
 ي بوستان ادب مجله
  1/59، پياپي 1389 پاييزوم، سدوره دوم، شماره 

  )مجله علوم اجتماعي و انساني سابق(
  
  
  
  هاي فخر در ديوان حافظ بررسي گونه

  
   ∗محمدحسين نيكداراصل

  دانشگاه ياسوج
             

  چكيده           
عرا هاي ادبي است كه در آثار منظوم و منثور ش           فخر در واقع از گونه    

پـذيرد و    رنگـي خـاص مـي     ،و نويسندگان نمود دارد و در هر روزگاري       
 اين مقالـه    ي  در مقدمه . تواند از تأثيرهاي زماني و مكاني به دور باشد          نمي

ابتدا به بررسي ماهيت فخر و ارتباط آن با موضوع شخصيت و پندار فـرد          
بـا  . ايم   شخصيتي پرداخته  -از خود و كاركرد آن به عنوان عنصري رواني        

ي خاصـي در ايـن        ينش گونـه  سرايي و آفر    توجه به اعتبار حافظ در غزل     
 بـه اختـصار     ،گاه فخر اوسـت     سرايي، غزل وي را كه جلوه      ي سخن   شيوه

كه بيشترين فخـر حـافظ بـه سـخن و غـزل            به سبب آن  . ايم  بررسي كرده 
 در بخـش    ،بـه كالمـش   را  است، ابعاد اين موضوع و داليل تفاخر خـود          

 فخر حـافظ بـه      ،موضوع قابل توجه ديگر   . ايم  يل بيان كرده   به تفص  ،بعدي
همت واالست كه ريشه در عصر سياسي و اجتماعي روزگار شـاعر دارد             

 چون  ي ديگر ي  هاي برجسته   مفاخره.  مستقل بررسي شده است    يو با عنوان  
 ديگـر  ،...فخـر بـه ممـدوحان و    فخر به رندي، فخر به عشق و معـشوق،      

له را شكل داده است و در پايان  با توجه بـه             هاي برجسته اين مقا     قسمت

                                                            
  زبان و ادبيات فارسياستاديار  ∗

  11/5/89:  تاريخ پذيرش مقاله     18/8/88: تاريخ دريافت مقاله
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هاي فردي، انتقادي اجتماعي و سياسي را         هاي حافظ كه جنبه     تنوع فخريه 
  .شود گيرد، نتيجه ارايه مي در بر مي

  .غزل .4سخن . 3حافظ . 2) خودستايي(فخر.1 :هاي كليدي واژه
  

  مقدمه. 1
و تـوان شـاعر سـخنور اسـت كـه            ها  مايهي    هشعر و نمايند  ي    همفاخره از عناصر سازند   

 نـسبي در    اي  فخر و خودستايي ويژگـي     .ادوار شعر فارسي ظهور دارد    ي    هتقريباً در هم  
اين عمل در    .توان آن را يكسره مذموم دانست و نه ستودني و مثبت           ميه   ن .انسان است 

 شناخت فرد از خود و واكنش بـه ديگـران در دفـاع از شخـصيت خـود           ي  پايه واقع بر 
 ،كه در  اصـطالح     آورد  مي خودش فراهم ي    ه خود باورهايش را دربار    ،ر فردي ه« .است

 ؛شـود   مـي  گيري خودپنداره منابع زيادي وارد عمـل       در شكل . شود  مي خودپنداره ناميده 
يا اشخاصي كه به او شـباهت دارنـد و           ،رفتارهاي خود ي    همشاهد ي ديگران، ها  واكنش

 دهـد،   مـي   به ويـژه بـه فـرد اجـازه         ،خوداين درك از    . كنند  مي در همان محيط زندگي   
بنـابراين  . گوينـد، تفـسير كنـد       مـي  اوي    هچـه را ديگـران دربـار       ي ديگران يا آن   ها  گفته

 »گيرد  مي ثير خود پنداره قرار   أت  تحت ،كنيم  مي خود و ديگران  ي    هيي كه دربار  ها  قضاوت
  ) 37-36: 1383گنجي،(

ارد و پندار و طرح فرد را از        توان گفت فخر در واقع ريشه در خودشناسي د          مي پس
اسـتراتژي   دهد و از آن نظر كه با تفكر و با هدف خاص است،              مي هئشخصيت خود ارا  

معرفي خود در مجموع يك فعاليت خـود بـه خـود            «،  خاص فرد در معرفي خود است     
 به هـدف  ،كنيم  مييعني تصويري كه منعكس ؛تواند با تفكر نيز همراه باشد       مي است اما 

آيا سعي كنيم به صورتي كه هستيم درك شويم يا تصويري از خودمان              .باشدما وابسته   
م اول از معرفي واقعي و در حالت دو       در حالت    كند؟  مي ه دهيم كه موقعيت ايجاب    ئارا

ترديـد حـافظ در        بـي  )51همان،(».شود  مي از معرفي راهبردي يا استراتژيك سخن گفته      
 را در رويارويي با اجتماع زمان خـود         هايش، خود واقعي و خود استراتژيك      خودستايي

  .به نمايش گذاشته است
بـسياري   .انجامـد   مـي   به حرمت و عـزت نفـس       ،ارتباط فخر و آگاهي از شخصيت     

اوقات واكنش فخرآميز افراد و به ويژه هنرمندان از آن روست كه ديگران حرمت آنـان                
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امـروزه   .انگارنـد   مـي  هـا را ناديـده     ي آن هـا   كنند و توانـايي     نمي  حفظ ،را چنان كه بايد   
ايمنـي و نيـاز      ي جسماني، ها  شناسان از نياز به حرمت به عنوان نيازي فراتر از نياز           روان

يابـد كـه خداونـد او را     مـي  در،انسان با تعمق در وجود خويش  « .اند  نام برده  ،به محبت 
براي هدفي متعالي آفريده است و نبايد گوهر ارزشمند وجودي خود را ارزان از دست               

ــراي حرمــت خــود اســت   دهــد،ب ــايي ب ــه از خودشناســي مبن ــن جنب جمعــي از (».اي
بايد گفت هنرمند درپي كسب احترام از راه هويت شخـصي خـود     )113: 1387مولفان،
يعني از راه هستي فردي در پي كسب تاييـد اجتمـاعي اسـت و ديگـر بـودن و                  « ؛است
  ) 178: 1389 اتمار،(» .داند  ميييد اجتماعيأنظير بودن را سبب ت بي

نظير پنداشتن خود كه فخر و تاييد اجتماعي را در پـي دارد،گـاهي بـا توجـه بـه                    بي
ـ    « است  اما كزازي معتقد   ؛شود  مي  مذموم پنداشته  ،معيارهاي ديني  اي   ههنرمندان بـه گون

زيـرا توانـايي شـگرف و     ؛داننـد   مـي ديگـران   خويشتن را برتـر از    ،نهادين و ناخودآگاه  
اند و آن توان آفريدن      بهره يابند كه ديگران به يكبارگي از آن بي         مي مانندي در خويش   بي

  )79: 1381كزازي،( ».اند  خودشيفته، هنرمندان بزرگ به ناچار،سبب پس به همين .است
  

   غزل حافظ.2
 ،نهايـت  هجوم مغول به ايران نه تنها سبب برچيده شدن حكومت خوارزمشاهيان و در            

 نيـز    بلكـه بـر فرهنـگ و ادب        ،تاريخ شد  ي مسير واژگوني حكومت عباسيان و دگركون    
 بازد و مسير شـعر عـوض        مي  همه چيز رنگ   ،در اين روزگار  « .سزا برجاي نهاد  تاثيري ب 

اميري ( ».ي عرفاني و اخالقي است    ها  روزگار اوج غزل به ويژه غزل      اين دوره،  .شود مي
د از يـورش    ترين شـاعران انديـشمند ايـران بعـ          حافظ از برجسته   )54:1383 خراساني،

وي  . اسـت  ي  مانند  صاحب سبك خاص و توانايي بي      ،غزلي    همغول است كه در عرص    
يف زبان فارسي را به ژرفي درك كرده و ظرفيت و قدرت آن را در بيـان                 الطايف و ظر  

 به خوبي دريافته است و بـا كـشف معنـي و موسـيقي در                ،ترين شكل   به هنري  انديشه،
  .ي بخشيده و به آن نازيده است كالم خود را تعال،سخن و لفظ دري

 ؛سرايي به نوعي يك نواختي رسيده بود        غزل ،بايد توجه داشت تا زمان ظهور حافظ      
ي عاشقانه، آن را بـه اوجـي رسـانده بـود كـه      ها سعدي در ستايش معشوق و بيان نكته 

شاعراني  .سرايي به سنتي غالب تبديل شده بود       بنابراين غزل  «.شد  نمي وراي آن متصور  
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 ي سنت تحكـيم شـده بـود،       ها  پس از مدتي كه پايه    ،  زيستند  مي در قلمرو اين سنت   كه  
كردند كه معشوق شاعران پيشين بـود و معـشوقي سـنتي و               مي غالباً معشوقي را وصف   

اي شخـصي    اين شاعران اگر هـم احـوال و عـوالم عـشق را بـه تجربـه                 .ادبي شده بود  
سنت و نگاه پيشينيان ي  هاز دريچ آورند،خواستند آن را به شعر در     مي وقتي يافتند، درمي

  )72: 1380،پورنامداريان(».پرداختند  ميبه وصف آن
 ،حافظ در فضاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي قرن هشتم با تكيه بر نبـوغ خـود                

 ي توان آن را غزل حافظانه ناميد و سـبكي در ايـن شـيوه     ميرنگي ديگر به غزل داد كه   
 از طرفي افكار عالي و نكـات        ،اين شيوه  در« وي. تگويي آفريد كه مختص اوس     سخن

 زبان لطيف شاعران    ،ي شاعرانه و از سوي ديگر     ها  وعظ و انديشه   از حكمت، را  عميقي  
با يكـديگر همـراه      برند،  مي گوي و دقتي كه آنان در حفظ ظاهر الفاظ خود به كار            غزل
  )322 :3ج،1371صفا،( ».كرد

ي عشق زميني وآسماني در غزل خود ها ههنر حافظ فقط در تركيب و آميزش گون     
 مزيت خاص غزل    ،عدي شدن كالم  چند ب   و ها   بلكه تنوع مضامين و انديشه     ؛نبوده است 

 ايـن فكـر كـامالً انقالبـي بـود كـه غـزل              اي كه وي ابداع كرد،     شگرد شاعرانه « اوست،
 خرمـشاهي، ( ».تواند دو يا چند مضمون بپردازد و همچنان وحـدتش را حفـظ كنـد               مي

1379 :57(  
 ثيرپذيري سبكي از قـرآن كـريم مربـوط        رمشاهي اين هنر خاص حافظ را به تأ       خ

 اسـتقالل   ،سـراي ديگـر    ي حافظ كه ابياتش بيش از هر غـزل        ها  ساختمان غزل « :داند مي
ثر از  أمتـ  سرايي فارسي باشد،   ثر از سنت غزل   أچه مت  بيش از آن   يعني تنوع و تباعد دارد،    

دوم كـه ايـن دو كتـاب          به ويژه در بار اول و      ،باري .تساختمان سور و آيات قرآن اس     
 ،اي پنهاني  در حالي كه رشته    نمايد،  مي جسته جسته  نامتسق و ،  خوانيم  مي الشان را  عظيم

  )53همان،(».دهد  ميت غزل حافظ را به هم پيوندابياآيات يك سوره و 
تم و  در قـرن هفـ     انـد،  اگر در قصايد قرن ششم شاعران به سخنوري خود نازيـده          

 در پي ظهور سعدي و پس از وي حافظ كه قصيده رو به افول نهاد و غـزل اوج    ،هشتم
همتـاي كـالم خودآگـاهي       بـي ي خـاص و     ها  ترديد از ويژگي   الغيب كه بي   لسان،  گرفت

  :سرايي خود باليده و فخر كرده است داشته با شايستگي به غزل
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  د فلك عقد ثريا راـكه بر نظم تو افشانحافظ     بخوان خوش و سفتي بيا در و   گفتي  غزل

  )13: 1370حافظ،(                         
  آفرين بر نفس دلكش و لطف سخنشت است   ــــزل معرفـــالغ شعر حافظ همه بيت

  )381همان،(                                
  :شود  ميها اشاره  ابعادي گوناگون دارد كه به آن،سخن خود نازش حافظ به هنر و

  
  هايش جهانگير غزل سرودهي  ه فخر حافظ به آواز.3

بـه   شعر فارسي است،    يكي از چهار ركن بناي آباد ادب و        ،حافظ كه به قول علي دشتي     
اي نه تنها در سرزمين فـارس بلكـه تـا             به شهرت و آوازه    ،سرايي سبب موفقيت در غزل   
ان بالد ديگـر، در روزگـار خـود نايـل          گوي ي اسالمي و پارسي   ها  دورترين نقاط سرزمين  

 : در ايـن بـاره گفتـه اسـت         ،ي حـافظ  هـا   غزلي    ه نخستين گردآورند  ،محمد گلندام  .شد
 به اقـصاي تركـستان و هندوسـتان         ،ي جهانگيرش در ادني مدتي    ها  الجرم رواحل غزل  «

 بـه اطـراف و اكنـاف عـراقين و           ،ي دلپـذيرش در اقـلّ زمـاني       هـا   رسيده و قوافل سخن   
پرسـتان    مياو گرم نشدي و مجلس   سماع صوفيان بي غزل شورانگيز    ...ان كشيده آذربايج

  )مقدمه: 1384حافظ،(».آميز او رونق نيافتي بي نقل سخن ذوق
حـافظ در   ي    هآواز« :نويـسد   مي كوب در تبيين شهرت حافظ در روزگار خود        زرين

ن بـه صـحبت و      آورا زندگيش خارج از فارس نيز باال گرفته بود و شاهان و نـام            ي    هدور
ي آخـر  و دار روزهـا   اويـس ايلكـاني در گيـر   سـلطان  .ديدار او اشتياق پيدا كرده بودند   

سـلطان احمـد     .توجه شاعر را به دربار خويش جلـب كـرده بـود            فرمانروايي محتسب، 
اتابـك لـر او را بـه         .خوانـد   مـي  ايلكاني با وي مكاتبه داشت و او را به بغـداد و تبريـز             

حتـي   .كـرد   مـي  داد و شاه هرمز در حق وي لطف بـسيار           مي ميدانعام خويش ا  ي    هجرع
  )279: 1362زرين كوب، (».كردند  ميپادشاهان هند و دكن با او نوشت و خواند

  بيا كـه نوبت بغـداد و وقـت تبـريز استو فارس گرفتي به شعرخوش حافظ    عراق
  ) 60: 1370حافظ،(                    

كننـد و      مـي   عاشقي پيـشه   ،ي حافظ ها  ي ديگر با شنيدن غزل    ها زيبارويان سرزمين 
در عـشق را    ي    ه زمزمـ  ،ي حـافظ  هـا   غزلي    هشود و آواز    مي سبب طرب و شادماني آنان    

  :ي ديگر پراكنده استها سرزمين
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  چشمان كشميري و تركان سمرقندي سيهنازند      ميرقصند و  ميشيراز  حافظبه شعر
  )599همان،(                         

  ي حافـظ از شيـرازها نواي بانـگ غـزلعشـق در حـجاز و عـراق  ي  هفكنـد زمزم
  )351همان،(                               

  :جهان را درنورديده است و اين سخن حافظ است كه شهره شده و
    چين و به اطراف روم و ري تا حد مصر و  حافظ حديث سحر فريب خوشت رسيد

  )620، 305، 295 ، ديوان:ك.نيز ر؛ 583همان،(
  

   فخر به دانستن زبان دري.4
لطـايف آن اشـاره و        به دانش دقيق خود به زبـان دري و         ،ي خود ها  حافظ بارها در غزل   

كـار سـترگش      ذهن را گاهي به فردوسي و      ،ي حافظ ها  اين خودستايي  .فخر كرده است  
بـه عنـوان عـاملي      ) دري(حافظ به زبان فارسي    .كشاند مي  زبان دري است،   ي  ايهكه بر پ  

معمول در پرداختن غزل و از ايـن        اي    هنه ماد  اساسي در هويت ملّي توجه كرده است و       
تـوان بـه      مـي  ديگـر نيـز   اي    هاز زاويـ   .گراي شاعر است   ايراني    هاز روحي اي    ه جلو ،منظر

 كلمـات و    ،گـاه   گاه و بـي    ،كه زاهدان و عابدان   موضوع توجه كرد و چنين نتيجه گرفت        
ترين مـوارد را بـا چاشـني         كوشيدند تا ساده    مي كردند و  عبارات عربي بر زبان جاري مي     
از  . به رخ ديگران بكشند    را از زبان عربي،    دانش خود    ،زبان عرب بپردازند و در حقيقت     

اكاري آنان نيـز سـبب      ري كردند،  مي  زبان عرب را نيز معيار فصاحت قلمداد       ،سوي ديگر 
 گذارد كـه    مي  شاعر به اين نكته صحه     ،بنابراين .ها بوده است   تنفر هميشگي حافظ از آن    

الغزل معرفت   يابي از زبان دري سرود كه همه بيت         با بهره  ،گذار و نو  توان سخناني اثر    مي
ز زبان  توجه به اين نكته نيز الزم است كه حافظ ا          .كرد داني فخر  كه به عربي   آن  بي ؛باشد
همـايون فـرخ     .ي وافي داشته اسـت    ها   آگاهي ،علوم اسالمي  ادبيات آن و قرآن و     عربي،

فقـط در همـين       فقـط و   ،بزرگي و عظمت مقام حـافظ      ارزش و اهميت و   « :معتقد است 
آورد كـه   بان دري با استفاده از ذخاير ادبي قرون گذشته به وجـود             زاست كه مكتبي در     

  )308: 1385فتي،( ».جهان قرار گرفت ان ايران وزبان مورد قبول و اقبال فارسي
 درك سخن وي  منوط به ذوق و تـوان دريافـت لطـايف               ،گفتار خود حافظ   بر بنا

  :زبان دري است كه غزل حافظ آكنده از آن است
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   سخن گفتن دري دانــد كه لطف طبـع وشعر دلكـش حافــظ كـسي بـود آگاه      ز
  )614، 542 ، ديوان:ك. نيز ر؛239: 1370حافظ،(

 ،تر از ساير فخرهاي اوست و بـه هنگـام فخـر             برجسته ،فخر حافظ به سخن خود    
 ادامهكند كه در      مي  بيان ،شود  مي  كه سبب امتياز شعر او و فخر به آن          را داليل گوناگوني 

  : شود  ميبه آن اشاره
  

  داليل فخرحافظ به سخن خود ابعاد و .5
  به سخن عشق و فخر. 1. 5

زيبايي  .داند  مي ي معشوق ها  ربايي عشق و دل  ي    هغزل خود را زاييد    ن و حافظ سخ 
سـاخته    سـزاوار سـتايش و فخـر       ، سخن وي را نگارين و جذاب و به همين سـبب           ،يار

عشق است كه هر سـخن شـيرين و          آموزد،  مي چه در طرز غزل نكته به حافظ       آن« .است
 ه او را ظريـف و نكتـه دان        ايـن عـشق بـه ويـژ        .گيـرد   مـي  هر گفتار نادري از آن تلقين     

  )282: 1362زرين كوب، ( ».كند مي
  سـرايد باز  ميبه بـوي گلبـن وصـل تـوبيــا كه بلـبل مطـبوع خاطــر حافــظ     

  )354: 1370حافظ،(                  
  اجر صبري است كز آن شاخه نباتم دادندريزد    و شـكر كز سخنم مي اين همه شهد

  )247همان،(                          
  حافظ اعتبار و شهرت خود را در ميان مردمان به سبب عشق معشوق             ،در حقيقت 

  :آموزد  ميداند و عشق است كه سخن گفتن را به او مي
  ستا تا مـرا عشـق تو تعليم سخن گفتن كرد     خلق را ورد زبان مدحت و تحسين من

  )74همان،(    
 غزل خـود    ،ه اين موضوع توجه كرده است و با افتخار        حافظ بارها در شعر خود ب     

  :عشق و يار معرفي كرده استي  هي آن را ثمرها ربايي و دل
  ستا يار شيرين سخـن نادره گفـتار مندرطرز غزل نكـته به حافظ آموخت     كه آن

  )53همان،(                          
اقالمم هنوز رود هر دم ز  مي حيوانآبلعـل لبش     ي  هدر قلم آورد حافــظ قصـ      

  ) 627، 559، 528، 462، 433، 351، 325، 295، 87، 33 ديوان، :ك.نيز ر؛ 359همان،(
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 زيبايي آن ،نكته قابل توجه آن است كه گاهي حافظ در فخر به سخن و غزل خود             
  :نهد  ميرا بر زيبايي معشوق برتري

  حــافــظ از آن بــه ي  هوليـكن گفتـهــان دوســت شـكّر   سخــــن انــدر د
  )570همان،(                         

كند كه به عنـوان پنـدهاي        گاه توصيه مي   ،عشق است ي    ههرچند كالم حافظ زاييد   
  : بخش گوش يار است، شنيده شود قدري كه زينت گران

  نظمش و درگوش كن چو مرواريد ز  بخوانز شوق روي تو حافظ نوشت حرفي چند      
  )321همان،(                           

  
  گري و اثرگذاري سخن افسونفخر به . 2. 5

 در غزل حافظ نمـود دارد و گـويي بهـار در             ،بهار و زيبايي راستين آن در حقيقت      
  :ي خود را از باغ غزل حافظ كسب كرده استها  زيبايي،اين تشبيه تفضيل

  عنـبرافشـان به تماشــاي رياحـين آمـد  حافظ بشنيد از بلبل     ي  ها گفتچون صب
  )237همان،(                          

  بلكه افالكيان را نيز بـه شـور و وجـد   ،گذار استكالم حافظ نه تنها بر خاكيان اثر 
  :دهد  مي قدسي و آسماني سخن حافظ را نشاني  جنبه،اين نكته در واقع .آورد مي

   رقـص آورد مسـيحا را سـرود زهـره بــه حافظ    ي  هدر آسمان نه عجب گر به گفت
  )6همان،(                             

 گويي شنيدن آن سبب فراموشي درد غـم        .شعر حافظ چون درماني بر دردها است      
  : سزاوار فخر،دردهاي مردمان است و به همين سبب شود و شفايي بر مي

  شربتم بخواني  هترك طبيب كن بيا نسخب زندگي شعر تو داد شربتم    حافــظ از آ
  )521همان،(                          

  كه حاجتت به عـالج گـالب و قنـد مـبادشكّرفشان حافظ جـوي     ي  هشفا ز گفــت
  )144همان،(                          

  كه شنيــد اين ره دلسـوز كـه فرياد نكـرد   ست ســرود حـافـظ     ا غزليـات عـراقي
  )514، 438، 120، ديوان:ك.نيز ر؛ 252همان،(                                       
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آفرين است و كـالم وي بـزم شـادخواري را     شعر و غزل حافظ شورانگيز و شادي  
  :دهد  ميرونق و صفاي ديگري

  اروجــام مرصــع تـو بـديـن در شــاه  ر بنده كه زيبي دگر دهد    خور به شع مي
  )246همان، (                           

  يـحافـظ رسـد به دريايي  هاگـر سفيــن   ز شـوق بـرآرنـد ماهـيان بــه نثار    ردر
  )447همان، (                           

سخن خود برشمرده و در اثر جـادويي آن         ي    هي ديگر كه حافظ دربار    ها  از ويژگي 
تـوان بـه ايـن       مـي ،   ستودن و فخر كرده است     ي  آفرين است و كالم وي را شايسته       نقش

  :موارد اشاره كرد
  

  آميز بودن سخن  فخر به حكمت.3. 5
 حكمت ايران كهـن،   وها  انديشه،توان در آن  مياست كهاي    هغزل حافظ چون آيين   

تـوان گفـت      مـي  .انديشي چون خيام را ديد    آزادمي و مشرب    حكمت اسال  يونان باستان، 
 گـر خـود،    ها در ذهـن آفـرينش      با پالودن آن   آن منابع و   حافظ ضمن مطالعه و آگاهي از     

 چنـدان سـخن او     عتبار دو بخشد كه سبب ارزش و ا      غزلش را غناي معنوي و فكري مي      
 ،به اين شيوه  در غزل   ي  ي حكم ها  انديشهي    هئبايد به اين نكته توجه كرد كه ارا        .شود مي

ي گونـاگون   هـا   گاه انديـشه    اما حافظ غزل خود را جوالن      ؛پيش از حافظ مصداق نداشته    
  :قرار داده است

  !گزار كو؟ طبـع سخن  روزگـار دون  از غـمست   ا  خازن گنج حكمت  سخن چه در حافظ اگر
  )563همان،(                         

  
  واني سخن و قلم   فخر به رسايي و ر.4. 5

 حافظ رسايي سخن و رواني قلم خود را نه تنها به آب حيوان كه زنـدگي جاويـد                 
  :داند مي برتر بلكه از آن نيز كند،  ميبخشد، مانند مي
  كلك من به نام ايزد چه عالي مشربست  زاغ چـكد       ار بالغـت ميـز منق  شــوانيح  آب

  )46همان،(                        
  



   89 ، پاييز3، شماره 2دوره /  بوستان ادب ي مجلهـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

  

 

232 

  حافظ و آن طبـع همـچو آب خـجل شعر ز  كه گشت       خضر آب  بست  آن از  ظلمت  حجاب
  )413همان،(                       

  :داند  ميطبع شورانگيز خود را نيز عنايت و قسمت ازلي رسايي و
  هاي روان مـا را بـس آب و غزل  چـون  طبعگـله ناانصافيست    مشـرب قسمت حافـظ از

  )363همان،(                        
  
   تناسب لفظ و معني فخر به.5 .5

ها در گذشته بـه   كه نزديك به تمام آن كالم حافظ در عين آن  « :ندوشن معتقد است  
گيرنـد كـه گـويي      مـي  بـه خـود   اي    هدر زير قلم او چنان درخشش تاز       اند، كار برده شده  

تـازه در ميـان     اي    ه بدان سبب است كه رابط     اين .خوريم ها برمي  به آن  نخستين بار است،  
كشد كـه تـا آن زمـان شـناخته            مي ها بيرون  طنيني از آن   كند و  مي مفاهيم برقرار  الفاظ و 

به اين معني كه ؛ ها بخشيده است  نيازي متقابل به آن    ،لفظ اين زفاف معني و    .نبوده است 
  نيز عرض وجود كنـد و       بلكه لفظ من حيث لفظ     ،دنبال قالب لفظي نگردد   ه  تنها مفهوم ب  

مانندي كالم خود را مرهون      حافظ بي  )27: 1368ندوشن،   اسالمي( ».شكارگر معني باشد  
  :داند  ميهمين ويژگي

  شانـه زدنـد   سخن را بـه قلـم  زلـف سـر تاانديشه نقاب    نگشاد از رخ  چـوحافظ كس
  )1370:24حافظ،(                   

  نگاري خوش افتد  دست  به  ايامم  بود كز دستبنـدم    ميفكر بكر زطبع را زيـور   عروس
  )390همان،(                         

  
  پردازي نكتهداني و   فخر به نكته.6 .5

الغيب بارها به آفرينش مضمون جذاب در سخن خود اشـاره كـرده و بـه آن                  لسان
دقيـق دارد كـه از آن بـه         اي    ه نكتـ  ،حافظ در هر بيت وگاه در هر مصرعي       « .استنازيده  

سخنوري البته در شعر فارسي تازه نبوده امـا حـافظ           ي    هاين شيو  .كنيم  مي مضمون تعبير 
 آن را در غـزل      ،تـرين صـورت    ترين وجه و مطبوع    به پسنديده  آن بوده و  ي    هكنند تكميل

  سبب پيـروي شـاعران بعـدي از خـود در آفـرينش             ،در اين راه   .خود به كار برده است    
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فتـه بـه رواج سـبك       رهمين شيوه است كه رفته       ي دقيق و مضامين باريك شد و      ها  نكته
  )1079 :3ج ،1371صفا، ( ».هندي انجاميد

  افروز چون حاجي قوام جهان  آموزي بخشش  سخن      يرينحافظ ش  گو چون بذله  داني نكته
  )41: 1370،حافظ(                   

  آلـوده آه از ايـن لطف بـه انــواع عتـاب   مفــروش    گفت حافظ لغز و نكته به ياران
  )575، همان(                         

كـشد وآن را      مي داني اين ويژگي را در  خود به نقد         گاهي در كنار فخر به نكته     
  :كند  مينفي

  كه مـا ديـديم و محــكم جاهــلي بـود  دان است مگــو ديگر كـه حافـظ نكته
  )295همان،(                         

نظم پريشان نيز مبين همين ويژگـي متـضاد بـا فخـر              تركيباتي چون گوهر ناسفته،   
  )288، 278، 225، 69 همان، :ك.ر (.حافظ است

  
   فخر به سخن آسماني.7. 5

 ي ارتبـاط  ،افالك كالم حافظ با عالم غيب و      آيد، الغيب برمي   لسان چنان كه از لقب   
 انـد و   الغيـب خوانـده    اين كه حافظ را لـسان     « :گويد  مي سالمي نوشن ا .ترديدناپذير دارد 

يافـت   نه به آن سبب است كه بيان او از مرز دسـت          از اسرار برگرد سر آن است،     اي    هلها
نـه تنهـا     ؛ بلكه از آن نظر است كه سخن وي پران و آسماني اسـت             ،رود  مي عادي فراتر 
بلكه خود او نيز بر اين نكتـه واقـف           د،ان ر حافظ را به عالم غيب نسبت داده       ديگران شع 

 ،گوييم پران يا آسماني     مي اين كه  .يافته است اي    ه رابط ،بوده و ميان سخن خود و آسمان      
  )6-5 :1368ندوشن، اسالمي(».جان دميده شده است  بياست كه در كالمِاي  همنظور نفخ

  كنند ميظ از برقدسيان گويي كه شعرحاف عقل گفت       خروشي آمد مي  صبحدم از عرش
  )270: 1370حافظ،(

  آيـــد صــفــيــرم  ميز بـام عــــرشمن آن مرغم كـه هـر شـام و سحرگــاه      
  اگـــرچــــه مــدعــي بيــند حقــيرمچــو حـافظ گنــج او در سـيــنـه دارم      

   ) 55، 50، 6،  ديوان:ك.نيز ر ؛451همان،                         (
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هنر و غزل خود را به زمان آفـرينش آدم مربـوط دانـسته و    ي   ه سابق ،در شاهد زير  
  :ي بهشت تصوير كرده استها غزل خود را زينت بخش باغ

  دفتر نسـرين و گل را زينـت اوراق بــودحافظ در زمان آدم انـدر باغ خلــد    شعر
  )280همان،(                           

 اظهار تواضع و فروتني حافظ است، به هنگام فخـر بـه سـخن               ،وجه قابل ت  ي  نكته
 .خود و ناتواني وي در شكرگزاري به درگاه حق در ازاي لطفي كه بـه او  داشـته اسـت               

گـستره و    از خود و سخنش به ياد بيـاوريم،       را  ي افراطي خاقاني    ها  ستايشاي    هاگر لحظ 
  :شود  ميهويداتر عمق فخر حافظ كه رو به سوي خالق راستين هنرش دارد،

  برند دست به دست  ميسخنتي  هكه گفت ك تو حافظ چه شكر آن گويـد    زبان كل
  )37همان،(                             

  
   سخني فخر به ماندگار.8. 5

 معتقـد اسـت،    حافظ كه به موفقيت خود در عالم هنر و سخن آگاهي كامـل دارد،             
آن ي    ه نغم ،ي است كه همواره در اين گنبد دوار       سخن وي ماندگار خواهد بود و يادگار      

  :به گوش خواهد رسيد
  اين نقـش مانـد از قلـمت يادگــار عـمرجهـان  ي  هصفح بگوي كه بر  حافظ سخن

  )342همان،(                          
  

  حاسدان  فخر به سخن و رد مدعيان و.6
. آن بـه سـبب حـسد حاسـدان اسـت     گاهي توجه حافظ به سخن و هنر خود و فخر به        

ـ           ي مـدعي و   هـا   انسان بيند،  مي هنرمند و شاعر وقتي     ويي    هحـسود كـه در هنـر بـه پاي
 اسباب رنجش سخنور راستين را فـراهم       حسادت، رسند و با ادعاهاي آزار دهنده و       نمي
 بـرد و از     مـي  آورند، در اين حال از فخر به عنوان مكانيزمي رواني در برابر آنان بهره              مي

ادب فارسي براي اغلـب بزرگـان شـعر    ي  هاين وضع در پهن .كند  ميخود و هنرش دفاع 
يافته اين نوع     مي  در جامعه رواج   ها  به ويژه زماني كه ناهنجاري     وسخن پيش آمده است،   

در عـصر   . يافتـه اسـت     مـي  ي اجتماعي است،بيشتر نمـود    ها  رفتارها كه مبين كژ رفتاري    
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حـافظ نيـز از تيـر حاسـدان و           تـاري فـراوان بـوده،     رف ي روحي و  ها  حافظ كه پريشاني  
  :ورزان مدعي در امان نبوده است غرض
  كـه كـرد صد شكرافشـاني از نـي قلمـي   خرند،آن كس  نمييـك ني قندش چرابـه

  )642همان،(                         
  كـه هيچـش لطــف در گــوهــر نباشـد  كسي كيرد خــطــا بــــر نظــم حـافظ 

  )219همان،(                          
  هيچش خبر نبود وخبر نيـز هـم نداشـت  حافـظ ببر تـو گوي فصاحت كـه مدعي 

  
  )639، 510 ،484، 466 ،459، 169، 121، 63، 55، 49،  ديوان:ك. نيز ر؛110همان، (

  
  ممدوحان شعر حافظ و. 7

 دو شيوه را در پيش      ،منصبانحافظ در ابيات فخرآميز خود نسبت به حاكمان و صاحب           
 حاكمان يـا وزيـران نامـدار روزگـار خـود را             ،ي خود ها  از غزل اي    هگرفته است؛ در پار   

ت يي غيـر از قـدر     هـا    ارزش ،در نظـر حـافظ    «كـه   ،  انـد  آنان كـساني بـوده     .ستوده است 
كساني چـون شـيخ ابواسـحاق اينجـو كـه حـاكمي             )19: 1379 ژاد،    سازگارن( ».اند داشته
نخست حكومـت شـاه شـجاع كـه      ي    هيا دور  مشرب و اهل تساهل بوده و      شخو شاعر،
الـدين    چون خواجه قوام   ،و وزيراني عالم  مقابل اميرمبارزالدين مستبد بوده است      ي    هنقط

حـافظ    كـه بايد به اين نكته توجه كرد .اند ين تورانشاه مورد توجه شاعر بودهالد يا جالل 
 خـاص بـه     ي تـوجه  ها   حكومت ،نامدار بوده است و به همين سبب       هنرمندي دانشور و  

خـود  ي    هانديـش  ي سياسي را با طبع و     ها  وي نيز در مواردي كه شخصيت      .اند وي داشته 
ي حافظ  ها  باري ستايش  .شده است   مي با نظر لطف با آنان روبرو      ديده است،   مي سازگار

و ا . سابقه نداشته اسـت ،يپيش از و ي خاص اوست وها  از ابداع،در قالب محدود غزل  
  :كرده است  به غزل و شعر خود نيز فخر مي،ضمن توجه به ممدوح

  علم شد حافـظ اندر نظـم اشــعار  بـه يمـن دولـت منصــور شـاهــي 
  )332: 1370حافظ،(                  
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وي در بعضي از اين اشعار       رسد،  مي به نظر  .شود  مي  غلوآميز ها   گاهي اين ستايش  
 كيد بر اعتبار و ارزش سخن خود كه آن را نثار ممدوح كـرده اسـت،               أ ضمن ت  ،آميز حمد

  :در پي دريافت صله بوده است
  من نظم در چرا نكنم از كه كمترم  گردون چو كرد نظم ثريا به نام شاه 

  )446همان،(                         
                پر گهـرمتا كند پادشه بحر دهان  پايه نظم بلنـد است و جهانگير بگو

  )678، 330 ، ديوان:ك.نيز ر 444همان،(
 زيـر  نـسبت بـه حاكمـاني كـه موافـق طبـع وي نيـستند،                 ، فخرآميز حافظ  ي  شيوه

  . ذكرشده است2-7 ي شماره
  

  همت واال فخر به. 8
 شاعر هنرمند اسـت، توجـه نـشان ندهنـد و در           ي    هگونه كه شايست   زماني كه حاكمان آن   

پـس در ايـن      .انـد  بب رنجش خاطر شاعر را فراهم كرده      س  حق او را ادا نكنند،     ،تحقيق
 از خـود و هـويتش       ، شاعر با ستودن همت خود و رويگرداني از درگـاه حاكمـان            ،حال
 تـن بـه هـر ظلمـي        آزادمنشي خود،  هنرمند گاهي براي دفاع از معنويت و      «.كند  مي دفاع
كنـد    مي خود را مطرح   آشوبد و  برمي شود، مي حقي از او ضايع    بيند  مي دهد و وقتي   نمي

  )37: 1383اميري خراساني،(».حقانيت خود را ثابت كند تا همه را متوجه موضوع كند و
  :شود  ميها اشاره  اشكال و داليل متنوعي دارد كه به آن،فخر حافظ به بلندهمتي

  
  تعلقي به دنيا  منزلت انسان و بيباور حافظ به شان و .1. 8

 توانـد از نظـر كمـال و       مي ،انسان برخالف ظاهر ناچيزش    يب معتقد است،  الغ لسان
  : به اوج افالك نيز دست يابد،انسانيي  همرتب

  تا به خلوتگه خورشيد رسي چرخ زنان  كمتر از ذره نـه اي،پست مشو مهر بورز 
  )527: 1370حافظ،(

تخـار از آن    همت واالي خود نازيده و بـا اف         حافظ بارها به طبع و     ،به همين سبب  
چيـز ايـن     بـرده و هـيچ      پي ، زيرا به ارزش ذاتي خود به عنوان يك انسان         ؛ياد كرده است  

  :داند  نميعالم را قابل قياس با آن
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  رند را آب عنب ياقــوت رماني بــود  گـو مباش  همت عالي طلب، جام مرصع
  )296همان،(                             

سـرافرازي،   سبب شده تا با      ،خودي    همرتب ي انسان و  اين نگاه حافظ به ارزش واال     
 اما تعلق حافظ به عـالمي       ؛ است ها  خواريي    هزيرا دنيا منشاء هم    دنيا را به هيچ بينگارد؛    

  :ديگر است
  كه در اين دامگـه حادثـه چون افتادم  طاير گلشن قدسم چه دهم شـرح فراق 

  ايـن ديـر خـراب آبـادم آدم آورد در  بود جايم فردوس برين من ملك بودم و
  )428 همان،(                           

مكاني سزاوار نوع انسان و حـافظ باشـد و بايـد بـا               تواند،  نمي بنابراين دنياي دون  
  : از آن رهايي جست،نگاه و همت بلند

   دادستها سروش عالم غيبم چه مژده  خراب مست و  به ميخانه دوش  كه  گويمت چه
  است آباد نشيمن تو نه اين كنج محنت  نشـين  باز سدره ند نظـر شــاهبلــاي   هك
  ندانمت كه در اين دامگه چه افتادست  زننـــد صفير   ميعـرشي  هگرو را ز گنت

  )55 همان،(                             
 روزگـار را    ، با غرور تمام   ،ي خود ها  اين ديدگاه حافظ باعث شده تا بارها در غزل        

  : نفي كند،ترين منت يچ انگارد وحتي بهشت برين را به خاطر كمبه ه
  من نه آنم كـه زبوني كشم از چرخ فلــك  چــرخ برهـم زنــم ار غير مـرادم گردد

  )408همان،(
   كه در سـر ماستها اين فتنه اهللا از تبــارك  آيــد  نميســرم به دنيـي و عقــبي فرو

 ) 33همان،(
  نيست  روان اين همه سرو  اي  بنگري  خوش چو  كه  ي سـايه مكش  پمنــت سدره و طوبي ز

  )472، 470، 468، 107، 105 ،ديوان: ك.؛ نيز ر105 همان، (
  
  اعتنايي به حاكمان و دربارها بي. 2. 8

حافظ دو رويكرد به صـاحب منـصبان و    گفته شد،    هفتكه در عنوان شماره      چنان
 امـا   ؛ار فخرآميز وي نسبت به ممدوحان اشاره شد       سالطين دارد كه به نگاه  مثبت و اشع        

  خطاب به حاكم يـا صـاحب جـاه سـخن           ، با بياني فاخر و تحقيركننده     ،در رويكرد دوم  
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كرد كه حاكمي چون امير مبارزالدين دو ويژگي         مي حافظ در روزگاري زندگي   . گويد مي
دوم ي   هدور .خست ذات را به شدت در رفتار خود آشـكار كـرده بـود              خشونت طبع و  

 .بر وفق مراد حافظ نبوده و آن حاكم نيز راه پدر را پيموده است حكومت شاه شجاع نيز
 سردمداران  خود را پـيش     ي    ه مردم نيز در منش و اخالق خود راه و شيو          ،توان گفت  مي
 حافظ بارها به همت واالي      ،به همين سبب  ؛  گرفتند و خست و بخل رايج بوده است        مي

اساسـاً وي عـزت     . رداني از منعمان و شاهان فخـر كـرده اسـت          گ خود نازيده و به روي    
 اما سر   ،با تنگدستي بسازد   خواري نسپرد و   تن به خفت و    شود،  مي نفسي دارد كه سبب   

در سـتايش   ،  ابدي است ي    هشعر حافظ يك تران   « زيرا ؛پادشاه فرو نياورد   برابر تعظيم در 
  )56: 1385 كوب، زرين(».تعلقي آزادگي و بي
   كه روزي مقـدر اسـتيبــا پادشــه بگو  بريـم  نمي فقــر و قنــاعتما آبـروي

  )57،حافظ(
سـرايي هـم     عزّت نفس خواجه به قدري بوده كه حتـي ضـمن مديحـه             مناعت و «

اعتنـايي نگريـسته      بي ي  قناعت را حفظ كرده و دولت پادشاهان را به ديده          آبروي فقر و  
كنـد كـه     مـي  وقتي بيـشتر جلـب توجـه    ،منال اعتنايي به مال و    بي اين علو طبع و    .است

 :9 ج ،1364نيازكرمـاني، ( ».شـود   مـي  تنگدستي خواجه از اشعارش استنباط     شدت فقر و  
188-189(  

  :دهد ميحاكمان فرياد سر حافظ گاهي از خست طبع و بخل مردمان و
  بفروشيم   ميچاره آن است كه سـجاده به  گذرد نيست در كس كرم و وقت طرب مي

  !م؟ــــچون از اين غصـّه نناليم و چرا نخروشي  از فلك رهزن اهل هــنر استس ارغنون
  )513،حافظ(

  الن كنيم طــيــــسياه بخيي  هتــا نامــ  ده به يـاد حاتـم طي جام يك منـي  رد
  )584،همان(                             

وهم برتـري   يكي از داليل اعتراض فخرآميز حـافظ بـه حاكمـان و منعمـاني كـه تـ                 
  :اين حال برآنان شوريده است شاعر در حس آزادمنشي اوست و برديگران دارند،

  فــراغـت باشد از شــــاه و وزيــــرم  دم كــز استغــناي مستــي  خـوشــا آن
  )451،همان(
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شـاهي برتـري دارد،و     ي    ه گدايي و فقـر بـر مرتبـ        ، در ديدگاه حافظ   ،به همين سبب  
  :داند  ميقرسلطنت راستين را در ف

  امـن خاطــر و كنــج قلــندري درويش و  و فكر لشكر و سوداي تاج وگنج   سلطان
 ) 613،همان(

  كاندر اين كشورگدايي رشك سلطاني بـود  ما سهلش مبين سامان نمايد كار گرچه بي
  )296،همان(

 انـسان صـاحب    .حـاكم   رزاق راستين خداوند است نه پادشـاه و        ،در ديدگاه حافظ        
 بلكه بايـد صـرفا ًنيـاز را بـه           ؛كند  نمي مروت دهر  از بر ارباب بي   ني  عرض حال و   ،همت

  :خدا برد
  م خدا رزاق بودــستخوان كه بنش بر هر  گفت  اي در كار كـرد ي نكتهـم گدايــبر در شاهـ

  )280،همان(                           
  يتت در سراي خويشتن استكه گنـج عاف  مروت دهــر  ارباب بيي  همـرو بـه خان

  )510،همان(                           
  حاجت آن به كـه بر قاضي حاجات بريم  سفله مريز حافظ آب رخ خود بر در هر

  )506،همان(                 
 اين اسـت  ، قابل توجه ديگر در فخر به همت خود در رويارويي با حاكمان   ي  نكته

پادشاه او  ندارند و   اي    هجذب  اهميت و  ،در نظر حافظ   ارد و كه روح وي تعلقي به آنان ند      
  :داند  ميراستين را گداي حضرت دوست

  گداي خاك در دوست پادشاه من است  ز پادشــاه و گـدا فارغـم به حمـداهللا 
  )76،همان(                           

 آن دسـت    تواند به   مي زيرا هركسي  ؛ارزش است   در نظر حافظ بي    ،تماساساً حكو 
  :داند  ميدهندهصحبتي با آن جماعت را آزار  و هميابد

  گـاه بـرو دسـت اهرمـن باشـد كه گـاه  م ــمن آن نگين سليمان به هيچ نستان
  )216،همان(                           

  نــور ز خورشــيد جـو بـوكـه بـرآيـد  ست صحبت حكـام ظلمت شب يلدا
  )314،همان(                           
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تواند بندگي پادشاه و به ويژه كسي چون اميـر مبارزالـدين را               نمي روح آزاد حافظ  
  :بپذيرد

  كني  نميتو باري كـنند،  ميگر جمـله  حــافـظ برو كه بنـدگي پادشاه وقت
  )658،همان(                            

 ،روزگـار و دنيـا   ن دون، و حاكماها حافظ بارها بر بلند همتي خود نسبت به انسان      
، 100،  93،  86،  14 ، ديـوان  :ك.ر( .هـا ميـسر نيـست      آني    هسخن گفته است كه ذكر هم     

132  ،154  ،160  ،164  ،245  ،267  ،272  ،274  ،279 ،314 ،324 ،354 ،377 ،402 ،419 ،
482 ،505 ،527 ،584 ،673 (  

 ،كـرده اسـت    به آن فخر      و كيد ورزيده أهرچند حافظ همواره بر بلند همتي خود ت       
  : از پذيرش منت دلبر سخن گفته و در برابر آن سر تعظيم فروآورده است،اما با افتخار

  گردنــم زيـــر بــار مــنت اوســت  مــن كـه سـر درنيـاورم به دو كون 
  )79،همان(                          

  دبندگي زلف تو در گوشش بـا ي حلقه  به غالمي تو مشهور جهان شد حافظ
  )142،همان(                         

  
   فخر به گنج سخن.3. 8

نـازد و بـا نگـاه         مـي  بـه خـود    در زمان و اجتماعي كـه هـركس سـيم و زر دارد،            
 افكنـد و عجـب و غـرور اشـمئزازآور خـود را بـه نمـايش              ميتحقيرآميز به ديگران نظر   

ـ  بالـد و    مـي   بـه دولـت خـداداد سـخن        ،حافظ با سربلندي   گذارد، مي  ه طبـع كـريم و     ب
 نثـار مـردم روزگـاران كـرده         ،خـست  رهاي لفظ دري را بدون بخل و      اش كه د   بخشنده
 در رويـارويي بـا حاكمـان جـاه          ،حافظ در كنار فخر به همت خـود        .كند  مي فخر است،

به سخن خود كه گنج خداداد است نيز افتخار كرده است و آنان را با                طلب و زرپرست،  
  :ردانگا  مي به هيچ،اين شيوه

  طبـع كريم چه به از دولت لطف سخن وچه شد شاكر باش     نيست  زرت و  ار سيم  حافظ
  )500همان،(                         

 بياني فخرآميز و   در كرده است،   مي  بيداد ها  حافظ در روزگاري آشفته كه نابساماني     
  :برد  ميغزل خود پناه  به سخن و، آكنده از تواضع،در همان حال
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  بيــنم  نميبضاعــت سـخـن درفـشان دريا   ناي  حافظ كه جـز دري من و سفينه
  )487همان،(                            

معنوي بزرگي داشـته اسـت و هرچنـد از          ي    ه شاعر در روزگار خود مرتب     ،شك بي
دن آن كرده،   او كه همگان را مشتاق شني     ي    هماي  اما اشعار گران   ،دنيا برخوردار نبوده است   

  :شاعر را به ثروت راستين رسانده است
  هيچ خوشدل نپسندد كه تو محزون باشياين است     عر شحافظ از فقر مكن ناله كه گر

  )624همان،(                            
      غـش دارم بي   مينقـل شـعر شكـرين و رندان قـدمـي خــواهي زد    ي گر به كاشـانه

  )441همان،(                           
  

  فخر به عشق. 9
يـك سـوي ايـن       .كنـد  ميحافظ بارها به عاشـقي خـود نازيـده و بـا افتخـار از آن يـاد                 

 با نگـاه    ، در حقيقت، ستيز وي با زاهد و عابدي است كه به عشق و عاشقي              ،خودستايي
ند و بخواهد عشق را كتمـان  كه آن را زشت بدا آن اما حافظ بي   .نگرد  مي آلود گناه منفي و 

 پيچـد،   مـي  با فريادي رسا كه هنوز انعكاس صـداي آن در ايـن گنبـد دوار               و انكار كند،  
  :عاشقي را فرياد كرده و راز آزادي خود را بيان كرده است عشق و

  ام تا بداني كه به چــندين هــنر آراســته  گويم فاش  ميعاشق و رند و نظر بازم و
  )420،حافظ(                           

  همه منصب از آن حور پري وش دارم وين  خــواره به آواز بلـند  ميعاشق و رندم و
  )441،همان(                            

  عشــقم و از هر دو جــهان آزادمي  هبنـد   خود دلشـادمي گويم و از گفته  ميفـاش
  )427،همان(                            

  :داند  ميي آنها طي سختي عشق وي  ههد زير نيز مقام خود را زاييددر شا
  ام كه مپـرس زهر هجري چشيده  درد عـشقي كشـيده ام كــه مپـــرس
   ـرسـام كـه مپ ي رسيـدهـبه مقام  همـچو حافــظ غريـب در ره عـشـق

  )365،همان(                            
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نهادي عشق   به سبب عاشقي دانسته است و بر پاك       ياد خود را نيز      ماندگاري نام و  
  :خود نيز تاكيد كرده است

  عالم دوام مـاي  هثبت است بر جريد    عشق   شد به  كه دلش زنده هرگز نميرد آن
  )17،همان(                              

  ام به بد ديدن ودهــــمنم كه ديده نيال  شهرم به عشق ورزيدني  همنم كه شهر
ــانه( ــز ر؛ 535، م ــوان:ك.ني ، 422، 420، 295، 273، 232، 229، 80، 78، 76، 43،  دي

423 ،430 ،458 ،463 ،470 ،479 ،568 (  
  :شود  ميي گوناگوني دارد كه به آن اشارهها  جلوه،فخر حافظ به عشق معشوق

  
  فخر به چشم يار .1. 9

او را   انسته است كند كه تو    مي گيراي دلبر خود فخر    حافظ گاهي به چشمان زيبا و     
  :اسير عشق خود كند

  گيرد تر نمي  از اين خوشاوحشي ر مرغان كس كه  مستت را كردي بنازم چشم صيددلم خوش چه
  )274،همان(

  شراب غرورش به كس نگاهي نيستاز كه   س جماش آن ســهي سروم گغـالم نر
  )107،همان(

  
  ي يار ه فخر به مژ.2. 9

  زندش آب نـوش بر سر نيش  ميكه مـوج  كش را شــوخ عافيت ي  هبنـازم آن مـژ
  )392،همان(

  

  فخر به چشم خود .3. 9
 معشوقي  ،كند كه از سر بصارت      مي بالد و افتخار    مي خواجه گاهي به چشمان خود    

  :زيباروي را برگزيده است
  نظـر نكـرد  بـي،مني  هكـاري كـه كرد ديد   بوسيد چشم مـن،هركس كه ديد روي تو

  )256،همان(
  ديــده نظـر از سر بصارت كــردكـه كـار  بــه روي يار نظر كن ز ديـده منّـت دار 

  )611، 544،  ديوان:ك.نيز ر؛ 240،همان(
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  ر فخر به هنر خود در برگزيدن دلدا.4. 9
  ام كه مپرس زهر هجري جشيده  درد عشقي كشيده ام كه مپرس 
                ه مپــرسام ك دلبري برگــزيده  گشــته ام در جـهان وآخـركار 

  )277، 230، 34 ، ديوان:ك.نيز ر؛ 365،همان(
  
   دلبر فخر به وفاداري به.5. 9

  ست رنجيدنا كه در طريقت ما كافري  خوش باشيم وفا كنيم ومالمت كشيم و
  )535،همان(                         

  
  فخر به رندي. 10

مغول به ايران است و نمود آن       ي    هي منفي حمل  ها  مدانحطاط اخالقي در واقع يكي از پيا      
ي   هكـار  مردم و فساد متوليان دين كه خود را همه        ي    ه در ميان عام   ،به دو صورت عمومي   

 مفهـومي   ،رنـد و رنـدي    . در قالب ريا و دورويي آشكار شـده اسـت          دانستند،  مي جامعه
و در مبـارزه بـا آن        در آن شرايط     ،گر شاعر  ساز و آفرينش   اساسي است كه ذهن اسطوره    

 در  ،نتهاا  منفي را در شكل و معنايي متعالي و بي        ي    هحافظ اين كلم   . آفريده است  ،اوضاع
پاردكسي هنري و شگرف است كه بـه         پربار،ي    هاين واژ « .غزل خود به كار گرفته است     

واقع حافظ از    در .حس كردني نه وصف شدني در شعر حافظ ظاهر شده است          اي    هگون
  )27 :1380مشهور،( ».چه تا آن روز بوده است مقابل آن آفريند، مي رند معنايي

انسان كامـل يـا آدم حقيقـي را از عرفـان            ي    هحافظ نظري « :خرمشاهي معتقد است  
و سامان اطالق    سر  بي  بر رند  ،گر خود  پيش از خود گرفت و آن را با همان طبع آفرينش          

آشوري نيز معتقـد اسـت      ) 407 :1371خرمشاهي،(».كرد و رندان تشنه لب را ولي ناميد       
تـوان تعريفـي      نمـي  انسان آرماني خود اطالق كرده است و       كه حافظ اين اصطالح را بر     

رند يك اثر هنري خود آفريده است كه همچون هر اثر هنري     « زيرا ؛ه داد ئدقيق از آن ارا   
 چيـزي از آن دسـت كـه در كـشش            ؛،ناپذير در خود دارد     چيزي تعريف  ،اصيل و بزرگ  

ترديـدي نيـست كـه       )299 :1379آشـوري، (».كنـد   مي ويي اثر هنري خود را نمايان     جاد
چيـزي و كـسي      هر واعظ و  شيخ، عابد، الغيب اين اصطالح را در ستيز عليه زاهد،        لسان

جوي قدرت است، به كار بـرده و        و   در جست  ،آويز قراردادن دين و رياكاري     كه با دست  
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 در ابيـات    ،فكـر   نسبت به ظاهرگرايان كوته    حافظ را لحن عنادي    .كرده است  به آن فخر  
  :زير شاهديم

  ام تا بداني كه بـه چنـدين هـنر آراستــه  گويــم فـاش   ميعاشق و رند و نظربازم
  )420: 1370حافظ،(

  وش دارم وين همه منصب ازآن حور پري  خواره به آواز بلـند  ميعاشـق و رنـدم و
  )441،همان(                             

  گنــهند  بي،هزار شـكر كــه ياران شــهر  سياه  و نامه من ارچه عاشقم و رند و مست
  )273،همان(                             

ي   هبـا اسـتعار    دانـد و    مـي  سرنوشت ازلي خـود     رندي را مرتبه و    ،حافظ با افتخار  
  :گيرد  ميتهكميه منكران خود را به باد تمسخر

  ديــوان قسمــتم كايـن بـود سرنـوشت ز  بدنامي اي حكيمعيبم مكن به رندي و 
  )422،همان(                            

 بر تزوير با قرآن   ،هيچ ترديد   بي ،خوارگي و شادخواري    مي او معتقد است، رندي و    
زيـرا يـك سـوي مـستي         ؛يابد  مي بلكه ابعاد مثبت نيز    برتري دارد و نه تنها گناه نيست،      

 دو  ،شرك اصـغر بـر دو قـسم اسـت         « : جز شرك نيست   ،ريا نزد اهل دل   راستي است و    
ترك اخالص در آن وعارفان را التفات اسـت بـا            مومنان را رياست در عمل و      :گروه را 

گفتم  .گريست  مي رسول خدا را ديدم كه     :شداد اوس گفت   .عمل و طلب خالص به آن     
اگر شرك آرنـد، نـه آن كـه         ترسم از امت خويش      مي :گفت گريي؟  مي چرا !اهللا يا رسول 

 ،ليكن عبادت به ريا كنند و خلق را با حق در آن عمل             ؛پرستند پرستند يا آفتاب و ماه     بت
  )72: 1384ركني،(».انباز كنند
  دام تزوير مكن چون دگران قرآن را  باش ولي   كن و خوش  رندي و خور  حافظا مي

  )14: 1370حافظ،(                    
  :كيد كرده كه از رندي دست نخواهد كشيدر اين نكته تأببا فخر بارها  ،به همين سبب

  الحــجر و لــو آذيتــني بالهــجر و  مــن از رنــدي نخــواهم كرد تـوبـــه 
  )339همان،(                           

همـان،   (.تـوان ديـد     مـي   در ابياتي ديگر نيز    ،كيد فخرآميز شاعر را بر اين ويژگي      أت
43 ،101 ،104 ،424 ،431 ،441 ،443 ،458 ،463 ،469 ،484 ،568 ،666(  
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  نوشي باده  فخر به مستي و.11
 .كنـد   مـي  پرسـتي نيـز افتخـار      نوشي و بـاده     خر به رندي، به باده    معموالً حافظ در كنار ف    

تواند سبب اين فخر      مي ،توان گفت عناد وي با زاهدان و يا تمايل وي به شادخواري            مي
  :باشد

  كه با جام و قدح هر دم نديم ماه و پروينم ستي و رندي زمن بشنو نه از واعظ رموز م
  )484همان،(                            

  تر كنم محتسب داند كه من اين كارها كم  من نه آن رندم كه ترك شاهد و ساغر كنم
  )469همان،(                            

  يــا جــــام بــاده يــا قــصـه كــوتاه  مــاسـيتر شنـ مــا شيـــخ و واعــظ كم
  )568همان،(                            

دانـد ايـامي بـا        مي  رنگ اپيكوري و زميني دارد و دريغ       ،گاهي باده و مستي حافظ    
جويانه و تقابـل وي      فخرهاي لذت  .باده و سرخوشي آن سپري كند      صفا چون بهار را بي    

  :ر ابيات زير آشكار است د،عبوس زهد با عجب و
  جويــم  ميكه من نسيم حيات از پيـاله  گويـم ـد ميـــبه بانگ بلن ت واس سرم خوش

  )516همان،(                         
  وقت گل ديوانه باشم گر كنم ،  ميتوبه از  كاران كرده باشم بارها ب توبهــمن كه عي

  )469همان،(                         
  كفــايت باشـد غالبـاً اين قــدرم عقـل و  !حكايت باشد؟  شراب اين چه انكار من و
  ميان با كـه عنايت باشــد را خود زو تا ت  وعجب و نماز و من و مستي و نياز زاهد

، 475،  463،  441،  433،  324،  376،  299،  274،  14،  11 ، ديـوان  :ك.نيـز ر  ؛  214 همان،(
476 ،479 ،568(  

  
  اميه بدن فخر ب.12

 بـه صـفاتي   ،اند، عالوه بر فخر    برابر اهل نام كه معموالً عابدان و زاهدان ريايي         حافظ در 
 يـك   ؛صـداقت و راسـتي     واضح اسـت،   .نازد  مي  به بدنامي نيز   ؛نوشي چون رندي و باده   

اي   هتواند قرين   مي توان گفت اين سخنان     مي ؛ همچنين  حافظ است  اين خودستاييِ ي    هجنب
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محوري اين ابيات نيز گريـز از نـام و ننـگ            ي    ه باشد كه انديش   بر شخصيت مالمتي وي   
  : تقابل آشكار دارد،ترديد با مترسمان و شيوخ است كه بي

  تا جزاي مـن بدنام چـه خواهــد بودن؟  غزل  بردم از ره دل حافظ به دف وچنگ و
  )533همان،(                         

  كه در كم خردي از همه عـالم بيشم نآز  سامان را سران خوان من بي شاه شوريده
  !من كه بدنام جهانـم چه صالح انديشـم؟  ستا  زهد رندان نوآموخته راهي به دهي

  )422، 273، 13 ،ديوان: ك.نيز ر؛ 463همان،(
 اين مقاله ممكن نيست و به طور خالصـه         ي حافظ در  ها  فخريهي    هپرداختن به هم  

  همان،(داني   فخر به قرآن   : از اين قرار ذكر كرد     ا ر ي ديگر خودستايي وي   ها  توان تيره  مي
 ،)675، 327، 268، 90همان، (فخر به راز و نياز نيم شبي     ،)431،  367،  345،  261،  131

فخر بـه    ،)93همان،  (ي قلندري   ها  فخر به انديشه   ،)662،  237همان،  (ستيزي  فخر به ريا  
فخـر   ،)431همـان،   (ه قناعت   فخر ب  ،)66همان،  (فخر به كامراني     ،)259همان،  (تواضع  

 فخر بـه عقـل وخـرد خـود         ،)535همان،  ( فخر به پاكي چشم    ،)106همان،  ( به خرابات 
 مـدعيان ديـن    نفي زهد و   ،)74،  70همان،  (درويشي   فخر به فقر و   ،  )431،  425همان،  (
فخر به فضل  و)544، 485،  43،420همان،  ( فخر به نظر بازي    ،)568،  545،  485همان،  (
  .)665، 617، 424، 364مان، ه( دانش و
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وي در اشعار فخرآميـز خـود،   ؛  دارديي حافظ برجستگي خاصها فخر به سخن در غزل   
م و هنـر خـود را       شاعر امتيازات كال   ؛انديشه و هنرهايش نيست    گر صرف خود،   ستايش

گونه از   اينپس بايد گفت در.  به سخن و هنر خود باليده است، دليلي هدريافته و با ارائ   
 رنـگ حجـت و      ،شـود و در عمـل       نمـي  شـيفتگي فخرآميـز يافـت     خود،  اشعار فخرآميز 

 قابـل توجـه ايـن اسـت كـه           ي  نكته . سبب فخري متعادل و منطقي شده است       ،استدالل
 هرچنـد   ؛ديگران نيز نگشوده است   به  طعن و توهين    به   زبان   ،ي خود ها  حافظ در فخريه  

موضـوع قابـل     . در كـالم وي هويـدا اسـت        ،مان از حاسدان و مرد    گي خاطر گاهي آزرد 
 موضوعي چـون فخـر      ، اين گستره  .ي حافظ است  ها   فخريه ي   تنوع گسترده  ،توجه ديگر 

 مانند فخر به ،ي مثبت شخصيتي استها يي كه مبين ويژگيها به غزل و سخن و موضوع
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ظ از  بايـد گفـت حـاف      .گيرد داني را دربرمي    ، فخر به رياستيزي و قرآن     راز و نياز سحري   
 فخـر وي در     ، اما در ابعـاد ديگـر      ؛گري خود را در هنر ستوده است       سويي توان آفرينش  

 عشق و   ، مستي ، فخر به رندي   ،آشكار است . حقيقت نوعي نقد اجتماعي و سياسي است      
 .دارد آشـكار  يتقـابل  ، با منابع قدرت رسمي و غيررسمي چون زاهد و عابـد        ،همت واال 

 خرد ناب خود تـصوير كـرده و         ي   بر پايه  اي  و زندگي توان گفت حافظ نظام اخالقي       مي
افكندن آن آرمان     پي  در پيِ  ،ها  خواهيزار اجتماع روزگار خود و نفي خود      با با نفي آشفته  

 رنگ همان نظام را يافتـه اسـت و بـه همـين              ، فخر وي در حقيقت    ، بنابراين ،شهر است 
.  و رسالتي تربيتـي دارد     ستگرا  برون ،كه قائم به خود باشد      فخر حافظ بيش از آن     ،سبب

 حسد حاسـدان    ،اين نكته در فخر ماليم حافظ قابل توجه است كه در بسياري از موارد             
 اما شـاعر در     ؛ دل شاعر را به درد آورده است       ،ها   و قدرناشناسي  ها  ورزي مدعي و غرض  

در هرچند در رويارويي با اين طايفه نيز        ،  واقع با ابزار فخر، هنر ناب خود را تبيين كرده         
  : افتادگي پيشه كرده است،نهايت

   عرض و مال و دل و  دين در سر مغروري كرد  كه حسود    حافظ افتادگي از دست مده زآن
  )192همان،(
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