به این پرسش، می

توان تردید داشت که عشق، شکوهمندترین شعله ر این مسئله نمیاطوار گوناگونی را بتوان در نظر گرفت، د

بازد. عشق، کیمیایی است همه چیز در برابر آن رنگ می ،گردددرخشان زندگی بوده، آنجا که جلوه گر می

زداید. کند و هرگونه شائبه غیر انسانی بودن را از آن میر زندگی را هرچه بیشتر خالص و تمام عیار میکه َز

توان حکم کرد که در آنجا زندگی شود، بی درنگ و به آسانی میدر جایی عشق و محبت مشاهده می وقتی

بدون شناخت و  ،زیرا عشق است؛شته گانسانی جریان دارد و همه چیز بر اساس شناخت و معرفت استوار 

 آید.پذیرد و بدون تردید از آثار آشکار شناخت به شمار میمعرفت تحقق نمی

شتباهات رایج در روزگار ما این است که برخی اشخاص، عشق را در مقابل عقل ]قرار داده[ و دشمن یکی از ا

نه تنها با  ،گویند! در حالی که عشقها با یکدیگر سخن میاند و از تضاد و ناسازگاری آنشناخت پنداشته

آید. البته عقل به شمار میتضاد و تقابل ندارد، بلکه از آثار بارز و آشکار خرد و شناخت  ،عقل و شناخت

تواند های زندگی دنیوی و ناسوتی محبوس و گرفتار شده است، میمحدود و مقّید که تنها در یکی از حوزه

که عین آزادی و تعالی  –در مقابل عشق قرار گیرد و با آن ناسازگاری داشته باشد، اما عقل در گوهر خود 

به هیچ وجه با عشق در تضاد نیست و هرگز با آن  –ل دارد طلبی است و به ارزش زیبایی نیز آگاهی کام

 ناسازگاری ندارد.

توان دریافت که عشق، یک خصلت انسانی است و هیچ موجود دیگری از این خصلت برخوردار از اینجا می

 نیست. در میان جمادات و نباتات و حیوانات، عشق وجود ندارد. تاکنون کسی از جماد و نبات و حیوان عاشق
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توان داشت که در میان موجودات، نیروی جاذبه وجود دارد و بسیاری از نمیسخن نگفته است. تردیدی 

 گیرد.اوقات یک موجود جمادی تحت تأثیر نیروی جاذبه موجود دیگری قرار می

های جنسی ای دیگر صادق است. در میان حیوانات نیز کششاین سخن در مورد موجودات نباتی نیز به گونه

ها تنها بر اساس نیروی غریزه و کشش شود. زندگی آنای روشن و آشکار دیده مینیروهای غریزی به گونهو 

های م است، این است که نیروی جاذبه و کششکند، اما آنچه مسّلشود و ادامه پیدا میجنسی تأمین می

آید، زیرا نیروی جاذبه و شود، عاشق به شمار نمیربا کشیده میجنسی، عشق نیست و آهنی که به سوی آهن

به طور طبیعی و غریزی  هاآنآگاهی ندارند و فعل  ،های خودهای جنسی، نسبت به جذب و کششکشش

 پذیرد.صورت می

ای تحت همین عنوان به رشته نگارش درآورده و در آن ادعا کرده است که رساله «الرئیس ابوعلی سیناشیخ»

سریان دارد. البته منظور این فیلسوف بزرگ، از آنچه آن را ساری عشق در همه موجودات جهان جریان و 

های طبیعی و غریزی است که با خواند، همان جذب و انجذاب و کششبودن عشق در همه موجودات می

شود تفاوت دارد. خود ابن سینا نیز به تفاوت میان عشق انسانی و آنچه جذب و آنچه عشق انسانی خوانده می

به « االشارات و التنبیهات»شود، آگاهی کامل داشته، در نمط نهم کتاب ت خوانده میکشش در موجودا

توضیح عشق انسانی و عرفانی پرداخته است. عشق انسانی، بر اساس شناخت و معرفت نسبت به معشوق 

 گیرد، در حالی که جذب و انجذاب ساری در موجودات، مسبوق به شناخت و آگاهی نیست.شکل می

ای که در این جهان وجود دارد، از نوعی آگاهی هرگونه جاذبه و غریزه :ممکن است گفته شود در اینجا

شود. در پاسخ به این پذیرد، درست و بهنجار شناخته میبرخوردار است و در نظام آفرینش آنچه انجام می

تکوینی دهد، از نوعی آگاهی سخن باید گفت: درست است که هر موجودی نسبت به آنچه انجام می

برخوردار است، ولی در میان همه موجودات این جهان، غیر از انسان، هیچ موجود دیگری علم به علم ندارد و 

 داند، آگاه نیست.از آگاهی خود نسبت به آنچه آن را می

ای شوند و در مرتبهتوان گفت: حتی حیوانات که برتر از جمادات و نباتات شناخته میبه عبارت دیگر می

به  حیواناتتوان داشت که دانند. تردیدی نمیدانند که میاند، علم به علم خود ندارند و نمیتر قرار گرفتهباال

شناسند، ولی شناختن ها را مینسبت به رفع نیازهای زیستی خود توانایی دارند و در نتیجه آن ،حکم غریزه

شود خوانده می« علم مرکب»که  –به علم  شناسند و در واقع از علمرفع نیازهای خود نمیخود را نسبت به 

جز علم به علم چیز دیگری نیست و  ،در حالی که اساس آگاهی ؛اند و از آن نصیبی ندارندبی بهره –

 شود.موجودی که نسبت به علم خود عالم نیست، در واقع یک موجود آگاه شناخته نمی
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شود و علم مرکب به شمار به علم خوانده می مدار و مالک مسئولیت و تکلیف نیز همان چیزی است که علم

شود، فاصله گرفتن انسان از خود های انسان شناخته میآید. در علم به علم که آگاهی نام دارد و از ویژگیمی

اندیشد و در کند و در همین توانایی فاصله گرفتن از خود است که انسان درباره خود میمعنی پیدا می

 شود.مسئله می نتیجه، خودش برای خودش

گیرد و تفاوت آن با آنچه غریزه و نیروی جاذبه در همین آگاهی به خویشتن است که عشق انسانی شکل می

معنی ندارد و هیچ « امید وصال»و « غم فراق»گردد. در غریزه و نیروی جاذبه، شود، آشکار میخوانده می

 ،دار روایت کند. انسانای معنیی خود را به گونهموجودی، غیر از انسان، در جهان نتوانسته است رنج و شاد

تواند خودش را روایت کند تواند خودش را روایت کنند. ]انسان[ از آن جهت میتنها موجودی است که می

به واسطه این است  خودشتواند از خودش فاصله پیدا کند و باالخره توانایی فاصله گرفتن انسان از که می

 داند، آگاهی دارد.ها را میخود برخوردار است و نسبت به آنچه آنکه او از علم به علم 

تواند خود را روایت کند که به علم خود نسبت به اشیاء عالم ]برتری داشته[ باشد و در نتیجه تنها کسی می

دهد بتواند خودش را موضوع مطالعه و بررسی خودش قرار دهد. کسی که خود را مورد بررسی خود قرار می

تواند به عنوان یک ناظر بی طرف در خویش بنگرد، از این توانایی نیز برخوردار است که خود را روایت یو م

 کند.

هایی که اند. عشقاند، عشق خویش را روایت کردهایم و اشخاصی که عاشق بوده]ما[ روایت عشق را شنیده

کند. اهی نباشد، عشق نیز معنی پیدا نمیها بوده است و آنجا که آگتاکنون روایت شده، نتیجه آگاهی انسان

شود، عشق های انسان شناخته میگونه که آگاهی و علم به علم از ویژگیتوان گفت: همانبه این ترتیب می

گوید و آن نیز یک خصلت انسانی است و هیچ موجود دیگری در این جهان غیر از انسان از عشق سخن نمی

 را تجربه نکرده است.

اند بهرهحتی فرشتگان مأل اعلی نیز از عشق بیاندیشد که ه این مسئله توجه داشته، چنین میحافظ نسبت ب

 :گویدشناسند. او با صراحت تمام نظر خود را در این باب ابراز داشته، میو آن را نمی

 فرشته عشق نداند که چیست، ای ساقی!

 پیاله بر کفنم بند، تا سحرگه حشر

 

 خاک آدم ریزبخواه جام و گالبی به  

 به می ز دل ببرم، هول روز رستاخیز

 

به  الهیفرشته را از عشق بی خبر دانسته، معتقد است این موجود ملکوتی و  ،بینیم که حافظدر اینجا می

خبری ساقی است و هنگامی که او ساقی را از بی ،شناسد. مخاطب حافظ در این سخنطور کلی عشق را نمی
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گوید: جامی پر از شراب بردار و بخشی از شراب آن را به عنوان سازد، میه میفرشته نسبت به عشق آگا

 گالب بر خاک آدم بریز!

بیند، زیرا وقتی عشق را مخصوص به انسان در اینجا حافظ میان عشق و مستی ارتباط و پیوندی محکم می

خت و ناگسستنیی که میان خواهد که به حکم پیوند سشناسد، از ساقی میهای او میداند و از ویژگیمی

عشق و شراب وجود دارد، خاک آدم را که عشق از آن برخاسته است، با شراب آغشته سازد. حافظ به این 

ای از می در هنگام مرگ بر کفن او ببندد و چنین خواهد تا پیالهکند و از ساقی میحد بسنده نمی

 ستاخیز را از دل خود بیرون کند.تواند هول و ترس روز رمی میاندیشد که به واسطه آن می

آید، این است که وقتی کسی روز رستاخیز و حشر کبری را به آنچه در اینجا به عنوان یک پرسش پیش می

تواند امیدوار پذیرد و ترسی سهمناک از آن در دل دارد، چگونه میعنوان یک اصل بنیادی و مهم دینی می

، هول روز رستاخیز از دل و درونش بیرون رود و آرامش پیدا کند؟ باشد که با بسته شدن پیاله می بر کفن او

گونه تردید نیست که جام می و شراب انگوری، نه تنها ترس سهمناک و هول روز قیامت را جای هیچ

از دل بیرون  –اگر افزایش ندهد  –تواند از دل اشخاص بیرون ببرد، بلکه هیچ گونه ترس دیگری را نیز نمی

 برد!نمی

کند گوید، به چیزی اشاره میوقتی از می و جام شراب سخن می ،هم در موارد دیگر اینجا ]و[فظ، هم در حا

نام گذاشت. در سابق یادآور شدیم که معرفت و شناخت « شراب شناخت»و « ِمِی معرفت»توان آن را که می

به اشیاء و موجودات جهان علم  انسان، با شناخت هر موجود دیگری تفاوت دارد، زیرا انسان افزون بر این که

دارد، به علم خود نسبت به این اشیاء و موجودات نیز عالم است و این همان چیزی است که آگاهی نامیده 

 آید.های انسان به شمار میشود و از ویژگیمی

از  اهیگتواند با داشتن این آشود، در این است که انسان میخوانده می« علم مرکب»اهمیت این آگاهی که 

کند که به واسطه آن هرگونه قید و توانایی دیگری پیدا می ،خودش فاصله بگیرد و با فاصله گرفتن از خود

ها و بو البته هنگامی که زنجیر خیاالت و اوهام و قید و بند تعّص ،دارداش برمیبندی را از پای فکر و اندیشه

گردد. شود و چشم او به روی حقیقت گشوده میها میها از پای اندیشه برداشته شود، انسان آزاد و رعادت

شود، همان چیزی ها خوانده میها و عادتباین حالت رهایی و آزاد شدن از آنچه قیود اوهام و زنجیر تعّص

که علم به  –آید و سبب این مستی نیز جز معرفت و آگاهی به شمار می« مستی»است که در نظر حافظ 

 چیز دیگری نخواهد بود. –شود علم یا دانش مرکب خوانده می
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در سابق به این مسئله نیز اشاره کردیم که منشأ پیدایش عشق، شناخت و معرفت است و آنجا که معرفت 

کند. به این ترتیب، عشق نه تنها با عقل متعالی و شناخت واقعی ناسازگار نیست، عشق نیز معنی پیدا نمی

ست، بلکه سرچشمه پیدایش آن را باید در عقل متعالی و شناخت حقیقی جستجو کرد. دلیل این ادعا آن نی

عاشق نگشته و روایت عشق جز با زبان انسان، از هیچ زبان  ،است که هیچ موجود دیگری در این جهان

 دیگری به گوش نرسیده است.

توان به آن دست یافت، به واسطه یگری نمیشود و در هیچ موجود دخصلت انسانی شناخته می ،اگر عشق

مخصوص به انسان است و فصل مقّوم او  –آید که عقل متعالی به شمار می –این است که منشأ پیدایش آن 

 شناسند و عاقل بودن را می« حیوان ناطق»شود. به این ترتیب، کسانی که انسان را به عنوان شناخته می

را نیز در « حیوان عاشق»توانند عنوان آورند، میمقّوم او به شمار می فصل –که منشأ ناطق بودن است  –

تعریف او به کار برند، زیرا عقل به همان اندازه که منشأ ناطق بودن است، منشأ عاشق بودن نیز شناخته 

 شود.می

د که از شودر اینجا بی درنگ باید به این نکته نیز اشاره کنیم که عقل فقط وقتی منشأ عشق شناخته می

شود، رها و آزاد شده ها و رسوم بی معنی مربوط میانواع قید و بندهای وهمی و خیالی و آنچه به عادت

اند، نه تنها منشأ پیدایش عشق واقع هایی که در قیود رسوم بی معنی و عادات گرفتار آمدهاما عقل ؛باشد

 ورزند.می کنند و دشمنیشوند، بلکه همواره در مقابل عشق مقاومت مینمی

عقل برآمده، آن را با عشق شود ارباب معرفت و اصحاب عشق، در مقام نکوهش از که گاهی دیده میاین

دانند، اشاره به آن عقلی دارند که در قید و زنجیر امور محدود و گاهی بی بنیاد گرفتار شده، از ناسازگار می

درنگ اما عقلی که در سیر معنوی خود بی ؛ه استدهد، بازماندتعالی و سیر معنوی که ذات آن را تشکیل می

 گیرد.در تقابل قرار نمی ،افکند، هرگز با عشقپوید و جز به آنچه نیکو و زیبا و حق است نظر نمیراه می

ای در سیر و سلوک معنوی خود درنگ ندارد، در اینجا نباید چنین پنداشت که عقل متعالی و پویا که لحظه

زیرا  ؛تواند هماهنگی و سازگاری داشته باشدشود، نمیابت و پابرجا و استوار شناخته میبا عشق که همواره ث

پندارند، عشق نیز متعالی و پویا و روزافزون است و هرگز در دو لحظه به یک برخالف کسانی که چنین می

و پیوسته به سوزاند ای است که هر چیز دیگری جز معشوق را میماند. عشق همانند شعلهحال باقی نمی

 گوید:الدین به همین امر اشاره کرده آنجا که میرود، تا به معشوق خود دست یابد. مولوی جاللسوی باال می

 عشق آن شعله است که چون بر فروخت

 

 هرچه جز معشوق باقی جمله سوخت 
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شود. حسن اگر روزافزون نباشد، پیوسته روزافزون شناخته می ،سنعشق از آن جهت روزافزون است که ُح

آید. دهد و به حالت عادی و معمولی و روزمره درمیپس از مدت زمانی جذابیت و کشش خود را از دست می

دهد و مگر اینکه سوزش و جوشش خود را از دست می گذردنمیعشق نیز اگر روزافزون نباشد، چندی 

 گردد.د و همه چیز به امور روزمره مبدل میگیرعاشق با آن خو می

سوزش عشق و هیجان عاشق به واسطه این است که حسن معشوق روزافزون است و هر لحظه و هر دم، با 

های زیبایی معشوق، تکرار وجود ندارد و هر نماید. در جلوهای جدید و زیبایِی ویژه، خود را آشکار میجلوه

 ،همیشه خسته کننده و مالل انگیز است، در حالی که زیبایی« تکرار»ت. ای غیر از جلوه دیگر اسجلوه

 شود.آفرین شناخته میبخش و تازه و شادیپیوسته مسّرت

دانسته به این مسئله نیز مانند بسیاری از مسائل عمده و بنیادی دیگر توجه داشته، به درستی می ،حافظ

پی و دمادم دارد. او به زیبایی به درهای پیاست که جلوهآفریند، حسن روزافزون است که آنچه عشق را می

 این مسئله اشاره کرده، گفته است:

 من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم

 

 خا راــرون آرد زلیـمت بـرده عصـق از پـکه عش 

 

بیند. به شود، مالزمه و ارتباط میحافظ در این بیت، میان حسن روزافزون و آنچه اشتداد عشق خوانده می

کند که زلیخا از زیر پرده عصمت خوش بیرون همین دلیل، از حسن روزافزون یوسف اطمینان پیدا می

ارد، به واسطه این است که خواهد آمد. اما مالزمه و ارتباطی که میان حسن روزافزون و اشتداد عشق وجود د

هر اندازه حسن و زیبایی افزایش  جهتدر عشق، ادراک حسن و زیبایی مسّلم گرفته شده است. به همین 

 کند.یابد، عشق نیز اشتداد پیدا می

آید، به این واقعیت نیز اعتراف خواهیم اساس عشق به شمار می زیباییاکنون اگر بپذیریم که ادراک حسن و 

پذیرد. البته وقتی معرفت و شناخت اساس عشق شناخته ق بدون عقل و معرفت هرگز تحّقق نمیکرد که عش

 ساری و جاری دانست. ،توان در مورد عشقشود، آثار معرفت و شناخت را نیز می

یکی از احکام شناخت و معرفت این است که به اصطالح فالسفه دارای تشکیک بوده، ذومراتب به شمار 

توان آن را دارای مراتب مختلف و متعدد حکم و اثر در مورد عشق نیز ساری و جاری است و میآید. این می

اند، یکسان و یکنواخت نیستند اق قرار گرفتهاند و در زمره عّشبه شمار آورد. کسانی که عشق را تجربه کرده

قرار داد. حافظ در آغاز ها مورد ارزیابی و سنجش توان با مراتب معرفت آنو مراتب عشق را در آنها می

غزلیات خود به این مسئله نیز اشاره کرده، ذومراتب بودن عشق را مورد توجه و تأیید قرار داده است. او در 

 گوید:غزل آغازین دیوان خود چنین می
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 هاــًا و ناولــاقی ادر کأســا السـا ایهــاال ی

 به بوی نافه ای کاخر صبا ز آن طره بگشاید

 جانان چه امن عیش چون هر دممرا در منزل 

 لهایشب تاریک و بیم موج و گردابی چنین 

 حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ

 

 هاکه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل 

 هاز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل

 هادارد که بر بندید محملجرس فریاد می

 ـاهلـحا سبکباران ساـال مـد حـنـا دانـجـک

 متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها

 

فهم غزلیات دیگر به شمار توان مضمون و محتوای آن را نوعی مقدمه آگاهی دهنده برای در این غزل که می

آورد، حافظ نه تنها به ذومراتب بودن عشق و تفاوت درجات آن اشاره کرده، بلکه سیر و سلوک در این راه و 

العبور بودن مراتب عالیه آن را یادآور گشته را بسیار سخت و سهمناک دانسته، صعبپیمودن این طریق 

 است.

کنند و شروع به آن کار می ،نماید، ولی پس از آن که اشخاصانجام دادن برخی از امور در آغاز دشوار می

نشیند، در یابد و روان بودن و آسانی به جای آن میروند، مشکل بودن آن کاهش میاندکی به پیش می

شود، گام برداشتن در آن دشوار و دشوارتر حالی که راه عشق به عکس راه های دیگر، هر اندازه پیموده می

 گردد.می

های فراوان همراه نماید، ولی سرانجام با مشکلاول آسان می های عشق این است که دریکی از خصلت

ه مشکین معشوق است و به ها را به دنبال خواهد آورد. بوییدن رایحه مشک که در طرّخواهد شد و آن

د و به هم پیچیده او، رسید، ولی پیچ و تاب زلف مجّعشود، آسان به نظر میواسطه نسیم باد صبا گشوده می

های اشخاص آسان طلب را کند و خوش باوریها را پر از خون میر و دیریاب است که دلآن چنان دشوا

 سازد.نابود می

زلف مشکین معشوق، در تفکر معنوی حافظ، کنایه از کثرت و پراکندگی موجودات در عالم امکان است و 

رود. او ه به جهان جمع میبیند و از عالم تفرقها وحدت میها و پراکندگیدر این کثرت ،البته شخص موحد

کند و با بوییدن این رایحه خوش و دلنواز، به سوی عالم ها بوی توحید استشمام میدر همه این پراکندگی

های زنجیر کثرت در عالم امکان و گشودن راز دارد، ولی باز کردن حلقهوحدت و جهان جمع گام برمی

ر است و این همان چیزی است که حافظ آن را معمای آفرینش، باری بس سنگین و کاری بسیار دشوا

 خواند.می« هاافتادن خون در دل»

آورد. تردیدی نیست که منزل جانان، حافظ به مناسبت طرح همین مسئله، از منزل جانان سخن به میان می

 و اندیشد که حتی جان اگزیند، اما این شاعر عارف چنین میهمواره در جان مأوی می جانانجان است و 



 
      (دینانی دکتر مقدمه) معنوی حافظ 25

جایگاه امن و آرامی برای زندگی نیست، زیرا ]هر[ لحظه و دم به دم  –که جایگاه و منزل جانان است  –

 رساند که محمل ناقه خود را ببندید و آماده سفر باشید!فریاد زنگ و درای کاروان به گوش او پیام می

از امواج خروشان برکنار نیست و  گونه که تن آدمی تحوالت گوناگون دارد، جان او نیز دریایی است کههمان

های وجود او گیرد، به سوی یکی از ساحلخیزد و در ظاهر شکل میمیهر لحظه، موجی که از باطن ذات بر

شود، ای که در درون آدمی پیدا میشود. هرگونه فکر و هر نوع اندیشهمیگردد و در آنجا شکسته روانه می

های سازد. شاید حافظ در این بیت، از اندیشههای دیگر را سرنگون میآورد و جهانجهانی جدید به وجود می

 گوید:مولوی اثر پذیرفته است، آنجا که او می

 د در درونـــایـه کــشـدیـی انـکـاز ی

 

 رنگونـک دم سـردد به یـان گـد جهـص 

 

هستی که اشخاص را به شود، زیرا زنگ کاروان البته در این بیت ]حافظ[ فضای فکر خیامی نیز دیده می

خواند، به فناپذیری موجودات این جهان و ها را به سوی سفر میکند و آنها دعوت میبستن محمل ناقه

های آن اشاره دارد و این همان چیزی است که مضمون و محتوای رباعیات خیام به شمار ناپایداری پدیده

 آید.می

های ارجمند و بلند شاعران بزرگ و کسانی خالصه اندیشه به هیچ وجه گزاف نیست که گفته شود: عصاره و

رنگی تازه انعکاس یافته است. ]با[ ای نو و اند، همه در غزلیات او به گونهکه پیش از حافظ به ظهور رسیده

ای موجز و توان گفت غزلیات حافظ، نمونهتنها به عالم شعر و سخنوری اختصاص ندارد، بلکه می ،این سخن

کوتاه و کلماتی قصار از مجموعه فرهنگی ایران باستان و معارف متعالی و ژرف عالم اسالم به هایی سخن

آید و صد البته اگر کسی به فرهنگ ایران باستان و معارف جهان اسالم آشنایی داشته باشد، بیشتر شمار می

 های حافظ دست پیدا کند.تواند به محتوای شعر و ژرفای اندیشهمی

گرد آمده، نوعی « دیوان حافظ»یادآور شدیم، در نخستین غزل از مجموعه غزلیاتی که در  گونه کههمان

های او در غزلیات دیگرش را از دور مشاهده کرد. توان نور اندیشهت استهالل وجود دارد که در آن میعبرا

دهد و زیربنای میهای حافظ را تشکیل آید، اساس اندیشهشناسی که تنها راه خداشناسی به شمار میانسان

 شود.همه غزلیات زیبا و دلکش او شناخته می

کند نیست، انسان در نظر حافظ، تنها یک موجود جسمانی به عنوان بدن و آنچه یک بدن آن را اقتضا می

دم در سطح آن شکل بهپی و دمدربلکه یک اقیانوس ژرف و بدون پایاب است که امواجی خروشان و پی

شود شوند. آنچه موجب شگفتی میآیند و شکسته میدر ساحل بدن فرود می ،ز اوج گرفتنگیرند و پس امی
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شود، غواص ماهر و شناگر افزون بر اینکه یک اقیانوس بدون پایاب شناخته می ،این است که حقیقت انسان

 توانا در این اقیانوس نیز جز خود او، موجود دیگری نخواهد بود.

همواره خود در این دریا شنا فت انسان دریای ژرف و شگفت انگیزی است که توان گبه عبارت دیگر می

یابد و در این جستجوگری به گوهرهایی دست می ،پردازدکند و هرچه بیشتر در اعماق آن به جستجو میمی

 شود.که در جای دیگر یافت نمی

انگیز امواج خروشان دریا و گردابی هولدیدیم، او از شب تاریک و بیم « دیوان حافظ»چنانکه در غزل آغازین 

اما کسانی هستند  ؛ور شده، به شناگری ماهرانه اشتغال داردگوید که خود در آن غوطهو ترسناک سخن می

از وارد شدن در آن ]دریا[ دوری گزیده، در نتیجه از ژرفای آن نیز هیچ گونه  ،اندکه در ساحل دریا آرمیده

 آگاهی ندارند.

گوید: این اشخاص ساحل نشین چگونه جا از روی تعجب، به طرح پرسشی پرداخته، میحافظ در این

قدر کند و در اعماق آن به جستجوی گوهرهای گرانتوانند از احوال کسی که در این اقیانوس شنا میمی

ر شجاع توانند از احوال غواص گستاخ و شناگچگونه می هاساحلپردازد، آگاه و باخبر باشند؟ سبکباران می

 کند، مطلع و آگاه باشند؟که با امواج دریا دست و پنجه نرم می

پذیرد. کسی که در صورت می ،غواصی در اقیانوس هستی انسان، تنها از طریق تأمل در درون و سیر در باطن

رود، اگرچه از امواج خروشانی که در کند و به اعماق دریای هستی خویش به پیش میدرون خود سیر می

ولی به منشأ پیدایش این امواج، هرچه بیشتر  ،شودای دور میگیرند تا اندازهدریای وجودش شکل می سطح

 شناسد.ها را میآن ،برد و به درستیپی می

از مرحله علم حصولی  ،توان گفت انسان در طی مراحل سیر درونی و سفر باطنی خویشبه عبارت دیگر می

های رسد. مفاهیم که قالبند و از مفهوم و قالب، به معنی و محتوا میکبه مقام علم حضوری راه پیدا می

شکل ویژه و مخصوص به خود  ،دلیلدهند، بدون منشأ و معنی نبوده، بدون وجه و بیذهنی را تشکیل می

بخشند، ضمن اینکه با جهان بیرون از که به لوح ذهن و ادراک آدمی شکل می –گیرند. همه این مفاهیم نمی

از جایگاه دیگری سرچشمه  –خود را نشان دهد  یازابهتواند ماها میبی ارتباط نیستند، هر یک از آنذهن 

 اند.سار عالم معنی ساری و جاری گشتهگرفته، از چشمه

منشأ پیدایش مفاهیم  ،شوند و عالم معنیناشی می «معانی»از  ،«مفاهیم»این سخن به معنی این است که 

گیرند. برخی از فیلسوفان مغرب زمین در روزگار ما، بیش از ات نیز از این طریق شکل میبوده، الفاظ و کلم

کنند و از مصداق به معنی آن که به معنی توجه داشته باشند، روی مصداق الفاظ و مفاهیم تکیه می
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ه از طریق در حالی که بزرگان اهل معرفت، عالم معنی را سرچشمه مفاهیم و الفاظ دانسته، هموار ؛رسندمی

یابند. عالم معنی عالم حضور است، در حالی که الفاظ و مفاهیم، تفرقه و کثرت به سوی مصداق راه میمعنی 

 سازند.را آشکار می

شوند، در تفرقه و پردازند و هرچه بیشتر از آن دور و دورتر میبنابراین، کسانی که به عالم معنی نمی

گویند. چنانکه دیدیم، حافظ یوسته از جدایی و بیگانگی سخن میشوند و پپراکندگی محبوس و محصور می

چیزی نیست که بتوان  ،در پایان نخستین غزل از دیوان خود، به عالم حضور اشاره کرده، معتقد است حضور

 برای داشتن عالم حضور باید از آن دور نگشت و به جهان غیبت روی نیاورد. ؛آن را به دست آورد

توان گفت در نظر حافظ، غایب نشدن از حقیقت حضور، خود حاضر بودن است. به این میبه عبارت دیگر 

ترتیب، درک حضور، ترک نکردن حضور است و دور نشدن از حضور، ترک هر چیزی است که غیر حضور 

شود. آنچه در مقطع غزل نخستین حافظ آمده است، به همین معنی داللت دارد که به صورت شناخته می

 :شودآن[ گفته می ضمنرح شده و ]ملیح مط

 حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ

 

 متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها 

 

« او»بینیم که غایب نشدن از او، عین حضور شناخته شده است و مرجع ضمیر کلمه در اینجا به روشنی می

 در نظر حافظ، جز معشوق چیز دیگری نیست.

معشوق  ،شود و آنجا که حضورخود عین حضور شناخته می ،معشوق ،آیداز معشوق می حضورالبته وقتی 

نامی به میان نیاورده است، ولی  ،است، غیر معشوق باید نادیده گرفته شود. حافظ در این بیت از معشوق

رفته و نام آن ذکر آنچه باید نادیده گرفته شود، غیر معشوق است و باید نادیده گرفته شود، مورد اشاره قرار گ

 شده است.

؛ یعنی دنیا را رها «دع الدنیا و اهملها»به صورت عربی گفته است:  –چنانکه دیدیم  –در مصرع دوم بیت 

دنیا و آنچه به دنیا  :این است که آیدمیای که از این سخن به دست کن و آن را به حال خود واگذار! نتیجه

آید. حافظ در این بیت، کلیدی ندارد و ضّد عالم حضور به شمار میشود، با معشوق حافظ سنخیت مربوط می

 های او را گشود.توان قفل اندیشهبه دست مخاطبان خود داده است که با آن می

کرانه است. عارف دیگری که پیش از زمان حافظ پایان و بدونعالم حضور، عالم معنی است و عالم معنی، بی

 را عالم معنی دانسته، در این باب چنین گفته است:کرده است، الوهیت زندگی می

 های رّب العالمینبحر معنی  گفت المعنی هو الله شیخ دین
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 در این بیت، حقیقِت معنی، خداوند شناخته شده است. نتیجه این سخن آن است که اگر از خداوند 

 ،همه امور باشدصرف نظر شود، معنی وجود نخواهد داشت و اگر معنی تحقق نداشته  –تبارک و تعالی  –

 باطل و بیهوده و بدون معنی خواهد بود.

شود و معنی خواند، همان چیزی است که عالم معنی شناخته میمنظور حافظ از آنچه آن را عالم حضور می

دارد و برای رسیدن به آن تالش و بر مینیز همان چیزی است که انسان همواره در جستجوی آن گام 

نماید. انسان تا زمانی که به نوعی از معنی دست نیابد، دست از طلب برنمی دارد و اگر نتواند به کوشش می

دارد، باید این مقصود دست یابد، خود را تهی و باطل می شمارد. کسی که در راه رسیدن به معنی گام بر می

پردازد، به سیر در عالم درون اشتغال ورزد و راه به ونی و ظاهری به جستجو میبیش از آن که در عالم بیر

 باطن خویش را در پیش گیرد.

تواند در توان داشت که اگر کسی در درون و باطن خویش به معنی نرسیده باشد، هرگز نمیتردیدی نمی

ی در باطن و سّر سویدای کسی که به سرچشمه معن. سخن بگوید« معنی داری»و « معنی»عالم ظاهر از 

گوید، بلکه پیوسته پیامی نیز در سخن او نهفته دار میخود دست یافته است، نه تنها همواره سخن معنی

گوید، بلکه در سخن او پیامی نیز برای است. حافظ از جمله کسانی است که نه تنها سخن بدون معنی نمی

ی آشکار به این امر اشاره کرده، یکی از غزلیات ناب و ااشخاص مستعد و آگاه وجود دارد. او خود به گونه

 زیبای خود را به آن اختصاص داده است.

آمد. به همین قدر دست یافته بود که هر کسی از عهده شناسایی آن برنمیاین شاعر عارف به گوهری گران

ته باشد. شاید به آگاهی داش ،کوشید به صاحب نظری دست پیدا کند که به میزان ارزش آن گوهرجهت می

کرد، مورد نکوهش و مالمت دوستان کوشش و تالش می ،واسطه اینکه او همواره در جستجوی گوهر شناس

 گوید:گرفت. در مقام پاسخ به همین اشخاص است که میو ظاهربین خود نیز قرار می ]نگر[سطحی

 عیب من بی دل حیران مکنید ،دوستان

 

 جویمگوهری دارم و صاحب نظری می 

 

شناسد، به گوهر نیز آنچه بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد، شناختن گوهر است. کسی که گوهر را نمی

بیند و آنجا که تفاوت نمی« گوهر»و « خرمهره»یابد، زیرا کسی که گوهرشناس نیست، میان دست نمی

 قدری آن سخن به میان آورد؟توان از گوهر و گرانبرابر و مساوی بوده باشند، چگونه می ،خرمهره و گوهر

 همتای جهان ابوالقاسم فردوسی نیز مطرح بودهسرای بیاین مسئله برای حکیم بزرگ ایران شناس و حماسه

کرده، چنین ای که به وی منسوب است، به درستی و زیبایی به این ]موضوع[ اشاره او در قطعه]است[. 

 گوید:می
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 یکی ابلهی شب چراغی بجست

 چنان شب چراغی که ناید بدست

 رگاهیمــراغ سحـب چـمن آن ش

 ارــله شعـت ابـرا بخـن مـکــولی

 

 که با وی بدی عقد پروین درست 

 ر ببستــردن خـدم که بر گـشنی

 مـا ماهیــاه تــن مــروزان کــف

 ارـردن روزگــت بر گـته اسـببس

 

شود، ترین غزل سرایان جهان شناخته می]ما[ در سابق یاد آور شدیم که حافظ در عین اینکه یکی از بزرگ

 ،با حماسه نیز بیگانه نیست و با حکیم ابوالقاسم فردوسی و اندیشه های او انس و الفت فراوان دارد. حافظ

کننده فرهنگی احیا ،که فردوسی داندشناسد و به درستی میشناسی است که گوهر معرفت را خوب میگوهر

 سرشار از محبت و معرفت و راستی و درستی و پاکی. ،است

ها پرداخته پرستیها و خرافهها و نادانیها و ریاکاریاگر فردوسی با لسان حماسه به جنگ و ستیز با ناپاکی

با هرگونه نامردمی و دورویی و ریاکاری و نفاق به مبارزه  ،است، حافظ نیز با زبان زیبا و خوش آهنگ غزل

 اندیشی و صدق در گفتار را ادامه داده است.کاری و درستپرداخته، راه و رسم درست

انگیز او، هیچ نام و های حافظ در غزلیات زیبا و دلگونه که در آغاز این مقال یادآور شدیم، برای آموزههمان

توان یافت و البته انسان، به معنای ژرف و حقیقی آن نمی «شناسیانسان»تر از عنوان  عنوانی بهتر و شایسته

ترین گوهری است که خداوند سبحان در جهان هستی آفریده است، تا جایی که به ترین و ارزندهشریف

رای خود اند، اما خداوند انسان را بتوان ادعا کرد همه موجودات برای وجود انسان آفریده شدهجرأت می

 آفریده است.

به واسطه این است که او مظهر ذات  ،بیند و این خصلت در انسانخداوند در آیینه هستی انسان، خود را می

شود و ]جز انسان[ هیچ موجود دیگری، مظهر ذات و همه شناخته می –تبارک و تعالی  –و همه صفات حق 

ه سخت باور دارد، سّر برتری انسان را بر سایر آید. حافظ که به این مسئلصفات خداوند به شمار نمی

های سازد. او در مطلع یکی از غزلداند و البته عشق را نیز بر خرد و معرفت استوار میمی« عشق» ،موجودات

 گوید: زیبای خود به این مسئله اشاره کرده، می

 ریـــی و پـد آدمـتی عشقنـــل هســطفی

 شبکوش خواجه و از عشق بی نصیب مبا

 

 ریـــی ببــادتــا سعــما تــی بنــارادت 

 که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری

 

بینیم که همه موجودات؛ اعم از این که محسوس باشند یا غیر محسوس، طفیل در این بیت به روشنی می

آید. به این ترتیب های انسان در عالم امکان به شمار میاند و البته عشق از ویژگیهستی عشق شناخته شده
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که از استعداد عاشق شدن شود بدان جهت برتر از همه موجودات در جهان شناخته می ،گوهر وجود انسان

 برخوردار است.

آید، منظور این نیست که همه های انسان در عالم امکان به شمار میشود عشق از ویژگیاما وقتی گفته می

کنند! برتر بودن انسان بر سایر موجودات به بالفعل از عشق برخوردارند و عاشقانه نیز زندگی می ،افراد آدمی

کنند و گردد، ولی بسیاری از افراد از استعداد ذاتی خود استفاده نمیمطرح میمالحظه ذات و گوهر او 

رسانند. این اشخاص نه تنها از موجودات دیگر برتر نیستند، بلکه از جهت نیروهای خود را به فعلیت نمی

 تر و فرومایه تر خواهند بود.مرتبه و مقام، از هر حیوانی پست

گوید: برای رسیدن به عشق، باید ینجا نقل شد، به این مسئله اشاره کرده، میحافظ در بیت دوم از آنچه در ا

بی نصیب خواهد  ]نیز[ کرد، زیرا کسی که در این راه از کوشش الزم باز ماند، از گوهر عشق تالشکوشش و 

ر خریدا ،شد و ارزش انسانی خود را از دست خواهد داد. فقدان عشق، بی هنری است و کسی که هنر ندارد

 نخواهد داشت.

ها را نادیده حافظ در بیت ]مورد بحث[ به دو مسئله عمده و بنیادی اشاره کرده است که هرگز نباید آن

تحقق پذیر نخواهد بود. مسئله دوم این است که  ،انگاشت. مسئله نخست این است که اگر عشق نباشد، هنر

 زیست. توان به عشق دست یافت و عاشقانهو کوشش می تالشاز طریق 

افزاید که داند و سپس میبی نصیب بودن از عشق را بی هنری می ،دیدیم که حافظ نخستدر مورد مسئله 

هنر است  ،بنده اگر به عیب بی هنری مبتال باشد، مشتری نخواهد داشت. معنی این سخن آن است که عشق

 شود.و عاشق، هنرمند شناخته می

به شمار آورده « هنر»تر سخن گفته و با صراحت تمام، عشق را شناز این رو خودجناب حافظ در غزل دیگر 

 :گویداست. او در آن غزل می

 ناصحم گفت که: جز غم، چه هنر دارد عشق؟

 

 ر از این؟ــری بهتــه عاقل! هنـبرو ای خواج 

 

هنری در جهان باالتر و  عشق را بهترین هنر دانسته، معتقد است هیچ ،بینیم که حافظدر این بیت نیز می

 بهتر از عشق وجود ندارد.

تواند هنر در اینجا ممکن است کسانی در شگفتی فرو روند و این پرسش را مطرح کنند که چگونه عشق می

هایی که باید گفت: برخالف همه تعریف پرسشهنرمند شناخته شود؟ در پاسخ به این  ،بوده باشد و عاشق

 ها مورد نقض قرار گرفته است، هنر فقط ابداع است و هنرمند، مظهر اسم ر آناند و بیشتبرای هنر کرده
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بدیع »از اسماء حسنای پروردگار است و خداوند « بدیع»گیرد. قرار می –تبارک و تعالی  –حق « یا بدیع»

د ظاهر رسد و زیبایی در کمال خوخوانده شده است. در ابداع، کمال به ظهور و بروز می« السماوات و االرض

 گردد.و آشکار می

شود. سرنوشت ُحسن و عشق به یکدیگر گره خورده در ابداع ظاهر می ،در زیبایی است و زیبایی ،ابداع

جدا و منفک کرد. آنجا که حسن خیمه  ،سنحسن را از عشق و عشق را از حتوان ]است[ و هرگز نمی

د روزافزون است و هرگز دو بار یکسان سن به حسب طبع و سرشت خوحزند، عشق نیز حاضر است، اما می

کند. به همین جهت که تکرار در آن تحقق پذیر نیست، پیوسته بدیع و تازه است و چیزی که تجلی نمی

 شود.همیشه بدیع و تازه باشد، یگانه و بی بدیل شناخته می

در  ،بی بدیل ُحسنپذیرد، باید گفت خصلت یگانگی و اکنون با توجه به اینکه عشق از حسن انفکاک نمی

سازد، عشق نیز تحقق دارد و البته آنچه یگانه و بی بدیل بوده، زیبایی و ُحسن را در کمال خود آشکار می

 شود.خوانده می« هنر»همان چیزی است که 

زیرا  ؛گویدشناسد، از روی گزاف سخن نمیعشق را بهترین و باالترین هنر می ،به این ترتیب، وقتی حافظ

 شناسد.ها را به خوبی میموازین زیبایی شناسی به درستی آشنایی دارد و آن]او[ با 

مسئله دیگری که در شعر حافظ به آن اشاره شده و ما نیز از آن به عنوان یک مسئله بنیادی یاد کردیم، این 

کند که در راه رسیدن به عشق کوشش کند. حافظ معتقد است است که او به مخاطب خود توصیه می

تواند به عشق دست یابد. شاید این سخن برای گوش برخی با تالش و کوشش بی دریغ خود میشخص 

ناآشنا باشد، زیرا بسیارند کسانی که به اختیاری بودن عشق باور ندارند و در نتیجه چنین  ،اشخاص

ر شعر حافظ گونه که دبیهوده و بدون ثمر است! اما همان ،اندیشند که هرگونه تالش و کوشش در این راهمی

برای اراده و اختیار، نقش  بنابراین ؛داندتالش و کوشش را سودمند می ،دیدیم، او برای دست یافتن به عشق

 گیرد.ای در نظر میتعیین کننده

نقش عمده و  ،در دست یافتن به عشق ،علت این که حافظ برای تالش و کوشش و در نتیجه اختیار و اراده

بیند و معتقد است عشق بدون معرفت و ست که او در عشق، معرفت و آگاهی میاین ا شودمیبنیادی قائل 

به این امر نیز باور  ،بیندمعرفت و آگاهی می ،لی ندارد و البته کسی که در عشقآگاهی، معنی معقول و محّص

ارد، خواهد داشت که تالش و کوشش به حکم اینکه در تعالی معرفت و باال بردن آگاهی نقش تعیین کننده د

 در راه رسیدن به عشق نیز منشأ آثار بسیار خواهد بود.
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بنابراین، نقش اراده و اختیار در پیدایش عشق و اشتداد آن، به هیچ وجه قابل انکار نیست و اگر چنین است، 

نیز با یکدیگر تفاوت دارند و « اختیار»و « اراده»تالش و کوشش نیز در این راه الزم و سودمند است. البته 

توان اختیار به شمار آورد. اراده چیزی است که از ادراک حسی و خیالی نیز ناشی ای را نمیرگونه ارادهه

تواند آثار فراوانی را به دنبال داشته باشد، ولی اختیار منشأ عقلی دارد و در جایی که عقل شود و میمی

بر اساس اراده به سمت و سوی پذیرد. به همین جهت است که حیوانات حاکم نباشد، اختیار تحقق نمی

با اختیار به انتخاب  حیوانیها وجود ندارد و هیچ روند، ولی اختیار در آنمقاصد حیوانی خود پیش می

 پردازد.نمی

شود. بر اساس همین ویژگی است که انسان نسبت به های انسان در این جهان شناخته میاختیار از ویژگی

به معنی « اختیار»کیفر نیز در مورد او معنی معقول و درستی دارد. واژه  افعال خود مسئول است و پاداش و

آید. البته خیر به شمار می ،األمرشود و در واقع و نفسبرگزیدن چیزی است که نیکو و پسندیده شناخته می

اختیار خصلت مخصوص انسان است  :توان گفتاین گزینش و انتخاب کار عقل و معرفت است. در نتیجه می

 و هیچ موجود دیگری در این جهان از اختیار و انتخاب برخوردار نیست.

گوییم: چون صفت اختیار و گزینش مخصوص به انسان است، گردیم و میدر اینجا به سخن سابق باز می

توان گفت: انسان چون زیبایی را شود. به عبارت دیگر میهای انسان شناخته میعشق نیز از ویژگی

شود. بنابراین در جایی که گزینش زیبایی صورت کند، عاشق میخوبی و خیر را اختیار میگزیند و برمی

 ،اگر بپذیریم که در عشق اکنونپذیرد. تحقق نمی ]نیز[ نپذیرد و اختیار خیر و خوبی انجام نگیرد، عشق

 ،اختیار و گزینش اختیار و انتخاب نقش عمده و بنیادی دارد و از سوی دیگر به این امر نیز آگاه باشیم که

پذیرد، ناچار باید اعتراف کنیم که عشق با عقلی که زیبایی و نیکویی را بر بدون عقل و معرفت تحقق نمی

 به هیچ وجه ناسازگار نیست. گزیندمی

گردد و چنانکه یادآور شدیم، برخی از اشعار او نیز شاهدی محکم اصول فکری حافظ بر گرد همین محور می

شود که او عقل را در مقابل عشق قرار داده، آید. اگر در برخی موارد دیده میمدعا به شمار میو متین بر این 

ای از عقل اشاره دارد که محدود و مقید شده، از گزینش آنچه بهترین و کند، به مرتبهاز آن نکوهش می

برگزیدن، کار دیگری به شود، بازمانده است. ذات و سرشت اختیار، برگزیدن است و جز باالترین شناخته می

پذیرد. یکی از آن دو عهده آن گذاشته نشده است. برگزیدن نیز همواره میان یکی از دو طرف تحقق می

و طرف  «بد»شود. گاهی نیز ممکن است یکی از دو طرف شناخته می« بد»و طرف دیگر « خوب»طرف 

توان سخن به میان آورد، ولی تر نیز میباشد. البته در دو طرف یک مسئله، از خوب و خوب «بدتر»دیگر آن 
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گزیند، مانند این است که طرف بد را در مقابل خوب برگزیده است. تر بر میکسی که خوب را به جای خوب

 بنابراین، فرض سوم به فرض نخست بازمی گردد.

های اگر اختیار از صفات ذاتی انسان بوده باشد و از ویژگی :وان گفتتمی شدبا توجه به آنچه در اینجا ذکر 

برای ادامه زندگی او  گزینشبدون  ایعقل شناخته شود، انسان پیوسته در حال برگزیدن است و حتی لحظه

 تحقق پذیر نخواهد بود.

ین توانایی نیز دهد، از اتوان داشت که انسان در همان حال که به زندگی خود ادامه میتردیدی نمی

برخوردار است که نداشتن زندگی را انتخاب کند و به زندگی خود پایان دهد، ولی همه کسانی که به زندگی 

دهند. درست اند و کار گزینش خود را انجام میدر این جهان اشتغال دارند، در واقع زندگی را انتخاب کرده

ولی پس از رسیدن به مرحله شعور و آگاهی، ادامه است که آمدن به این جهان در اختیار ما نبوده است، 

 کند.زندگی به اختیار ما بستگی دارد و کار گزینش در آن نقشی تعیین کننده ایفا می

به  ،برد و با اختیارنتیجه این سخن آن است که انسان حتی ]در[ یک لحظه، بدون کار گزینش به سر نمی

اس آزادی است و اگر اختیار و گزینش به ذات و گوهر آدمی دهد. خصلت اختیار، اسزندگی خود ادامه می

وابسته است، آزادی نیز برای انسان یک امر ذاتی و جوهری به شمار می آید، اما این خصلت آزادی و توانایی 

های تواند او را با مصیبتسازد، میدر گزینش به همان اندازه که عظمت و شکوهمندی انسان را آشکار می

که[ مسئله تراژدی تنها برای انسان معنی پیدا  عه های عظیم نیز روبرو سازد. ]از اینجاستبزرگ و فاج

کند. هیچ موجود دیگری در جهان تراژدی ندارد، چنانکه مسئله کمدی نیز برای موجودات دیگر معنی می

 کند.پیدا نمی

کنیم، ولی گوییم و بررسی آن را به جای دیگر موکول میما اکنون درباره ماهیت تراژدی و کمدی سخن نمی

ها گوییم که در فرهنگ اسالمی مطرح شده و در قرآن کریم نیز به آنبه جای آن از دو پدیده دیگر سخن می

و او در زندگی خود، این دو پدیده های انسان است ]که[ از ویژگی «خنده»و  «گریه»اشاره شده است: مسئله 

 کند.را تجربه می

با این همه، سخن گفتن درباره ماهیت گریه بسیار سخت و دشوار است، چنانکه ماهیت خنده نیز از جهت 

های انسان است، آید. گریه و خنده از ویژگیپیچیدگی و دشواری، به هیچ وجه کمتر از گریه به شمار نمی

پذیرد. درست است که انسان هم نیز جز در زندگی انسان، در جای دیگر تحقق نمی چنانکه تراژدی و کمدی

خنداندن و گریاندن را به خود نسبت داده، در  –تبارک و تعالی  –کند، ولی خداوند خندد، هم گریه میمی
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است که  را به کار برده است. این دو کلمه به معنی این« اضحک و ابکی»یکی از آیات قرآن کریم دو کلمه 

 گریاند.خنداند و میخداوند سبحان می

شوند. گشوده می« کمدی»و « تراژدی»شوند که به روی دو پدیده ای شناخته میگریه و خنده، دو پنجره

شاید اگر انسان گریه و خنده نداشت و از این دو پدیده بی خبر و ناآگاه بود، با تراژدی و کمدی نیز روبرو 

 آورد.ا را به دست نمیهگشت و تجربه آننمی

های ذاتی و گوهری او کوشد به ژرفای ماهیت انسان راه یابد و از خصلتحافظ از جمله کسانی است که می

داند که خصلت اختیار و توانایی برگزیدن، اساس عظمت و بنیاد بزرگی انسان را آگاه گردد. او به خوبی می

شود، سعادت و شقاوت یا غم و شادی را نیز و بزرگی می دهد و به همان اندازه که باعث عظمتتشکیل می

های او، شوق وصال و ، فضای فکری حافظ را پر کرده، در غالب غزل«شادی»و « غم»آورد. به دنبال خود می

گوید. البته معلوم است که شوق وصال، بدون غم فراق میسر غم فراق، سخن نخستین و بنیادی را باز می

سازد. آنجا که غم نباشد، شادی معنی تر و سرورانگیزتر مینیز شوق وصال را دلنشین گردد و غم فراقنمی

گشت. شاعر اندیشمند معاصر ما کند و البته اگر شادی نبود، غم نیز از سلطه و سیطره برخوردار نمیپیدا نمی

 :گویددر این باب چنین می

 ا نداشتــا صفــره دنیــچه ،ودــم نبــر غــگ

 

 ال نداشتـرق و جـه بــن همـود و ایـشادی نب 

 

قرار را نشان تقابل دیالکتیکی جهان متحرک و بی ،های دیگرهمانند همه تقابل یکدیگرتقابل غم و شادی با 

شوند و در اندیشه او ریشه دارند. دهد. البته ویژگی غم و شادی در این است که به عالم انسان مربوط میمی

شادی نباشد، برای انسان بیگانه است و او به هیچ وجه دوست ندارد در آن زندگی عالمی که در آن غم یا 

کند. شاید هم تصور درستی از چنین عالمی نداشته باشد و سخن او در این باب یک سخن بی مصداق 

 شناخته شود.

گروهی  اند و آنجا کهدهد که پیروزی و شکست، مستلزم یکدیگر بودهبازگشت به گذشته تاریخ نشان می

اند. تا زمانی که انسان در این جهان زندگی اند، گروه های دیگر با شکست روبرو شدهپیروزی به دست آورده

تواند به پیروزی مطلق تواند از به دست آوردن پیروزی مطلق سخن بگوید؟ و اگر نمیکند، چگونه میمی

امعه بشری و در طول تاریخ به وقوع دست یابد، با شکست مطلق نیز هرگز روبرو نخواهد شد. آنچه در ج

توان گفت همه آنچه برای ای که میپیوسته، در درون هر یک از افراد انسان نیز تحقق یافته است. به گونه

پیوندد، انعکاس آن چیزی است که ممکن است در درون کل جامعه بشری در تمام طول تاریخ به وقوع می

 هر یک از افراد آدمی تحقق پیدا کند.
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در درون انسان نیز همیشه  –که از آغاز تاریخ تاکنون وجود داشته است  –جنگ و ستیز میان حق و باطل 

جریان دارد. آنچه در میان حضرت کلیم الله )ع( و فرعون زمان او به وقوع پیوست، همواره در درون هر 

به کاوش هرچه بیشتر در درون وقتی حافظ  بنابراینپیوندد. فردی از افراد انسان تحقق دارد و به وقوع می

های پنهان ترین مسائل اجتماعی و گوشهیابد، به ظریفپردازد و به زوایای روح بشر دست میانسان می

اند نیز صادق کند. این سخن در مورد هر آنچه عرفای بزرگ دیگر مطرح کردهجامعه بشری نیز اشاره می

برند اندیشند، پیوسته در این گمان باطل به سر میور مینگر بوده و فقط به ظاهر اماست. کسانی که سطحی

پیوندد اطالع و اند و از آنچه در جامعه بشری به وقوع میسر در الک باطن خود فرو برده ،که عرفای بزرگ

شوند، روند، هرگز از ظاهر غافل نمیآگاهی ندارند. کسانی که بر اساس خرد و آگاهی از ظاهر به باطن می

کنند و البته کسی که به مانند، هرگز به باطن راه پیدا نمیکه فقط در سطح ظاهر باقی می ولی اشخاصی

 باطن خود راه نیابد، از گوشه های پنهان امور دیگر نیز همیشه بی اطالع و بدون خبر خواهد بود.

و سهیم بودن  تواند قابل شناخت بوده باشد که روح انسان در آن سهم داشته باشدحقیقت، تنها هنگامی می

گردد که شخصی بتواند با روح خود آشنا گردد و به روح انسان در کشف حقایق، فقط هنگامی میسر می

دهد که او تا آنجا که توانسته است، در رسیدن به اسرار نشان میاسرار پنهان آن دست یابد. غزلیات حافظ 

یافته است و البته کسی که در قدری نیز دست روح آدمی تالش و کوشش کرده و به گوهرهای گران

شناختن زوایای روح انسان تواناتر باشد، در شناختن گوشه های پنهان جامعه بشری و مسیر جریان تاریخ 

 نیز از توانایی بیشتری برخوردار است.

ترین آثاری است که شاید اغراق و گزافه گویی نباشد اگر ادعا کنیم که غزلیات حافظ، یکی از انتقادی

ها را برای همیشه مورد نکوهش قرار داده است. دیوان بین برده، آنهای جامعه بشری را زیر ذرهنابسامانی

کند و هرگز ای تازه و روزآمد انتشار پیدا میتنها هر روز، بلکه هر ساعت به گونهای است که نهحافظ روزنامه

 گردد.کهنه و فرسوده نمی

به همان اندازه که تازه و روزآمد و معاصر است، همیشگی و « ان حافظدیو»توان گفت به عبارت دیگر می

آید. شگفتی غزلیات حافظ در این است که از جایگاه خود در میان آثار عتیقه از یک جاودانه نیز به شمار می

نکته  رساند.های روز را به گوش مردم میترین آگهیتازه ،نوازآید و با صدای بلند و آهنگی دلموزه در می

ها و حروف آن در گوش اشخاص بیگانه نیست و هر فردی، انگیزتر در غزلیات حافظ این است که واژهشگفت

 کند.ها احساس انس و الفت میاعم از این که عارف باشد یا عامی، با تک تک این واژه

دگان پیام او، دانسته است که دریافت کننجناب حافظ به گستره سخن خود آگاهی داشته و به درستی می

کند، همیشه و در همه جا حضور دارند. او در ارسال پیام خود به محدوده جغرافیایی این جهان بسنده نمی
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اند و آن پیام را شناسد که همواره گوش به پیام او سپردههایی را میمخاطب ،بلکه در فراسوی زمان و مکان

در مقطع یکی از غزلیاتش به این امر اشاره کرده، با  کنند. حافظنیز پیوسته با خودشان حفظ و نگهداری می

 :گویدصراحت تمام می

 آمد خروشی عقل گفت       صبحدم از عرش می

 

 کنندقدسیان گویی که شعر حافظ از بر می 

 

کند فرشتگان مأل اعلی و قدسیان آسمانی به حفظ کردن شعر او اشتغال دارند، سخنی حافظ وقتی ادعا می

زند، بلکه معتقد است عنایت پروردگار شامل حالش الف بیهوده نمی ،درآییگوید و از روی هرزهنمیگزاف 

گشته، پاداشی که در اثر صبر و بردباری انتظارش را داشته است، از خزانه غیب حق به او رسیده است. او 

 گوید:خود برای رفع هرگونه شبهه به این مسئله اشاره کرده، چنین می

 ریزدنم میـز سخـکر کـد و شـه شهـاین هم

 

 اتم دادندـاخ نبــز آن شـری است کــاجر صب 

 

حافظ به این نکته ظریف نیز توجه داشته که ممکن است برخی از مدعیان عقل و داعیه داران خرد، بر 

ردازند. تر از آنند که به حفظ شعر حافظ بپسخنش خرده بگیرند و بگویند: فرشتگان و قدسیان آسمانی بزرگ

در آن هنگام که »به همین جهت، سخن خود را در این باب، مقتضای حکم عقل دانسته و گفته است: 

رسید، عقل به تفسیر آن پرداخت و گفت: گویا این قدسیان آسمانی وش میگخروشی از عرش به  ،بامدادان

 «کنند.هستند که در حفظ شعر حافظ تالش و کوشش می

پایه بودن ادعای آنان را آشکار فتوای عقل در مقابل مدعیان عقل موضع گرفته، بی بنابراین، حافظ بر اساس

گوید، به آسانی رسد سخن میوقتی از صبحدم و خروشی که از عرش به گوش می ،ساخته است. حافظ

کامیاب و کامروا  ،دانسته است که سحرخیزتوان دریافت که با صبح و سحر مأنوس بوده، به درستی میمی

 ت.اس

تر سخن گفته، ای در میان نباشد و این سخن به گوش اشخاص سنگین نیاید، صریحباز هم برای اینکه شبهه

 :جایی برای ابهام در این باب باقی نگذاشته است. سخن صریح حافظ در این باب چنین است

 همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود

 

 م دادندــام نجاتــم ایـد غــکه ز بن 

 

بینیم که حافظ روی نفس کشیدن اشخاص سحرخیز تکیه کرده، برای آن اهمیت فراوان بیت نیز میدر این 

خواند، ولی هوشیاری حافظ در این است که او افزون بر آنچه آن را دم و نفس سحرخیزان می .شودقائل می

شود و قفل بسته به همت بلند و کوشش بی دریغ خود نیز آگاهی دارد و معتقد است آنچه کارساز واقع می
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البته هنگامی که با انفاس قدسی  ؛گشاید، همت بلند آدمی و کوشش بی دریغ اوستهرگونه مشکل را می

 سحرخیزان همراه و هماهنگ بوده باشد.

اندیشد که بدون همت، راه به روی انسان بسته ت سخن گفته، چنین میحافظ در جای دیگر نیز از هّم

ت را همواره در تالش و کوشش ه مقصود و مراد خود دست یابد. او با این که هّمتواند بشود و هرگز نمیمی

ت انسان مدد کند، به این امر نیز آگاهی دارد که از جای دیگر به هّموقفه مشاهده می دریغ و بدونبی

شود. اینجاست که از طایر جهان قدس و سالک رسد و جهان قدس، پشتوانه جهان طبیعت شناخته میمی

 گوید:طلبد و میلم معنی، پشتوانه سلوک و بدرقه راه میعا

 تم بدرقه راه کن ای طایر قدسهّم

 ای نسیم سحری بندگی من برسان

 

 که دراز است ره مقصد و من نو سفرم 

 که فراموش مکن وقت دعای سحرم

 

داند، بلکه آن را میت داشتن را مقدمه هرگونه حرکت و پیشروی بینیم که حافظ نه تنها هّمدر اینجا نیز می

داند که راه رسیدن به کعبه مقصود، بسیار شناسد. ]چه[ او به خوبی میبدرقه راه و پشتوانه سلوک نیز می

گردد. راه دور و دراز است و کسی که از تجربه کافی برای پیمودن این راه برخوردار نباشد، با خطر روبرو می

های نیست و در جغرافیای این جهان وجود ندارد، زیرا همه راه های این عالمدراز رسیدن به مقصود از راه

 توان به پایان آن رسید.جغرافیایی محدود است و به آسانی می

 –تبارک و تعالی  –گوید، راهی است که از درون انسان به سوی حق العبور]ی[ که او میراه دراز و صعب

ی الزم است تا بدرقه راه سالک گردد. حافظ ضمن ت بلندکشیده شده است و برای پیمودن این راه، هّم

داند، به دعای سحری ت بلند و کوشش و تالش بی دریغ خود را الزم میاینکه برای پیمودن این راه دراز، هّم

اهل معرفت نیز نیازمند است و برای ابراز این نیازمندی و درخواست دعا، به نسیم سحری توسل پیدا 

رسد و قدسیان نیز او نیمه شب حافظ است که به گوش قدسیان عالم معنی میکند. نسیم سحری، دعای می

 خوانند.را به سوی خود می

بینیم که او در همان حال که خود را به ورد سحری و بر اساس آنچه در غزلیات حافظ آمده، به روشنی می

شود و معتقد اوان قائل میاهمیت فر ،ت بلند و کوشش بی درنگداند، برای هّمدعای نیمه شب نیازمند می

 امکان پذیر نخواهد بود. ،است بدون طلب، رسیدن به مقصود و دست یافتن به مراد

گیرد و شود، اهمیت فراوان در نظر میت و طلب خوانده میگونه که یادآور شدیم، حافظ برای آنچه هّمهمان

معنی خواهد د و زندگی او مهمل و بیرست و طلب به جایی نمیاندیشد که انسان بدون داشتن هّمچنین می

« طلب»که به طور مکرر آن را در غزلیات خود به کار برده است، روی واژه « تهّم»بود. حافظ عالوه بر واژه 
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کند. او درباره طلب و نقش آن در رسیدن به مقصود چنین نیز تکیه کرده و به درستی از آن استفاده می

 :گویدمی

 دـرآیـن بـام مــا کــدارم تـلب نـدست از ط

 

 آیـدن برـان ز تـانان، یا جـد به جـن رسـیا ت 

 

های کلیدی که قفل توان گفت در میان واژهبا توجه به آنچه تاکنون در اینجا ذکر شد، به آسانی می

از اهمیت بسیار برخوردارند. « هّمت»و « طلب»شود، دو واژه ها گشوده میهای حافظ به واسطه آناندیشه

که خواستن و جستن و کوشیدن در آن مندرج است، پیچیدگی و ابهام ندارد، اما کلمه « طلب»کلمه 

گرفته شده، دارای معانی بسیار و متعدد است « هّم»اندکی نیاز به توضیح دارد. این کلمه که از واژه « هّمت»

کنیم، ولی آنچه از این میها صرف نظر که در کتب لغت به تفصیل ذکر شده است. ما در اینجا از ذکر آن

گردد، عزم قوی و اراده نیرومند است که به امور عالی و بلند مرتبه تعلق پیدا کلمه به ذهن متبادر می

 کند.می

ترین امور، عزم قوی و اراده نیرومند دارد و هرگز ت کسی است که برای رسیدن به عالیبنابراین، صاحِب هّم

گردد، برای مطرح می «افعل التفضیل»یا  «صفت عالی»رین امور که با عنوان تدارد. عالیدست از طلب برنمی

ترین عالی ،تواند مصادیق متعدد داشته باشد، زیرا ممکن است آنچه در نظر یک شخصاشخاص مختلف می

و ترین بودن، همیشه با میزان ترین نبوده باشد. بنابراین، عالیعالی ،شود، در نظر اشخاص دیگرشناخته می

 گذاری خواهد بود.قابل شناخت و ارزش ،مرتبه معرفت اشخاص

ترین امور، همیشه یک امر نسبی بوده، هرگز در واقع و با این همه، هرگز نباید چنین پنداشت که عالی

األمر یک مصداق عینی ندارد، زیرا اگر مطلق نباشد، امر نسبی نیز وجود نخواهد داشت. کسانی که نفس

کنند و این سخن به معنی این است که انکار دهند، در واقع نسبّیت را مطلق مینکار قرار میمطلق را مورد ا

 اطالق در واقع اثبات اطالق است!

األمری است. حافظ که ترین امور، یک واقعیت عینی و نفسحافظ به این امر آگاهی دارد و در نظر او عالی

ترین امر را به عنوان گرا نیست. او عالیشود، نسبییشناس سترگ شناخته میک اندیشمند بزرگ و انسان

ت بلند برخوردار است ترین امر، از هّمیک واقعیت عینی و نفس األمری پذیرفته است و برای رسیدن به عالی

ترین است، غیرمتناهی و دارد، اما او به این واقعیت نیز آگاهی دارد که آنچه عالیو دست از طلب نیز برنمی

 است و راه متناهی به غیرمتناهی نهایت ندارد.نامحدود 

 گوید:حافظ با صراحت تمام به این مسئله اشاره کرده، می
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 این راه را نهایت، صورت کجا توان بست

 از هر طرف که رفتم، جز وحشتم نیفزود

 

 کش صد هزار منزل، بیش است در بدایت 

 زنهار از این بیابان، وین راه بی نهایت

 

به طور جدی برخوردار است، راه  ،ت بلند و حالت طلببینیم که حافظ به عنوان کسی که از هّممیدر اینجا 

پایان، با وحشت نهایت و بیابان بیپیمودن این راه بی داند و درنهایت میرسیدن به مقصود و مراد خود را بی

برد و از جهان نور و ناه میناچار به کوکب هدایت پ ؛گردد. تحّمل این ترس آسان نیستو ترس روبرو می

 :گویدطلبد. در اینجاست که با کمال تواضع و فروتنی میعالم غیب راهنمایی می

 ودـت راه مقصـم گم گشـب سیاهـن شـدر ای

 

 تـب هدایـوکـای ک رون آیـای بهــاز گوش 

 

کند و را مطرح میت بلند و طلب جدی و همیشگی گوید. او هنگامی که هّمحافظ از روی تفّنن سخن نمی

نماید، با دهد، مبادرت به سیر و سلوک میترین امر که مقصود او را تشکیل میبرای رسیدن به عالی

ریزد و به زیباترین و های زیسته را در قالب غزل میگردد. او این تجربههای ویژه و خاص روبرو میتجربه

شود و چون از جان جاری چشمه سار جان او جاری میکند. سخن او از ها را بیان میمؤثرترین صورت، آن

نشیند. علت تأثیر بی بدیل سخن حافظ را در ژرفای جان و اعماق روح مردم؛ اعم شود، الجرم بر جان میمی

 از عارف و عامی، در همین امر باید جستجو کرد.

اما کدام سخنی را  های بسیار گفته شده است،های راه رسیدن به معشوق، سخندرباره عشق و سختی

توان یافت که مانند سخن حافظ در این باب مؤثر و در عین حال، دلنشین و تکان دهنده باشد، آنجا که می

 :گویدمی

 راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست

 اللـد، چون هــم پاک توان دیـاو را به چش

 

 اره نیستـان بسپارند چــآنجا جز آن که ج 

 اره نیستـپاهـوه آن مـلای جـده، جــهر دی

 

داند و البته این پایان میکند و آن را بیبینیم که حافظ با کمال صراحت به راه عشق اشاره میدر اینجا می

ماند. ک این طریق جز سپردن جان خود، چاره دیگری باقی نمیلپایان است، برای ساراه به حکم این که بی

« فنا فی الله»ت که در اصطالح بزرگان اهل معرفت مقام سپردن جان در سخن حافظ همان چیزی اس

 شود.خوانده می

پایان به سوی مقصود گوید این راه بینکته بسیار ظریفی که در این شعر حافظ نهفته است، این است که می

هر توان آن را دید و البته رود که تنها با چشم پاک و منزه از هرگونه قید مادی میو مرادی به پیش می

اشاره به همان « پارهماه»آید. تعبیر پاره به شمار نمیچشمی، توانایی دیدن آن را ندارد و جایگاه جلوه آن ماه
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جز ظهور متجلی چیز دیگری  ،م است که جلوهشود و این مسئله نیز مسّلخوانده می« جلوه»چیزی است که 

 نیست.

کند، اما به ج و مشهور عرفانی و فلسفی پرهیز میکاربردن اصطالحات رایب]باید توجه داشت که[ حافظ از 

قالب اصطالحات عرفانی و فلسفی خود را گیرد. او نه تنها در قید و ها بهره میطور استثنایی، گاهی از آن

سازد، بلکه از هرگونه قید و قالبی که با آزادی فکر و اندیشه ناسازگار باشد، گریزان محبوس و محصور نمی

های فکری و تعلقات پست و فرومایه جاه و مقام دنیوی سازد، ولی آزادی او از بترا آزاد میاست. حافظ خود 

بندوباری خوانده های نفسانی و آنچه بیگردد و او برده خواستهدرآیی مربوط نمیاست. آزادی حافظ به هرزه

 شود، نیست.می

رود، برای او اصل و قید و قالبی فرا میحافظ درد جاودانگی دارد و شناخت هستی انسان که از هرگونه 

های معنوی در همه ادوار تاریخ آشنایی دارد و در آید. او به معارف و اندیشهاساس همه امور به شمار می

ای برخوردار است. خواجه به همان اندازه که از حکمت شئون مختلف و متعدد معارف اسالمی، از مهارت ویژه

دهد نیز گردد و اصول متافیزیکی آن را تشکیل میآنچه به آیین مهر مربوط می گوید، دربارهمغانه سخن می

 اندیشد.می

همیشه واحد و یگانه است، ولی این حقیقت واحد و یگانه جاودانه، در تجلی بوده،  ،در نظر حافظ، حقیقت

تاریخ، از نوعی  پایان دارد. حافظ از میان مردمی برخاسته است که در همه طولهای گوناگون و بیجلوه

شناسی اند. فرشتهاند و به رابطه میان زمین و آنچه در آسمان هست، سخت باور داشتهمعنویت برخوردار بوده

ماند، از نظر حافظ پنهان نبوده مزدایی که به واسطه آن درهای آسمان همیشه به روی انسان گشوده می

 است.

 «الدین سهروردیشیخ اشراق شهاب»انی که آشنایی کامل حافظ با معارف گذشته و حکمت خسرو

آید، موجب شده که این شاعر عارف بتواند از گنجینه غنی و پربار معارف اسالمی، احیاکننده آن به شمار می

انگیز استفاده کند. او برای راستی و درست اندیشی، اهمیت فراوان قائل است و به ای ژرف و شگفتبه گونه

دیشیدن و گفتار و کردار نیک داشتن، به همان اندازه که در فرهنگ ایران باستان داند که درست انخوبی می

اهمیت داشته، در قرآن کریم نیز مورد تاکید فراوان قرار گرفته است. به همین جهت است که حافظ بیش از 

قادهای شدید هر چیز دیگر، با هرگونه نفاق و دورویی و ریاکاری به مبارزه برخاسته و ریاکاران را مورد انت

 جوید.الفساد دانسته، از سلطه محتسب نیز به شدت بیزاری میخود قرار داده است. او تظاهر و ریاکاری را ام
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ها هرگز به معنی این نیست که او با مبارزه کردن نسبت به مفاسد اجتماعی بیزاری حافظ از سلطه محتسب

کند، در واقع کند، بلکه او وقتی از محتسب انتقاد میداری میجانب ،مخالفت دارد و از آزادی بی قید و بند

گذارد و معتقد است آنجا که جمود فکری و استبداد رواج روی سلطه و استبداد و جمود فکری انگشت می

گردد و خورشید حقیقت، در زیر ابرهای سیاه نادانی و خشونت پنهان داشته باشد، رشد اندیشه متوقف می

 شود.می

به شدت  اجتماعیخود از جمله کسانی است که با مفاسد  ،زاف نیست اگر ادعا کنیم حافظبه هیچ وجه گ

هرچه بیشتر مبارزه کرده، در کار مبارزه نیز موفق بوده است. پیام حافظ در جهت مبارزه با مفاسد اجتماعی، 

افکن شده است. از مرزهای کشور او نیز فراتر رفته، در گوش اشخاصی بصیر و آگاه در سراسر جهان طنین 

اند که خود برای مردم جهان پیام های او قرار گرفتهکسانی پیام حافظ را دریافت کرده و تحت تأثیر اندیشه

 شوند.ترین اندیشمندان عالم شناخته میاند و از بزرگداشته

کسانی  آلمانی اشاره کرد که کمتر «نیچه»و  «گوته»توان به دو شخصیت بزرگ، مانند از باب نمونه می

ها در جهان تردید داشته باشند. هر یک از این دو اندیشمند، در توانند در نفوذ اندیشه و گسترش فکر آنمی

سخن نگفته، « اَبرمرد»اند. حافظ از های او ستایش کردهمقابل حافظ سر تعظیم فرود آورده، از ژرفای اندیشه

شاید علت ستایش نیچه آلمانی از حافظ، به واسطه این اصطالح را در غزلیات خود به کار نبرده است، ولی 

 دیده است.از دور می ،شناسی حافظمورد عالقه خود را در نوع نگرش و انسان« ابرمرد»این بوده است که او 

گوید، غیر از آن انسانی سخن می« ابرمرد»توان داشت که آنچه نیچه آلمانی از آن به عنوان تردیدی نمی

کوشد به آن دست یابد. با این همه، شاید بتوان د شناختن آن برآمده، پیوسته میاست که حافظ در صد

شود، نوعی شباهت وجود نیچه و انسانی که در فرهنگ فکری حافظ به آن اشاره می« ابرمرد»گفت میان 

است کردار گفتار و درستاندیش، راستشود، درستدارد. انسانی که در فکر و فرهنگ حافظ به آن اشاره می

شود. اما ابرمرد نیچه، اگرچه به درستی برای ا شناخته میمنزه و مبّر ،و از هرگونه تظاهر و ریاکاری و نفاق

گونه امور دوری راقم این سطور شناخته شده نیست، ولی مسلمًا ریاکار و متظاهر و منافق نبوده، از این

 جوید.می

همیت بیش از اندازه قائل است و هرگونه ریاکاری و دلیل این ادعا آن است که نیچه، خود برای راستی ا

چنین گفت »ترین آثار خود را با نام و عنوان داند. او یکی از مهمتظاهر را نشانه ضعف و ناتوانی انسان می

به رشته نگارش درآورده است، ولی البته او در این کتاب، کالمی مستند از زردشت نقل نکرده و « زردشت

 گفته است.چیزی درباره او ن
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به همین جهت، همواره این پرسش مطرح بوده است که چرا نیچه این نام و عنوان را برای کتاب خود 

ها های بسیار گفته شده که ما در اینجا به نقل آنانتخاب کرده است؟ در پاسخ به این پرسش، سخن

نیچه برای صدق و راستی،  اند:ها این بوده است که برخی اشخاص گفتهپردازیم، ولی یکی از پاسخنمی

اندیشیده است که زردشت در گذشته تاریخ، بیش از اندیشمندان دیگر اهمیت فراوان قائل بوده، چنین می

 کرده است.کید میاروی مسئله صدق در سخن و راستی در کردار ت

دریغ به مبارزه بیم است که حافظ با هرگونه ریاکاری و نامردی هرچه در این باب گفته شود، این مسئله مسّل

برخاسته، پیام اصلی و اساسی خود را در راستی و درست اندیشی خالصه کرده است. در نظر او تظاهر و 

ای که به این بیماری مبتال باشد، یک جامعه منحط و مایه فساد و ضعف و زشتی است و جامعه ،ریاکاری

 آید. مانده و ضدبشری به شمار میعقب

 –تبارک و تعالی  –وجود ندارد که همه سفرای الهی و پیغمبرانی که از جانب خداوند در این مسئله تردید 

اند، اند از روی صدق و راستی سخن گفته، مردم را نیز به این صفت نیکو و پسندیده دعوت کردهمبعوث شده

دعوت  اند که به مضمون و معنی آنچه دردر جوامع بشری، کسانی بوده :ولی با کمال تأسف باید گفت

اند و از راستی برای دروغ گفتن سپر ساخته، درستی را چتری پیغمبران الهی آمده است، توجه نکرده

 اند تا در زیر سایه آن به نادرستی بپردازند.کرده

انگیزی که در سخن گفتن دارد، نقاب نفاق و ریاکاری را از چهره حافظ با قدرت بیان و توانایی شگفت

سازد. شاید کسانی چنین پندارند که نکوهش ها را آشکار میته، هوّیت واقعی آنگونه اشخاص برداشاین

بنابراین، آنچه حافظ  ؛کردن از نفاق و انتقاد کردن از تظاهر و ریاکاری یک پدیده مجهول و ناشناخته نیست

یده نیست ولی برای اشخاص هوشمند و آگاه پوش .آیددهد یک کار بزرگ و عمل بدیع به شمار نمیانجام می

که تشخیص دادن و جدا ساختن یک عمل ریاکارانه از آنچه ریاکارانه نیست و شناختن یک شخص منافق، 

 گردد.ترین کارهایی است که انسان با آن روبرو میترین و ظریفیکی از پیچیده

یز فریب انسان حتی خودش را ن ،چنان پیچیده و پنهان است که در بسیاری از مواردفریب و ریاکاری آن

انسان بیش از آنکه به مردم دیگر  :توان گفتمی تا جایی که ؛گویددهد و به خویشتن خویش دروغ میمی

تواند ارتقاء پیدا کند و در کند که با فریب دادن خود، میگوید و گمان میدروغ بگوید، به خودش دروغ می

 تری برخوردار گردد!جامعه از موضع محکم

گرا و گوید، منظور این است که خوِد آمالگاهی خودش به خودش دروغ می ،ه انسانشود کوقتی گفته می

کوشد آمال و بلکه همواره می ؛گویدشود، راست نمیآرزومند انسان، به آنچه خوِد واقعی و عینی او خوانده می
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ید. یکی از آرزوهای به دست نیامده یا حتی به دست نیامدنی را به جای واقعیت عینی خود جایگزین نما

تواند از های هستی انسان این است که تنها آنچه اکنون هست، نیست بلکه آنچه اکنون نیست نیز میشگفتی

 مراتب هستی او شناخته شود.

ق خود نیز قرار گیرد و در این تواند متعلَّخودآگاه است و چون به خود آگاهی دارد، می ،نفس ناطقه انسان

شود، یک شناخته می« خود»آید. آنچه در این فرایند ، غیر نیز به شمار میفرایند است که نسبت به خود

گردد. به این ترتیب، انسان که یک خوِد مطلق های خوِد مطلق محسوب میخود انضمامی است که از تعین

است، خودهای انضمامی فراوان دارد و به احصاء درآوردن این خودهای انضمامی اگر ممتنع نباشد، به هیچ 

 گوید:الدین مولوی به همین مسئله اشاره کرده، آنجا که میجه آسان نیست. جاللو

 زین دو هزاران من و ما، ای عجبا من چه منم؟         

 

 مــزن بر دهنـت مـده دسـوش بـده را گـعرب 

 

که آیا گوید و پرسش او این است های فراوان سخن می«من»شود، مولوی از چنانکه در این بیت دیده می

اکنونی او « من»در  شخص،های فراوان هستم؟ به همان اندازه که گذشته یک «من»کدام یک از این  ،«من»

توان یابد. از اینجا میاکنونی او به صورت آمال و آرزو تحقق می« من»وجود دارد، آینده آن شخص نیز در 

به زندگی او وابستگی و پیوستگی  دریافت که هستی انسان بسیار گسترده است و گذشته و حال و آینده،

 دارد.

های انضمامی فراوان ارتباط دارد و البته «من»تاریخی بودن انسان و گسترش هستی او در زمان با پیدایش 

در  انگیزاما این گسترش شگفت است.بزرگی و شکوهمندی انسان نیز در همین خصلت وجودی او نهفته 

تواند مقدمات اند موجب عظمت و شکوهمندی او بوده باشد، میتوهستی انسان، به همان اندازه که می

های «من»که انسان از گونه که یادآور شدیم به حکم اینفرومایگی و انحطاط او را نیز فراهم آورد. همان

دیگر « من»های انضمامی به جای «من»انضمامی فراوان برخوردار است، همیشه امکان دارد که یکی از این 

گوید؛ و البته آید و شخص به خودش نیز دروغ میکاری پیش میاین جابجایی است که فریببنشیند و در 

تواند به مردم دیگر نیز دروغ گوید، به آسانی میدهد و به خودش دروغ میآنجا که انسان خود را فریب می

 بگوید.

داند که دارد. او به خوبی میها نیز آگاهی های آنکاریشناسد و به نوع فریبگونه اشخاص را میحافظ این

زند. آنجا که انسان با خودش غیر از معجزه کلیم الله است و سحر نیز هرگز با معجزه پهلو نمی ،سحر سامری

شود و حجاب حقیقت نیز جز جهل و خودپرستی چیز دیگری صمیمی و صادق نباشد، حقیقت محجوب می

تواند از خودش فاصله بگیرد، شخص جاهل چون نمی ؛نیست. جهل و خودپرستی با یکدیگر پیوستگی دارند
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ماند. زاهدی که به زهد خود دل بندد و در فرومایگی باقی میای که در آن قرار گرفته است، دل میبه مرتبه

کند. این سخن مورد همه مدعیان دیگر نیز صادق است. حافظ در بندد، به فراتر از آن مرتبه راه پیدا نمیمی

گونه اشخاص انگشت گذاشته است، ات خود به این مسئله اشاره کرده، روی فرومایه بودن اینبسیاری از غزلی

تواند از هرگونه قیدی خود را رها و داند که میاما کسی که به هویت واقعی خود آگاهی دارد، به خوبی می

 آزاد سازد.

بیند و در همین وابسته نمی خود را در مقام ذات وابسته ،نتیجه این رهایی و آزادی این است که شخص

شود. در این گشوده می –که ازلی و ابدی و سرمدی است  –نبودن است که راه به سوی مقصود غیر متناهی 

« ال احّب اآلفلین»خلیل آسا  ،شوند و سالک راه در هر لحظه از سلوک خودها شکسته میطریق، بت

توقف  ،بندد و در سلوک به سوی حقنمی گوید. سالک راه حقیقت جز به حق به چیز دیگری دلمی

 جایگاهی نخواهد داشت.« مسکن»معنی دارد، ولی « منزل»شناسد. در راه رسیدن به حق، نمی

تا برای شتاب بیشتر در راه آماده شود، ولی مسکن جای توقف و دلبستگی  کندمیسالک در منزل درنگ 

گردد و مادام که به مقصود نرسد، داند، خرسند نمیاست و سالک راه حقیقت، به کمتر از آنچه آن را حق می

 :گویدگزیند. شاعر عارف دیگری به همین مسئله اشاره کرده، آنجا که میدر جایی مسکن نمی

 دهندن راه نشانت آنچه در ای

 

 انی به از آنت دهندــگر نست 

 

گذارد، اما به هیچ یک از ها و مراحل فراوانی را پشت سر میسالک در پیمودن راه به سوی مقصود، منزل

آنچه سالک آن را پشت سر  بنابراین دهد.بندد و همچنان به تعالی و فرارفتن ادامه میها دل نمیآن

 گذارد، منزل است ولی مسکن نیست.می

شناسد. حافظ به این مسئله ها را میم است که او به همه این منازل آشنایی دارد و آناین مسئله نیز مسّل

 گوید:ای صریح و آشکار آن را مطرح کرده، چنین میتوجه کامل داشته، در آغاز دیوان خود به گونه

 اده رنگین کن گرت پیر مغان گوید        به ِمی سج

 

 هام منزلـر نبود ز راه و رسـخبک بیلکه سا 

 

ها عبور اند و سپس از آنها زیستهها تنها برای کسانی معلوم و شناخته شده است که در آنراه و رسم منزل

 اند.کرده

تصوف و عرفان تعلق داشته است. برخی های داند که حافظ به چه فرقه از فرقههنوز کسی به درستی نمی

رو در آن های عرفانی وابسته نبوده، در راهی گام برداشته که رهاندیشند که او به هیچ یک از نحلهچنین می

م است که او برای راهنما و دلیل راه فقط خود او بوده است. هرچه در این باب گفته شود، این مسئله نیز مسّل
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شناسد. سخن پیر مغان که او راه و رسم نظر گرفته، وجود او را الزم و ضروری می راه اهمیت فراوان در

شود. حافظ در این مورد نیز الزم شناخته می ،شناسد، دارای اهمیت فراوان بوده و پیروی از آنها را میمنزل

همواره  ،لیل راهکه دصراحت را از دست نداده، جایی برای شک و ابهام باقی نگذاشته است. او در مورد این

 گوید:الزم است، چنین می

 قــدمل راه ــه بی دلیـق منــوی عشـه کـب

 

 که من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد 

 

پیمودن این راه بدون  ،پایان است و در نظر حافظشود، کوی عشق راهی بیچنانکه در این بیت مشاهده می

ها و خطرهایی که در این راه وجود دارد، میشه به سختیکند. او هدلیل و راهنما صورت تحقق پیدا نمی

 آید، سخت و دشوار است.کند و معتقد است راه رسیدن به حقیقت، بیش از آن که به تصور در میاشاره می

دانیم دلیل و راهنمای حافظ در این راه چه کسی بوده است، ولی لزوم دلیل و ضرورت راهنما در راه ما نمی

دهد که در ت در نظر او انکارناپذیر است. بررسی آثار اصحاب شهود و ارباب معرفت نشان میرسیدن به حقیق

تواند در این راه گام بردارد. در فرساست و کمتر کسی میالعبور و توانها راه رسیدن به حق، صعبنظر آن

( و حضرت خضر )ع( آیات قرآن کریم نیز به سختی این راه اشاره شده است و آنچه درباره حضرت موسی )ع

 آید.آمده، گواهی گویا و شاهدی محکم برای اثبات این ادعا به شمار می

حضرت خضر )ع( که به عنوان سالک راه حقیقت مطرح شده، صاحب اسرار و دارای رموزی است که حتی 

شد. آنجا که ها آگاهی داشته باتواند نسبت به همه آنیک پیغمبر اولوالعزم مانند حضرت موسی )ع( نیز نمی

سازد و از ترک مصاحبت و همراهی با او سخن حضرت خضر )ع( راه خود را از راه حضرت موسی )ع( جدا می

 شود.گوید، در واقع به سختی راه و محدود بودن توان حضرت موسی )ع( در پیمودن آن راه اشاره میمی

 یکی از غزلیات زیبای خود گفته است: حافظ به همین مسئله که یک آموزه قرآنی است نیز اشاره کرده، در

 ر مکنــرهی خضــله بی همـع این مرحـقط

 

 یـراهـر گمــرس از خطـات است، بتــظلم 

 

گردد، عبور از وادی ظلمات و برای رسیدن به سرچشمه آب حیات که نوشیدن از آن، موجب جاودانگی می

تاریک و طوالنی، به هیچ وجه خالی از خطر نیست. های تاریک الزم است و البته پیمودن راه گذشتن از راه

وادی ظلمانی و راه تاریک، راهی است که در طبیعت ترسیم شده، عالم مادی یا جهان هیوالیی خوانده 

 شود.می
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توان از درون آن عبور تاریک است و تنها با نور ادراک و روشنایی عقل می ،ماده به حسب ذات و طبیعت

یکی طبیعت و رسیدن به عالم نور و روشنایی، فقط از درون انسان و مسیر نفس کرد. راه خروج از تار

 گذرد.می

شود، حقیقت این راه نیز به شمار سالک راه حقیقت به همان اندازه که پوینده این راه شناخته می بنابراین

دارد که هی گام بر میتوان گفت در اینجا رونده راه، خود راه است و سالک در راآید. به عبارت دیگر میمی

آن راه جز خود همان سالک چیز دیگری نیست. این سخن به معنی این است که انسان برای رسیدن به 

حقیقت باید در خود حرکت کند و از ظاهر به باطن و از باطن به باطن دیگر و باز هم هرچه بیشتر به باطن 

ه ظاهر نیست تنها در یک مرحله و مرتبه آن چیزی است که ظاهر نیست، ولی آنچ ،راه بپیماید. باطن

توان رسید باطن دیگر دارد و هرگز به یک مرحله از باطن نمی ،گردد، بلکه هر باطنیخالصه و محدود نمی

 که خود آن مرحله باطن نداشته باشد.

داند می کند و به درستیگوید، به همین مسئله اشاره مینهایت و بدون پایان سخن میوقتی حافظ از راه بی

پذیر نخواهد بود. باطن دیگری وجود نداشته باشد، امکان ،که رسیدن به یک مرحله از باطن که بعد از آن

رود، ]شعری[ بسیار زیبا سروده، چنین حافظ در ترسیم این سلسله که پیوسته به سوی باطن پیش می

 :گویدمی

 دم گفتمـو دیـف تـر زلـه سـروز اول ک

 ظ راستـا نه دل حافهــوند تو تنــسر پی

 

 ر نیستـله را آخـن سلسـانی ایــکه پریش 

 کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست

 

بیند و آن را رمز جهان کثرت و می« کثرت»گوید، در پراکندگی زلف حافظ هرجا که از زلف سخن می

گوید[ روز اول سر زلف او را دیده است، به این امر اشاره داند و در این بیت که ]میپراکندگی عالم مادی می

با سر زلف که  ،شودمی شناخته «روز»دارد که در نخستین مرحله ادراک و آگاهی که در جهان مادی، 

اما درازی زلف و پریشانی  ؛آید، آشنا شده، آن را مشاهده کرده استآخرین مرحله کثرت و نزول به شمار می

 چنان است که پایان آن ناپیداست.دهد، آنآن که مراتب کثرت را نشان می

ه هر کس در این عالم قدم شود کدهد، به این امر اشاره میدر بیت دوم که آخرین بیت غزل را تشکیل می

زیرا کثرت و پراکندگی از خواص و لوازم  .کندگذارد، به سلسله دراز این کثرت مادی پیوند پیدا میمی

 ،تواند به این جهان وارد شود، مگر این که به این سلسله درازالینفک این جهان مادی است و کسی نمی

 پیوند خورده باشد.
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گی و رسیدن به عالم وحدت و یگانگی، راه دراز و پرخطری است که حافظ گذشتن از جهان کثرت و پراکند

اندیشد و در عین امیدواری برای رسیدن به مقصود، نگرانی خود را نسبت به خطرهای همیشه درباره آن می

های گوید که البته ترس و امیدواری از خصلتسخن می «رجاء»و  «خوف»دارد. او همواره از آن نیز ابراز می

داند که این اندیشد، به خوبی میشود. کسی که در هستی انسان به درستی میهستی انسان شناخته می

ای از ترس و امید است و حفظ تعادل در میان این دو حالت، راه نجات و طریق موجود شگفت انگیز، آمیزه

 شود.سعادت او شناخته می

 آمده است که:  –السالم علیه –روایت از معصوم در روایات اسالمی نیز این مسئله مطرح شده و در یک 

؛ یعنی اگر ترس و امید شخص مؤمن نسبت به یکدیگر سنجیده  «لو وزن خوف المؤمن و رجائه ألعتدال»

 شوند، در حالت اعتدال خواهند بود.

 –رد داکه در راه معرفت حق گام بر می –در اینجا باید به این نکته نیز اشاره شود که ترس شخص مؤمن 

آسانی نیست، بلکه خوف انسان آگاه، خوف اجالل است که از ادراک عافیت و تن]از دست دادن[ ترس 

به همان اندازه که پر جاذبه و شکوهمند است، ترسناک  ،شود. ادراک عظمتعظمت و شکوهمندی ناشی می

د و رفت و آمد در میان این شودر همه غزلیات حافظ دیده می ،شود. بیم و امیدآور نیز شناخته میو اضطراب

 گوید:آید. او در یک غزل معروف خود میهای او به شمار میهای آموزهدو حالت، از ویژگی

 یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور

 ای دل غم دیده حالت به شود دل بد مکن

 هان مشو نومید چون واقف نه ای از سّر غیب

 تارهای حافظا در کنج فقر و خلوت شب

 

 کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور 

 آید به سامان غم مخور وین سر شوریده باز

 های پنهان غم مخورباشد اندر پرده بازی

 تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور

 

گوید و در این انتظار است که خانه غم و شود، حافظ بر اساس امید سخن میچنانکه در این ابیات دیده می

کاشانه حزن، جای خود را به گلستان و گلزار شادی واگذار کند. آنچه در این ابیات اهمیت دارد، این است 

که در نظر حافظ، منشأ پدیده ناامیدی، ناآگاه بودن از اسرار غیب و امور پنهان به شمار آمده است. مفهوم 

یابد که هر باشد، به خوبی درمیمخالف این سخن آن است که اگر کسی از اسرار عالم غیب آگاهی داشته 

 پیوندد، بر اساس حکمت بوده و در جایگاه درست خود قرار گرفته است.چیزی در جهان به وقوع می

مسئله دیگری که در این ابیات مطرح شده، این است که حافظ از ِورد و دعای شبانه و درس قرآن سخن 

و درس قرآن اشتغال دارد، جایی برای غم و اندوه او  گفته و یادآور شده است که مادام ]که[ به دعای شبانه
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درس است و  ،گوید، منظورش این است که قرآنباقی نخواهد ماند. او وقتی از دعا و درس قرآن سخن می

 هرچه بیشتر باید در آن به تأمل و تفکر پرداخت و درس آموخت.

توانسته، از معارف کرده و تا آنجا که میخود در قرآن تأمل و تفکر  ،دهد که اومواضع فکری حافظ نشان می

آموزد، از دعای شبانه و مناجات با مند شده است. او افزون بر این که از قرآن درس میمتعالی و ژرف آن بهره

 شناسد.های قرآن میپروردگار نیز غافل نبوده، آن را از آموزه

گوید و با توسل پیدا کردن به اری سخن میگونه که یادآور شدیم، حافظ به همان اندازه که از امیدوهمان

گوید کند، از نوعی ترس و اضطراب نیز سخن میغم و ناامیدی را از خود دور می ،دعای شبانه و درس قرآن

نماید. حافظ وقتی از آید نیز اشاره میبرای انسان پیش می ،و به خطرهایی که در راه رسیدن به مقصود

کند، ای که در میان تولد تا مرگ انسان تحقق دارد، بسنده نمیبه فاصله گوید، تنهاخطرهای راه سخن می

رسد که دیگر بلکه در نظر او راه رسیدن به مقصود بی نهایت است و سالک در پیمودن این راه به جایی نمی

 تر رود.نتواند از آن پیش

از مرگ نیز ادامه دارد و  پس ،انسان به سوی مقصود ]سلوک[ در نظر حافظ، مرگ پایان راه نیست، بلکه

خطرهای آن نیز همچنان باقی خواهد بود. او نظر خود را نسبت به این مسئله در یک بیت بیان کرده، چنین 

 گوید:می

 در ره عشق از آن سوی فنا صد خطر است

 بعد از اینم چه غم از تیر کج انداز حسود

 

 َرستم ،تا نگویی که چو عمرم به سر آمد 

 مان ابروی خود پیوستمچون به محبوب ک

 

 ،داند، بلکه معتقد است پس از مرگشود، حافظ نه تنها مرگ را پایان راه نمیچنانکه در این ابیات دیده می

ها در امان بود. بنابراین انسان نباید توان از آنصدها خطر دیگر در راه هست که به هیچ وجه نمی

گونه خطری او شود و دیگر هیچباورانه چنین پندارد که وقتی عمرش به پایان رسید، همه چیز تمام میخوش

به عوالم بعد از مرگ به طور  ،آید که حافظاز مضمون و معنای این بیت چنین برمی !کندرا تهدید نمی

 اندیشد.به طور جدی می ،محکم باور دارد و به مسئله معاد

است  «معاد»و  «مبدأ»های حافظ مطرح شده، مسئله ای که در اندیشهترین مسئلهتوان گفت[ بنیادی]می

در مورد مسائل تواند به طور جدی توان آن را محور و مدار مسائل دیگر به شمار آورد. چه کسی میکه می

 اعتنا و ناآگاه باشد؟هستی بیندیشد و نسبت به آغاز و انجام انسان بی

چنانکه دیدیم، حافظ به مشکالت پس از مرگ و خطرهایی که در آن مرحله برای انسان وجود دارد، هشدار 

ر به سر کنند، در عالم وهم و پندااعتنایی میدهد و معتقد است کسانی که نسبت به این مسئله بیمی
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تند و ترسناک است و سخن او ]همچنان که اشاره کردیم[ نوعی  ،برند. نهیب حافظ در این موردمی

خودش نیز تحت تأثیر نهیب برآمده از جانش قرار گرفته، کوشیده  ،آید. البته حافظبه شمار می« هشدار»

از اینم چه غم از تیر کج  گوید: بعداست به نوعی از آرامش دست پیدا کند. به همین جهت بی درنگ می

 انداز حسود؟

شود، این است که به اندیش وارد میدلیل او برای رها شدن از ترس و غمی که از سوی تیر طعن اشخاص کج

 سازد.اثر و نابود میکند که تیر کمان ابرویش، همه تیرها را بیمحبوبی اتصال و پیوند پیدا می

خته شده و عاشقانه و شاعرانه بیان شده است، اما آنچه او در این پیام حافظ در این باب در قالب غزل ری

ای است از آنچه همه عرفا و حکمای الهی از طریق شهود یا استدالل به آن مورد ابراز داشته، خالصه و عصاره

که گوید، به این مسئله بنیادی اشاره دارد اند. او وقتی از پیوستن به محبوب کمان ابرو سخن میدست یافته

توان به آن جایگاه گنجد و از طریق تصور و تصدیق نمیدر قالب ادراک نمی –تبارک و تعالی  –حقیقت حق 

گذرد و با فانی شدن در معشوق، از طریق عشق می ،بلکه لقاء حق و مالقات با منشأ هستی ؛دست یافت

 شود.ماند و هرگونه خطر از میان برداشته میجایی برای مشکل باقی نمی

نظر حافظ، معاد بازگشت به مبدأ است، ولی اختالف اشخاص در چگونگی ادراک مبدأ و تفاوت مراتب  در

ها در ها در این باب، موجب پیدایش اختالف در چگونگی ادراک معاد و تفاوت مراتب معرفت آنمعرفت آن

یوستگی تمام و ناگسستنی توان گفت ادراک معاد، به ادراک مبدأ پگردد. به عبارت دیگر میاین مورد نیز می

دارد و باور داشتن به یکی از این دو اصل اساسی، همواره مستلزم باور داشتن به دیگری نیز هست. برای 

اندیشد، باید به این امر دست یافت که او در ادراک این امر که یک شخص درباره مسئله معاد چگونه می

 اندیشد و موضع او کدام است!مورد مبدأ چگونه می

گوییم، زیرا ها با یکدیگر سخن نمیما اکنون درباره مسئله عمده و بنیادی مبدأ و معاد و چگونگی ارتباط آن

شویم که در طرز تفکر حافظ و اسلوب بررسی دقیق آن از حوصله این مقال بیرون است، ولی یادآور می

 ماند.اندیشه او در این باب جایی برای مسئله تناسخ باقی نمی

شود و تنها کسانی در طرح ای است که از نوعی فکر فاسد و اندیشه باطل ناشی میه تناسخ پدیدهطرح مسئل

 ،بینندشوند که در میان مبدأ و معاد ارتباط عقلی و منطقی نمیآهنگ شناخته میاین مسئله پیشگام و پیش

ک ارتباط میان مبدأ و معاد به گونه که ادرانوعی بازگشت به مبدأ است، تردید دارند. همان ،و در اینکه معاد

مؤثر و سودمند باشد، ادراک  ،تواند در فهم و دریافت درست از مسئله معادای معقول و منطقی میگونه

ارتباط میان وحدت و کثرت و هم چنین جمع و تفریق نیز در درک معقول از مسئله معاد نقش بنیادی و 
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ت و در این بازگشت، انسان از کثرت به وحدت و از تفرقه نوعی عود و بازگشت اس ،تعیین کننده دارد. معاد

 رسد.به جمع می

آید. تفرقه و اساس تفرقه به شمار می ،اصل کثرت بوده، جمع ،م است که وحدتاین مسئله نیز مسّل

های این جهان مادی است و ماده به حسب ذات، متفّرق و بی قرار شناخته پراکندگی از خواص و خصلت

دهد. اهریمن نیز منشأ پریشانی بوده و بر اساس افکند و پراکندگی را گسترش مین، تفرقه میشود. شیطامی

اندیشی، با هرگونه راستی و درستی ناسازگاری دارد. بنابراین، انسان هر اندازه متفّرق و پراکنده باشد، در کج

یابد. حافظ ]چون[ به این مسائل گسترش می ]نیز[ میدان فعالیت اهریمن ،و در پریشانی ،رودپریشانی فرومی

اندیشیده است، نسبت به آثار سوء و ناپسند تفرقه و پراکندگی آگاهی دارد. او در خالل غزلیات خود به این 

 گوید:مسئله اشاره کرده، می

 وعــوی مجمــا شـاز آی تــرقه بـر تفـز فک

 ن آزادـوسـه سـم کــدانـح نـــرغ صبـــز م

 

 سروش آید ،نـو شد اهرمچـکه ـم آنـکـبه ح 

 ان خموش آمدــاده زبـرد که بـوش کـچه گ

 

تفرقه و پراکندگی را ناپسند دانسته، به جای آن از مجموع  ،شود، حافظچنانکه در این ]دو[ بیت مشاهده می

بودن، ستایش به عمل آورده است. نکته دقیق و ظریفی که در سخن حافظ وجود دارد، این است که او روی 

و البته معنی سخن او  ،تفرقه انگشت گذاشته، در جهت مخالف آن به اندیشه مجموع توجه کرده است فکِر

گردد و انسان مجموع، کسی است که اش مربوط میو جمع در انسان، به تفکر و اندیشهاین است که تفرقه 

 دارای اندیشه مجموع و به سامان بوده باشد.

در نظر حافظ، مجموع بودن به معنی این است که انسان بر اساس تفکر درست و منطقی، در جهت رسیدن 

دارد. رسیدن به هدف و قصود را از سر راه بر میکوشد و موانع وصول به مبه هدف بلند و متعالی خود می

گردد که افکار انسان، متفّرق و پراکنده نباشند و همه نیروهای مقصود بلند و متعالی، تنها هنگامی میسر می

 به طور دائم و بدون درنگ به پیش روند. ،به راهنمایی عقل ،ادراکی، هماهنگ با یکدیگر در جهت واحد

ها آثار و لوازمی ت که انسان دارای ادراکات مختلف و متعدد است و بر هر یک از آنتوان داشتردیدی نمی

گردد. بنابراین، هماهنگی میان این ادراکات بر ادراکات دیگر مترتب نمی ،گردد که این آثار و لوازممترتب می

نگامی میسر تواند موجب مجموع شدن انسان و یگانگی شخصیت او گردد، تنها همختلف و متعدد که می

جهت واحد و یگانه پیدا کنند و به سوی مقصد  ،شود که همه این ادراکات در اثر هدایت و راهنمایی عقلمی

 معین کشیده شوند.
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داند به همین مسئله اشاره دارد و به خوبی می« ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع»گوید: حافظ وقتی می

، غیر از عالم «سمع»زیرا عالم  .ات مختلف امکان پذیر نیستکه بدون وجود عقل، هماهنگی میان ادراک

ها و بساویدنی ها تحقق ها و چشیدنیاست و هر یک از این دو عالم، با آنچه در جهان بوییدنی« بصر»

گانه نیستند که با یکدیگر تفاوت بنیادی دارند، بلکه عالم وهم و پذیرد، تفاوت دارد. این تنها حواس پنجمی

ها شناخته گانه و مدرکات آنها نیز غیر از حواس پنجل نیز با یکدیگر تفاوت دارند و هر یک از آنعالم خیا

 شوند.می

ها نیز با که آن –توان داشت که ادراکات وهمی و خیالی و ادراکات حسی انسان با این همه تردیدی نمی

گر اتحاد و یگانگی پیدا کنند و در اثر توانند با یکدیدر پرتو نور هدایت عقل می –یکدیگر همسان نیستند 

کند. عشق نیز تنها خواند، تحقق پیدا میمی« مجموع»این هماهنگی و اتحاد است که آنچه حافظ آن را 

اما چنانکه یادآور شدیم مجموع شدن  باشد.کند که انسان به حالت مجموع در آمده هنگامی تحقق پیدا می

گردد. پذیر نمیهماهنگ و متحد شوند، امکان ،او بر اثر هدایت عقل انسان بدون اینکه ادراکات مختلف در

شود و همه شئون مختلف و متفاوت هستی اینجاست که فاصله میان عقل و عشق از میان برداشته می

 گردد.انسان، در نوعی وحدت و یگانگی ظاهر و آشکار می

کند و بیش از هر چیز دیگر ع بودن توصیه میدر جایی انسان را به مجمو ،گونه که یادآور شدیم، حافظهمان

کند و برای آن اهمیت گوید. افزون بر آنچه ذکر شد، او روی مسئله هّمت نیز تأکید میاز عشق نیز سخن می

توان دریافت که آنچه از کلمه هّمت مراد فراوان قائل است. با توجه دقیق به آنچه در اینجا ذکر شد، می

که در مجموع بودن انسان وجود دارد و باالخره در عشق نیز جز مجموع بودن شود، همان چیزی است می

 توان سخن به میان آورد.انسان و برخوردار بودن او از هّمت عالی، از خصلت دیگری نمی

و دیگر از تفرقه و  ،گرددبدیل برخوردار میشود و از هّمت بلند و بیدر عشق است که انسان مجموع می

گوید، به توان یافت. وقتی حافظ از هّمت بلند سخن میتی او هیچ گونه اثر و رنگی نمیپراکندگی در هس

 ،اند و برای آنکند. بسیاری از بزرگان اهل معرفت درباره هّمت بلند انسان سخن گفتههمین مسئله اشاره می

د، تفرقه و پراکندگی اند، زیرا آنجا که هّمت بلند وجود نداشته باشبیش از هر چیز دیگر اهمیت قائل شده

کند. عارف جا گسترش پیدا میهمه ،نشیند و در پراکندگی و تفرقه است که فساد و سستیجای آن میبه

 بزرگ دیگری، پیش از حافظ در این باب گفته است:

 انـــا آشیـرد تــپر میــا پـرغ بــم

 

 انــت است ای مردمهّم ،ردمـّر مــپ 
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تواند به آشیانه خود بازگردد که بال و پر نظر این عارف شاعر، مرغ تنها هنگامی میشود، در چنانکه دیده می

که آشیانه او  –ولی بال و پر انسان برای بازگشت به اصل خود  ؛داشته باشد، تا به واسطه آن پرواز کند

ند نداشته چیز دیگری نیست و البته معلوم است که اگر انسان هّمت بل ،جز هّمت بلند –شود شناخته می

سهم « السافلیناسفل»نخواهد داشت و در فرومایگی باقی خواهد ماند. زندگی کردن در باشد، توانایی پرواز 

شخص صاحب هّمت، رندی عافیت سوز است  ،اند. در نظر حافظکسانی است که از هّمت بلند بی بهره مانده

 ؛کندهّمت بلند، مس وجود خود را طال می داند و در اثر داشتنکیمیاگری می ،که در عین فقر و تهی دستی

 رساند.کند و خاک را به افالک میکیمیایی است که همه چیز را دگرگون می ،زیرا هّمت

اهمیت هّمت را نشان داده است. سخن زیبای  ،حافظ خود را غالم شخص صاحب هّمت دانسته، از این طریق

 او در این باره چنین است:

 وزمـافیت سد عــالم هّمت آن رنــغ

 

 اگری داندــکیمی ،صفتی داـکه در گ 

 

در نظر حافظ، رند عافیت سوز همان کسی است که از هّمت بلند برخوردار است، زیرا کسی که دارای هّمت 

شود. های فکری منجمد نیز زندانی نمیگردد و در قالببلند است، در قید تعلقات پست و فرومایه گرفتار نمی

شود که از قید و بندهای بی معنی و بیهوده خود را فضای فکری حافظ بر کسی اطالق میدر « رند»کلمه 

تواند برای شخص رند مشکل آفرین باشد، ولی انسان رند در سازد. البته رها شدن از قیود میرها و آزاد می

 قید تن آسانی نیست و بر اساس اصطالح حافظ، عافیت سوز خواهد بود.

ارتباط  ،های کلیدی غزلیات حافظ است، با کلمه هّمتنیز که از واژه« رند»که کلمه بینیم در اینجا می

به هیچ وجه گزاف نیست اگر ادعا کنیم که اصطالح هّمت، همراه با  بنابراینکند. مستقیم و منطقی پیدا می

ت حافظ به شوند که در غزلیاترین اصطالحاتی شناخته میاز جمله بنیادی« عشق»و « مجموع»دو اصطالح 

 دهند.اند و اسلوب اندیشه او را نشان میکار گرفته شده

های بسیار گفته شده است. کسانی که در زمینی بودن درباره اینکه معشوق حافظ کیست یا چیست، سخن

چگونه  ،دانند که این انسانورزند، به درستی نمیاین معشوق به عنوان یک انسان مؤنث یا مذکر اصرار می

های او را درباره ه است. برای این که معشوق حافظ شناخته شود، شاید بهتر این باشد که سخنشخصی بود

نوعی  ،زیرا رابطه میان عشق و معشوق ؛هوّیت عشق و جایگاه آن بیش از پیش مورد بررسی قرار دهیم

ر راه یافت و آن توان از یکی از دو طرف تضایف، به طرف دیگو البته همواره می ،تضایف است و دو طرف دارد

 را مورد شناسایی قرار داد.
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خواند، ارتباط با آنچه حافظ آن را مجموع بودن و هّمت عالی داشتن می ،در سابق یادآور شدیم که عشق

مجموع بودن، فقط به عالم فکر و اندیشه مستقیم و منطقی دارد. درباره این مسئله نیز سخن گفتیم که 

توان او را مجموع به شمار آورد. در این ی شخصی مجموع نگردد، هرگز نمیهاگردد و اگر اندیشهمربوط می

 ؛زیر سیطره عقل قرار نگیرند، هرگز مجموع نخواهند شد ،مسئله نیز تردید نیست که مادام که ادراکات انسان

 تر خواهد بود.تر باشد، مجموع بودن او نیز برتر و محکماما عقل انسان هرچه واالتر و متعالی

شود و آنجا که مجموع بودن انسان به طور کامل دای هّمت نیز همواره با بزرگی و ژرفای عقل سنجیده میبلن

یابد، پذیرد و هّمت عالی نیز در بلندترین مرتبه خود تحقق میگونه تفرقه و پراکندگی صورت میو بدون هیچ

ه حافظ همواره از آن سخن شود و این همان چیزی است کعشق نیز در زیباترین جلوه خود آشکار می

 گوید.می

توانیم بگوییم اکنون اگر بتوانیم به حکم تضایف، از سنخ وجود عشق به نوع وجود معشوق استدالل کنیم، می

عاشقانه سروده شده است، ولی  ،گوید. شعر حافظکه حافظ به چه معشوقی دل بسته است و از آن سخن می

گوید که بر الغزل معرفت نیز هست. حافظ از عشقی سخن میبیت ،های اوهر یک از سروده ،در عین حال

کند. او از کسانی که های عاشقانه خود را نیز برای اهل معرفت مطرح میاستوار است و سخن ،اساس معرفت

دارد ها دریغ میآید، از آنشناس نیستند، ناخرسند است و سخن خود را که گوهر معرفت به شمار میسخن

 گوید:میو با صراحت 

 خدا را سببی ،معرفت نیست در این قوم

 باز گویم نه در این واقعه حافظ تنهاست

 

 رـدار دگــه خریـود را بــر خــرم گوهـا بـت 

 رـار دگـه بسیـن بادیــه گشتند در ایـغرق

 

بر داند، زیرا عشق او شود، حافظ سخن عاشقانه خود را گوهر معرفت میچنانکه در این ]دو[ بیت مشاهده می

 گوید:آمیز او دست یابند، چنانکه میتوانند به سخن بشارتاساس معرفت استوار است و فقط اهل اشاره می

 ارت داندــارت که اشــآن کس است اهل بش

 

 ؟رار کجاستـاس رمــها هست بسی، محنکته 

 

داند و در جستجوی کسانی است که محرم اسرار باشند و در ادراک سنج میدان و نکتهخود را نکته ،حافظ

ها دست یافته و در زمره اسرار قرار هایی که حافظ به آنهای سخن او توانایی داشته باشند. نکتهنکته

نظیر و فراوان است، به های بیکه دارای اسرار و نکتهاند و البته عشقی گیرند، از عشق او سرچشمه گرفتهمی

 شوند.های گوناگون آن شناخته میها از آثار و جلوهمعشوقی تعلق دارد که این ویژگی
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های گوناگون دارد، معشوقی نیست که اهل ظاهر، حافظ را دلبسته معشوقی که این همه آثار و اسرار و جلوه

گوید که ملک و ملکوت و هر چیزی که در این دو معشوقی سخن می شمارند. حافظ از عشق وبه آن می

 گوید:ناچیز و فرومایه است. او بدون پرده به این مسئله اشاره کرده، می ،جهان وجود دارد، در مقابل آن

 ان بجویـان پیش عاشقــم هر دو جهــنعی

 ردندـا کـور مــی حضـی بـو قسمت ازلـچ

 

 رــآن عطای کثیل است و ــکه این متاع قلی 

 رــاست خرده مگیــدکی نه به وفق رضـگر ان

 

های قرآن کریم و اصطالحات به آموزه« عطای کثیر»و « متاع قلیل»[ حافظ در بکار بردن دو اصطالح یقینًا] 

متاع دنیا، قلیل خوانده شده است و البته در کثیر بودن عطای  ،آن نیز نظر داشته است، چون در قرآن کریم

 توان داشت.خداوند نیز تردیدی نمی

کند، ولی در برخی موارد از از اصطالحات دینی و عرفانی کمتر استفاده می ،در سابق یادآور شدیم که حافظ

احاطه و اشراف کامل  ،عرفانی این اصطالحات بهره برده و نشان داده است که نسبت به معارف قرآنی و آثار

سخن « تجلی صفات»و « پرتو ذات»های معروف خود بر اساس اصطالحات عرفا، از دارد. او در یکی از غزل

 گفته و خود را مظهر تجلیات صفات حق دانسته است. در آن غزل معروف چنین آمده است:

 م کردندـو ذاتـعه پرتـشـود از شعــبی خ

 ینه وصف جمالبعد از این روی من و آ

 

 م دادندـلی صفاتـام تجــاده از جـــب 

 م دادندـوه ذاتــر از جلــکه در آنجا خب

 

شویم گوییم. همین اندازه یادآور میسخن نمی –تبارک و تعالی  –ما اکنون درباره تجلی ذاتی و اسمائی حق 

که حافظ نه تنها به مسائل دقیق عرفانی آشنایی کامل داشته، بلکه خود او نیز اهل سیر و سلوک بوده، به 

نوشد، روی خود را آیینه وصف های عرفانی دست یافته است. او وقتی از جام تجلی صفات حق باده میتجربه

 –تبارک و تعالی  –کند که زیبایی مطلق و بی حد و اندازه حق ین مسئله اشاره میداند و به اجمال او می

 کند.فقط در آیینه صورت انسان تجلی می

گردد. هر در او منعکس می –تبارک و تعالی  –تنها موجودی است که همه اسماء و صفات حق  ،انسان

مظهر ذات و همه  ،، در حالی که انسانتواند برخی از صفات حق تعالی را منعکس سازدموجودی، فقط می

آید. حافظ ترین موجود به شمار میترین و جامعبوده و به همین جهت، کامل –تبارک و تعالی  –صفات حق 

به مقام فنای در ذات اشاره دارد و پس از مقام فنا، از تجلی صفات  ،در سخن گفتن از پرتو شعشعه ذات

 گوید.سخن می

شود که مظهر تنها موجودی شناخته می ،نی عمده و بنیادی نیز آگاهی دارد که انساناو به این مسئله عرفا

الله است. آیه شریفه قرآن کریم نیز به همین مسئله اشاره همه اسماء و صفات حق تعالی بوده، صورت او وجه
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را آیینه وصف جمال و روی انسان  ،وقتی حافظ بنابراین«. هاکّلم آدم األسماء و عّل»دارد، آنجا که آمده است: 

گوید و اصول فکری و مبانی اهل عرفان را داند، از روی گزاف سخن نمیمی –تبارک و تعالی  –زیبایی حق 

 –تبارک و تعالی  –نمای جمال و زیبایی حق دهد. کسی که روی انسان را آیینه تماممورد توجه قرار می

 وص است و با نگاه مردم دیگر تفاوت دارد.ویژه و مخص ،شناسد، نوع نگاه او به عالم و آدممی

را مشاهده  –تبارک و تعالی  –پایان حق های بیای از جلوهجلوه ،نگرددر هر چیزی که می ،صاحب این نگاه

توان به تماشای ظهور همه اسماء و صفات حق کند، ولی انسان موجودی است که با نگاه کردن در او میمی

ملتقی »و « مجمع البحرین»زیرا انسان  ؛های گوناگون دیدفتی نیز جلوهت و در ظهور هر صستعالی نش

 آید.شود، مظهر تشبیه نیز به شمار میاست و به همان اندازه که مظهر تنزیه شناخته می« األقلیمین

کند. شود، ظهور پیدا نمیگونه که در انسان ظاهر میدر هیچ موجودی بدان –تبارک و تعالی  –زیبایی حق 

شود، از روی گزاف زیباترین موجود در عالم ممکنات شناخته می ،اگر کسی ادعا کند که انسان بنابراین

است و هر  –تبارک و تعالی  –از آن حق  ،گونه که یادآور شدیم، زیبایی مطلقسخن نگفته است، زیرا همان

 مند بوده باشد.مطلق بهرهتواند از زیبایی موجود دیگری به اندازه استعداد و ظرفیت وجودی خودش می

ظهور زیبایی  بنابراین ؛بیش از ظرفیت هر موجود دیگری در این جهان است ،در این میان ظرفیت انسان

مطلق در وجود او، بیش از هر ظهور زیبایی دیگری خواهد بود. اگر کسی به اصول و مبانی اهل عرفان احاطه 

بشناسد، به  –تبارک و تعالی  –و اشراف داشته باشد و انسان را مظهر جامع و کامل اسماء و صفات حق 

همه غزلیات او به نوعی انسجام و هماهنگی انس و آشنایی پیدا کند و در  ،تواند با سخن حافظآسانی می

 دست یابد.

کسانی که با اصول و مبانی عرفان و مواضع اهل معرفت آشنایی درست ندارند، در شرح غزلیات حافظ با 

شوند که در یکی از دو طریق شوند. این اشخاص برای رفع مشکل خود در این باب، ناچار میمشکل روبرو می

او جز به  :اندیشند کهدهند و چنین میها عارف بودن حافظ را مورد انکار قرار میآنگام بردارند: برخی از 

به یک انسان مربوط  ،دلبستگی نداشته است و آنچه در غزلیات خود مطرح کرده ،یک معشوق زمینی

و کشش و کوشش عاشقانه نیز همان چیزی است که در  ،گردد که دارای گوشت و پوست و استخوان بودهمی

این باورند  کنند و برعارف بودن حافظ را انکار نمی ،گردد. گروهی دیگرخالصه و محدود می ،یزه جنسیغر

در برخی موارد با صراحت هر چه بیشتر به معشوق زمینی دلبستگی داشته ]است! اینان[ عشق او را  ،که او

در آنجا بر اساس  ،ه حافظکنند کولی به مواردی نیز اشاره می ؛کاهندنیز در یک غریزه جنسی فرو می

 شود، فراتر بوده است!موازین عرفانی سخن گفته و عشق او نیز از آنچه عشق زمینی خوانده می
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اندیشند که حافظ در توان به دو گروه متفاوت تقسیم کرد: گروهی چنین میاین گونه اشخاص را نیز می

شقی سخن گفته است که به غریزه جنسی طلب بوده و از عشادخوار و عشرت ،های زندگی جوانی خودسال

های عارفانه گفته به وادی عرفان قدم گذاشته و سخن ،سالیولی در روزگار پختگی و بزرگ ؛گرددمربوط می

پردازند و در میان این دو مرحله از عمر او تفاوت و گروهی دیگر به مسئله پیری و جوانی حافظ نمی !است

شخاص، حافظ دارای احوال مختلف بوده، بر حسب مقتضای احوال شاعرانه بینند. در نظر این ااختالف نمی

های او در بسیاری از موارد به طور کامل زمینی است و معشوق او گفته است. بنابراین، سخنخود سخن می

حالتی معنوی و عرفانی پیدا کرده و  ،ولی در برخی از موارد !نیز جز یک معشوق زمینی، چیز دیگری نیست

 های عارفانه سروده است!غزل

اند های حافظ نرسیدهدر هر گروهی که قرار گرفته باشند، به ژرفای سخن ،حقیقت این است که این اشخاص

گونه که به طور مکرر یادآور شدیم، حافظ اند. همانو تنها به معانی ظاهری الفاظ و کلمات او چشم دوخته

الی عمسئله مجموع بودن و هّمت عالی داشتن تکیه کرده، معتقد است بدون مجموع بودن و هّمت روی 

 پذیرد و شخص عاشق، همیشه از مجموع بودن و هّمت بلند برخوردار است.تحقق نمی ،داشتن، عشق

پراکنده  م است که اگر یک شخص، مجموع بوده، از هّمت بلند برخوردار باشد، متفّرق واین مسئله نیز مسّل

های حافظ با یکدیگر ناسازگار نیست و از آغاز تا پایان، از نوعی گوید. سخنهای ناهمگون نمینیست و سخن

تراز مجموع بودن و او هم مجموع است، ]هم[ هّمت بلند دارد و عشق خود را نیز، هم انسجام برخوردار است.

کسانی که با موازین عقلی یع و بلند مرتبه است. یابد. معشوق این عشق نیز واال و رفهّمت عالی داشتن می

تر از خود را در بردارد، ولی عکس ترین مرتبه، همیشه مراتب پاییندانند که عالیآشنایی دارند، به خوبی می

 تواند مراتب باالتر را در بر داشته باشد.تر قرار گرفته است، هرگز نمیآن صادق نیست و آنچه در مرتبه پایین

تراز هّمت هم ،توان دریافت که وقتی عشق حافظبه آنچه تاکنون در اینجا ذکر شد، به روشنی می با توجه

ترین مرتبه قرار شود، معشوق او نیز بسیار واال و بلند مرتبه است و آنچه در عالیواال و بلند او شناخته می

حافظ با صراحت تمام از شعشعه  دیم،دیاحاطه و اشراف دارد. چنانکه  ،تر از خودگرفته، به همه مراتب پایین

 سخن گفته، سپس به جام تجلی صفات او اشاره کرده است. –تبارک و تعالی  –پرتو ذات حق 

آفرین است و انسان نیز تنها موجودی است که مظهر همه این صفات آور و عشقجام تجلی صفات، مستی

به زیبایی واالی جمال ازلی  ،مه جا و در همه چیزه ،حافظ بنابراین،سازد. ها را منعکس میبوده، زیبایی آن

 ،کند. در این طرز تفکر، حافظبیشتر و به طور جامع مشاهده می ،نگرد و البته این زیبایی را در انسانمی

گوید، از فکر تفرقه باز گشته و به مجموع رسیده است و بلکه او چنانکه خود می ؛پراکنده و متفّرق نیست
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گوید و در های ناهمگون نمیرسیده، از تفرقه و پراکندگی عبور کرده ]باشد[ سخنکسی که به مجموع 

 شود.مواضع فکری او ناسازگاری دیده نمی

گوید که جز با معشوق زمینی با چیز دیگری ای سخن میبه گونه موارددر برخی  ،درست است که حافظ

 ،شود. بنابراین، در ماهها را شامل میهمه کثرتانطباق ندارد، ولی او به وحدت و جامعّیتی دست یافته که 

 ،پردازد. اگر کسی با فن ایهام در سخن حافظبیند و در جوی روان، به نظاره عکس ماه مینور خورشید می

 آشنایی داشته باشد و با مشرب اهل معرفت نیز بیگانه نباشد، در تفسیر سخن این انسان آزاداندیش و 

های هماهنگ او را قطعه قطعه و گردد و شخصیت یگانه و اندیشهدیشی مبتال نمیانرند عافیت سوز، به کج

 گوید!نیز کمتر سخن می «یخ و دروازه»کند و از مناسبت میان پاره پاره نمی

توان گفت که جای هیچ گونه شکوه و شکایت نیست و اگر سخن حافظ به طرق گوناگون با این همه، می

های واال دارای اندیشه ،زیرا اشخاص بزرگ .مند و ناخرسند بودگیرد، نباید گلهمورد تفسیر و سنجش قرار می

های سنجیده برای همه مردم های ژرف و سخنگویند. اندیشههای سنگین و سنجیده میو ژرف بوده، سخن

و « وهم»ها، هر کسی بر حسب گونه از سخنبه طور یکسان قابل درک و دریافت نیست و در مورد این

 خود گمانی دارد.« همف»

ها در میان مردم یک امر اجتناب ناپذیر است، ولی البته باب فهم بهتر و ادراک به هر صورت، اختالف فهم

تواند با تالش و کوشش بیشتر، در راه رسیدن به حقایق درست نیز همواره مفتوح بوده ]است[ و انسان می

داند که رسیدن به حقیقت آسان ه آگاهی دارد و میخود به خوبی نسبت به این مسئل ،گام بردارد. حافظ

 ،گریزند. به حکم اینکه خأل، در عالمطلب، از مشکالتی که در این راه وجود دارد، مینیست و اشخاص عافیت

شود، در عالم فکر و اندیشه نیز خأل نخواهد بود و اگر انسان نتواند به حقیقت دست یابد، ممتنع شناخته می

حافظ با سخن . ورزدآورد و بیش از آن که در حقیقت بیندیشد، به افسانه اشتغال میمی به افسانه روی

 گوید:رسای خود به این مسئله اشاره کرده، می

 جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه

 

 چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند 

 

هم دل و همراه و هم سخن شناخته همیشه واحد و یگانه است و اهل حقیقت نیز همواره با یکدیگر  ،حقیقت

شوند. در میان اشخاص هم دل و هم سخن، تفرقه و پراکندگی نیست و در آنجا که تفرقه و پراکندگی می

ورزند و مهر را به جای دشمنی نباشد، جنگ و جدل وجود نخواهد داشت. اهل دل با یکدیگر خصومت نمی

 گویند:نشانند و میمی

 ران خداستــهای شیانــد جــمتح  م جداستان از هـان و سگـجان گرگ
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گوید و هفتاد و دو فرقه مطرح شده در یک حدیث اسالمی را به وقتی از هفتاد و دو ملت سخن می ،حافظ

اند و ناچار برای پر کردن خأل روی گردانده ،کند که از راه حقیقتآورد، در واقع به کسانی اشاره مییاد می

گوید، به این هنگامی که از حقیقت سخن می ،اند. حافظپرستی گام برداشتهافسانههای درونی خود، در راه

الزم و ضروری است و در  ،کند که برای رسیدن به حقیقت، وارستگی و صدق و اخالصمسئله نیز اشاره می

 دریغ مؤثر و سودمند خواهد بود.این زمینه پاک و روشن، تالش و کوشش بی

همیشه مسدود  ،شود و راه به سوی حقیقتمفید واقع نمی ]نیز[ و کوشش بدون صدق و اخالص، تالش

شود. افسانه نیز به حسب سرشت خود، پوشیده و پنهان بماند، افسانه آغاز می ،خواهد بود. آنجا که حقیقت

ن کنایه از کثرت و تعدد است و ای« هفتاد و دو فرقه»یا « هفتاد و دو ملت»متفّرق و پراکنده است. اصطالح 

از باطن و درون خود غافل شود و به ظاهر و بیرون روی آورد،  ،سخن به معنی این است که هر اندازه انسان

گردد و بالعکس، هر اندازه به کاویدن درون و جستجوی باطن بپردازد، با جهان کثرت و پراکندگی روبرو می

ه از وحدت به کثرت و از کثرت به و البته اگر انسان بتواند هموار ؛روداز کثرت به سوی وحدت پیش می

 گردد.وحدت راه یابد، با تجلیات گوناگون حقیقت بیش از پیش آشنا می

دلی نباشد، وحدت نیست. وحدت حقیقی در گردهمایی بیرونی در نظر حافظ، آنجا که صدق و درستی و هم

ها های آنشد، جمع تنهای مردم به یکدیگر نزدیک نباپذیرد. آنجا که دلو جمع شدن ظاهری تحقق نمی

ها هرگز به اتحاد و کنند، تفرقه و تعّدد تنها به یکدیگر پیوند پیدا میگردد و آنجا که دلموجب وحدت نمی

ها هنگامی به وقوع سازد. جنگ هفتاد و دو ملت و جدال در میان آنها لطمه وارد نمیهمبستگی آن

نزدیک نساخته باشد و البته پیوند معنوی نیز جز از طریق ها را به یکدیگر پیوندد که پیوند معنوی، دلمی

 کند.عشق و معرفت، از راه دیگری تحقق پیدا نمی

های مردم تواند به سعادت و رستگاری دست یابد که عشق و معرفت در دلجامعه بشری تنها هنگامی می

وز، چون نتوانسته است در رشد پیدا کند. شاید به همین جهت بوده است که جامعه جدید، ]در[ جهان امر

های مردم پیوند معنوی برقرار سازد، وحدت و یگانگی را در فرد دیده، از اصالت فرد سخن به میان میان دل

از یک سو روی مسئله اصالت فرد  ،در جهان امروز یدتوان گفت جامعه جدآورده است. به عبارت دیگر می

کند و قرارداد شود صرف نظر میتضای طبیعت شناخته میکند، از سوی دیگر از طبیعت و آنچه مقتکیه می

 نشاند.اجتماعی را به جای آن می

ای دارد که بررسی آن شناسی حافظ، جامعه بشری جایگاه ویژه[ بر اساس اصول انسانکه ]باید توجه داشت

توان برای نمیپایان است که هرگز یک ماجرای بی ،های حافظاز حوصله این مقال بیرون است. شرح اندیشه

 دست آوردن آخرین سخن در این باب، به انتظار نشست. به
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کتابی که اینک پیش روی خوانندگان گرامی است، تالشی است برای نادیده گرفتن انتظاری غیر ضروری 

که به هّمت دوست گرامی و نویسنده پرکار و فاضلم، جناب آقای  ،برای رسیدن به حاّق معنای شعر حافظ

 فراهم آمده است.کریم فیضی 

منتشر « شعاع شمس»جناب آقای فیضی بعد از پایان یافتن کار تفسیر غزلیات شمس تبریزی که با عنوان 

شد و با حسن توجه و استقبال کم نظیر اصحاب معرفت و حکمت قرار گرفت، پیشنهاد کردند که این بار 

 را مورد بحث و بررسی و تفسیر قرار دهیم.« دیوان حافظ»

به تفاوت فکری موالنا و حافظ و دوگانگی فضای حاکم بر نگاه خواجه و موالنا، در قبول این پیشنهاد  با توجه

و انجام این کار تردیدهایی داشتم، اما با توجه به کارهایی که پیش از این با ایشان انجام داده بودیم و قرین 

های متقن جناب آقای فیضی برای ضرورت این کار توسط اینجانب، در نهایت از و با استدالل ،توفیق هم بود

 های طوالنی ادامه یافت.تا مدت ،این پیشنهاد استقبال کردم و کار بررسی غزلیات حافظ، پس از شروع

اری را به عمل یابد، جا دارد از آقای کریم فیضی کمال سپاسگزحلیه طبع به خود می ،اکنون که این کتاب

بیاورم و برای خوانندگان ارجمند این اثر یادآوری کنم که آنچه در خالل تفسیر غزلیات حافظ بیان شده، 

صورت گرفته است، ولی به دلیل جنس  ،حاصل گفتگوهایی است که در طول زمان، با صرف دو سال وقت

عه به شروح گوناگون و تفاسیر بحث که مبتنی بر گفتگو و پرسش و پاسخ بوده، فرصت کافی برای مراج

مختلف در بین نبوده است. با این حال، امید من آن است که این کتاب نیز همچون کارهای قبلی این 

مفید بوده باشد و دست کم گامی برای شناسایی جهان فکری حافظ شیرازی  ،مجموعه، برای خوانندگان آگاه

 از منظر عقل و عقالنیت باشد.
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