
  ا از ديدگاه حافظيند  ٧١

  دنيا از ديدگاه حافظ

عت، نواگر بوستان ادب، سر حلقه رامشگران يطب ةدلباخت يمهد شاعر رازين شيسرزم
ره يچ يشاعر .است باک يب دل و رند ث حسن، صاحبيسرود عشق، واعظ و حافظ حد

ن از خود در چمنستان ادب چنيانگ ن و طربيريش يها نام حافظ که با نغمه  به دست
شدند و در مجلس » ان هند شکرشکنيهمه طوط« اشت کهد دين و تمجيتحس ةهلهل

  .آمدندرقص در به »چشمان هيس«نشاط 
، ضعف و جهان يثبات يب دوران، ييوفا يب آسمان، يمهر يب استيکه در دن يفرد

 يول. کند يم و ستم روزگار را مشاهده غم و يشاد ،، هجر و فراقي، مرگ و ناتوانيريپ
 و شوند يم اعتنا يب ين درد زندگانيا  به نسبت ايرند ادراک و دل حساس دا ةآنانکه قو

ت دارند و بعد از مرگ يخورند و از جهان شکا يم غوطه يوسيا در ورطة حرمان و ماي
. کنند يم هينده را تغذيآ يها نسلشه يفکر و اندپر شور خود  يها هو سرودها  با گفته
  .شناخت يم ا رايقت دنيشان بوده که حقياز ا يکيحافظ 
 يل گوناگونيو مسا ه استشد  يک علم بررسيث ياز ح ينيب ر جهانياخ يها قرن در

ت که در س ييجا. ات استيا منبع حيدن .قرار گرفته است پژوهش وردم نهيزمن يا در
ر و ييدر حال تغ وستهيپ ت کهيت و ماديمعنو يايدن. مطرح شده است مختلف انياد
ها  انسان ها، و وانيعت، حياست از طب يريا تصويدن يدگاه مجردياز د يول. است حولت

 د طبق آن رفتارننيب يم تينه واقعييآ رهرچه دها  انساند و شو يم که بر ذهن فرد مرتسم
 ينيب ، جهانآن نيتر چند نوع است که مهم يشناس از لحاظ جامعه ينيب جهان. دنينما يم

  .است يماد ينيب و جهان يمذهب



  ٧٢  قند پارسي

 ين نظام کسيا که با اراده خلق شده و در است ينظاما يدن يمذهب ينيب طبق جهان
خوب و بد وجود  اعمال يا و جزا براسز. نديب يم را همه افراد عمل و است رقها ناظر و

ار است و يصاحب اراده و اخت ،خلق شده است يک نظام فکريپس انسان طبق . دارد
  .ت دارديمرکز

 يستين يايدن. شعور نداردبر ماده است که ادراک و  يتياساس گ يماد ينيب در جهان
» چستانيه«ک ين جهان يا يعني. استهدف  يب و شکل يب يها دهيپد از يا مجموعه

ا يپس از لحاظ خلقت انسان با موجودات دن. مرد خودآگاه هست ياست که دارا
هرچه  که است يمثل عروسک انسان. ستين متصور يش هدفيندارد و برا يشاونديخو

وان حافظ يدر د يدشت يزبان استاد عل  به کند و يم اخواه قبولخواه و ن ،ديآ يم بر سرش
چشم  به ش کمترين امر که انسان فاعل مختار است و مسئول اعمال خويا از ياثر”
  :ديگو يم حافظ. “خورد يم

  ١نم از عهد ازل حاصـل فرجـام افتـاد   يا  خرابات نه خـود افتـادم   به من ز مسجد
∗ 

ـ  صـفتم داشـته   ينه طـوط ييدر پس آ   ٢ميگـو  يمـ  آنچه استاد ازل گفـت بگـو    دان
∗ 

  ٣اگر از خمر بهشت است وگر از بـاده مسـت    ميديمانـه مـا نوشــ  يپ بــه خـت يآنچـه او ر 
 يا جايو در هر دو مکتب دن رديگ يم ن جا سرچشمهيبا عالم از هم يتضاد آدم

مکتب  ست که درا نيفرق ااما  شمارند يم متيهر دو فرصت را غن. ستين يگدلبست
 اضت نفسير لةيوس به رد وزگ يم اعتنا يب عالقه و يب ،ن گذرگاهيا انسان از ينيد
مت شمرده غرق يفرصت را غن انسان ييگرا و در ماده کند يپرواز م يان علوجه  به

چون در . کوشد يم شين است که چرا حافظ در عيسوال ا. شود يم ييجو تنشاط و لذّ
انسان  يجهان برا شه،يهم خيدر طول تار م که اصالًينيب يم ميرو يم ن مسئلهيعمق ا
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  ا از ديدگاه حافظيند  ٧٣

 يآزاد يسو  به کند که يم احساس يو ک مرحلهي يبعد از ط ،است بوده »زندان«
ندان همانطور زر يند که زنجيب يم ديآ يم رونيب يواريچون از آن چهار د يرود ول يم
ن يا به رد ويگ يم را در نظر يا همسئله تاز يست و در تالش آرامش روحوبند ا يپا

سم ياليسم، جبر سوسياليترماجبر  ،خيجبر تار مثالً. کند يم يصورت تحت جبرها زندگ
در تالش  ،ابدي يم يزندان هنوز چون خود راها  همه ازم  به بردن ياز پ  بعد يلو .رهيو غ
  :نديب يم »من« يحافظ خود را زندان .شود يم من نگران يآزاد

  ١کـه آموختـه بـود   ز يشناسـ  ن قلبيب ار اي  رقه بسوزان حـافظ خگفت و خوش گفت برو 

∗ 
  ٢شـود کـارت اگـر نخواهـد شـد      به يدال ک  يار مهربـان سـاق  يامن و  يشراب لعل و جا

∗ 
ــرد يســت در شــهر نگــارين ــا بب   ٣ببــرد جــا نيــا خـتم از ر دشــو اريــ رم اتبخـ   کــه دل م

∗ 
ــا ــگ  يپ ــا لن ــس دراز   م ــزل ب ــت و من   ليـــخندســـت مـــا کوتـــاه و خرمـــا بـــر   س

∗ 
ـ  ين معنيک نکته ازي  ن باشـد يزد خـاطر کـه حـز   يانگتر   شعر يک   ن باشـد يم و همـ يگفت

  :ديگو يم کند يم يگران را بررسيد ،حافظ چون در تالش من آزاد
  ناسـره بفروختـه بـود    زر به وسفيآنکه   دسـود نکـر   يا که بسيدن به ار مفروشي
ن مسئله از ت فراواياهم. ک زندان استيند که هر قشر جامعه گرفتار يب يم يو

که از  يريتصو يعني ،کند يم و مشاهده خود عمل ينيب نجاست که هرکس طبق جهانيا
 ياو و در زندگان ياو، رفتار اجتماع ةدينقش بسته است در عمل او، عق يدر ذهن و يهست

قاعده  نياساس همبر د يباز يشعر حافظ ن .م دارديمستقر يتأث او يو فرد ياجتماع
 ،نيبدبها  انسان به شهياست که هم يينايره ميدا سجن نظر حافظ  به ايدن. شود يبررس
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  ٧٤  قند پارسي

ذات   به و فتنه است، ييوفا يا، بير ور کم يجاا يدن. آزار دهنده و ناقدرشناس است
  :هزارداماد و زودگذر است عروس ،عروس ، خوشگر لهيراسرار، سست نهاد، حپخود 

ـ غا بـه  يدر دلبر  از چشم زخم دهر مبادت گزند از آنـک    يا دهيرسـ  يخـوب ت ي
∗ 

  کـر زمانـه  ممن گشـتم از  يکه ا  داد يا هفروشـم عشـو   يم نگار
∗ 

  ن عجوزه عروس هزار داماد استيکه ا  ست نهـاد سعهد از جهان  يمجو درست
ن يحامل هم زين اياهل دن حتماً ،ح استين شکل قبيا به ا در نگاه حافظيدن يوقت
کشش  ياين دنيا ز دريخواهد که خود را ن يم ن است که حافظيهم ،باشند يمها  صفت

  .و کوشش گم بکند

  ش کوشيدر نقد ع
اما  .رديا تمتع بگيدن نيا ه بر جهان، ازيبدون تک و خود يايدن از ازين يب خواهد يم حافظ

سم يالينشانگر ماتر يو يشخص ينيب جهان ين و مذهب دارد وليست که د يمرد يو
ارتباط که افکار حافظ با مردم  ، چرايکل به نه يد ولندار يکه با انسان ربط ييايدن ،است
نگاه  .کسر تازه باشديخواهد که  يم يجهان ،روح يآزاد ين شخص دانشمند برايا. دارد
  :نديب مي شاه و گدا هر دو راي ن ويدورب
  ١کين کيمياي هستي قـارون کنـد گـدا را     گام تنگدستي در عيش کوش و مسـتي نه

 ينيقرا يوان ويدر د .خواهد يم ييشخص فکور چه نوع خدان يم که اينيب يم ما
جبر  به ذکر شده حافظ معتقد چنانکه قبالً. ت دارديز شکايخدا ن از افت که اويتوان  يم

 يو. ستين يراض يو از جبر و کند يم خدا گله از او) نه همه جا يول(قدرت است 
انسان امکان ندارد  يگناه يد که بيگو يم يو .ار باشديآرزو دارد که انسان صاحب اخت

  .برده است ارث  به را گناه يچرا که او از آدم صف
ـ رو يدهنـد مـ   يکه پرورشم م چنان  ييخـودرو  به ن چمنم سرزنشيمکن در   ٢مي
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  ا از ديدگاه حافظيند  ٧٥

ن جنگ هفتاد و يان ديند که مدعيب يم ن پناه ببرد،يد  به خواهد يم که يحافظ وقت
ن يبا وجود ا. قت دور هستنديجنگند از حق يم که داند که آنان يم حافظ. دو ملت دارند

بر  جنگ و جدل نيکه ا ن نکته آگاه استيا ازو  داند يم را ين و زندگيکه حافظ رمز د
 ات تبرئهي، چرا از منهکند يم يپافشار چرا بر گناه ، پست استقياز حق يردو يبنا
و  يقمتّ ،دع باشد آدم متشريبا ،ن استيد که زاهد مورد تحسيگو ينم چرا ،کند ينم

 ياو خود عارف و صوفاگرچه  ؟ن ابزار نجات بشر استينکه هميا يزگار باشد برايپره
 و يبلکه حافظ واقع گريد نه مثل حافظان ،و حافظ قرآن بود» بيالغ لسان«و  دل پاک

 »هوالغفور«و » ميخلق کر«روح او را  يحافظ با طنازن خاطر يهم  به ،يآشنا با رمز قرآن
  د؟يفرما يم اچروي . ديگو يم

  ١سـت يو رحمت پروردگار چ عفو يمعن  رنـد اعتبـار  يو گچـ بنده  يسهو و خطا
∗ 

  ٢خانـه فـراوان کـردم   يم يگرچه دربان  ز لطف ازل جنت فردوس طمـع ادارم 
ست ا نيبر ا ين ويقيخواه است و  يک مرد آزادين باشد که حافظ يد اصل ايشا
از وسعت خرابه آزاد است، و انقاه خ يوارياو از چار د .هست جاهمه  يو يکه خدا
تواند  چگونه مياو پس اگر جنت بر مکافات عمل است  ،ناستغبارگاه است يبارگاه و

 يکش و روزه و نفس زنمااز يد معبد و نياز در قين يب آزاد و يخدا يعني نا باشد؟غاست يب
  :ديگو يم د بکند ويخواهد که خدا را مق ينم حافظ. و ترک لذات است

  ار بـــــاده کـــــه در بارگـاه اســـتغـنابيــــ
  ٣چه پاسبان و چه سلطان چه هوشيار و چه مست

دهد که آن  يم را نشان يتعال يذات بار يآزاد ،اض گفتهياول خدا را مبداء ف يو
  :ديسرا ين ميچن ست و بعدينها  انسان يها ينيبض مطلق گرفتار خورده يف

  ٤قـت ره افسـانه زدنـد   يدند حقيچون ند  جنگ هفتاد و دو ملت همه را عـذر بنـه  
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  ٧٦  قند پارسي

ن عدم استقالل يحافظ ا. دهد يم ين و فرقه و ملت آزاديد و بند ديانسان را از قو 
 يند که حتبي يم کند و يم جامعه مشاهده افراد و بحران جامعه را در تک تک يانسان
  :نه دارنديبغض و نفاق و ک زين زانيشان و عزيخو

  ١ميبکنـ  ييم و دوايش بسر آربيبتا ط  يقان مـدد يمار شد از دست رفيدل ب
 يجا به انسان .باشد يگريط دتحت تسلّ ،خواهد ينم شه همان است که آدمير
ان يسمبل بزرگان و راهنما نظر حافظ زاهد و محتسب که به .آزاد است يايک دنيخود 

و  ياجتماع يحافظ از نابرابر .ستنديف خود آگاه نيها و وظا تيمسئول از ،جامعه هستند
ا در ي، تکبر، نفرت، دغل و ريعجب، خودپسند. ستني يضاگران ريتجاوز بر حقوق د

 عالمت يو رندبرود  يرند فطر  به که کند يم جامعه دل حساس حافظ را وادار
 ،د باشديق يب که يعشق. نديب يم ل را در عشقيمسا نيا حافظ حل تمام .است يديق يب

ور باشد  که نور عشق شعله يوقت. باشد يوت و فضولنخ و ايکه آزاد از مکر و ر يعشق
  :رود يم نيب من و تو از فرق

  ٢پادشاه حسن سـخن بـا گـدا بگـو     يا  سـت يب نيو غر يغندر راه عشق فرق 
بدون عشق هرچه  .ا عشق است و عشق نور استيخلقت دن ةنظر حافظ دربار

 .نش و خرداد علم و عالمت ييل است و روشناجهسمبل  يرگيت است و يرگيهست ت
 يايدن. برد يم علو يسو به او را شقع رد ووآ يم نييت پايجهل انسان را از انسان

  :هاست يحامل انواع بد يعنيجهل است  يايدنحافظ،  يشرويپ
ـ همـه تزو  يک بنگـر يچون ن  محتسـب  و يخ و حافظ و مفتيخور که ش يم   دنـ کن يمـ  ري

 يو جلوه معشوق را در م ديقل عشق بزدايص با را ياهين سيخواهد که ا يم يو
  :نور مودت بشناسد

ـ  ره آن دل کـه درو يـ ت  عشـق  ةيده که آبش نبرد گريره آن ديخ   ٣ور مـودت نبــود ن
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  ا از ديدگاه حافظيند  ٧٧

ا را ياست که دن ياسالم نيوانشئون و مظاهر ق ةيحافظ بر کل ين برداشت فکريا
  :ن عشق استيا هميق دنيعلت تخل. ديگو يم نه جمال محبوبييآ

ـ ن آتش شد ازيع  د ملک عشق نداشتيکرد رخش د يا جلوه   ١رت و بـر آدم زد يـ ن غي
شراب مجاز و  يکي ،ن عشق دو نوع شراب در دست دارديا درک يبراحافظ 

ن يت اد علّيشا. خواهد يم الهيا را در پيچرا حافظ هر دو دن .قتيشراب حق يگريد
حافظ  دنز. کند و شراب مجاز حمله بر نفس يم مله بر خردحقت يباشد که شراب حق

در جهان  ين است که بدين را آدم قبول بکند بلکه مهم ايست که کدامين نيمهم ا
 يکه در کارها يردخ .د مورد پسند مردم باشديبا ،داردي کمتر هرچه ضرر. نباشد
که  يوقت يخودفراموش يعني يمست. سست باشد يفعال است در حالت مست يبيتخر

ا يدن يا و کارهايطرف دن  به شته باشد کهمجال دا يکند ک يم انسان خود را فراموش
  :ملتفت باشد

  ٢کردم روانـه  ش يز شهر هست  يمـ  نهادم عقل را ره توشـه از 
 نفس چون و ندارد ياب سرکشته ياگر انسان شارب باده عرفان باشد نفس فروما

رد در خباشد حکومت فرد همه جا مسلم است و حرف  يخوار و ييحالت رسوا رد
  :افگند مين يوش مردم طنحافظ در گ يصال

ــ  ن دو حرف استير ايتفس يتيش دو گيآسا ــا دوســتان تلطّ ــداراب ــا دشــمنان م   ٣ف ب
ت و است که با نور مود يت و بشر دوستيدهد راه انسان يم که حافظ نشان يراه

ان يکه با جهان يرو جبر وقتين راه است که حافظ پين چنيا .شود يم مودهيشور عشق پ
، يرفتار اجتماع ةمنزل به يپرخاشگر يشعر و علناً .گردد يم اريحب اختارتباط دارد صا
 نظر  به ک مبارز جامعهيث يح به حافظ .شود يم محسوب يط انسانيدر سنن و شرا

  :دارد يا هجهان تاز ين است که آرزويهم. ديآ يم
  ٤يد ساخت از نـو آدمـ  يگر ببايد يعالم  دسـت  به ديآ ينم ن عالميبد يآدم خاک

                                                   
  .۲۶۲ص  ،يوسفي، ۱۵۲ص  ر احمد،يوان حافظ، نذيد  .١
  .شهر  به :۴۳۰ص  ،همان  .٢
  .۱۶ص  همان،  .٣
 .۵۰۸د بدست، ص يآ ينم يدر عالم خاک ي، آدمهمان  .٤



  ٧٨  قند پارسي

و  يميا دانشمند علم شيلسوف يک فيد در نظر داشت که حافظ يخر بادر آ
ک يبند  يشه پايفرمول نشان بدهد و هم صورت  به ز راينبوده که همه چ ياويميک

پس . داشت يقيهنرمند با احساس بوده که قلب رق فرد کي يو بلکه ،حرف باشد
  .ستيژه ممکن نيو روشک يشناختن حافظ بر 
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  .ديوان حافظ، دکتر حسين علي يوسفي


