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 چکيده
یکی ازدستاوردهای ارزشمند ميراث صوفيه در مقام مقایسه با فقه، فلسفه و کالم، 

ی انسان و ی انسان با خداست که آن را از رابطهتعریف و تلقی خاصی از رابطه
 ی عاشق و معشوق،سازد و به رابطهخدا در نظام فقهی، فلسفی و کالمی متمایز می

ویی ی من و توگوها در قالب رابطهترین گفتترین و نابکند و صميمیتبدیل می
؛ اما در این ميان، برخی عارفان و شاعران کالسيک، برخالف گفتمان یابدبازتاب می

ی من و توییِ  بنده و خدا تا مرز اتحاد و تسليم و غالب صوفيانه که در آن، رابطه
بنده و خدا در قالب ی من و تویی رضا در برابر خداوند پيش می رود؛ رابطه

الل یابد که تداعی گر استقپروایی و من و تو کردن با خدا  تبلور میگستاخی، بی
 ی همسخنی ووگو در عين صميمت و پيوستگی در تلقی فلسفهدو طرف گفت

ی ی بنده و خدا از رابطهوگویی مارتين بوبر است. در غزليات حافظ، رابطهگف
رود و حافظ با خداوند در عارفانه بسی فراتر می عاشق و معشوق در تلقی متعارف

 هایورزد و گاه به گونهشود؛ گاه کبر و استغنا میوگو میمقام دوست وارد گفت
ی خلقت، از درِ طعن و تعریض وارد مختلف، با خداوند، نظام آفرینش و فلسفه

نی و خی من و تویی در ساحت همستر رابطهشود. این نوشتار، به تحليل بيشمی
 وگویی در اشعار حافظ پرداخته است..گفت

 همسخنی آنی،–تویی، رابطه من  -ي منحافظ، خدا، بوبر، رابطه های کليدی:واژه
 

 مقدمه. 1
در مراحل مختلفِ زندگی ، فیلسوف آلمانی، (Martin buber) در سنّت غربی، مارتین بوبر

 ی ـسفهاي عرفانی و فلاندیشیده و تبییني خدا و بنده بسیار ي رابطهفکري خود،  در زمینه
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 شناسی وعمیقی در این خصوص مطرح نموده است. در یک نگاه کلّی و بر اساس معرفت
نسان ي آدمی با جهان، اي مارتین بوبر، اوج رابطهشناسی موجود در مبانی فکري نظریههستی

ي من و رابطهاست. این ( I and thou Communication)تویی  -ي منو خدا، رابطه
دت اي که در آن، نسبت وحگیرد. رابطهي من و تویی عرفانی قرار میتویی در فراسوي رابطه

بازد و به جاي ي موجود در نظام عرفانی، رنگ میوجودي و ذاتی و عرضیِ میان خدا و بنده
ی دوستاي که بنیاد آن، شود؛ رابطهگزین میمن و تویی میان خدا و انسان، جاي آن، رابطه

 وگو و چون ووارد گفت –در عین استقالل و فردیت  -عمیق است و بنده در رابطه با خدا
ي من و تویی میان خدا و بنده، ر غالب متون کالسیک عرفانی، رابطهدشود. چرا کردن می

اي شود؛ اما در پارهصرفاً در نسبتی وحدت وجودي )قطره و دریا( و اتحاد، خالصه می
ی یا متاثر از پارادایم عرفانی، نسبت خدا و بنده تا ساحتی فراعرفانی اوج از متون عرفان

که مطابق با سنت مالوفِ عرفانی از درِ تسلیم و جا که بنده با خدا به جاي آنگیرد. آنمی
ی، شناختي موضوعات مختلف هستیرضا درآید، از سر مودت و دوستی با خدا، در زمینه

من و تو کردن کند؛ براي نمونه، و...، چون و چرا می شناختیشناختی، غایتمعرفت
در نوشتار حاضر، پرسش اصلی ما این است که آیا خرقانی با خدا از آن جمله است. 

ي  حافظ )بنده( و خدا، در ساحتی فراعرفانی، غزلّیات حافظ نیز قابلیّت بررسی ِرابطه
 وگویی( را داراست؟  یعنی ساحت )همسخنی و گفت

؛ ي حاضر یافت نشده استهاي انجام شده، پژوهشی با عنوان مقالهبه بررسیبا توجه 
جمله  کنند؛ از آناي از مقاالت به طور غیرمستقیم با این نوشتار ارتباط پیدا میاما پاره
از  «ي خدا و انسان در ادبیات خداشناسی و عرفانی با تاکید بر آثار مولويرابطه» است: 

 به نزدیکی براي انسان و خدا يجانبه دو وجوينویسنده در آن به جستکه لیال پژوهنده 

 آدمی، خواست بر خداوند ياراده تقدم خداوند، سوي از رابطه و آغازگري دیگریک

 کارکرد و نقش همچنین و عشق الهی خاستگاه و انسان و متقابل خدا محبت به اشاره

 از مصونیت و الهی بخشایش دعا، اجابت خداوند، با برقراري ارتباط در  انسانی شفقت

اهی انداز مولوي با نگوگو از چشمفلسفه و شرایط گفت»ي مقاله است؛ پرداخته  الهی، قهر
راساس وگو در تلقی موالنا را باز همان نویسنده که گفت« تطبیقی به آراء باختین و بوبر

ي انسان و خدا حلیل رابطهت»ي مقاله هاي بوبر مورد بررسی قرار داده است؛جهان رابطه
 از فرزاد بالو و« ي مارتین بوبردر میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی با الهام از نظریه

 يي از رابطهااهلل عباسی که در آن، با توجه به آراي بوبر، به تبیین و تحلیل تازهحبیب
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ن پژوهش  با روش اند. در ایي مقامات خرقانی پرداختهچهارگانه انسان و خدا در روایت
ي بنده ي بوبر، به تحلیل غزلّیات حافظ در رابطهتوصیفی و تحلیلی و با الهام از نظریه

وگویی( )همسخنی و گفت )حافظ( و خدا در ساحت عرفانی و ساحت فراعرفانی
 .ایم  تا وجوهی دیگر از امکانات و ظرفیت تأویلیِ این متن را آشکار سازیمپرداخته

 
 کوتاه در زندگی و بنياد فکری مارتين بوبرتأملی . 2

ي یهودي است که تفکّرات او بر ( یکی از متفّکران برجسته1878-1965مارتین بوبر )
قلمرویی وسیع از متکلّمان، فیلسوفان، منتقدان ادبی و دیگران، تاثیر بسیار داشته است. 

 hasidism and)رنحسیدیسم و انسان مد»، «(I and you)من و تو»، «(Daniel)دانیل»

modern  )» ،«ي انسان با انسانرابطه (between man and man)» ،«خیر و شر(good 

and evil  ) » کسوف خداوند»و(Eclipse of God) »ترین آثار او به شمار از مهم
مارتین بوبر، سالگی در اورشلیم درگذشت.  87در سنّ 1965آیند. بوبر در سوم ژوئن می

آید که از ثنویت ي من و تو  در پی آن بر مییا رابطه (encounter) مواجههباطرح  مفهوم 
ي اي منفعل و اسیرگراي حاکم بر سنت فلسفی غرب که هر غیري را همچون ابژهتقابل

، پنداشت، گامی فراترنهد. به تعبیر دیگري شناسا میدست و پا بسته، مسخر و رام سوژه
شکل  (I- IT Communication) آن –ساس من ثنویتی که در سنت فلسفی غرب بر ا
ژوهشگران غالب پ یابد.تو تغییر ماهیت می –ي من گرفته بود، در تلقی بوبري به دوگانه

خود، ي حیات فکرياند که بوبر از تأّمالت و آثار آغازینش تا واپسین دورهبر این عقیده
ي ي فلسفههمرحلي  تامالت عرفانی، مرحلهي اندیشگی را تجربه کرده است: سه دوره

و  ي همسخنیي فلسفهو مرحله( philosophy of realization) تحقق بخشی
 . (dialogical philosophy) وگوییگفت

ا شود؛ امي من و تویی انسان و خدا در تفکر بوبر ظاهر میي عرفانی، رابطهدر مرحله
شود؛ چرا که مطرح می من و توبعدها در کتاب اي است که این رابطه غیر از آن رابطه

ي انسان و خدا در این مرحله براساس عشقی استوارست که تا وحدت وجود کانون رابطه
این فصل از زندگی بوبر را که رود. و اتحاد و حلول خدا در انسان و طبیعت پیش می

وي  «تأّمالت عرفانی»ي ي مذهب حسیدیسم شد، به دورهمصروف تتبّع و تألیف در زمینه
ي هّمت خود سره غرق در معنا و ماورا و ابدّیت بود و همهاي که یککنند؛ دورهتعبیر می

به ، مرحله دهبوبر در کتاب  (15: 2002را در گرو اّتحاد با خدا خالصه کرده بود. )بوبر، 
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ادت، انسان، عبي پارسایی و شادمانگی عرفانی، یعنی خدا و گانهاجمال به تبیین مراحل ده
شر، غرور و تواضع و سرانجام وآسمان و زمین، خدمت، تعالیم، طریقت، عشق، خیر

 ( buber, 2002: 15-89 :ک)ر.پردازد.هاي حسیدیسم میموزهرستگاري بر اساس آ
من و »ي  هرابطکنند. تعبیر می «تحقق بخشی»مرحله ي دوم زندگی بوبر به از مرحله

 يهي مربوط به مرحل«من و تو»ي هاز رابط «تحقق بخشی» يي مربوط به مرحله«تو
کند یدا میتحقق پ «کلیت زندگی» در «تحقق بخشی» يهزیرا رابط؛ متفاوت است« عرفانی»

که در  «گوییوگفت يفلسفه» ي هي مربوط به مرحل«من و تو» ي هو از جهتی نیز با رابط
 يرحلهي مربوط به م«من و تو»ي هرابط زیرا ؛شود نیز متفاوت استبیان می من و توکتاب 

و نه بین انسان و   دهدرخ می «درون فرد» ، یعنی در«ذهنیت»در قلمرو  «تحقق بخشی»
گیرنده از جامعه به زندگی روزمره ي گوشهاز این چرخش بوبر از خلوت عارفانه ي.دیگر

غه و اشتیاق دغد کنند. دیگربه فصل دوم زندگی وي و رویکرد اگزیستانسیالیستی یاد می
یت کند و ابدي زمان و مکان ایستادن، فروکش میناپذیر وي براي بر فراز دوگانهوصف

ن، خورد. )کوفمبا زندگی روزمره و حسّ تعّهد و مسوولیت در برابر همنوعان گره می
ي انسان و خدا دچار ي سوم فکري، تلقی مارتین بوبر از رابطهما در دورها (153: 1388

بیر وگویی تعي  همسخنی و گفتي فکري به دورهشود. از این دورهبنیادین میتحولی 
ي افالطون در جایگاه نوعی از ارتباط و وگویی از دورهي گفتشود؛ اگرچه اندیشهمی

ر مقابل ، د«من و تو»فهم بشري مطرح بوده است. بوبر شکلی جدید از رابطه را موسوم به 
وگوي فلسفی نمود. وي ي گفتفّکري را وارد عرصهمطرح کرد و چنین ت« آن –من »

ن اند و از آدها میي انسانی و یا برقراري رابطه میان انسانوگو را شکلی از مواجههگفت
 برد. نام می« وجود اصیل»با عنوان طریقی براي رسیدن به 

مانی زها شود. انسانوگویی حاصل میي گفتفقط در رابطه« بودن»از دیدگاه بوبر، 
وگویی با سایر افراد یا چیزها قرارگیرند؛ ي گفتبه طور کامل وجود دارند که در رابطه

ي وگوي انسانی در قالب رابطهترین و در عین حال نادرترین شکل گفتعالیبنابراین، 
دیگر را موجوداتی ارزشمند و ارجمند و کند. دو طرف رابطه، یکمن و تو تحقق پیدا می

و نمود،  کنند؛ جایی که بین بوددیگر توجه میینند و به تمامیت و فردیت یکبهمتا میبی
اي نیست و ماهیت واقعی اندیشه و احساس در کمال امنیت و اعتماد آشکار فاصله

ی دارد. یک ي بوبر جایگاهی ویژهدر اندیشه« انسان  و انسان»ي گردد؛ از این رو، رابطهمی
ي و رابطه« انسان با جهان»ي را از رابطه« سان و انسانان»هایی که رابطه ي از ویژگی
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اي  آشکار و ، رابطه«انسان و انسان»ي سازد، این است که رابطهمتمایز می« انسان با خدا»
یابد. ی میي عینکند و خطاب و پاسخ جنیهکالم در قالب زبان انعقاد پیدا می»قابل بیان است. 

ي اصلی است که شود و مفهوم گردد. این همان دروازه تواند گفتهمی "تو"جاست که این
. بوبر دگشایي انسانی با دیگر انسان رخ میشود: رابطهي آن بازمیدو درِ جانبی به گستره

ابطه داند براي رنشینی میي دل، استعارهي عاشقانه و نزدیک و صمیمی مردي با زنی رارابطه
شود، در پاسخ ی با پاسخی صمیمانه پاداش داده میگونه که در خطاب انسانبا خدا؛ همان

( از این 154-153)همان: « گشاید.ي جهان و کمال الهی در هیئت زبان رخ می، همهخداوند
به  هاي پیرامون،کند تا آدمی در نسبت، مواجهه و رابطه  با جهان و انسانرو بوبر تاکید می

ل تویی با خداوند حاص –ي من ا نکند، رابطهتویی ارتقا پید –ي من نسبت، مواجهه و رابطه
افزار خود قراردهد، خداوند را نیز به کسی که بخواهد جهان یا انسان را دست»نخواهد شد: 

( با این حال، 158)همان: « که خدا را در لغت به ستایش بنشیند.پندارد؛ گو اینگونه میهمین
« آن»ذات خود، قابلیت تبدیل شدن به  بر حسب  ي ابدي«تو»کند که اگرچه بوبر اشاره می

یعنی به  ،دهدکاهش می« آن»را به ( Eternal You) ي ابدي«تو»را ندارد، آدمی مکرراً 
کند؛ زیرا خداوند را بر حسب ذات خود، به البته در این کار، مغرضانه عمل نمی .«چیزي »
خواهد که خدا داشته باشد. او مایل است در زمان و مکان، کند. انسان میتبدیل می« چیز»

خواهد خواهد به تاکید نامفهوم بیانی رضایت دهد؛ میمستمرًا خدا داشته باشد. انسان نمی
ترس .. در دس.ون چیزي که قابل استفاده و کاربرد دوباره و دوباره باشدکه این تاکید را چ

 (164-163ببیند. )ر.ک: همان:  
آن  وارد  –ي  من براي نمونه، اگر کسی با جهان  از درِ رابطه ،در نظر بوبر ،ازین رو    

ی انکس»ي متقابل  میان فرد و جهان را شاهد نخواهیم بود؛ چون شود،  تمامیت و مواجهه
ورزند؛ زیرا تجربه در ایشان است و کنند، در امور دنیا مشارکت نمیکه  صرفًا تجربه می

جهان نیز مشارکتی در این تجربه ندارد. جهان اجازه میدهد « "بین ایشان و جهان"نه 
اي به این تجربه داشته باشد؛ زیرا جهان نه از خود مایه که عالقهتجربه شود، بدون آن

ي تجربه، متعلق به کالم اساسی شود. جهان به منزلهه چیزي بر جهان واقع میگذارد و نمی
: 1380)بوبر، « ي رابطه است.ي نشئهتو سرچشمه –آن است و کالم اساسی من  –من 
که نگیرد. بسته به ایطور که پیداست، بنیاد شناخت بر اساس رابطه شکل می( همان54

م. در مراتبی مواجه هستیه باشد، با شناختی سلسلهنوع رابطه و مکانیسم ایجاد آن چگون
تو، بیانگر سطوح مختلف شناخت است.  –آن  و من  –هاي من یک برآیند کلی، رابطه
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کند؛ جایی که در آن، انسان به طبیعت و موجودات آن، جهان تجربه را بنا می –ي من رابطه
ها را باید مورد تجربه و د که آنکنهایی نگاه میاعم از انسان و حیوان، در جایگاه ابژه

تو، آدمی  در نسبتی برابر با جهان و موجودات، وارد  –ي من در رابطه .استعمال قرار دهد
ه دست شناختی است ب»تو،  –شود؛ بنابراین، شناخت در ارتباط من وگو میتعامل و گفت

راد و ی بین افآمده از آشنایی مستقیم، شهود وجود حقیقی دیگري، ارتباط حضوري واقع
 مبتنی»ي بوبر که من و تو در اندیشه( چه این143: 1388)کوفمن، « در یک کلمه، مواجهه.

ي متقابل است که بر هستی جامع دو موجود تاکید دارد؛ یک برخورد بر یک رابطه
 یابند؛دیگر را در  تمامیت هستی خود درمیاي که این دو موجود، یکملموس، به گونه

ها در این رابطه نقشی ندارد. در دیگر؛ حتی تخیل و ایدهید و شرطی از یکبدون هیچ ق
شمولی به طور کاماًل نهایتی و جهاني من و تو؛ به جاي مفاهیم صرفاً ذهنی، بیمواجهه

بوبر براي تبیین انسان اصیل مورد ) (Kramer, 2003: 30)« کند.واقعی تحقق پیدا می
ه پردازد که در آن جهان رابطه برافراشتهایی میبه ترسیم اقلیم تو و مننظر خود در کتاب 

وم: د خورد؛ي زبان پیوند میاوّل: زندگی با طبیعت که در آن رابطه به آستانه» شود:می
سوم: زندگی با حیثیّات روحانی در  شود؛ها، جایی که زبان وارد رابطه میزندگی با انسان

 (   152: 1380)بوبر، « شود.یعین فقدان، به خلق زبان مؤدّي م
ي انسان اي دارد. پس اگر مواجههها تشخّص ویژهها، زندگی با انساناز میان این رابطه     

ي من و تویی انجام پذیرد، زمینه براي برقراري یک مواجهه و نسبت با انسان بر اساس رابطه
 تویی –ي من در قالب رابطهي انسان و خدا شود که بوبر از آن به مواجههعمیق فراهم می

ر بوبر رسند. منظوخطوط رابطه بر اثر استمرار در توي ابدي به هم می»کند. باري تعبیر می
ز همه چی"ي خدایگی یا وحدت عرفانی نیست؛ بلکه اعتقاد به این است که جا همهدر این

هر چیزي که خداوند ممکن است در که هر چیزي خداست؛ بلکه ایندر خداست؛ نه این
 (48-47: 1385)اسمیت،  «"باشد.

کنیم که مراد بوبر از وحدت جهان، انسان و خداوند، البته وحدت عرفانی تاکید می      
خداوند کامالً دیگري است؛ اما او در عین »نیست؛ بلکه صرفًا مشارکت است. در نظر او 
خداوند در عین »تعبیر دیگر، ( به 55: همان« )حال کامالً با ما یکی است؛ کامالً حاضر است.

: 1380بوبر،)« حال که حیثیتی مستقل دارد، حیثیت او حیثیت جهان است؛ یعنی حضور کامل.
ي نسبت میان جهان و خدا از تفسیر متعارف عرفانی از جهان، ( بنابراین، بوبر درباره127

 .ازدردتري از توي سرمدي و مطلق بپنهد تا به تبیین تصویر دقیقگامی فراتر می
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 های من و تویی در غزليات حافظ. بررسی انواع رابطه3
تر اشاره شد، بوبر براي تبیین و تصوّر حیات واقعی و انسان اصیل مورد نظر که پیشچنان

ع پردازد که در آن انواهایی میتر اقلیم، به تصویر و ترسیم عمیقتو و منخود در کتاب 
یابد. هاي دیگر و انسان با خدا، تبلور میرابطه انسانی، اعم از انسان با طبیعت، انسان با انسان

وگویی )من و تویی( با خداوند، به ي همسخنی و گفتشرط ورد به رابطهدر واقع، پیش
ي ازتاب رابطهوگویی با نوع انسان است. در ادامه، بي همسخنی و گفتطور خاص، رابطه

 حافظ در مواجهه با انسان و  در مواجهه با خدا، بررسی و تحلیل شده است:  
  

 تویی حافظ با انسان )نوع انسانی(ی من و رابطه .1. 3
 ي من و تویی با خدا را درشرط وصول به رابطهترین پیشجا که مارتین بوبر، مهماز آن
سان ي من و تویی انو برقراري رابطه« با انسانانسان »ي ي تصحیح و تعدیل رابطهسایه

ي انسان با انسان را از این حیث در غزلّیات حافظ، داند، ما نیز در ادامه، رابطهبا انسان می
 شناسیک شعر حافظ، به اجمال آشکار گردد: ایمتا ابعاد انسانبررسی کرده

مدارا  خویی وا دوستان و نرمالف( مانیفست حافظ در مواجهه با نوع انسانی، در مهربانی ب
شود. او با تأسّی از آیات وحی، راحتی و آسایش دو جهان را در با دشمنان خالصه می

 داند.  حُسن خُلق و مدارا با دشمن می
 بـا دوستـان مروّت با دشمنـان مــدارا  آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است         

 (99: 1368)حافظ،               
جا که  در نظر حافظ، عمر و فرصت آدمی براي برخورداري از زندگی بسیار ب( از آن

 خواند:دیگر فرا میها را به نیکی در حقّ یکي انسانگذرا و محدود است، او همه
 نیکی به جاي یاران فرصت شمار یارا  گردون افسانه است و افسون رده روزه مه

 تفقّدي کن درویش بینوا را روزي  اي صاحب کرامـت، شکـرانـه سـالمـت            
 (99همان: )                          

 ها را به مهرورزي و شفقت به خلق فراج( در بیت زیر، صراحتًا و با لحنی آمرانه انسان
 «شجره خبیثه»و « شجره طیّبه»خواند. درخت دوستی و نهال دشمنی، شاید معادل می

 (1802: 1392باشند. )حمیدیان، 
 شمـار آردنهال دشمنی برکن که رنج بی  ر آرد        باام دل بهدرخت دوستی بنشان که ک

  (153: 1368)حافظ،                      
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 وران پیشي رسول اکرم )ص(، همچون دیگر اندیشهد( حافظ به پیروي از قرآن و سیره
کند. در شریعت رفتاري با دیگران دعوت میخویی و خوشها را به نرماز خود، انسان

آزاري، گناه واقعی است و نجات ابدي آدمی در جویی و مردمحافظ و پیر مغان، عیب
، رسد حافظبیند. به نظر میآزاري میترک این عمل ناشایست است؛ او اصالت را در کم

شّرعان داند و بر متدیگران در تقابل می با تعریضی طنزگونه، شریعت خود را با شریعت
 (352: 1371و خرّمشاهی،  1506و 1426: 1392تازد. )ر.ک: حمیدیان، وقت، می

 آزاري استکه رستگاري جاوید در کـم   دلـش بــه نـالـه میازار و ختم کن حافظ               
 (128: 1368)حافظ،                       

 نیستیکه در شریعت ما غیر از این گناه  مبـاش در پـی آزار و هرچه خـواهی کن           
 (134)همان:                               

ه( در نظر حافظ بدگویی، نکوهش دیگران، گرایش به باطل و ناصواب و ریاکاري، 
رسوا کردن  کنیم و بهنمیما دیگران را تفسیق و تشنیع »گوید: پسندیده نیست. حافظ می

بدین  کنیم تانماییم یا ما کسی را رسوا یا متّهم نمینمیکوشیم و خود را زاهد فراآنان نمی
 (3500: 1392)حمیدیان، « وسیله ما را زاهد بخوانند.

 ي کس سیه و دلق خود ارزق نکنیمجامه  ما نگـوییم بـد و میـل به نـاحق نکنیـم    
 (299: 1368 ،)حافظ                    

حافظ " اي از مصادیق اعتدال و صراط مستقیم در اخالق و رفتار است.و( بیت زیر نیز نمونه
ضمن تأکید بر انجام دادن واجبات که نماز، مصداقی از آن است، از بدي کردن به دیگران 

 (1007: 1392 ،)حمیدیان"دهدکند و کارهاي ناروا را روا جلوه نمینیز پرهیز می
 فرض ایزد بگزاریم و به کس بد نکنیم         وان چه گویند روا نیست نگوییم رواست    

 (                107: 1368)حافظ، 
 ارخود قر افزارانسان را دست ایکه بخواهد جهان  یکس» سخن بوبراست: نیا ادآوری     
 شیکه خداوند را در لغت به ستانیا گو ؛پندارد یگونه منیهم به زین را خداوند، دهد
 (                                             158: 1380بوبر، ) .«ندیبنش

شود؛ نیکی به خلق، روان وارسته، موجب رحمت و عنایت خداوند میز( برآوردن نیاز ره
 شود:  ها از دامان زندگی میموجب آمرزش گناهان و دفع و طرد بالها و گرفتاري

 ایـزد گنـه ببخشـد و دفـع بـال بکنـد  فروش حاجت رندان روا کنـد      گر می      
 (  194: 1368 ،حافظ) 
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د و کندارد که عاشق است و عاشقانه در هستی نظر میح( حافظ به بانگ بلند اعالم می
یز نگذر، هرگونه مالمتی را بیند. در این رهبر این اساس،  چیزي جز خوبی و زیبایی نمی

 :گیردخرد و رنجشی به دل نمیبه جان می
 ام بـه بـد دیـدنه دیـده نیالـودهـمنـم ک ي شهرم به عشق ورزیـدن       منم که شهره

 نست رنجیدا کافريــت مــوفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم       که در طریق
 دنو گفت عیب پوشیبه پیر میکده گفتم که چیست راه نجات        بخواست جام می 

 (308 )همان:                                                                                  
امی، نراحت رسانیدن به خلق و به خاطر رسیدن به جاه و مال و خوش»در برآیندي کلی، 

اشی آن نسان زیستن که از سو نگریستن )=اخالص( و یکجویی نکردن، یکاز خلق عیب
شود و اخالص را نه تنها در امور عبادي که حتی در اموري که در شرع ناپسند است می

ند، کهاي زیست را که ابوسعید از آن به طعم وقت تعبیر میستودن و قدر وقت و لحظه
هاي هي جلوي سلوک ابوسعید ابوالخیر است که همه.. از جمله تعلیمات و شیوه.دانستن و

( این 69: 1382)پورنامداریان، « بینیم.می شعر حافظ، از حافظ و پیرمغان آن را در جهان
ي من و تویی بوبر است که دیگري را ي رابطهها، تداعی کنندهدیدگاه حافظ به انسان

ین کند. در اهمتا می بیند و به تمامّیت و فردّیت دیگري توّجه میموجودي ارزشمند و بی
گردد ندیشه و احساس در کمال امنیت و اعتماد، آشکار میگذرست که  ماهّیت واقعی اره

 کند. ي من و تویی تحقق پیدا میي انسانی در قالب رابطهترین شکل رابطهو در نتیجه، عالی
 

 ی حافظ و خدا در غزلّيات حافظبازتاب رابطه .2. 3
بوبر، دو ساحت از ي من و تویی در دیدگاه با تأمّل در غزلّیات حافظ و با الهام از رابطه

 جست است:ارتباط میان انسان )حافظ( و خدا، قابل بررسی و پی
 ارتباط حافظ با خدا در ساحت عرفانی .1. 2 .3

 کاشاره کنند، اند« وحدت وجود»ي الف( در غزلّیات حافظ، ابیاتی که صراحتاً به اندیشه
در عرفان اسالمی و نیز ي آشکار به چنین تفّکري اي از ابیات، اشارهامّا پاره»است، 
 از آن جمله در بیتِ (3738: 1392حمیدیان، )« دارند. "ابن عربی"ي اندیشه
 خیـال آب و گــل در ره بهـانــه    ندیـم و مطـرب و ساقـی همه اوست 

 (328: 1368 ،)حافظ             
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گرفته از یک هاي ظاهري، نشأت رغم تفاوتهاي عالم هستی را علیي پدیدهاو همه»که 
داند. برحسب چنین می "خداوند"منبع حقیقت و روح واحد حاکم بر عالم وجود، یعنی 

: 1392حمیدیان،«)ي حقیقت مطلق نیست.جهان، بیرون از دایرهچیز اینتفکّري، هیچ
3738)  

جا ابیات دیگري نیز در غزلیات حافظ  وجود دارند که بیانگر این ایده است که همه  
 اوست:گاه جلوه

 ت خاک درت بر بصري نیست که نیستــمن روشن از پرتو رویت نظري نیست که نیست      
 (131: 1368 ،)حافظ  

 کنشتمسجد چهعشق است چهي هخان جاهمه        مست هچ و اریهش هچ ارندیکس طالب همه
 (136 )همان: 

 نمیبـیدا مـخ انهـو من خ ینیبیه مـخان الحاج که تو     ملکيمفروش ا من جلوه بر
 (288)همان: 

 ر تو را ذاکر نیستـي مـا غیدل سرگشتـه ي ما جز به رخت ناظر نیست      مردم دیده
 (129)همان: 

 ما به او محتاج بودیم و او به ما مشتاق بود  سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه باک      
 (204)همان: 

تمام هستی را یک فروغ رخ " که استبه هستی چنان  حافظاي از ابیات، نگاه در پارهب( 
. حافظ براي نشان دادن تجلّی حق یا خدا، مکرّراً از که در جام افتاده استداند میساقی 

، «عکس روي در جام».. بهره برده است. .هایی چون عکس، پرتو، نقش، فروغ، شعاع وواژه
و و همه پرتي عرفانی، ایناست. در اندیشهتعبیري شاعرانه از تجلّی محبوب در دل عاشق 

هاي گوناگون، تنها از یک فروغ رخسار ساقی کل )خدا( در جام وجود یا ساغرِ دل بازتاب
رسد که حافظ در این ابیات، به تعدّد تجلّیات حق و خطاي عارف عاشق است. به نظر می

 ( 1765 -1769: 1392)حمیدیان، « کند.در دریافت و درک نوع تجلّی اشاره می
 صوفی از پـرتـو می در طمع خـام افتـاد  ي جــام افتاد                و چو در آینهـس روي تـعک    
 ي اوهــام افتــادهمـه نقش در آیینه این  که در آینه کرد              یک جلوه حسن روي تو به    
 جام افتاداست کـه دریک فروغ رُخ ساقی  این همه عکس می و نقش نگارین که نمود                 

  (151: 1368)حافظ،                        
 دا شد و آتش به همه عالم زد    ـق پیــعش   ت ز تجلی دم زد    ـو حسنــج( در ازل پرت

 (1ب  ،152غ  )همان:                                                                               
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ی ي من و تویي رابطهکنندهي حافظ و تداعیهاي عارفانهمطلع یکی از دالویزترین غزل  
 ازل زمانی است که ما و این جهان خاکی نبودیم»انسان و خدا در ساحت عارفانه است. 

و پروردگار از انسان هنوز نیافریده پرسید: الست بریکم؟ و انسان به خداي خود پاسخ 
( و به این ترتیب، درک اسرار حق بر دوش 172/داد که چرا! پروردگارم تویی )اعراف
( و از نور جمال الهی که در ازل پرتو بر انسان 72/این آفرینش خاکی نهاده شد )احزاب

( 54/دهمائمیان آفریننده و آفریده ) شد  و محبتی از دو سوي، تابید، عشق به مبدا پیدا
 (437: 1383 ،)استعالمی« پدید آمد.

 وگوییی حافظ و خدا در ساحت  همسخنی و گفترابطه. 2. 2. 3
عت ي انسان با طبیي سوم حیات فکري خویش معتقد است که اگر مواجههبوبر در مرحله

من و تویی انجام پذیرد، زمینه براي برقراري یک ي و انسان با انسان بر اساس رابطه
ي انسان و خدا در قالب شود که بوبر از آن به مواجههمواجهه و نسبت عمیق، فراهم می

خطوط رابطه بر اثر استمرار در توي ابدي »کند؛ جایی که  ي من و تویی تعبیر میرابطه
د، کنبه توي سرمدي تعبیر می ( خدایی که بوبر از آن122: 1380)بوبر،« رسند.به هم می

خداي فیلسوفان، متکلّمان، فقیهان و عارفان نیست که از چیزي قابل استنباط باشد؛ بلکه 
 تواند مورد خطاب وواسطه و مستقیم و در نزدیکی غیرقابل توصیف، هر لحظه میبی

ه کجا همه خدایگی یا وحدت عرفانی نیست؛ بلگو قرارگیرد. منظور بوبر در اینوگفت
ه کهمه چیز در خداست؛ نه این که هر چیزي خداست؛ بلکه این»اعتقاد به این است که 

 (48-47: 1385)اسمیت، « خداوند ممکن است در هر چیزي باشد.
دانه هاي رنآمیز  و تعریضهاي شیطنتحافظ نیز در برخی از غزلیّات خود با پرسش

ت در گف"وگو می نشیند. ند به  گفتهاي گستاخانه در مواجهه با خداوو من و تو کردن
گویی با نوعی حاضرجوابی توام است. گاه از جانب معشوق و شنود  با معشوق این بذله

وگوهاي صمیمانه و من و ( این نوع گفت78 :1374، کوب)زرین« و گاه از جانب عاشق.
ا بنده و خدکه ناظر به وحدت عرفانی و اتّحاد هاي حافظ با خداوند، بیش از آنتو کردن

وگو در عین صمیمیت و پیوستگی در تلقّی باشد، تداعی گر استقالل دو طرف گفت
بوبري است. اما  پیش از ورود به مصادیق و شواهد شعري حافظ که حکایتگر چنین 

ها معشوق، خدا در اي  هستند، ذکر دو نکته ضروري است: اوالً، ابیاتی که در آنرابطه
وار پژوهان، استتناسب ساختار غزل حافظ و راي غالب حافظنظر گرفته شده است، به 

است. این مطلب را بدین سبب یادآور شدیم که معشوق در غزلیات حافظ قابلیت تفسیري 
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ي حافظ در جایگاه ي مواجههثانیاً، نحوه... را دارد؛ .به معشوق زمینی، عرفانی، اثیري  و
ر وگو( از سرِ طنز و تکبفِ دیگرِ گفتوگو،  با خداوند  )طریک  بنده و یک طرف گفت

آمد عادت محسوب ي عاشق و معشوق، خالفو تعریض است؛  امري که در رابطه
هیچ عاشق سخن »شود و میراث ادب غنایی و عرفانی، خود به روشنی گواست که می

  شورندگی حافظ، و کشیگردن آزادگی و خرّمشاهی ضمن تایید «تلخ به معشوق نگفت.
اعم از لولی، کولی، ساقی، یار، یار  –حافظ در برابر معشوق » نویسد:در این باره می

با استغنا و مناعت  –گذر و غیره رویان رهرویان مجلس، خوببند، شاهد شیرین، مهدل
اعري تر شکند و این مناعت و استغنا با محرومیت مطلق، قابل جمع نیست. کمرفتار می

به سر معشوق بگذارد و با طنز و تکبر با معشوق حرف بزند. حال  گونه سراست که این
هاي دیر پاي که اظهار حقارت و خفت و خواري کشیدن در برابر معشوق، از سنتآن

  (   55: 1361، ی)خرمشاه  "شعر فارسی بوده است.
 به خنده گفت که حافط برو که پاي تو بست       ت   ـز دست جور تو گفتم ز شهر خواهم رف

 (112: 1368)حافظ، 
 ت است که در دل بکارمتــم محبـتخ ار        ــبل اشکـگریم و مرادم از این سیمی

 تــمظارــه در انتــرس کــار بازپــوفا طبیب         بیمخواهم که پیش میرمت اي بی
 (141)همان:                                                          

 رخیزده کینه بـم، بــب بنشینــزد          ور از طلـها برانگیاش  فتنهیــر روم ز پـــاگ
 (  179)همان:                                                                                          

تعریض مستقیم به خدا، کاروبار عالم و چینش جاست که طنز و تکبر و اما نکته این
ي  ، به مثابهنماید که دیگر عتاب و خطاب حافظ با خداوندنظام هستی آن هنگام رخ می

عاشق با معشوق در تلقی متعارف عرفانی نیست؛ بلکه جایگاه معشوق در چشم و دل 
 هساحتی است ک . در چنینتعالی می یابد«  دوست»ري همچون تي عالیعاشق، به مرتبه
یابد؛ چرا که بنابر روایت مشهور حافظ اعتبار می...ها وها و طعن و تعریضچون و چرا کردن

خیزد. ، در نسبتی دوستانه، آداب و ترتیبِ میان حافظ و خدا از میان برمی«الْأَحْبَابِ  سْقُطُ الْآدَابُ بَیْنَ تَ»
دي بنده با خدا در تلقی عرفانی و وحدت ي  وحدت وجودي و اتحاي مواجههجاست که  نحوهاین

ي من و تویی میان انسان اند، براساس رابطهابیاتی که در ادامه آمدهبازد. اش رنگ میوجودي
ر وگویی در تلقی بوبري، قابل تفسیاند و در ساحت همسخنی و گفتو خدا شکل گرفته

 و تحلیل هستند:
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  (الف
 کاین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست استغناست یارب وین چه قادر حکمتست این چه

 (130: 1368 ،)حافظ                                                                                                             
کند از خداوند گالیه میپرده و رودررو، مندانه، بیدر این بیت حافظ به نحوي ِشکوِه

برد که با وجود و صفات خداوندي چون: غنی، رب، قادر و حکیم  بودن را زیر سوال می
نیازي، مسوول رشد و پرورش بشر بودن، توانایی بر انجام هر کاري و حکیمانه بر عالم بی

بارد و آدمی حتی فرصت و همه رنج و تعب بر نوع انسان میحکومت کردن، چرا این
حیران و در عجبم »نویسد: را هم ندارد. خّرمشاهی در توضیح این بیت می« آه»ال یک مج

همه رنج و درد نهان در کار اي دارد که اینکه خداوند چه استغنا، کبریا و حکمت بالغه
و بار انسان و جهان هست و کسی را مجال چون چرا و اعتراض نیست؟ این فکر مطابق 

اندکی اعتراض به اصل مهمّ آن مکتب است که خداوند را مشرب اشعري حافظ یا بلکه 
دانند و هر چون و چرا از سوي بندگان را ناپسند و ترک قادر مطلق و فعّال مایشاء می

 (372: 1371)خّرمشاهی، « شمارند.ادب شرعی می
 کبر و ناز وحاجب و دربان بدین درگاه نیست هرکه خواهد گو بیا و هرچه خواهد گو بگو(ب

 (130: 1368 ،)حافظ                                                                         
دانست  میهخوا ،مینیرا درگاه دوست بب یاگر درگاه الهکند می دیتأکدر بیت باال  حافظ     

 . درِمتفاوت است ،پندارندیکه زاهدان مچنان نیسالط دربار درگاه با ادب نیکه ادب ا
کس تفاوتی نیست؛ در چنین چنین درگاهی همیشه به روي همه باز است و میان هیچ

گذرد، بر زبان آورد و همه چه را که در درونش میتواند، هر آنمکانی است که بنده می
 سان هستند و هیچ کبر و غروري را در آن راه نیست. یک

 رحمت پـروردگـار چیست  ج(  سهو و خطاي بنده گرش اعتبار نیست       معنی عفـو و
 (127)همان:                                                                                   

وبه ت"ش از خود، بر این باور است که حافظ در این بیت همچون دیگر سخنوران پی     
اگر بخشودنی از گناه با علمِ به عفو و آمرزش الهی، در حکم نفی رحمت حق است. 

اصل است، در این صورت عفو اعتبار و شهرتی بیبودن سهو و خطاي بندگان، امري بی
و رحمت خداوند بخشایشگر معنا یا ارزش و شأنی نخواهد داشت؛ به عبارت دیگر، باید 

( به 1412 -1410 :1392)حمیدیان،  "قبول کرد که سهو و خطاي بنده بخشودنی است.
ارتکاب بنده به گناه هم در این جهان داراي قدر و ارزش است؛ چون گناه و »تعبیر دیگر، 

 (63 :1382)پورنامداریان،  « کند.ق میصفت عفو و رحمت خدا را محق
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 د( پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت          آفرین بر نظر پاک خطا پوشـش بـاد
 (148: 1368)حافظ،                                                                             

سروده  «نظام احسن در عالم»ي پرواضح است که این بیت در تناظر با اعتقاد به  عقیده
السفه آید، متکلمان، فمیچنان که از گفتمان غالب در تاریخ تفکر اسالمی برشده است. آن

و عرفاي اسالمی به نظام احسن در چنینش نظام هستی قایل هستند چنین عقیده و باوري، 
ار شاعران و نویسندگان فارسی نیز نمود و بازتاب پیدا کرده است. از اي از آثدر پاره

 :مجنون و یلیلجمله نظامی در 
ــردي  ــک ــا ن ــه درو خــط ــت ــک ــک ن  ی
ــدن ــــی ــم کش ــوان رق ــت ــن ن ــه زی  ب

 (24:  1389)نظامی،                    

کردي ن لط رهــا  غ ــه  فی ب  حر
ــدن ــری ــم آف ــال ــم ع ــال  در ع

  

 : گلشن راز شیخ محمود شبستري در
 که هر چیزي به جاي خویش نیکوست        چون چشم و خال و خط و ابروست جهان

 ( 22: 1365 شبستري،)                                                                        
اند و غالبًا در صدد آن نظران بسیاري اظهار نظر کردهاین بیت، صاحب ياما درباره

نحو ممکن، شیطنت و تعریض حافظ را به نظام آفرینش، توجیه اند که به هر برآمده
تفکر خیامی او است و این  ،ي حافظاما به هرروي، یکی از بنیادهاي اندیشه (1)کنند؛

 کند:رباعی خیام را تداعی می
 میان ز را فلک این من یزدان           برداشتمی چون بدي دست فلکم بر گر

 ان ــآس ديـرسی دل کام به ی           کازادهـــساختم چنان دگر فلکی نو وز
  (125: ش 1313 ،)خیام

ي شینهتابد. حافظ با پیش چشم داشتن پیخودِ بیت نیز البته چنین تفسیري را برمی
گوید: پیر ما اصوالَ اهل مسامحه و با لحن طنز و شیطنت می»ي شر و عدل الهی مسأله

اوي کامر، یعنی وجود یا عدم خطا در آفرینش، ژرفگذشت بوده و چندان که باید، در این 
گفت هیچ عیب و علّتی زد و مینکرده بود و یا اگر چنین کرده، خودش را به سادگی می

 (                                                                465-435: 1371خرّمشاهی، «)در کار نیست.
لخیص گونه تهاي خویش را اینبر این بیت، گفتهکوب بعد از شرح مستوفایی زرین

وجود شر و نقص در عالم مشهودست و جاي انکار ندارد؛ اما جمع بین آن با »کند: می
ت که تحقیقش فسون اس –ي الهی شاید به تعبیر خواجه، همان معمایی باشدحکمت بالغه
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نماید و تالف میجاست که در حل مساله، نظرها پر از تضاد و اخو فسانه و از همین
 ،رمانی)نیازک« کند، ذوق سلیم در تایید آن شتابی ندارد.چه را عقل حکیم، تصدیق میآن

ریم، را با منطق شعر ننگ..« .پیر ما گفت»کند که اگر بیتِ ( دادبه نیز تاکید می33: 1370
 ( 63اعتراضی کفرآمیز خواهد بود. )همان: 

کند؛ چنین تفسیري را تایید میشود که یافت می دیگري حافظ ابیات وانیددر البته 
 و لزومِ برساختن عالم و جهانی دیگر. خطا در عالم هستی اذعان به  یعنی

   قتحقی امکرده نکته این من ارــب زارــه           استجهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ
 (253 : 1368 ،)حافظ                                                                                

   نم که زبونی کشم از چرخ فلکآمن نه           غیر مرادم گرددار م ــم زنــر هـرخ بــچ
 (255 )همان:                                                                                           

 آدمی نو وز ساخت بباید رــدیگ یـعالم          آید به دستنمیی ــم خاکـــآدمی در عال
 (356)همان:                                                                                           

 فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم      ر اندازیمــبیا تا گل برافشانیم و می در ساغ
 (297)همان:                                                                                           

 حور ز جنت به در کشیم مان ز روضه،لغ          ما دهنده ه رضوان بـه روضــر نــفردا اگ
 (298)همان:                                                                                           

 شود؛ ، قدر مشترک این ابیات محسوب میامر خلقت و چگونگی این جهان بهاعتراض 
با  کند. حافظچه  روشن است و البته ابیات فراوانی در غزلیات حافظ آن را تایید میآن

 کند.می خدا با هاییدرازيزبانبه تعبیر کسروي، چنین  ،وجود اعتقاد راسخ به قدرت الهی

 ( 26: 1335، )کسروي
 یا انکارآمیز عقاید شواهد و آثار»شود: یادآور می مکتب حافظکه مرتضوي در چنان

 و مبدأ و دنیا و آفرینش مسایل ي اصولدرباره و کم نیست او دیوان در ابهام با آمیخته
: 1365 )مرتضوي،« خورد. می چشم به آن در تردید انکار و يبارقه گاهی آن، جز و معاد
 ي هنري ایهام در شعر حافظ و بینش دیالکتیکیشفیعی کدکنی با توجه به خصیصه (98

گاه مبتهج از نظام آفرینش است و »نویسد: را می بیند، میاو که در هر چیز، نقیض آن
 بیند که را نظام احسن میآن

 ر گردش پرگار داشتهمه نقش عجب دافشان کنیم     کاینخیز تا بر کلک آن نقاش جان
 و گاه معترضِ بر این نظام که                                

 ادـر نظـر پـاک خطـاپوشـش بـــرین بــصنع نرفت     آف مت خطا بر قلـا گفــپیـر م
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 شفیعی رویت شطحی و پارادوکسی حافظ را  میراث تصوف خراسان و اسلوب نگرشِ    
ي یادآوري ( شایسته434ک: همان: .ر)« داند.ید ابوالخیرمیامثال بایزید بسطامی و ابوسع

ان خیز تا بر کلک آن نقاش جان افش»ي من و تویی بوبر،  بیتِ است که مطابق با نظریه
 در ساحت  (134: 1368 ،حافظ) "همه نقش عجب در گردش پرگار داشتکنیم / کاین

نظر  بر قلم صنع نرفت/ آفرین برر ما گفت خطا پی»بیتِ و « من و تویی عرفانی»ي رابطه
« وگوییمن و تویی همسخنی و گفت»در ساحت  (148همان : ) «پاک خطا پوشش باد

 چرا،  و چون و شکگیرد؛ بنابراین، وجود چنین قراین و شواهد انکارآمیز و قرار می

 (229 :1368 ندوشن، بگنجد. )اسالمی عرفانی هايغالب اندیشه در که نیست چیزي
 ي دارعاشقی گفت که تو بنده بر آن می     ( گرچه رندي و خرابی گنه ماست ولی   ه

 (342: 1368 ،)حافظ                                                                             
که حاکی از  "داريتو بنده را بر آن می"ي سخن رندانه»در بیت یادشده نیز حافظ      
گناهی انسان در ارتکاب به گناه رندي و خراباتی بودن است، به عاشق که با دیوانه بی

گونه سخن گفتن با خدا، گوید. ایندهد و خود مستقیماً نمیاي ندارد، نسبت میفاصله
که ترک آید. او ضمن آنمیحاکی از صمیمیّت عاطفی شدید با خداست و از عشق بر

 نوشیگیرد، جمال معشوق را دلیل رندي و بادهگردن می کند و گناه خود را بهادب نمی
 (3845: 1392حمیدیان، «)داند.می

 تستو در طریق ادب باش و گو گناه من    و( گناه اگرچه نبود اختیار ما حافظ          
 (122: 1368 ،حافظ)

، اشاعرهبا گریزي رندانه به نظر "حافظ در این بیت که از یک غزل عرفانی اوست     
ي انسان در معتقد است که انسان از خود، اختیاري ندارد. او ضمن نفی اختیار و اراده

کند که گناه را بر گردن بگیرد. این داند؛ امّا ادب حکم میانجام اعمال، گناه را ازلی می
 (1302-1301: 1392)حمیدیان،  "تواند ادب شرعی، اخالقی و عرفانی باشدادب می

کند و بر این باور است حافظ در چند جاي دیگر نیز به عفو و رحمت الهی اشاره می    
ي سیاه اعمال خود، باکی ندارد؛ چراکه به لطف الهی امیدوار که در روز قیامت از نامه

 است. در بیت 
 ي سـربستـه چــه دانــی خمــوشتـر از جــرم مـاسـت          نکتـلطـف خــدا بیـش

 (244: 1368 ،)حافظ                                                                               
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تر نیز ضمن اعتراف به گناهکار بودن خود، الطاف خداوند را از خطاهاي خویش بیش
داند؛ لطف او بر خشم پیشی دارد؛ بنابراین کسانی را که از رستاخیز و عقاب آن سخن می
 کند.دعوت به سکوت می گویند،می

 ن       روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کردکز( غیرتم کشت که محبوب جهـانی لی
 (166)همان:                                                                                      

بوب جهانیان گوید؛ چراکه معشوق را مححافظ در این بیت، از غیرت عاشق می     
گوید مِن عاشق هم غیرت دارم؛ امّا تو )معشوق( نباید از من انتظار داشته خواند. میمی

رسد که معشوق شاعر در این بیت، همان باشی که با عالم و آدم گالویز شوم. به نظر می
 (561-560: 1371و خرّمشاهی،  1998-1997: 1392آفریدگار جهانیان باشد. )حمیدیان، 

 ح(  زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز     تا تو را خود ز میان  با که عنایت باشد 
 ( 180: 1368 ،)حافظ

و سدر برخی ابیات، از جمله بیت یادشده، حافظ با مخاطب ساختن خدا، او را از یک  
دهد. با زاهد و صالح و تقوا و از دیگر سو با خودش و  می و مستی، در مواجهه  قرار می

گوید چگونه عمل کند و به طور تلویحی از خدا  حافظ با  تحکمی مرموز به خدا  می
 متعارفش جانب او را بگیرد. چنین است بیت  رغم رفتار غیرخواهد که علیمی

 ر کدام دارد ـــار ســــا یـــوا           تــــدان و تقـــی و زاهـــا و مـــم
 ( 117)همان:                                                                             

 ط( به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر          به بند و دام نگیرند مرغ دانا را 
 ( 98)همان:                                                                                        

اب که اسباست؛ از این رو  به آسانی به دام معشوق نمی افتد؛ مگر آنحافظ، اهلِ نظر 
 وصل فراهم باشد و معشوق از درِ رفق و مهربانی درآید.

  ست؟ا رت کریم تمنا چه حاجتـدر حض       تـارباب حاجتیم و زبان سوال نیسي( 
  ست؟ت احاججا چه اظهار احتیاج خود آن       نماست ضمیر منیر دوستجام جهان    

 (  112همان: )                                                                                        
جا اشاره به خواهد از ناز و غرور کم کند. حضرت کریم در اینحافظ از معشوق می

 ( 157: 1383 ،درگاه حق دارد. )استعالمی
 دان عشقی بشنو تو این حکایتگر نکته       شکایت ست بانوازم شکريزان یار دلک(  

 (143: 1368 ،)حافظ                                                                               
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 نوازست وحافظ در غزلی با مطلع  بیت یادشده، از جهتی از معشوق سپاس دارد که دل
که معشوق، حق مهرورزي عاشق را ادا نکرده اینمند و شاکی است؛ چه از سویی گله
و  ورزي، ذلیل معشوق نیستحافظ در عشق»تر اشاره شد طور که پیشاست. همان

گوید و از معشوق انتظار توجه کند و به معشوق نیز میهاي خود را فراموش نمیارزش
، حافظ با لحنی شودکه  در ابیات این غزل دیده می( چنان303: 1383 ،)استعالمی« دارد.

کند. پورنامداریان در توجهی معشوق گله و شکایت میکننده، از جور و بیسرزنش
آیا تصویري از »کند که ي غزل یادشده این پرسش را مطرح میدرباره ایدر لب شدهگم

گناهی انسان و تقدیر آمیخته با درد و محنت آن عشق ازلی و حیرت و سرگردانی و بی
ي ان و ناگزیر بودن انسان از توسل به محبوبی که خود منشاء همهانسان در این جه

 ( 68: 1382)پورنامداریان، « سان است، نیست؟هاي انگرفتاري

 عنایتدوم بیــاد کس را مخــیا رب مب     ی که کردمـــت هر خدمتـبی مزد بود و من
  رفتند از این والیتان ـشناسی ولیــویگ     ســد کـــدهی نمیـلب را آبهـرندان تشن

 تجنایجرم و بیده بینی بیــا بریــسره      جادر زلف چون کمندش اي دل مپیچ کان
 تـــریز را حماید خونــا روا نباشـجان     پسنديغمزه ما را خون خورد و میچشمت به

 ز مدعی رعایتاتر کجور از حبیب خوش      م روي از درت نتابمـردي آبــد بــهرچن
 (143: 1368 ،)حافظ                                                                            

 

 گيرینتيجه. 4
شناسی حاکم بر ذهن و زبان حافظ، ساحتی از رابطه میان خدا و شناسی و معرفتهستی

، کالمی ي عاشق و معشوق در تلقی عرفانی،زند که آن را از رابطهبنده )حافظ( رقم می
سازد. در غزلیات حافظ، مقام معشوق به دوست استحاله .. متمایز می.فلسفی، فقهی و

ي حافظ و خدا بر ي تازه، رابطهگیرد. در این رابطهاي شکل میي تازهیابد و رابطهمی
گردد؛ بر این اساس، سنت مالوفِ معشوقِ مظهرِ ناز و عاشِق بنیاد دوستی عمیق استوار می

ورزد، به بازد. حافظ در عین حال که به خداوند باور دارد و مهر میاز، رنگ مینمادِ نی
 آید و به مناسبات حاکمهاي مختلف با او از درِ طعن و طنز و تعریض و تکبر درمیگونه

..، به سوال و اعتراض لب .ي خلقت وپروي خدا،  فلسفهي خدا و بندگان، بندهبر رابطه
آید که فلک را سخت بشکافد و طرحی کند. او در پی آن برمییگشاید و چون و چرا ممی

داري نو از عالم و آدم  دربیفکند تا خطاهایی را که بر قلم صنع رفته، به سامان آرد و بنده
ي من و تویی حافظ و خدا در این ساحت، با پروري به خداوند بیاموزد. رابطهو بنده
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کند؛ وگویی بوبر، پیوندي استوار پیدا میگفت ي همسخنی وي من و تویی در فلسفهرابطه
بوبر آمده است، اتحاد عاشق  من و تو که در کتابچرا که هم در اشعار حافظ و هم چنان

شود و فردیِت حاصل از آن، و معشوق، به استقالل عاشق و معشوق تبدیل می
زند. این می هاي بنده با خدا رقموگوها را در قالب چون و چرا کردنترین گفتصمیمی

ي االهیاتی، در کنار خرقانی، ي تجربهتوان در عرصهدهد حافظ را نیز میپژوهش نشان می
 .. متاثر از حمکت خسروانی دانست. .بایزید بسطامی، قصاب آملی و

 
 یادداشت

 ازین: ک.ر) شده ارائه تیب نیا از معاصر يدوره در ژهیو به که ییرهایتفس از یآگاه يبرا( 1)
 (. 1370 ،یکرمان

 

 منابع
 تهران: زوّار.. حافظ درس(. 1383استعالمی، محمّد. )

 .تهران: یزدان .حافظ ناپذیر پایان ماجراي. (1368) محمدعلی. ندوشن، اسالمی
تحّول  يگانهمراحل سه يسهیو مقا یبررس» (.1388. )محمودشرفی، و  ی، محسنمانیا

، صص 30شماره پیاپی  ،رازیدانشگاه ش ینید يهشیاند يهنامفصل .«بوبر نیمارت يفکر
27-56. 

 یعرفان راثیانسان و خدا در م  يهرابط لیتحل»(. 1394، فرزاد و عباسی، حبیب اهلل. )بالو
 اتیّدبا يمهفصلنا دو. «بوبر نیمارت "من و تو" يهیبا الهام از نظر یابوالحسن خرقان

 .73-43صص، 12، شماره 7سال  دانشگاه الزّهرا، یعرفان
ي سهراب ابوتراب و الهام عطارودي، تهران: ترجمه .تو و من(. 1380بوبر، مارتین. )

 ي سپهر اندیشه.مجموعه
 . تهران: سخن.ایدر لب يشدهگم(. 1382پورنامداریان، تقی. )

 .جاویدان: تصحیح صادق هدایت، تهران .ترانه هاي خیام .(1313) .خیام
 تهران: اساطیر. یغن -ینیقزو حی. تصححافظ وانید(. 1368الدّین محمّد. )حافظ، شمس

 . تهران: قطره.شوق شرح(. 1392حمیدیان، سعید. )

 تهران: علمی و فرهنگی.  .نامهحافظ(. 1371. )نیبهاءالدّی، خرّمشاه
 تهران: نو. .حافظ زبان و ذهن(. 1361) ـــــــــــــــــــــ

 تهران: اساطیر. حافظ از ینقش(. 1344ی، علی. )دشت



 (34پياپی) 1396، زمستان 4ی شماره ،9 سال/ ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ـــــــــــــ  38

 

 . تهران: امیرکبیر.رندان يکوچ از(. 1374. )نیعبدالحس ،کوبنیزرّ
 .طهوري: تهران موحد، صمد اهتمام به  .راز گلشن (.1365محمود. ) شیخ شبستري،

 تهران: آگاه. .شعر یقیموس(. 1368کدکنی، محمّدرضا. )شفیعی
 ،یخرقان ابوالحسن یعرفان راثیم از ا؛یدر بر نوشته(. 1391) ــــــــــــــــــــــــ

 تهران: سخن.  
 نا.  جا: بیبی د؟یگویمچه  حافظ(. 1335کسروي، احمدي. )

 .توس تهران: .حافظ مکتب. (1365) منوچهر، مرتضوي،
. تصحیح بهروز ثروتیان، تهران: مجنون و یلیل(. 1389نظامی گنجوي، الیاس بن یوسف. )

 امیرکبیر. 
 .. تهران: پاژنگگفت ما ریپ(. 1370). نیازکرمانی، سعید

Buber, Martin.  (2002).   Ten Rungs  Collected Hasidic Sayings  
Translated from the German by Olga Marx london  and   New YorK. 
Routledge. 

Friedman. Maurice. (1955). The life of dialogue. the university of 
Chicago press Chicago illinos. 

Kramer, Kenneth; Gawlick, Mechthild. (2003). "Martin Bubers  I and 
thou: practicing living dialogue". Paulist Press. p. 39.   


