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  مقدمه

تصوف عابدانه و عرفان عاشقانه دو . بخش مهمی از متون ادب فارسی به موضوعات عرفانی اختصاص دارد
در این  .تصوف عابدانه مکتبی خشک و قشري است که مایه اصلی آن زهد است. جنبه عرفانی هستند

مکتب عرفان با تشرع و تزهد آمیخته است که عبارت از زهد و عبادت و مجاهدت و رعایت فرایض و 
و این تصوف بر پایه ابتدایی زهد و عبادت و ناچیز شمردن . مداومت بر آداب و سنن و اوراد و اذکار است

ز مکافات گناه رنگی استوار است و خوف از خدا و بیم ا» جهان و هرچه در آن است«دنیا و مافیها و ترك 
در این مسیر بدیهی است که ظاهرپرستان و عوام جاهل ) 13: 1384مرتضوي ( .بخشد عابدانه به این تصوف می

توانند با عرفان عاشقانه که ماهیت آن وسعت اندیشه و ذوق سلیم و  با تصوف عابدانه سازگارترند و نمی



توان گفت که  به اجمال می )16 :همان(. موافق باشند لطف تفکر و مسندبراندازي و مخالفت با ریاکاري است،
اش تلطیف نسبی خشونت و صالبت عقاید سنتی و تخفیف جمود و تعصب اهل  وظیفه عرفان عاشقانه

  ) 43: همان( .ظاهر و آثار و نتایج نامطلوب آن بود
ات عرفانی در مطالع. شعر عرفانی فارسی با نام سنایی، عطار، مولوي و حافظ پیوند ناگسستنی دارد

در این میان شعر حافظ به . تردید به آثار و افکار این شاعران بسیار نیازمند و وابسته است ادبیات فارسی، بی
اما دلیل نفوذ و ماندگاري شعر و هنر حافظ می تواند با نوع . دلیل جنبه هنري قوي، جایگاه خاصی دارد

  : اید دانستبراي درك این نکته ب. عرفان او ارتباط داشته باشد
  ویژگی عرفان و تصوف در اشعار حافظ چیست؟ -1
  آیا حافظ صرفا اشعاري با محتواي عرفان عاشقانه سروده است؟ -2
  آیا تصوف عابدانه نیز در غزلیات حافظ بازتاب داشته است؟ -3

 ها و قلمرو عرفان وي است تا دریابد که نوع عرفان او هدف این مقاله بررسی شعر حافظ براي یافتن زمینه
اي دارد؟ بدین منظور با روش تحلیل محتوایی، غزلهاي حافظ بررسی  با جایگاه واالي شاعریش چه رابطه

دانسته شود که  در نتیجه. شده است تا رنگ تصوف عابدانه و یا عرفان عاشقانه در شعر او مشخص گردد
ورد نظر خود در بیانی رندانه، بردن از مفاهیم بلند عرفان عاشقانه و ضمن بیان محتواي م حافظ در کنار بهره 

آیا به مفاهیم و مبانی تصوف عابدانه نیز به طور مستقیم در اشعارش اشاراتی داشته است و یا اشعار او صرفاً 
  . متأثر از عرفان عاشقانه و مکتب رندي هستند

رمشاهی خ(؛)198: 1392سجادي ( ه استدر بیشتر تتبعاتی که در زمینه عرفان غزلهاي حافظ انجام گرفت
این موضوع کمتر مورد توجه قرار  ،)96: 1384مرتضوي (و  )1376مطهري( ؛)331:1385درودیان (؛ )156: 1361

   .گرفته است
  

  تصوف و عرفان
گذرانی، ترك دنیا، پاك شدن از پلیدیها و آراستگی به رفتار  اي است متکی بر سخت تصوف روش زاهدانه

عرفان عبارت است از علم به اسرار ) 229: 1381صلیبا (. پسندیده؛ تا نفس پاکیزه شود و روح تعالی یابد
روند تا اسرار آن را  و میشوند، بلکه در باطن آن فر عرفا به ظاهر حقیقت دینی قانع نمی. حقایق دینی

تصوف بر اساس مبانی شرع و تزکیه نفس و اعراض از دنیا، براي وصول به حق و ) 466: همان(. بشناسند
سیر به طرف کمال بنا شده است؛ اما عرفان مکتبی فکري و فلسفی ژرف براي شناختن حقایق امور است از 

» .حقایق برسد و به علوم ظاهر و باطن دست یابد عارف همیشه سعی دارد با کشف و شهود به«. راه اشراق
توان آنها را دو  روند، می با این وصف، با اینکه تصوف و عرفان غالباً مترادف هم به کار می )9: 1373سجادي (

   .تصوف عابدانه و عرفان عاشقانه :شیوه جداگانه تلقی کرد



  

  تصوف عابدانه 
به کار برده شد و صوفیان آن عهد تصوف را ریاضت اصطالح صوفی اندکی پیش از سال دویست هجري 

نفس و مجاهده براي تبدیل و دگرگونی اخالق و دستیابی به اخالقی که در دنیا و آخرت پسندیده است، 
تصوف در آغاز صرفاً زهد خشک و عبادت و عزلت بیش از حد بود و از  )24: 1369غنی (. دانستند می

نشینی  نخستین صوفیان زهاد صدر اسالم بودند که گوشه. داشتاي ن چاشنی محبت و وحدت وجود بهره
  . ساختند کردند و اعمال و عبادات سختی را بر خود تحمیل می اختیار می

بودایی، مسیحیت و مانویت نیز   دانست، در فلسفه» رهبانیت«توان آن را معادل  این نوع از زهد که می
زهد   بر پایه این مکتب) 73: 1371رحیمی (» .کند سرایت میاز این هر سه به تصوف ایران «شود و  دیده می

خشک و ناچیز شمردن دنیا و ترك آن استوار بود و خوف از خدا رنگی عابدانه و رهبانی به این تصوف 
ترس از خداي منتقم قهار، ترس «: بود» ترس«هاي این تصوف  پایهترین  مهمبدین ترتیب یکی از . بخشید می

  ) 18: 1369غنی (» .از مرگ، ترس از حساب روز قیامت، ترس از معصیت و جهنم
و آدابی و دور شدن   از همان ابتدا علماي اسالم نسبت به در پیش گرفتن زهد و عبادت به چنین شیوه

اگر هم «انتقاد دیگري که متوجه این صوفیان بود این بود که . هایی نشان دادند از زندگی عادي مخالفت
از  برگذشتنکمال انسان را در رهبانیت بدانیم، این نجاتی است فردي، نه اجتماعی و عشق به طور کلی 

  ) 58: 1371رحیمی (» .نفی خویش خویش است نه
نوان یکی از عقاید مهم به ع» محبت«در این دوران . رشد و کمال رسید  مرحله بهدر قرن سوم تصوف 

در این قرن، یعنی در زمان مأمون و معتصم، که بغداد کانون . صوفیه به زهد خشک دو قرن اول افزوده شد
اي وارد  هاي علمی و فلسفی و محل برخورد آراء و عقاید یونانی و اسالمی شده بود، عناصر تازه بحث

ان انسان و خدا از خالل آیات قرآن و به ویژه دیگري می  رابطه«صوفیان در طی دو سه قرن . تصوف شد
نهایت آنها از خدا، جاي خود را به عشق  کنند که بر اثر آن ترسِ بی روایت آفرینش آدم در آن کشف می

دهد و از دل این ژرفاپیماییِ شگرف در کالم الهی است که رفته رفته از میان صوفیان  نهایت به او می بی
و ) 1699: 1377آشوري (» .آیند منش پدید می اترس، عارفانی خوش ذوق و شاعرپوشِ ریاضت کشِ خد پشمینه

  .گیرد گونه، عرفان که تا آن زمان صرفاً عابدانه بود، رنگی عاشقانه می این
  

  عرفان عاشقانه 
که مقصد نهایی آن اقیانوس عرفان  کند، در این سیر تحول و تکامل چون تصوف بتدریج تکامل پیدا می

ترك دنیا و «و » خوف و تعبد«عاشقانه، یعنی مکتب عطار و مولوي و حافظ است، عناصر اصلی تصوف از 
  مهرورزي به تمام جهان که آیینه«و » عشق و اخالص«به » زوال شخصیت فانی و اعدام نفس«و » رهبانیت



مردن دنیا در مفهوم توکل و خرسندي و نداشتن ناچیز ش«و » جمال دوست و از او بلکه خود اوست
شخصیت فانی ظاهري و نیل به مقام   ازاله نهایی و پیشرفت به سوي مقصد«و » دلبستگی به زخارف دنیوي

  ) 13: 1384مرتضوي (. دهد تغییر ماهیت می» احراز مقام عالی اشراق و شهود« و » اهللا و اتحاد به اصل فی فناء
آمیز به  هاي عقل و افکار تعصب شکنی و رهایی از محدودیت ا بر اساس قیدتصوف و عرفان از ابتد

ظهور عرفان عاشقانه واکنشی «وجود آمد، اما به دلیل آلوده شدن به ریا و تظاهر از اصل خود دور شد و 
عارفان از شعر براي بیان   استفاده) 119: همان(» .طبیعی به همین انحراف از هدف و جمود تصوف است

عرفانی که در آن اصطالحات . هیم عرفانی در ماهیت عرفان عاشقانه تأثیرات ژرفی به همراه داشته استمفا
  . دهد شاعرانه می  گونه و مطالب دشوار جاي خود را به عبارات لطیف و رمز

آمد  البته باید توجه داشت که تصوف عابدانه و خانقاهی به طور موازي همراه با عرفان عاشقانه پیش می
  .ظهور عرفان عاشقانه به معناي به پایان رسیدن تصوف عابدانه نبود و

، )سریان عشق در جمیع موجودات(» تسبیح عمومی موجودات«، »عشق«، »تجلی«، »وحدت وجود«
هایی است که در عرفان عاشقانه مطرح  مضمون ، از جمله کالن»غربت انسان در جهان«و » نظام احسن«

 )19: همان( »تعصبی اخالص و محبت و اعتدال و آزادگی و بی»  اخالقی آن بر پایهعرفانی که اصول . شود می
  . است

  تصوف عابدانه و عرفان عاشقانه در ادبیات فارسی
آن نیز پدید آمد که در آغاز ماهیت آن را   شدن عرفان و تصوف، ادبیات ویژه  گیري و نهادینه با شکل

ندرزهاي پیرانِ منتهی به سالکان مبتدي، با رویکرد به قرآن و هاي زهد و آداب ریاضت و سلوك و ا آموزه
صوفیانی مانند ابونعیم اصفهانی و ابوطالب مکی در مقام پیشتازان ادبیاتی با رویکرد . داد احادیث تشکیل می

  . تصوف عابدانه بودند
می در بستر قرآن و آداب اسال  با پیدایش و گسترش عرفان عاشقانه از بطن تصوف و خوانش صوفیانه
الخیر، خواجه عبداهللا انصاري،  زبان فارسی، از قرن سوم صوفیان شاعر مشربی همچون بایزید، ابوسعید ابی

  .هاي ساده نظري آن را ریختند را پرورش دادند و پایه عرفان ذوقیالدین میبدي فرهنگ  احمد غزالی و رشید
دیگري، سیر    دي، حافظ و شاعران برجستهاین فرهنگ در طول دو قرن پس از آن، با عطار، مولوي، سع

گیري از  آورد؛ ادبیاتی که با بهره خود را پیمود و ادبیاتی کالن و پربار در زبان فارسی پدید  کمال شاعرانه
. فلسفی و کالمی، گسترش پیدا کرد  زبانی تمثیلی، رمزگونه و اندرزگو، نه مفهومی و استداللی به شیوه

  ) 170- 168: 1377آشوري (
شامل مفاهیمی همچون  تصوف عابدانه،توان به دو گرایش  عرفانی را می ادبیاتگونه که بیان شد  همان

وجد و حاالت حاصل از غلبات  ،سکرکه موضوعاتی مانند  عرفان عاشقانهو  زهد و تحقیق ،تذکیر ،وعظ
شعر صوفیانه از اواسط قرن چهارم هجري آغاز شد و اشعار . بندي کرد گیرد، تقسیم را در بر می روحانی



نقل  اسرارالتوحیدالخیر در مجالس خود خوانده و در  ابی  بن  ابوالفضل بشر بن یاسین و دیگران که ابوسعید
ذکر شده   )525مقتول ( ةالقضا عین تمهیداتکه در  )381متوفی (رباعی منسوب به یوسف عامري و یک شده 
متوقی (عبداهللا انصاري  م،پس از آن در قرن پنج .کند شعر صوفیانه را در آن قرن ثابت میوجود   ،است
در  کهاند  انه سرودهیصوف یهای اند که ترانه بوده هم سرود و شعرایی اشعار زهد مایل به تصوف می  )481

هم  از این اشعار ضیبع. استآمده  سرایندهبدون ذکر  ةالقضا عیناحمد غزالی و آثار  سوانحو  االسرار کشف
ند و در حقیقت سنایی مبتکر این طریقه در  ا عصر سنایی بوده است که هم ةالقضا عیناحمد غزالی و   سروده

نخستین شاعر بزرگی است که عرفان را به طرز وسیعی وارد  ولی )254: 1380فروزانفر(؛ شعر فارسی نیست
: 1379شمیسا ( .تألیف نمود الطریقۀ شریعۀو  الحقیقۀ حدیقۀشعر کرد و کتاب مستقلی در این باب موسوم به 

195 (  
عطار در . ، عطار نیشابوري در قالب غزل و مثنوي، مفاهیم عالی عرفانی را مطرح کردسناییعد از ب

نخست به دلیل تألیف آثار و احوال صوفیه در کتاب . ادبیات عرفانی از سه جهت حائز اهمیت است
هاي بلند و تمثیلهاي کوتاه داراي  و به ویژه طرح قصه مثنوي عرفانی، دوم تکمیل و گسترش تذکرةاالولیا

غزل عارفانه را سنایی . عرفانی دارد  محتواي صوفیانه و سوم هم سهمی که عطار از رباعی، غزل و قصیده
از طریق دیوان ) عاشقانهـ  قلندرانه(آغاز کرد، انوري و خاقانی آن را تا حدي دنبال نمودند، اما غزل عرفانی 

 . یابد رسد و تا جامی ادامه می عطار به شاعران بزرگی چون مولوي، عراقی، اوحدي، سعدي و حافظ می
مولوي تا آن زمان که به صحبت . ترین شاعران ادبیات عارفانه است شده ترین و شناخته مولوي از بزرگ

  ؛ اما اتصال او به شمس وي را از این پایه، به پایهبود تصوف عابدانه  شمس تبریزي نپیوسته بود، در مرحله
عشق موالنا و  یوان شمس بیانگر شور ود) 46: 1367 همایی(. تري برد که همان تصوف عاشقانه بود عالی

این دو اثر   در حقیقت کامل کننده وعطار  الطیر منطق سنایی و الحقیقه ۀحدیقنقطه وصل  مثنوي معنوي
 بیان و بزرگ با سبک و یرسد و موالنا به عنوان عارف به اوج خود می مثنوي معنويعرفان با  .عرفانی است

بشر معرفی  بهعلم،  فلسفه و مستقل و جدا از منطق و یاش، عرفان را چون شناخت عرفانی  بینی ویژه جهان
  .دهد هاي آن را عشق تشکیل می شناختی که پایه ؛کند می

اند،  عاشقانه و حتی صوفیانه که بخش بزرگی از ادبیات فارسی را زینت دادهـ  عارفانهسخن از آثار 
پردازیم که حافظ  در ادامه به تبیین این مسأله می. شود بحثی بسیار گسترده است که به این میزان بسنده می

به  ـکه در اشعار خود به نوعی عرفان تلفیقی دست یافته است، مفاهیم عرفان عاشقانه و تصوف عابدانه 
در اشعار او چگونه طرح شده  ـ اندیش و متدین بوده است ماهیت شخصیتی او که عارفی ژرف  واسطه
  .است

  

  تصوف و عرفان در غزلیات حافظ



مشرب و یا واضع مکتبی جدید به نام مکتب رندي بوده است،  در این زمینه که آیا حافظ عارفی تمام، صوفی
دانند که  برخی از صوفیان، حافظ را یک صوفی خانقاهی می. استهایی مختلف و گاه متضاد مطرح  دیدگاه

این گروه معتقدند حافظ خرقه داشته، اهل خانقاه بوده و از . اصول طریقت را به زبان رمز بیان کرده است
شروح دیوان حافظ که در آنها با دیدگاه صوفی و اهل خانقاه  از جمله . کرده است پیر و مرشدي پیروي می

، اثر »غیبی  لطیفه«، اثر بدرالدین اکبرآبادي، »بدرالشروح«توان  اند، می به تأویل اشعارش پرداختهبودن او 
  . ، اثر ختمی الهوري را نام برد»حافظهاي  غزلشرح عرفانی «محمد دارابی و یا 

گروهی دیگر به دلیل انتقادهاي حافظ از صوفیه، بحث صوفی بودن او را کامال مردود دانسته، او را 
تصوف زهدگرایی و مقید بودن   اعتقاد دارد پایه و مایه حافظ عارفهمایون فرخ در کتاب . دانند عارف می

 فرخ همایون(. در حالی که اساس عرفان بینشی نامحدود و قیدناپذیر است. به چهارچوبهایی خاص است
نظریات مختلفی  اونوع عرفان   دانند، درباره می -و نه صوفی –محققانی که حافظ را عارف ) 777: 1362
عالم دینی است «، »شناختی دارد هنرمندي است که به عرفان گرایش زیبایی«از منظر این گروه، حافظ : دارند

و یا » روانه را برگزیده است عرفان تکروانه و میانه«، »از بعد اخالقی عارف است«، »که گرایش عرفانی دارد
معرفی نوع جدیدي از «اعتقاد دیگر نسبت به عرفان حافظ ) 14-9: 1382رضی . ك.ر(. است» رف شاعرعا«

  . که در بخشهاي آتی به اجمال بررسی خواهد شد. است »مکتب رندي«توسط او به نام » عرفان
  

 تصوف عابدانه در غزلیات حافظ 

عرفان  اصالً. داري است عرفان عابدانه دینمراد از . عرفان عابدانه معادل تصوف است که تعریف آن گذشت
جداي از دین نیست؛ آنچه مربوط به مصدر اعتقادات عرفانی عرفا است، دین است؛ منتهی درك عرفاي 

در تصوف عابدانه اگر خدا عبادت  .کند عاشق از دین با درکی که بزرگان تصوف عابدانه دارند، فرق می
از جهنم است؛ در حالی که این عمل در میان عرفاي عاشق شود، به خاطر طمع به بهشت و دوري  می

  .نه به خاطر بهشت، نه به خاطر دوري از جهنم، بلکه به خاطر خود معشوق است) عرفان عاشقانه(
جوهر و ماهیت حافظ «دارد، شخصیتی دیندار بوده است و  حافظ آنچنان که نام او آشکارا بیان می

هاي عرفان عابدانه  حافظ اگرچه با بسیاري از پایه) 95: 1368خرمشاهی (» .هرچه باشد، دینی و دیندارانه است
تاخت «هاي اصلی شعر او  در اشعارش برخوردي ساختارشکنانه و گاه غیرمتعارف دارد و یکی از درونمایه

اشعار او از تأثیر تصوف عابدانه به دور ) 277: 1377آشوري(» .کند و تازي است که او به زاهد و صوفی می
گرایی او در واجبات شریعت و مقامات طریقت و فضایل معنوي در اشعار او مشهود است و  عمل. نیست

اندیشی، خشنودي از قضاي الهی، عمل به فرایض، شرکت در مراسم دینی، آراستگی به فضایل  توحید«
» .آیند شمار می معنوي، ایمان استوار، وصول به وحدت و مقام انسان کامل از پیامدهاي مهم دینداري وي به

  )26: 1388باقري (



/ در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش «: یابند نمی گوید که زاهد و صوفی آن را در او از عشقی سخن می
داند؛  زاهدانی که او آنان را ظاهرفریب و ریاکار می )371غزل : 1378حافظ ( »این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم

  )200غزل : 1378حافظ ( ».کنند عیب جوان و سرزنش پیر می/ برند  می ناموس عشق و رونق عشاق«: زیرا
این گروه معتقدند . شود از عارف ساقط می» عبادت«و » عمل«برخی عرفا معتقد بودند در مرتبه کمال، 

شریعت است که اداي فرائض شرعی واجب است؛ زیرا این گروه سیر و سلوك را به سه   تنها در مرحله«
طریقت که   شریعت که عبادات و فرائض دینی بر سالک واجب است، مرحله مرحله: کنند یمرحله تقسیم م

» .حقیقت که مرحله اتصال به حق است  به جا آوردن فرائض به نظر آنان دیگرلزومی ندارد و مرحله
مقاله  اما با توجه به نمودهاي تصوف عابدانه که در دیوان حافظ مشهود است و در این) 77: 1375فرشیدورد (

توان حافظ را متعلق به بینشی که معتقد به ساقط شدن عبادت از صوفی و عارف  شود، نمی نشان داده می
  . هستند، دانست

چنین به انتقاد از زاهد و صوفی پرداخته است، موضوع تحقیقات فراوانی  این موضوع که چرا حافظ این
ظ است که چنین موضعی در برابر زهد و زاهدان حاف  مشترك تمامی آنها تأثیر زمانه  بوده است که نقطه

  .ریایی را در اشعار او به همراه داشته است
در این دوره ظلم و ستم، خونریزي و هرج و . ترین ادوار تاریخ ایران است عصر حافظ یکی از تاریک

ز سرایت ها و بعضی مدارس نی مرج و فسق و فجور بسیار رواج داشت تا آنجاکه این فساد حتی به خانقاه
او   توان دریافت که زمانه با نگاهی به دیوان حافظ می. داران را نیز گرفته بود کرده و دامن صوفیان و صومعه

اي که مدعیان دینداري، از شعائر دینی به  زمانه) 38: 1382کوب  زرین(» روزگاري بوده است آکنده از تزویر؛«
توان  بازتاب این اوضاع را در آثار عبید زاکانی نیز می .جستند بهره می  اندیشی عنوان ابزاري براي منفعت

عبید زاکانی معاصر حافظ بوده است و پیش از او در دربار شاه شیخ ابواسحاق اینجو حضور . مشاهده کرد
  . خویش و از جمله زهد زاهدان ریایی است  هاي جامعه عبید در آثار خود تصویرگر زشتی. داشته است

اع در شعر حافظ به صورت مبارزه و مخالفت او با زاهد و زهد ریایی انجامید، اگرچه بازتاب این اوض
توان انگاشت که شخصیت واقعی حافظ که دینداري واقعی و حافظ قرآن در چهارده روایت است، در  نمی

در دیوان حافظ » تصوف عابدانه«هاي بازتاب  در ادامه به بررسی جنبه. اشعار او بدون بازتاب بوده باشد
  .پردازیم یم

  

  حافظ با قرآن آشنایی 
و نه منحصراً در شعرهایی که به طور مستقیم  –اثرپذیري عمیق حافظ از مفاهیم قرآنی در سراسر دیوان او 

تصوف «اما به این دلیل که در این بخش، اشعار حافظ از جهت . شود دیده می -به آیات قرآن اشاره دارد



اشارات مستقیم قرآنی در اشعار او که مرتبط با تصوف عابدانه در آنها  گیرند، مورد بررسی قرار می» عابدانه
  .گردد تبیین می ،است

هم از نظر «مالزمت حافظ با قرآن و درك ژرف او از مفاهیم آن در اشعار او مشهود است و حافظ 
نکات باریک   ندهاو خود را پیوند ده) 93: 1379شمیسا ( ».معنی و هم از نظر لفظ از قرآن تأثیر پذیرفته است

 »لطائف حکمی با نکات قرآنی/ ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد«: داند عرفانی با لطائف قرآنی می
  )2 قصیده :1378حافظ (

آشنا کرد؛ تعقل در نفس و  -با درد تعقل  - مطالعه در قرآن و تأمل در آن حافظ را با درد واقعی انسان 
یافت، گرایش به اشراقات  آنچه حافظ از تدبیر در قرآن می. کید شده استاحوال انسان که در قرآن بر آن تأ

طلبی  خیزي و سالمت صبح«: که تأثیر خود را در بیان شعري او ظاهر کرد) 32-31: 1382 کوب زرین(قلبی بود 
درویشی و تنهایی   در زاویه )319غزل : 1378حافظ ( »هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم/ چون حافظ

تا بود / حافظا در کنج فقر و خلوت شبهاي تار «: دهد هاي تاریک، قرآن به او اطمینان و ایمان قلبی می شب
  )255غزل : همان( »وردت دعا و درس قرآن غم مخور

محمد گلندام، حافظ پس از به پایان بردن تحصیالت خود در مدارس دینی زمان   بر اساس مقدمه
و گفته شده که پس از  )6: 1384: گلندام(یش، براي مدتی مدرس درس فقه در این مدارس بوده است خو

 وري شه(. کرده است عبداهللا، حافظ براي مدتی جلسات درس قرآن و تفسیر او را اداره می فوت قوام الدین
1386 :153 (  

است و آن را با چهارده » حافظ قرآن«که  کندمیبه این نکته اشاره ها  غزلحافظ در چند مورد در پایان 
 »قرآن ز بر بخوانی در چهارده روایت/ عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ«: روایت از بر دارد

. »به قرآنی که اندر سینه داري/ ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ «: و یا در این بیت )94غزل : 1378حافظ (
اش متوجه او   رندانههاي  غزلهایی است که به دلیل  ها تهمت آوريیکی از دالیل این یاد )447 غزل :همان(

  بر آن است که به شاه شجاع بفهماند، آنچه درباره«اش به قرآن  او با تأکید بر اعتقاد راسخ و قلبی. بوده است
 ؛ زیرا کسی که حافظ قرآن، آن هم با چهاردهافتراستاند، دروغ محض و  دینی او گفته اعتقادي و بی بی

اعتقاد  بی روایت است و بر تفسیر قرآن شرح نوشته، چگونه ممکن است به کتاب آسمانی و دستورهاي آن 
به خونِ «داند و به همین دلیل به کسی که  حافظ دلش را مزین به قرآن می) 2183: 1362: فرخ همایون( »باشد؟

  .بهراسد »)69غزل : 1378حافظ (ا و خد  قرآن  غیرت«گوید که باید از  می» برد دلِ او چنگ می
هاي  آشنایی و برداشت حافظ در اشعارش یکی از دالیل مخالفت زاهدان متظاهر زمانش را با او، قرآن

دهد و  در بیت زیر او تلویحاً زاهدان ریایی را مورد خطاب قرار می. کند بدیل او از آیات قرآن عنوان می بی
از آن جهت است که من حافظ قرآنم و قرآن را در «کنند  میگوید اگر این قشر از زاهدان با من دشمنی  می

فرخ  همایون( ».شوند سینه دارم و آنها دیوان و شیاطین هستند و بدیهی است ناگزیر از من فراري و متواري می
1362 :2449 (  

خوانند  قرآن  که  قوم  دیو بگریزد از آن    شد  چه  نکند فهم  حافظ  زاهد ار رندي  



)193 غزل :1378حافظ (    

  هاي قرآنی تلمیح
حافظ در ابیات فراوانی در دیوان خود، از تلمیحات قرآنی براي بیان مضمون و محتواي کالم خود بهره 

ما به صد خرمن پندار ز ره چون «: از جمله اشارات فراوان او به داستان خلقت انسان در قرآن. جسته است
  )184غزل : همان( »چون ره آدم بیدار به یک دانه زدند/ نرویم 

 »فَإِذَا سویتُه ونَفَخْت فیه من روحی فَقَعواْ لَه ساجِدینَ«:  و دمیده شدن روح خداوند در انسان بر اساس آیه
  )29: الحجر(
و  )26غزل : 1378حافظ ( »مست  اگر از خمر بهشت است اگر باده/ ما نوشیدیم  آنچه او ریخت به پیمانه«

دوش دیدم که مالئک «: کند کشف و شهودي عرفانی این مفهوم را تبیین می  اشاره دیگري در غزلی از گونه
که شروح فراوانی نیز بر آن نوشته  )184غزل : همان( »...گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند/ در میخانه زدند 

  .شده است
یار مردان خدا « :قرآن از جمله داستان نوح پیامبرهاي پیامبران در  هاي قرآنی به داستان همچنین تلمیح

حافظ «: و یا حضرت سلیمان )9غرل : همان(» هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را/ باش که در کشتی نوح
نشانگر  )24غزل: همان( »یعنی از وصل تواش نیست به جز باد به دست/ از دولت عشق تو سلیمانی شد

  .کوشش او براي بهره جستن از قرآن و مفاهیم آن در اشعارش است
داللت بر اعتقاد و ایمان راستین او به آنان «هاي پیامبران الهی  ها و معجزه آمیز او به آموزه اشارات عبرت

راهیم، هاي قرآنی دیگر به داستان حضرت یوسف، اب تلمیح) 95: 1368 خرمشاهی( ».و اعمال و رفتارشان دارد
هاي سامري و یا هاروت و ماروت از جمله اشارات قرآنی در غزلیات او  داوود، سلیمان، شعیب و داستان

  .است

  هاي قرآنی تضمین
دیگر از اشارات مستقیم قرآنیِ حافظ در غزلیاتش تضمین آیات قرآنی است که به زیبایی و ظرافت   گونه

  سوره 91  براي مثال در این بیت با تضمین آیه. ن کرده استتمام، ابیات خود را به بخشی از آیات قرآن مزی
را به » دمالنَ نفعما ی و دمتد نَقَ االنَ« مبارکه یونس و داستان حضرت موسی و فرعون، خطابِ خداوند که

غزل : 1378حافظ ( »االنَ قَد ندمت و ما ینفع الندم/ در نیل غم فتاد و سپهرش به طنز گفت «: گیرد کار می
 »فَلَعلّی لَک آت شبهات قَبسِ/ البرقُ من الطورِ و آنَست بِه   لَمع«: هاي قرآنی دیگر از جمله و تضمین )312

: همان(» فُصمت هاهنا لسان القال/  النفَصام لَهاقصۀُ العشقِ «و ) مبارکه نمل  سوره 7تضمین آیه )(455غزل: همان(
  )بقرهسوره مبارکه  25آیه )(302غزل 

  

  دعا



و ) 19: 1384مرتضوي (» .اي از دین و شریعت بوده است تصوف عابدانه شعبه«گونه که پیشتر بیان شد،  همان
ابن سینا معتقد است عالم طبیعت به عنوان . دعا و نیایش نیز یکی از ارکان اصلی این گونه از عرفان است

هستی، تحت تدبیر نفوس سماوي و نفوس سماوي نیز خود تحت احاطه و تدبیر عقول   ترین مرتبه پایین
اي براي اتصال و  وسیلهدر چنین نظامی دعا و ذکر، . الوجود هستند مجرد و در نهایت منتسب به واجب

حافظ در اشعار خود، ضرورت دعا، کارگشا ) 16: 1391سلیمانی (. ارتباط نفوس انسانی با عوالم باال است
  . کند اش در ابیاتی بیان می بودن آن و نقش عمیق دعا را در زندگی

/ م تا چندمی صبوح و شکر خواب صبحد«: کند او در ابیات متعددي دعا و نیایش در شب را توصیه می
: نماید و تأثیرات دعاي درویشان را گوشزد می )452غزل: 1378حافظ ( »سحري  به عذر نیم شبی کوش و گریه

و دعا و نقش و تأثیر  )452غزل: همان( »نگري چشمی به ما نمی  چرا به گوشه/ نشینان بال بگرداند دعاي گوشه«
یارب دعاي خسته دالن مستجاب / طلبد از ره دعا یحافظ وصال م«: کند اش بیان می آن را در زندگی  برجسته

  )395غزل : همان( »کن
  

  عبادت 
نماز، روزه، زکات، حج، (از دیدگاه دینی هدف از خلقت، عبودیت و بندگی خداوند است و فروع دین 

  .یا شریعت، نمودار آن است) جهاد، خمس، امر به معروف و نهی از منکر
او . که ستون دین مبین اسالم است در اشعار خود پرداخته استحافظ از زوایاي گوناگون به نماز 

هر دم به خون دیده چه حاصل، وضو « .داند که با حضور قلب خوانده شود نمازي را شایسته درگاه حق می
  )260غزل: 1378حافظ (» چو نیست بی طاق ابروي تو نماز مرا جواز/ 

که با تمام  اي نماید به گونه از، دل را با زبان همراهحضور قلب در نماز به این معنا است که انسان در نم
  .مثال ببیند وجود خود را در محضر خداوند بی

داند که عاشق نمازگزار با معشوق خود از روي حضور قلب سخن  حافظ نمازي را درست و کامل می
ترسم از خرابی ایمان که  می« .داند وي حضور قلب نداشتن در نماز را از بین برنده دین و ایمان می. گوید

لسان الغیب از میان نمازهاي یومیه فقط  )400غزل: 1378حافظ (» محراب ابروي تو حضور نماز من/ برد  می
هاي غریبانه  به مویه/ نماز شام غریبان چو گریه آغازم «.صریحاً به نماز مغرب در اشعار خود اشاره می کند

  )333غزل : همان(» قصه پردازم
که خود را صاحبِ حقیقت » معتقد به دین«در مقابلِ . بعد دینی خود طالب حقیقت بود حافظ در

طلب   دید، الزمه» طالب«داند و وقتی شخصی خود را  خود را طالبِ حقیقت می» مؤمن به دین«بیند  می
یقت و از به همین دلیل در بسیاري از ابیات حافظ، عمل به طر )149: 1385ملکیان (. رفتن است، نه ایستادن

» از معتقدان به اسالم و عرفان اسالمی«او خود را . جمله عبادات اسالمی مورد توجه قرار گرفته است



زآنکه بخشایش صد روح مکرم با / حافظ از معتقدانست گرامی دارش« )615: 1380ثروتیان (: شمرد می
  )57غزل : 1378حافظ ( »اوست

کند و اشارات او به نماز و روزه و عبادت در شب و یا  توصیه می» خیزي و سالمت طلبی صبح«او به 
اند تا  صوفیان صدر اسالم کوشیده«وقت سحر نشانگر توجه او به بخش عملی شریعت است؛ چرا که 

اقع صوفیان شود و در و شریعت را با طریقت پیوند دهند و تصوف اسالمی کامال با شریعت تطبیق داده می
عبادتی که . کند حافظ نیز بر عبادت و عمل به شریعت توصیه می) 196: 1384فرخ  همایون(» .اي زاهدانند گونه

حافظ ( ».قدم در نه گرت هست استطاعت/ توان یافت به طاعت قرب ایزد می«: شود به قرب ایزدي منجر می
  )4قطعه : 1378
  

  اصول اخالقی اسالمی و عابدانه 
پوشی و  بینی و عیب ریایی و فروتنی و محبت و مهرورزي و پاك بدانه است که با اخالص و بیاخالقی عا

کاري و تکبر و رعونت و بدبینی و خبث و مردآزاري توأم باشد که ممکن است  نوازي و مبارزه با ریا مردم
بلکه ممکن است .شود چنانکه در مورد حافظ دیده می ؛این عقاید و افکار لزوما ناشی از تصوف نباشند

  )93: 1384مرتضوي( .مولود سرشت انسانی و ژرفی اندیشه و لطف فطرت و پاکی طینت باشد
زیرا که اخالق، عالقه و ارتباط خاصی با تصوف «تصوف از ابتدا شامل مسائل اخالقی بوده است؛ 

اهل اخالق و مکارم «او خود . ینی و اخالقی تأکید زیادي داردحافظ بر رفتار د) 92: 1336شبلی نعمانی (» .دارد
از این جهت بسیاري از اصول ) 30: 1368 خرمشاهی(» .کوشد است و در استکمال نفس و اعتالي روح می

کند، از نظر  با ریا مبارزه می حافظ .گیرد اخالقی تصوف عابدانه در اشعار او مورد توجه و توصیه قرار می
  :از ریا نیستتر  بزرگهی حافظ هیچ گنا

  می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب
  

 بهتر ز طاعتی که به روي و ریا کنند  
)196: غزل1378حافظ (  

اش مبارزه با ریا بوده  اگر حافظ در سراسر دیوانش با واعظ و زاهد و صوفی در افتاده است، تنها انگیزه
معناي پرهیزگاري و پارسایی دشمن نیست، بلکه با نوع ناگفته پیدا است که حافظ با مطلق زهد به  .است

  .تباه آن، یعنی زهد ریایی دشمن است
  فروشان بشارت بر به کوي می

  
 که حافظ توبه از زهد ریا کرد  

)787: 1391خرمشاهی (  
 »کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم  جامه/ ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم «: یا توصیه اخالقی دیگر

  :کند ارجی جاه و ثروت را گوشزد می و بی )378غزل : 1378حافظ (
  ».که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند/ توانگرا دل درویش خود به دست آور «

  )179غزل : 1378حافظ (



/ اند به زر  بدین رواق زبرجد نوشته«: حافظ است  هاي اخالقی توصیه شده از دیگر ویژگی و بخشش کرم
قناعت حافظ در ابیات بسیاري درپیش گرفتن  )179غزل : 1378حافظ (» .ل کرم نخواهد ماندکه جز نکویی اه

 غزل: همان( »فروخت یوسف مصري به کمترین ثمنی/ هر آنکه کنج قناعت به گنج دنیا داد« :کند را توصیه می
رضا به داده « :داند را که از اصول مهم طریقت است، الزمه دستیابی به آرامش و خشنودي میرضا و  )477

  )37غزل: همان(» ست که بر من و تو در اختیار نگشاده/ بده و ز جبین گره بگشاي
پاك و صافی « :گردد نفس در اصول اخالقی او موجب رهایی از چاه طبیعت می طی سلوك و تهذیب

تزکیه به صفایی که با  )423غزل : همان(» که صفایی ندهد آب تراب آلوده/ شو و از چاه طبیعت به در آي 
 »آهن و روي ورنه هرگز گل و نسرین ندمد ز/ روي جانان طلبی آینه را قابل ساز «: دست خواهد آمد

  )485غزل : همان(
حافظ « :هاي اخالقی پسندیده و توصیه شده در اشعار حافظ است از ویژگی غرورتواضع و ترك 

غروري  )142غزل: همان( »عرض مال و دل و جان در سر مغروري کرد/ افتادگی از دست مده زآنکه حسود 
اقرار / خرند در کوي عشق شوکت و شاهی نمی« :یابد که اگر ترك نشود، سالک به کوي عشق راه نمی

  )451غزل: همان( »بندگی کن و اظهار چاکري
که در شریعت / مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن «:آید شمار میاز دیدگاه او گناهی بزرگ به آزار  

: رساند نماید، صبري که انسان را به توفیق می و به صبر توصیه می )76غزل: همان(» ما غیر از این گناهی نیست
  )234غزل: همان( »بال بگردد و کام هزارساله برآید/ گرت چون نوح نبی صبر هست در غم طوفان«

  
  عاشقانه در اشعار حافظعرفان 

به جاي اصطالحات دشوار، تعبیرات «عرفان غالب و محوري در اشعار حافظ عرفان عاشقانه است؛ زیرا 
تعبیراتی از قبیل اهل دل، اهل راز، اهل ) 62: 1375 فرشیدورد(» .شود شاعرانه، رقیق و احساسی دیده می

عامل ... عارف، تجلی، توحید، توفیق، پیر مغان و طریقت، اهل نظر، اکسیر، کیمیا، جام جم، عاشق به جاي 
عنقا شکار «شود  افتد و شکار نمی معشوق عرفانی به دام نمی. است» حسن الهی«عشق در عرفان عاشقانه 

 -»آن مه عاشق کش عیار« - داند که منزلگه معشوق  کسی نمی )7غزل : 1378حافظ ( »کس نشود دام باز چین
 ز«معشوق . عاشق است» اندام هر چه هست از قامت ناساز بی«طلق است و کجاست، یار، کامل و کمال م

معشوق عیان است و براي . اهل ناز و جفا و در عین حال مشفق است. است» مستغنی«عاشق » عشق ناتمام
  .مشاهده و شهود او باید به تهذیب و تزکیه نفس پرداخت

فرشته نداند «بار امانت الهی است که  و عشق» آدمی و پري طفیل هستی عشقند«در عرفان عاشقانه 
آید و در آن هم کشش شرط است و هم  عشق در دل شکسته فرود می. و خاص انسان است» چیست

  )393غزل : همان( »چو نبود از آن سو چه سود کوشیدن ششک«کوشش؛ 



چون ندیدند حقیقت ره افسانه «تابد و معتقد است  مذاهب را برنمی  عشق عرفانی تعصب و تفرقه
عشقی که » حجاب رود خوشا کسی که در این راه بی«در این عشق، حجابِ عاشق خود او است و » .زدند

» محرم اسرار«د تا بتوان» اشارت داند«آید و اهل آن کسی است که  و به بیان در نمی» وراي حد تقریر است«
  . شود

حافظ است، چند موضوع محوري و اصلی را در بر هاي  غزلعرفان عاشقانه و رندي که مضامین غالب 
روند،  گیرد که در ادامه به تبیین این مضامین محوري که از اصول اساسی عرفان عاشقانه به شمار می می
   .پردازیم می

  

  وحدت وجود 
ابن عربی . نه مبحث وحدت وجود است که حافظ بدان اشاراتی داردیکی از مفاهیم بلند عرفان عاشقا

به تبیین این اصطالح  الحکم فصوصوحدت وجود است که در کتاب   ترین شخصیت در نظریه شده شناخته
  .اند اند، متأثر از او بوده پرداخته است و عرفا و حکمایی که پس از او به بحث در این زمینه پرداخته

حافظ بر اساس . داند؛ چنانکه خداوند متعال واحد و یگانه است ا امري یگانه میابن عربی وجود ر
  : وحدت وجود گاه عالم را خیال و وهم دانسته و گاه ظل و سایه

  این همه عکس می و نقش نگارین که نمود
  

 یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد
)111غزل : 1387حافظ (  

پذیري و خروج از حالت اطالق، به  با تعین و شکل ،که وجود صرف استذات خداوند  بر اساس این تفکر،
صورت مخلوقات در آمده است؛ در نتیجه موجودات نیستند مگر همان ذات باري تعالی، و ظهور او بدین 

یعنی ذات ) محدود و نامحدود(ست و تفاوت بین خالق و مخلوق نیست مگر به اطالق و تقیید اها صورت
دریا  .استنامحدود است؛ در حالی که همین وجود در اشیاء به صورت مقید و محدود  خدا عین وجود و

 ؛ستا مثال ما و تمام موجودات با خدا همان مثال موج و دریا. ستا داراي موج است و موج عین دریا
اي از جلوات خدا  بلکه طوري از اطوار و جلوه ،ها عین ذات خدا هستند و از او جدا نیستند یعنی تمام پدیده

  : در بساط آفرینش جز خدا هیچکس وجود حقیقی ندارد )63: 1382زمانی (. هستند
  ندیم و مطرب و ساقی همه اوست

  
 خیال آب و گل در ره بهانه  

)428غزل : 1378حافظ (   
خرمشاهی (» .صراحت در وحدت وجود دارد«داند که  خرمشاهی این بیت حافظ را از جمله اشعاري می

زآنکه / عاشق و یار دائما در دو جهان هموست بس«: داند و آن را مقتبس از دو بیت عطار می )1147 :1391
 خیال آب و/ بازد از خود عشق با خود به خود می«و ) 358: 1384عطار (» خیال آب و گل جمله بهانه یافتم

  ) 3: همان(»  گل در ره بهانه
  



  سریان عشق الهی و تسبیح همه موجودات 
مدار کاینات و «اشیاء جاري و ساري است و   موجودات و همه  ب عرفان عاشقانه، عشق در همهدر مکت

هاي دوري هستی یا افالك و فلکیات از نیروي عشق سرچشمه  حرکت  مناط مکونات بر عشق است و همه
اند  معشوقات«معتقد است موجودات از این جهت  العشق رسالۀابوعلی سینا در  )317: 1374ستاري (» .گیرد می

الوجود را، چنانکه او معشوق است ایشان را ولکن معنی عشق عقول و نفوس مر او را آن باشد که  واجب
از دیدگاه حافظ اگر عشق نبود هیچ ) 35: 1385ابوعلی سینا (» .همه کمال و خیریت از او دارند و از تجلیِ او

  :داشت چیز وجود نمی
  طفیل هستی عشقند آدمی و پري

  
 ارادتی بنما تا سعادتی ببري  

)452غزل : 1378حافظ (   
مالصدرا که یکی از مفاهیم مهم در . در عرفان عاشقانه حیات جمیع موجودات قائم به عشق است

از آنجا که وحدت را مساوق وجود و وجود را مساوق علم و ادراك «اش موضوع عشق بوده است،  فلسفه
  داند و در نتیجه معتقد است عشق در همه راي ادراك و مایل به کمال میموجودات جهان را دا  داند، کلیه می

حافظ معتقد است هیچ وجودي نیست که عشق الهی در آن  )57: 1390نجفی (» .موجودات جاري است
  :موجود نباشد

  ناظر روي تو صاحب نظرانندآري
  

سرّ گیسوي تو در هیچ سري نیست که نیست   
)73غزل : 1378حافظ (  

  احسننظام 
تمام هستی و تمام جهان «در نظر عارف . دانند هاي ممکن می عرفا این نظام را زیباترین نظام و احسنِ نظام

مطهري (» .پس وجود نقص در عالم متصور نیست "خدا در آینه"وقتی عالم یعنی . حق است  یک جلوه
  : و خطا و خلل بر قلم صنع راه ندارد) 110: 1376

  صنع نرفت پیر ما گفت خطا بر قلم
  

 آفرین بر نظر پاك خطاپوشش باد  
)105: 1378حافظ (   

از حیث قوس نزولی و صعودي  اي احسن و کامل و از دیدگاه حکمت متعالیه نظام هستی مجموعه
کلّ وجود الهی بِالضَروره یکون « :کند داراي بهترین نظام ممکن است که مالصدرا از آن با این عبارت یاد می

  )76: 1379مالصدرا (» .الحسنِ و البهاءفی غایۀ 
  : چون و چرا به آن باور دارد خلقت یک نقطه هم پیش و پس نیست؛ اعتقادي که حافظ بی  دایره

  نیست در دایره یک نقطه خالف از پس و پیش
  

بینم که من این مسأله بی چون و چرا می    
)357غزل : 1378حافظ (  

  : افشان کنیم و به همین دلیل باید بر کلک خداوند که نظامی چنین احسن و اکمل خلق کرده است، جان
  افشان کنیم جان خیز تا بر کلک آن نقاش

  
 کاین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت  

)77غزل : 1378حافظ (   



  
  تجلی

تجلی . عربی است بحث در عرفان ابن اصطالح تجلی نیز از مباحث مهم در عرفان عاشقانه و از مفاهیم مورد
و انکشاف  آن شوند که به دل مر حق را ببینند  آن شایسته  تأثیر انوار حق است بر دل مقبالن که به واسطه«

و بر سه قسم است تجلی ذات، . شمس حقیقت حق است تعالی و تقدس از غیوم صفات بشري به غیبت آن
مانده بود فناي ذات و تالشی صفات است در سطوات از انوار و عالمتش اگر از بقایاي وجود سالک چیزي 

آن، قسم دوم تجلی صفات است و عالمت آن اگر ذات قدیم به صفات جالل تجلی کند، از عظمت قدرت 
کبریائی جبروت و خشوع بود و اگر به صفات جمال تجلی کند، از رأفت و مرحمت و لطف و انس خواهد 

و عالمت آن قطع نظر از افعال خلق و اسقاط اضافت خیر و شر بریشان قسم سوم تجلی افعال است . بود
است و اول تجلی که بر سالک آید در مقامات سلوك تجلی افعال بود؛ آنگاه تجلی صفات و بعد از آن 

تعبیر شده » ملکوتی«یا » ابیات قدسی«حافظ در ابیاتی که از آنها به  )505-504: 1378هجویري (» تجلی ذات
  :است به تجلی اشاراتی دارد

  حسن روي تو به یک جلوه که در آینه کرد
  

اوهام افتاد  این همه نقش در آیینه    
)111غزل : 1378حافظ (   

اي «: گوید عزیزالدین نسفی می. در این بیت آینه نیز خود اصطالحی عرفانی و مرتبط با مبحث تجلی است
اند تا هر چیز که در آن دریا  نماي نهاده گیتی  شنوي که دریاي محیط آیینه درویش چندین گاه است که می

دانی که آن آینه  پیدا آید، و نمینماي  گیتی  روانه شود پیش از اینکه به ایشان رسد، عکس آن در آن آیینه
نما و مظهر صفات  نماي آدمی است و مراد از آدمی انسان کامل است؛ یعنی جام جهان گیتی  آینه... چیست

واندر آن / دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند«حافظ در غزلی با مطلع  )45: 1370سجادي (» .این نور است
  .دهد این مفهوم عرفانی را مورد توجه قرار می) 183غزل: 1378حافظ (» ظلمت شب آب حیاتم دادند



  غربت انسان در جهان
غربت انسان در   هاي عرفان عاشقانه که در اشعار حافظ نیز بیان شده است، مسأله یکی دیگر از مضمون

در ادبیات عرفانی انسان در دنیا . اش است جهان مادي و دور ماندن او از وطن مألوفش و خاستگاه اولیه
ي واقعی که همان "ما"«لیل که ، به این د»کند ها شکایت می از جدایی«حکم دور افتاده از وطنی را دارد که 

وطن . ي نَفَخت فیه من روحی است، از جاي دیگر به اینجا افاضه شده و باید بازگردد روح الهی و جلوه
  ) 125: 1376مطهري (» .این است که در این دنیا غریب است. اش جاي دیگر است اصلی

همین است که غربت انسان را  اش تمام سعی«اال اي آهوي وحشی به اعتقاد مطهري، حافظ در شعر 
حافظ آدمی را  )130: همان( ».کند به آهویی که از خیل آهوان جدا مانده است نشان بدهد و انسان را تشبیه می

کند که انسان  کند و یادآوري می یابی به حقیقت راهنمایی می براي دست» بیرون رفتن از سراي طبیعت«به 
  .نیست )37: 1378حافظ (» کنج محنت آباد«نشیمنش این  است که» بلندنظر شاهباز سدره نشینی«

  
  مکتب رندي

عطار و   یکی طریقه« :دو مکتـب مهم در تصـوف وجود داشته است 8و  7که بیان شـد، در قرن گونه  هـمان
الدین ابن عربی و ابن فارض که  نامیم و دیگر مکتب سهروردي و محی مولوي که آن را تصوف عاشقانه می

مبدع مکتبی خاص و » حافظ«در این میان ) 45: 1367همایی(» .تصوف عابدانه عبارت توان کرداز آن به 
  .شود یاد می» مکتب رندي«تلفیقی در عرفان است که از آن به 

برداشت و روایتی «بینی حاکم بر بخش زیادي از اشعار حافظ است که او با  مکتب رندي در حقیقت جهان
به آن  )389: 1377آشوري (» اي که در شرق جهان اسالمی پرورده شده شخصی پیرو مشرب عرفان شاعرانه

  . دست یافته است
رند حافظ  .گر باشد، ندارد مشابهتی با معنی امروزین آن که زیرك و حیله ،برد رندي که حافظ به کار می

طریق رندي حافظ ... نگاهش به زندگی نیز با نگاه عامۀ مردم متفاوت است. نه ظاهربین است و نه متظاهر«
رندي ) 1372:397اهور ( ».صفاي دل و خوش بودن و طرب کردن و عاشقی است، طریق ریا و نفاق نیست

حافظ با . و عاشقی  باشی م به معناي آزادي و وارستگی است، هم به معناي عیاري، قلندري، خوشحافظ ه
بیند و تجربه  هاي آن را می هاي زمینی و شادي گردد؛ زیبایی هاي زندگی این جهانی بر می به واقعیت« رندي

  )1373:139غیبدست( ».جهد ها و باورهاي صوفیانه و زاهدانه بیرون می کند و از کمند فرقه می
رند با نظر کردن . کند هاي حافظ راز رهایش دنیوي و رستگاري اخروي از دیدگاه او را بیان می رندي

داند که زیستن  او می. آید بر می »نفس زندگی«هاي بشري از  خواهشیابد که  در میدر نفس خود و دیگران، 
خرد و دانایی بگذرد و خودپرستی را در داند که همین خواستن است که چون از صافی  یعنی خواستن و می

انجامد  میبه شوقی پایدار  آن هاي زودگذرِ هوس. شود خود مهار کند، به سرچشمۀ زایاي عشق بدل می



 است در او پاالیش یافته انسانیهاي  خواهشکه  باید بدین ترتیب به ماهیتی دست می و) 296: 1377آشوري (
  .استو به جایگاه مشاهدة زیبایی در عالم رسیده 
دیو بگریزد از آن / زاهد ار رندي حافظ نکند فهم چه شد«: گیرد رند حافظ گاه در مقابل زهد قرار می

غالم «: داند کیمیاگري می ، همت عالی دارد و در عین گدایی،)193غزل : 1378حافظ ( ،»قوم که قرآن خوانند
فداکار و بالکش است و  )177غزل : همان( ،»که در گداصفتی کیمیاگري داند/ همت آن رند عافیت سوزم

 ،»غمی نه خامی بیجهانسوزي رهروي باید / اهل کام و ناز را در کوي رندان راه نیست«: بین نیست مصلحت
صد در بسته به / به صفاي دل رندان صبوحی زدگان«: پاکباز است و صفاي دل دارد )470غزل: 1378حافظ (
عاشق و رند و نظربازم و «: عاشق است و رندي مالزم عشق است )202غزل : همان( ».فتاح دعا بگشایندم

  )311غزل : همان( ».ام تا بدانی که به چندین هنر آراسته/ گویم فاش می
ند نقطۀ مقابل صوفی و او ر  در عرفان عاشقانه. در غزلیاتش دانست» خود حافظ  چهره«توان  رند را می

حکیمانه   ه چهر  نمایندهاگر پیر مغان اغلب . زاهد و مفتی و محتسب است و در کنار پیرمغان و حافظشیخ و 
به همین سبب رند  ،دهد شیدا و شیفته گونۀ او را نشان میونما  ، رند بیشتر چهرة عامیاستو متفکر حافظ 
د مدرسی و روشنفکر استبازاري که خود مظهر طمعکاري و تظاهر است، نیست، بلکه رن شعر حافظ، رند .

شاعرانۀ حافظ نمایندة انسان طبیعیِ مقیم در عالم برزخی و مقام عدل انسانی » منِ«به عبارت دیگر اگر 
 مانندرند نیز . ستا است، پیر مغان چهرة معموالً معقول و روحانی و رند چهرة محسوس و نفسانی او

راباتی است، نه نسبتی با صالح و تقوي دارد، نه شاعرانۀ حافظ، عاشق، نظرباز و خ پیرمغان و مثل منِ
با این همه داراي صفات شایستۀ باطنی ) 211 :1388پورنامداریان ( .بینی و سود و زیان اعتنایی به مصلحت

خود را   بینی عرفان عاشقانه ها و جهان مایه حافظ درون. حرص و دور از ریا و تظاهر نیاز، بی پاکباز، بی: است
  . کند این رند بیان می  در قالب رفتار و گفتار شخصیت پیچیده

  

  نتیجه
هاي دشوار و ریاضت و ترك دنیا همراه  اي از دین و شریعت است و در آغاز با عبادت تصوف عابدانه شعبه

هاي  هاي دوم و سوم هجري تصوف تکامل و گسترش پیدا کرد و اصول و چهارچوب اما در قرن. بوده است
ویژه مقارن با زمان حافظ، بتدریج به دلیل آلوده شدن به ریا و تظاهر از  تصوف عابدانه به. منسجمی پذیرفت

اوضاعی که بازتاب آن در شعر حافظ به صورت مبارزه و مخالفت او با زاهد و زهد . اصل خود دور شد
  . ف و جمود تصوف استریایی انجامید و ظهور عرفان عاشقانه واکنشی طبیعی به همین انحراف از هد

کند و همچنین به سبب عقاید رندانه و  حافظ را به دلیل مکتب رندي که در اشعار خود طرح می
حافظ خود را اما . دانند به دور می» تصوف عابدانه«آمیزش در خصوص زهد و مسجد و عبادت، از  ابهام

، »وحدت وجود«در شعر او ضمن اینکه  .داند نکات باریک عرفان و لطایف و دقایق قرآنی می   پیوند دهنده



   که از مضامین عمده» غربت انسان در جهان«و » نظام احسن«، »سریان عشق در جمیع موجودات«، »تجلی«
که -عرفان عاشقانه است، جاري است، مبانی اعتقادي تصوف عابدانه که همان اصول دین و شریعت است 

در معناي رندانه و  اشعاري که عبادت و دعا را نه. شود نیز دیده می -با جان و شخصیت حافظ سرشته است
او است، بلکه به روشنی و به قصد توصیه و تعلیم بیان   عاشقانه -چنان که در اشعار عارفانه دو پهلوي آن، آن

  . کند، گواه این مدعا است می
مضمون غزلیات حافظ است،  عرفان عاشقانه و مکتب رندي محتواي اصلی و کالن اگرچهدر حقیقت 

  . نه و توجه او به اصول آن را در اشعار او نادیده گرفتتوان تأثیر تصوف عابدا نمی
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