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11/6/1389: تاریخ پذیرش10/5/1388: تاریخ دریافت

و استاركبراساس الگوي گالكشیرازيبررسی ابعاد دینداري حافظ
اي چندبعدي، پدیدهمبنی بر دین

1اکبر باقري خلیلیعلیدکتر 

چکیده

ـین دورکیم، براي اوویژهشناسان، بهتأثیر دیدگاه جامعهتتح1960ۀاز ابتداي ده ـار، دیـن بـه   ل عنـوان  ب
/ معیمناسکی و ج/ باور، عملی/ نظري: سه بعد قائل شدبراي آناچاي چندبعدي مطرح گردید و وپدیده

ـنج بعـد قائـل شـدند    ۀبراي همو استاركگالك1965در سال. انجمنی ـادي  - 1: ادیان جهان پ - 2اعتق
هر ۀرا براي مطالعو آنپیامدي؛ و بیشتر پژوهشگران این الگو را پذیرفته- 5فکري - 4تجربی- 3مناسکی 

بررسـی  تکه قابلیحافظ شیرازي استتی تردید، دینداري از ابعاد مهم شخصیبدون.ناسب دانستنددینی م
ـیف     با توجدر این مقاله.با الگوي گالك و استارك را دارد ـافظ بـه تحلیـل و توص ـات ح ـاد  ه به غزلی ابع

ت و معاد معتقد توحید، نبوتحقیق، حافظ بهشد و مطابق نتایجدینداري او براساس الگوي مذکور پرداخته
و شریعتگرایی او در واجباتبر عملهاي بعد مناسکی و دلیلویژگیترینمهماز طلب حقیقت. است

معرفتی از نوع شهودي و اشراقی داشته تهاي دینی او کیفیتجربه. استو فضایل معنويمقامات طریقت
ـنودي از   محسوب میآنةهاي عمدو امید از جلوه، ایمان، شناختهو توج شوند و توحیداندیشـی، خش
ـتوار، بنـدگی    به فضایلدینی، آراستگیدر مراسمالهی، عمل به فرایض، شرکتقضاي ـان اس معنوي، ایم

.آیندشمار میاري وي بهدهاي مهم دیناز پیامدانسان کاملو مقامبه وحدت، وصولعاشقانه
.اعتقادي، مناسکی و تجربیشیرازي، بعدو استارك، حافظعملیاتی دینداري، گالكفتعری:هاکلیدواژه

aabagheri@umz.ac.irگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران دانشیارـ1
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چهارمشمارة )ات و علوم انسانی سابقادبی(جستارهاي ادبی28

درآمد- 1
مرور از انسان معاصر با ورود به عصر روشنگري و تبیین هستی با ابزار علم و حس، بهاي معتقدندهعد

ــافیزیکی  ــادات مت ــله اعتق ــی فاص ــاي دین ــه و باوره ــت و ب ــوعی گرف ـتی«ن ــی شنهسـ ــی ب ــق و اس رم
روي آورد؛ براساس چنین نگرشی، مارکس اعتقـادات دینـی را شـکل   ) 43: 1384، شایگان(»شکستهدرهم
اقتصادي منافع سیاسی وةو برآورندحاکمۀاي را دین طبقازخودبیگانگی و دین مسلّط بر هر جامعهعمیق

همیلتـون،  (نامیـد  خودفریبی مـی م ووهو فروید دین را یک ت) 337: 1374، ونتسرابر(دانستمیآن طبقه
با ورود انسـان بـه دوره و   ). 680- 679: 1384احمدي، (وردآخبر میخدایان از مرگو نیچه) 102: 1377

افول دین، همنـوایی بـا   ۀ وتا مرحلسربرآورد هایی، سکوالریسمهانگارت چنیندنیاي مدرن و تداوم و تقوی
ــد دیــن  ــا، رهــایی جامعــه از قی ــه جــایی باورهــا و نهادهــاي دینــی  ، دنی زدایــی از عــالم، و تقــدسجاب

اخالقـی را ازجملـه  معنـا و اهتمـام در زوال اصـول   و فروپاشـی ) 34- 21: 1384زاده، سـراج (رفـت پیش
.اصلی دنیاي مدرن قرار دادصاتمشخّ

اجتمـاعی  اي نـاگزیر هـ فطري و ضرورتاي عمیقکه دین از نیازهاي بر این باورنددیگر، عدهازسوي
هـاي  شروع بـه آفریـدن ادیـان جعلـی و مشـرب     االهی محروم شود،که از یک دینهمینانسان«و است 

ـیم  دلیلی وجود ندارد تا تصوهیچ«پیتربرگر معتقد است رو، ازاین). 89: 1383نصر، (»کنداي میالتقاطی ر کن
مـاخر نیـز   و شـالیر )193: 1384زاده، سـراج (»دتر از دنیـاي امـروز دینـی باشـ    کمویکمدنیاي قرن بیست

ـ می ـبی  ودنکوشید تا همسویی دین با سالمت روحی و احساس هماهنگی با عالم و فراترب تدیـن از عص
حیـاتی  هـا و باورهـاي فرامـدرن، دیـن    گیري اندیشههرحال، با اوجبه. دنیوي را تبیین نمایدروانی و منافع

گرایی در عصر جدید، حول تمعنوی«توان گفت که مینق گرفت، تا جاییرودوباره یافت و باورهاي دینی
: 1384، شـایگان (»چرخـد میدم مرگ و معادشناسیۀباوري، نبوت، تجربچهار محور عرفانی، یعنی فرشته

431.(
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29...و استاركبراساس الگوي گالكشیرازيبررسی ابعاد دینداري حافظدومچهل وسال 

دین و دینداري- 2
بعضـی از  . انـد لف، تعریف کردههاي مخترا از دیدگاهآن،دین بر فرهنگ و جامعهه به تأثیر عمیقبا توج

ـتند و پـاره   گـرا این تعاریف تقلیـل  تعـاریف  مرجـع . گـرا و اسـمی  ، غیرتقلیـل اي دیگـر  و ارجـاعی هس
.شناختی استهجامعوشناختیروانۀدو نظریکارکردگرایانه، 

مربـوط  بیعـه الطّمعنـاي نظـامی از باورهـا و رفتـار کـه بـه مابعـد       دین را به«در تعاریف اسمی از دین، 
اي است که از جهان هستی شگیدین نظام اندی«: اندو گفته) 59: 1384زاده، سراج(»اندگرفتهدرنظرشود،می

ی زندگی خاصةبرآن براساس آن تفسیر، شیوکند و عالوهع انسان از جهان هستی، تفسیري ارائه میو موض
رمـزي و  صـورت و شعایر، بـه مناسکب یک سلسلهرا در قالکند و آن تفسیر و این توصیهمیرا توصیه

يهـا و سـمبل هـا اي از اعتقادمجموعه، دین از نظر رابرتسون).275: 1385، ملکیان(»کندنمادین جلوه می
ـ   ). 171: 1377ویلم، (است بین حقیقت تجربی و مافوق تجربیبخشتمایز موجـود  ۀالیـاده دیـن را تجرب
ـتگی   دانـد و آن و چشیدن میرا نوعی حسآنشناسد و شالیرماخر مییگانه مطلـق، را بـه احسـاس وابس

ـ  رو، دیـن ازایـن ). 260و19،92: 1383پراود فوت، (نماید میتوصیف ـتقلِّ یـک واقعی ـته ت مس از برخاس
.نیاز از توجیه عقلی و علمی استاحساس و بی

ـتی،    ، تقلیلگرا باید گفتگرا و غیرتقلیلدیدگاه تقلیلتمایز میاندربارة گرایان دین را بـه نیازهـاي زیس
بودن باورهاي دینی و سودانگاري از دیـن  دهند و بر ثانويهاي غیرعقالنی تقلیل میمنافع اقتصادي یا سائق

دین به موضوعات مذکور، معتقـد اسـت دیـن    پرهیز از انتسابگرا، ضمندارند؛ اما دیدگاه غیرتقلیلتکیه
این رهیافت از دین، . استخودش قابل فهم و تنها به زبانقلبی و اشراقی استۀربمستقل و تجةیک پدید
ویلـم،  ؛61: 1379، مقـدم جاللـی ؛20- 15: 1387، تامسون(شودپدیدارشناسی یا تأویلی نامیده میرهیافت
).7: 1377همیلتون، ؛170- 168: 1377

امنیت - 2روانی حمایت- 1: ، عبارتند از شمارندگرایان براي دین برمیکارکردهایی که تقلیلترین مهم
رشد - 6اسی خودشنت از طریقاحساس هوی- 5انتقاد از الگوهاي اجتماعی - 4نظم اجتماعی - 3عاطفی 
337- 336و211- 1374:210رابرتسون ، ؛170:1377همیلتون،  (اجتماعیتشخصی.(
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چهارمشمارة )ات و علوم انسانی سابقادبی(جستارهاي ادبی30

با وجود انتقاداتی که به دیدگاه کارکردگرایانه وارد این کارکردهایی که براي دین برمی شمارند وۀبا هم
ـ  : دیـن عبارتنـد از  شناسـی جامعـه ةدر حـوز هاي مطرحسؤالترینمهمسازند، می اتی دیـن  تعریـف عملی

هاي ارزیابی دینداري کدامند؟ها و شاخصجهچیست؟ و سنّ

تحقیقۀپیشین- 3
عملیـاتی دیـن و   شناسی دیـن، تعریـف  جامعهةدر حوزهاي بزرگکه اشاره شد، یکی از دغدغهچنان

. ر به صفت افراد است، نه صفت گروه ها و جوامـع ظجامعه شناسی، دینداري نادر ادبیات «. دینداري است
ات بنابراین، تعریف عملیشناسـی اجتمـاعی دنبـال    روانةعلوم اجتماعی بیشتر در حوزاتی دینداري در ادبی

ـنّت   - شناختی یـا جمعـی  سنّت جامعه: که عبارتند ازیش استو مبتنی بر دو گرا... شودمی اجتمـاعی و س
ـتارك و الگوي گـالك ) 62- 61و59: 1384، زادهسراج(»فردي- شناسی یا ذهنیروان از مشـهورترین  و اس

اتی دین استتعاریف عملی.
ـثالً   قائل بودمختلفی براي دینها و ارکانجنبهو استارك، پژوهشگرانقبل ازطرح الگوي گالك نـد؛ م

فروم، (شماردشناسی را براي دین برمیجادویی، آیینی، شعایري و معنی- یهاي عملی، علمفروم جنبهاریک
اجتمـاعی را بـراي دیـن ذکـر     /رفتاري و نهـادي /فکري، عملی/نظريۀجنبسهواخیواخیم). 129: 1385

آموزه: داندینی را شامل دو رکن ذاتی و اساسی مینصر، هر دنیسدحسی). 195: 1379، مقدمجاللی(کندمی
سیاسی و اجتمـاعی را چهـار   ، عقیده، احکام عبادي، احکاماي دیگر، ایمانعده). 75: 1383نصر، (و روش

).195- 194و176: 1379، یوسفی(اند انستهددین رکن
ـین ، بـراي او دورکیمویژهشناسان بهتأثیر دیدگاه جامعهتحت1960ۀاز ابتداي ده عنـوان  بـار، دیـن بـه   ل

- 1: بعد قائل شددینی، سهۀامریکایی براي تجرب- گردید و واچ، دانشمند آلمانیمطرح اي چندبعدي پدیده
ـتارك،  ، گالك1965در سال. انجمنی/جمعی- 3مناسکی /عملی- 2باور /نظري ـناس دو جامعـه و اس ش

عنوان ابعاد اصلی دینداري مطرح کردند ها را بهقائل شدند و آنحوزهادیان جهان، پنج ۀبراي هم،امریکایی
پیامدي؛ بیشتر پژوهشـگران ایـن الگـو را    - 5فکري - 4تجربی - 3مناسکی- 2اعتقادي - 1: که عبارتند از

از ). 76- 60: 1384، زادهسـراج (زدنـد بودن دین را با نام گالك و استارك پیوندپذیرفتند و بحث چندبعدي
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31...و استاركبراساس الگوي گالكشیرازيبررسی ابعاد دینداري حافظدومچهل وسال 

در می داند که هایی بنديترین تقسیمیکی از عالیآن را جعفري تقیمحمدنظران ایرانی، علّامهمیان صاحب
).81: همان(شده است این زمینه انجام

نظريمفاهیم- 4
:عبارتند ازو استاركابعاد دینداري برمبناي الگوي گالك

.پیامدي. 5فکري . 4تجربی . 3مناسکی . 2اعتقادي .1
:استزیر شرحم بهابعاد براساس انطباق با دین اسالموضوعات و محورهاي قابل بررسی در هریک از 

بعد اعتقادي:1- 4
هـا اعتقـاد   رود پیروان آن دین بدانگیرد که انتظار میباورهایی را دربر می«بعد اعتقادي یا ایدئولوژیکی 

:نوع تقسیم کردندر دین خاص، به سهو استارك این باورها را در هگالك. داشته باشند
.ی ذات و صـفات اوسـت  فـ وجـود خداونـد و معرّ  دادن به تدکه ناظر به شهااي مسلّمباورهاي پایه

انسـان و نقـش انسـان را در راه نیـل بـه ایـن هـدف        که هـدف و خواسـت از خلقـت   گراباورهاي غایت
اي را اخالقـی اهداف و خواست خداوند و اصولهاي تأمینکه روشسازباورهاي زمینهند؛ و ننمایابازمی

).63: 1384، زادهسراج(»گیرنده کند، دربر میها توجق آن اهداف باید به آنکه بشر براي تحقّ
ـتند، کـه عبارتنـد از   اي مسلّم، شامل اصول دین در دین مبین اسالم، باورهاي پایه - 2توحیـد  - 1: هس

گیرند که ، فروع دین را دربر میاندا که هدف و خواست از خلقت انسانرمعاد؛ اما باورهاي غایتگ- 3نبوت 
.ازمنکرنهی- 8معروف امربه- 7خمس - 6جهاد - 5حج- 4زکات - 3روزه - 2نماز - 1: عبارتند از

در «از دیدگاه باورهاي غایتگرا هدف از خلقت انسان، باور ارادي به خداي واحد و بندگی اوست؛ زیرا 
کـه خـداي واحـد    این استنخستةچهر: ث از توحید خداوند و پرستش او دو چهره داردروزگار ما بح

ایـم، نـه   کردن آمدهایم و براي بندگیکه ما آدمیان بندهدوم این استةچهر. پرستیدن استۀاست که شایست
).183: 1373، الفسروش(»نمودنبراي خدایی

ـتر از ایمـان   ستمقدس، بخش دیگر اعتقادات اباور به امور نامرئی و در وراي حواس یا اشیاي که بیش
ـتگان ؛ مثـل مجـرّ  )27: 1379، مقدمی جالل(گیردمیتمعتقدان نشأ ـباح دات، فرش . ... ، حجراالسـود و ، اش
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چهارمشمارة )ات و علوم انسانی سابقادبی(جستارهاي ادبی32

و ارزش غـایی  ) 96: 1383پراودفـوت،  (»حکم و قضاوت است، نه احسـاس ۀاعتقادات از مقول«بنابراین، 
آنان در حیـات مـادي و معنـوي مسـلمانان،     ی پیامدهاي مثبتی و تجلّهاي دینهعتقادات با اعمال و تجربا

.پیوند تنگاتنگ دارد

بعد مناسکی:2- 4
می س یا حق را وصول به امر مقدافق دینداري معتقدان و ضرورت وجود روش هایی براي،اعتقادات

بنابراین، بعد مناسکی . صرف باور به آنهانمایانند؛ اما فضیلت دینداري، عمل به اعتقادات و شعایر است، نه
و گـالك .»هر دین آنها را به جا آورند،در بر مـی گیـرد  صی را که انتظار می رود پیروان اعمال دینی مشخّ«

در بـر مشـارکت  نمـودن ایـن بعـد، عـالوه    براین نکته تأکید ورزیدند که الزم اسـت در عملیـاتی  استارك
ل نزد فاعالن آن نیز، بررسـی  ت یک عمل و معناي آن عماي مربوط به ماهیههاي مناسکی، تفاوتفعالیت

ـ اگرچه). 64: 1384زاه، سراج(»شود - 3محرّمـات  - 2واجبـات  - 1: ی را از دیـدگاه احکـام بـه   اعمال دین
ـته را بههاتوان آنکنند؛ اما از منظر غیراحکامی میمی، تقسیممباحات- 5مکروهات - 4مستحبات  دو دس

).151: 1385، ملکیان(رفتار دینی مناسکی یا شعایري- 2رفتار دینی اخالقی - 1: کردتقسیم
... صبر، صداقت، عدالت، لطف، انفاق، راستگویی، تواضع و: مثل؛اخالقییرفتار دین. 1
، معـروف نمـاز، روزه، زکـات، حـج، جهـاد، خمـس، امربـه      : مثـل ؛رفتار دینی مناسکی یا شـعایري . 2
و جماعـت، مشـارکت در مراسـم جشـن و عـزا در      ازمنکر، تالوت قرآن، شرکت در نمازهاي جمعهنهی

و سـماع نفس، دعا و نیـایش، سـرود و آواز،   ۀمساجد و سایر نهادهاي دینی، اشتغال به ورد یا ذکر یا تزکی
گیـدنز،  / 332و167: 1384زاده، سـراج ...(نـی از عـذا و  پایکوبی، نذر و قربانی، خوردن یا نخوردن انواع معی

).28- 27: 1379، مقدمجاللی؛141- 140: 1385فروم، ؛486: 1376
هاسـت؛ بـرخالف  یا نمادین آنسمبلیکیکی از نکات مهم در اعمال یا رفتارهاي دینی مناسکی، وجه

ةداف عمـد و یکی از اهاندلیکدینی اساساً سمبنیستند، مناسکرفتارهاي دینی اخالقی که اصالً سمبلیک
معناي بیداري از به«؛ مثالً نماز )152- 151: 1385ملکیان، (شدن استها، واجد حاالت و ملکات اخالقینآ

معنـاي سـفر از   بـه و خلوص؛ حـج د در پاکید مجدو تولّخودنفسانیمعناي مرگخواب غفلت؛ روزه به
).226- 221: 1383نصر، (»...است ویروحانسخاوت و شرافتنمتضمبه مرکز وجود آدمی؛ زکاتسطح
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در مـدخل دیـن و   الزممباحـث هاي کارکردگرایانه نسبت بدان، دینی و دیدگاهمناسکتاهمیةدر بار
.دینداري مطرح گردید

بعد تجربی:3- 4
کـه  احساس دینـی و اعتقـاد بـه ایـن    ۀبار توسط فردریک شالیرماخر با تأکید بر جنبدینی اولینۀتجرب

ترتیـب،  پـس از او، بـه  . گردید، مطرحیدینۀعنصري است در تجربت نه علم است و نه اخالق، بلکهنادی
قاي که متعلّتجربه«: را تکامل بخشیدند و چنین تعریف کردندجیمز آناتو و ویلیامکرکگور، رودلفن سور

اي پارهق آنعلّتاي که میا تجربهي روحانی؛اهطبیعی و یا پدیدهعبارت است از خدا و یا موجودات فوقآن
به دیـن  پدیدارشناسانرویکرد). 8: 1383مایلز، (»داردواسطهکه خداوند در آن دخالت بیاستاز حوادث

و )18: 1387، تامسـون (داننـد دسی میامر قۀدینی است و اصالً دین را تجربۀتجربتمعطوف به محوری
ناپایداري - 3معرفتی کیفیت- 2ناپذیري بیان- 1: شمردهاي دینی برمیتجربهبراي جیمز چهار نشانهویلیام

).170: همان(انفعال- 4
چـون خـدا کـه    با وجـودي هـم  رات و احساسات مربوط به برقراري رابطهتصو«هاي دینی در تجربه

عـد تجربـی   در عین آگاهو استاركگالك. شودت غایی یا اقتدار متعالی است، ظاهر میواقعیی از مشکالت ب
عد، روشی را مطرح کردند که چهار نوع از جلوهدین، براي تعریف عملیـامل  اتی این ب هاي عواطف دینـی، ش

26: 1384ن، مزاکر؛64: 1384، زادهسراج(»گرفته، شناخت، اعتقاد یا ایمان و ترس را دربر میتوج.(
. باشدکه قائل به چنین تجاربی هستند، قابل فهم میاست و براي کسانی دینی، سمبلیکۀزبان تجرب

بعد فکري:4- 4
رود ت و دانش اساسی در مورد اصول عقاید دینی و کتـب مقـدس را کـه انتظـار مـی     اعالاطّ«این بعد 

شود که چون دانش میبا درنظرگرفتن بعد فکري، این بحث مطرح... شودها را بدانند، شامل میپیروان، آن
فها بستگی دارد، ایـن بعـد، معـرّ   و میزان تحصیالت آنخصوص قدرت حافظهبه عوامل زیادي، بهافراد 
حـافظ  نیز بعـد فکـري دینـداري    و در این مقاله) 74و64: 1384، زادهسراج(»براي دینداري نیستیمناسب

.شیرازي مورد بررسی قرار نخواهد گرفت و چهار بعد دیگر اساس ارزیابی خواهند بود
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4 -5:عد پیامديب
و متعالی آن در حیات مادي و معنوي دینداران اسـت و مقـدار   کارکرد دین، تجلّی آثار مثبتترین مهم

تـأثیر ایـن بعـد تـا     . گـردد ها تعیین میترازوي پیامدهاي آنۀارزش اعتقادات، اعمال و تجارب دینی در کفّ
و توانـد هـم عوامـل گـرایش    کشـاند و مـی  ي میداوري و ارزشگذاری دین را به محککه حتّجاستآن

رود پیامدهاي اعتقاد، عمل رو، انتظار میازاین. راآورد و هم اسباب گریز و ستیز با آندین را فراهمپذیرش
، یدینی در زندگی فردي و روابط اجتماعی پدیدار گردد؛ مثل احوال درونی و همبستگی اجتمـاع ۀو تجرب

و خونریزيستیزي، پرهیز از جنگگزاري، دادگستري و ظلمردمی، مهرورزي و حقایمان قلبی و مداراي م
... . و

شیرازيظحاف- 5
اگر از روي دیـوان  «روزگاري است که ةپرورد.) ق. هـ792. م(شیرازيمحمد حافظالدینشمسخواجه

: 1369کـوب،  ینرز(»و جنایتاز تزویروي تصویر شود، روزگاري بوده است آکنده از فساد و گناه، آکنده
؛ عیان دینداريسودجویی هاي مدو دین و شعایر دینی ابزاري بوده ، براي توجیه منفعت اندیشی ها و )38
چیـز را از  بـوده و همـه  ) 143(روایتچهاردهبا هم اش، حافظ قرآن، آندینیۀصترین مشخّاو که بزرگو 

، )132(دانسـت را توفیق صحبت جانـان مـی  ی دل و جان، حتّکرده و ارزش همگاندین ارزیابی میۀزاوی
ـیش   . کندمان تصویر میراتتر از تصوشکستهتر و درهمرمقاش را بیو زمانهزمان در کـس  نـه نشـاط ع
یابد و نـه در دانشـمند،   حضور درس خلوت را میدرمان دل و نه درد دینی؛ نه در حافظ، شوقبیند، نهمی

سازد و بـر  ق مینی خاص متعلّا حافظ را به یک فرهنگ معنوي و دیهاین ویژگی). 364(رایقینالعلمذوق
مـی تـوان گفـت   ،بنـابراین ) 273و237: 1372پورجـوادي،  (ورزددیدگاه دینی و توحیـدي او تأکیـد مـی   

ین بعـد  تـر اش، مهـم و عارفانـه هـاي عاشـقانه  و تجربهکه شوقدي استشاعر دیندار موحشیرازيحافظ
زنندتی او را رقم میشخصی.
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شیرازيابعاد دینداري حافظ- 6
ـیرازي را  ابعاد دینداري حـافظ در این مقاله،اشاره کردیممفاهیم نظريدر مدخلچنان که  چهـار  در ش

.دهیمپیامدي، مورد بررسی قرار می- 4تجربی - 3مناسکی - 2اعتقادي - 1: بعد
دینـداري در  بـا  هاي مـرتبط  ها و غزلمحتواست و واحد تحلیل، بیت، تحلیلتحقیق این مقالهروش

.باشدمیشیرازيدیوان حافظ

بعد اعتقادي:1- 6
هـا،  هـاي آن هـا و داللـت  مطابق دین مبین اسالم داراي اقسامی است و نشـانه شیرازياعتقادات حافظ

ـین . باشـد سـات ژرف شـاعر مـی   ها و احسااز اندیشهکه برخاستهو زیبایی استیفظرتوصیفات در هم
، شــهباز دســت)263(، طــایر گلشــن قــدس)276(، آدم بهشــتی)254(ارتبــاط، او خــود را گــوهر پــاکیزه

نمایـد و  توصیف می... و) 143(و حافظ قرآن به چهارده روایت) 260(و رند و نظرباز، عاشق)279(پادشاه
خرّمشـاهی،  (»اسـت ظ هرچه باشد، دینی و دیندارانـه جوهر و ماهیت حاف«که ها شواهد و قراینی استاین

1368 :95.(
ساز زمینه) غایتگرا؛ پ) اي مسلّم؛ بپایه) باورهاي؛ الفشیرازي همانند سایر مسلمانان، صاحبحافظ

ـیوه    معناست؛ اما وجـه باشد؛ زیرا اساساً دینداري بدون اعتقاد بیمی هـا و  تمـایز دینـداري او از دیگـران، ش
. باشدشده و آشنا به اسرار مستی و رموز هستی میکه ناشی از روح لطیف و هدایتي دینی اوستهاروش
هاي سـلوك دینی را با زبان تأویلی در شیوهنمادین اعمال و مناسکتفسیرهاي عمیق خود از وجوهحافظ

هـاي دینـی و   مایـه دروندر غزلیـات داراي ویـژه ، بهيکمک تصاویر هنرو بهاش گنجاندهدینی و عرفانی
.استگر ساختهجلوهعرفانی، 
، یعنی اصول دین، پیرو اي مسلّمدر ارتباط با باورهاي پایهشیرازيحافظ:اي مسلّمباورهاي پایه) الف
.معاد، معتقد است) 3نبوت ) 2توحید ) 1: اشعري است و بهمذهب
اهللا کـه  االالـه ، در اسالم با شـهادت ال اي یگانهیعنی خد،Monotheismتوحید برابر با کلمه:وحید- 1

اندیشـی و  یابـد و نمـاد وحـدت   شـریکی خداونـد دارد، معنـا مـی    همتـایی و بـی  داللت بر یگـانگی، بـی  
جوید و از بلبل، گـل، آتـش   شیرازي از هستی، خدا را میحافظ. نگري در هستی و روح دین استوحدت
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کـه هـم   هواخـواه خـدایی اسـت   ). 366(شنودوحید میۀ تنکتآموزد وو درخت، درس مقامات معنوي می
:کنداو از خدا با اسما و صفات زیر یاد می). 358(خواند، میبیند و هم ننوشتهنادیده، می

الغیـب،  السـر، عـالم  ازل، صمد، عالم، سلطاناق، سلطان، داور، رزگار، حکیم، خدا، خداوندآمرزگار، ایزد
... .غیب وةبند قضا، نگارندارساز، کردگار، نقش، کریم، کحاجاتقاضی

ی خرابـات  جا حتّکه او در همهشیرازي  دارد، چنان، داللت بر عمق اعتقادات حافظباالاز موارد هریک
، فـرایض ایـزد را   )317(دانـد و خـواب خلـق جهـان مـی    ، او را سبب آرام)288(بیندمغان، نور خدا را می

هـا را بـه پیشـگاه   داوريۀ، هم)223(نمایدال بر الطاف خداي کارساز اعتماد میح، در همه)107(اردزگمی
:کهم استو مصمو راسخ) 99(بردبه خدا پناه میسیرت، از رقیب دیو)279(اندازدداور حقیقی می

)217(کنم که خداوندگار فرماید من آنجهانیــان همــه گــر منــع مــن کننــد از عشــق 
و عارفانه مقایسـه شـوند،   ات عاشقانهصیفاز خدا با فضا و اهداف توتوصیفاتاین اگر فضا و اهداف 

ـناخت و اعتقـادات دینـی حـافظ را بـازگو مـی       می نماینـد و  توان نتیجه گرفت که توصیفات نـوع اول، ش
.هاي دینی او راات نوع دوم، تجربهصیفتو

جبرگـراي صـرف محسـوب    اختیار، یکبا پذیرش اندیشی، اگرچهشیرازي در ارتباط با توحیدحافظ
ویـژه شـود و بـه  اشعار وي دیده مـی هاي جبراندیشی در اش، رگهه به مذهب اشعريگردد، اما با توجنمی

اعتقادات قابلاالهی، ازجملهتپذیرش قضا و مشینبـودن در اختیـار،   دلیل گشـاده که بهه اوست؛ چنانتوج
ـین  مـی ،رضا بـه داده  ـین   رد و صـاف ، د)114(گشـاید ره مـی گـ دهـد و از جب الطـاف  سـاقی، هـردو را ع

:و توصیه می نماید که) 118(انگاردمی
ــد    ــه بن ــرا دم ک ــون و چ ــزن ز چ ــلةم )316(که جانان گفتجان هرسخنقبول کرد بهمقب

و هـا آمیـز او بـه آمـوزه   معتقد است و اشارات عبرتهو خاصهعامشیرازي به نبوتحافظ: نبوت- 2
ـتین ایمـان االهی، داللت بر اعتقاد و انهاي پیامبرمعجزه او از . او بـه آنـان و اعمـال و رفتارشـان دارد    راس

مـاه  (، یوسف)پیر کنعان(، موسی، نوح، یعقوب)مسیحا(، شعیب، عیسید، سلیمانوحضرت آدم، ابراهیم، داو
نماید کـه از  ن ارتباط، او به آدمیان توصیه میدر همی. کندصراحت یاد میو دیگران بهالسالمعلیهم) یکنعان

در جانش را خواهد که آتش نهفته، از خدا می)100(عبرت گیرند و در عیش نقد کوشند) ع(سرنوشت آدم
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و عروج او بر ) 171(القدس؛ معجزات عیسی را ناشی از فیض روح)258(چون آتش خلیل، سرد نمایدهم
ـ ؛ بـه )316(انگیـزد پاکی و تجرید برمیداند و دیگران را بهمیاشقیتعلّرا پاداش پاکی و بیفلک ی از تأس

پنـاه  که توفان حوادث نابودش نسازد، به نوح؛ براي این)101(آیددر میبهندان جسمزاز یوسفحضرت
).101(شودو یار مردان خدا می) 106(بردمی

:بیت زیر استصریح حافظةاشار) ص(در ارتباط با نبوت پیامبر اکرم
ــی   ــل ب ــن گ ــن چم ــد آري در ای ــس نچی ــار ک )127(چــراغ مصــطفوي بــا شــرار بولهبیســت  خ

غمـزه  بـه / نگار من که بـه مکتـب نرفـت و خـط ننوشـت     «هایی نظیر پژوهان بیتاي از حافظاما عده
قبلـۀ مـن و احلیلنا اشهی/ ش خواندثالخبائوش که صوفی امتلخآن«و ) 184(»آموز صد مدرس شدمسأله
ـارده  می دوساله«: ی بیتو حتّ) 99(»العذارا ـاله و محبـوب چ ـین / س بـس اسـت مـرا صـحبت صـغیر و      هم
بیش چهآن؛ لیکن)148- 147: 1374، خرّمشاهی(اندکردهو تأویلرا در اشاره به پیامبر اکرم توجیه) 230(»کبیر

و دلبستگی او به زند، شیفتگیمی) ص(محمدحضرتتمیتو خااز همه، مهر تأیید بر اعتقاد حافظ به نبوت
قرآن در او، حافظ. شریعت و معرفت و هدایت مسلمانان، یعنی قرآن مجید استۀنظیر و سرچشمبیةمعجز

ـار،   خلـوت شـب  شناخته؛ در کنج فقر واش میرا الگوي عملی زندگیبوده؛ آن) 143(چهارده روایت ـاي ت ه
ـاي ارزنـده  ۀطلبی و همـ خیزي و سالمتو صبح) 229(آن بودهقروردش دعا و درس اش را از دولـت  کاره

.و هرگز قرآن را چون دیگران دام تزویر نکرده است) 265(دیده استقرآن می
ـیوه   آموزهۀبراین، او با کاربرد بسیاري از اشارات قرآنی، سرچشمعالوه هـاي سـلوك  هـاي دینـی و ش

).109/162/207/263/273/296(سازدمیاش را به قرآن منسوبعرفانی
او در . اي مسلّم حافظ استاعتقاد به معاد و روز رستاخیز، یکی دیگر از عناصر باورهاي پایه: معاد- 3

ـتاخیز  ــعارش از روز رسـ ــت)235(اش ــت)254(، قیام ـبح)140(، روز قیام ــت، صـ ــحراي )204(قیام ، ص
و ) 102(، روز بازخواسـت )277(، روز جزا)235(حشر، سحرگه)126/225/284(، روز حشر)297(قیامت

ی از قرآن ، به تأس)107(قیامتبه آشوباشارهگوید و ضمنمیسخن)... 164/202(فردا و پیشگاه حقیقت
معرفت، هول آن را تا با کسبکوشدو می) 140(کندمیتوصیفاز هول و وحشتروز را آکندهکریم، آن

).235(از دلش بزداید
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کس و هیچ) 159(»هر عمل اجري و هر کرده جزایی دارد«:هاي دینی معتقد استبراساس آموزهظحاف
روز را عمـدتاً روز  خود از قیامـت، آن رو، در توصیفاتو ازاین) 366(خود را درو نخواهد کردۀشتجز کبه

بـه  و روز حقیقی رسیدگی) 202(و برمالشدن تزویر و نیرنگ و نفاق) رایرتبلی السیوم(سرایرآشکارشدن
، از محکمـات هـاي کمرنـگ  حافظ را با وجود شک و شبههخرّمشاهی معادگرایی .) 164(خوانداعمال می

؛ ...و انکـار معاداندیشی بدون اثبـات - 1«: نمایدمیتقسیمرا به پنج قسمو آن) 149: 1374(دانددیوان او می
2 -5؛ ...معاداندیشی عرفانی- 4؛ ...معاداندیشی دینی- 3؛ ...دهدمیامی که بوي انکار معادمعاداندیشی خی -

).88- 82: 1368(»...ر ترانساندانتالمعاداندیشی دیگرگون و تفکّ
ـ «هـا بـه   انـد کـه از آن  اي حـافظ، امـور مقـدس   هـاي دیگـري از باورهـاي پایـه    نمونـه  هـاي  تواقعی
و ضمن تفکیک به امور مرئی و ملمـوس و نـامرئی و   کنند نیز تعبیر می) 203: 1377، همیلتون(»فراتجربی

:نمایندشان مینوع تقسیمغیرملموس، به سه
).143/180/213...(، هدایت، رضا و خشنودي و خوشدلی وهاي ذهنی؛ مثل آرامشحالت) 1
االهـی،  و رحمـت عفـو و لطـف  هاي متعالی؛ مثل شهود و اشراق، وصول به حقیقت، کسبهدف) 2
).108/110/136/213/223/336...(آب حیات و جاودانگی ویابی بهدست
و طبقـات  انـد و بهشـت  و قرآن که محسوس و دیـدنی ها و موجودات؛ مثل کعبهها، هستیپدیده) 3

، القدس، سروش، پـري ، روح، طوبی، عرش، فرشتگان، کوثر، سدرهاش، مرغ، خمر و نسیم بهشتهشتگانه
).98/113/114/199/232(انددنی، شیطان و دیو که نادیاهریمن
از دیدگاه دینی . گردندانسان را شامل میتاین باورها هدف و خواست از خلق: باورهاي غایتگرا) ب

، حـج، جهـاد، خمـس،    نماز، روزه، زکـات (دینو فروعاستو بندگی خداوندت، عبودیهدف از خلقت
ـیچ  حـافظ بـدان  باشد و در اعتقاد عمیـق یا شریعت، نمودار آن می) ازمنکرمعروف و نهیامربه گونـه هـا ه

ز همه او بیش ا). 107(»و به کس بد نکنیماریمزایزد بگفرض«:نمایدکه خود اقرار مینیست؛ چنانتردیدي
ـ  ةبـار دارد و تأکیدها و تکرارهـاي او در ز و پاکی و حضور قلب در آن تأکید بر نما را ت آننمـاز، اوج اهمی

جگـر  نبـه آب دیـده و خـو   / خوشا نماز و نیاز کسی که از سـر درد «: نمایددین بازگو میعنوان ستون به
تنهـا خـود را   ه دارد و نـه در ارتباط با روزه نیز حافظ به اخالص و اعتدال در آن توج). 163(»طهارت کرد

رت و هالل عید ، خوان روزه را غاکه ترك فلکاز ایننماید، بلکهآماده میبراي عیدفطر و جشن و شادي
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ـین ارتبـاط، او روزه را   . نمایـد ، اظهار خوشی و خرسندي نیز می)همان(کنداشارت میبه دور قدح در هم
:شماردو رفتنش را انعام میخواند، آمدنش را موهبتمهمان عزیز می

)353(تی دان و شـدن انعـامی    صحبتش مـوهب دلروزه هرچنــد کــه مهمــان عزیــز اســت اي    
- جـا حال و دیدن نور خدا در همـه حج نیز بر طهارت و احساس حضور حق در همهاو درخصوص

:داند که عاشقانه باشدی میقبول را حجتأکید دارد و حجِّ- )288(ی در خرابات مغانحتّ
ــجِّ  ــواب روزه و حـ ــول آنثـ ــرد قبـ ــس بـ )163(عشـق را زیـارت کـرد    ةکـد یکه خـاك م کـ

رسـاند،  کشـد و بـه مقـام واال مـی    در پیوند با باورهاي غایتگرا برمیچه حافظ را در بعد اعتقادي و آن
ـبت باورها نیست، بلکههاي ذهنی بدینها و وابستگیطرح گرایشصرف دیدگاه طنزآمیز و انتقادي او نس

ي پر انما در دورهاي متدینکه دام تزویر و فریب عدهویژه نماز، روزه و حج استبه اعمال و شعایر دینی، به
) 121(واعظان شحنه شناسۀ قرارگرفته بودند و حاکمان زر و زور از این طریق، به پشتواناز آشوب و فتنه

حافظ در چنین روزگـار  . جستندمقاصد خویش را می) 106(و زاهدان ریاکار) 252(خوارشبههو صوفیان 
ها که وصول و اهداف غایی آندینیهاي نمادین فرایضکرد تا به طرح جنبهمیپرنیرنگی احساس وظیفه

ـته   تکه ارزش و اهمیه به اینرو، با توجازاین. به حق و حقیقت است، بپردازد باورها به اعمال دینـی وابس
.هاي انتقادي حافظ پرداخته خواهد شداست، در بعد مناسکی به طرح دیدگاه

خدا و رعایت اصـول اخالقـی   هاي تأمین اهداف و خواست مربوط به روش: سازباورهاي زمینه) پ
یـا  ساز، طریقتبخشند، باورهاي زمینهرا معنا میکه باورهاي غایتگرا اساساً شریعتهاست؛ چنانق آنتحقّ

کننـد و بعـد درونـی و    ف یا عرفان اسالمی یاد مـی عنوان تصوبهکه از آن«دهند معنوي را سامان میطریق
نصـر،  (»اسـالم اسـت  در قرآن و سنّت پیامبر دارد و قلـب پیـام  هباطنی اسالم است و مانند شریعت، ریش

، آمـوزه : صـر اسـت  عنشامل سهطریقت. اشراقی یا شهودي استآن معرفتةو هدف عمد) 232: 1383
و عینـی حقیقـت  عبارت از نظر است و نظر بـه معنـاي رؤیـت   آموزه. ل معنوي و کیمیاگري معنويفضای

و حقیقت مطلق است و تواضع» بودن«ةل معنوي عبارت از شیوفضای. باشدنمود میدن میان بود و تمایزنها
نمودن آن براي ونی نفس و مهیامعنوي، ابزاري براي دگرگکیمیاگري .هایندترین آنکرامت و صداقت، مهم

).257- 251: همان(هاستل معنوي و آموزهیفضا
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ةبرانگیزنـد او، عشـق است و در مسلکعارفانهو شیرازي عاشقانهطلبی حافظیا طریق حقیقتروش 
ۀرو، لحظـ ازایـن . بـراي تجلّـی کیمیـاگري معنـوي اسـت     هع تصفیه و تزکید و متنوهاي متعداصلی شیوه

خـدا را منظـر نظـر خـود     و  وجـه ) 108(زنـد چیز، چهار تکبیر مـی عشق، بر همهۀاز چشموضوساختن
کـه مقصـود اصـلی    و همین نظر و رؤیـت عینـی حقیقـت اسـت    ) 367(شودنظر میگرداند و صاحبمی

خواند و با خود میمعنوي طریقتۀگانل سهعاشقی و رندي و نظربازي را فضایو گردد ورزي او میعشق
).260/268/110(نمایدهنرها توصیف میدي خود را آراسته بدینافتخار و سربلن

ها عبارتند اند و بعضی از آنساز حافظ فراوانباورهاي زمینه، سایر مصادیقباالبر موارد هرحال، عالوهبه
، صداقت، عدالت، ایمان، احسان، لطف، خرسندي، پرهیز از رذایـل اخالقـی نظیـر ریـا،     تواضع، کرامت: از

دینی باز بسته است، ارزش که ارزش باورهاي غایتگرا غالباً به اعمال یا مناسکگونههمان... . ، تزویر ونفاق
.هاي دینی پیوند خورده استساز به تجربهباورهاي زمینه

یا رفتار دینیبعد مناسکی:2- 6
حقیقـت » طلب«، یدینتی حافظ در بعد مناسکی یا اعمال و رفتار هاي شخصیویژگیترینیکی از مهم

سازد؛ زیرا طلب را یکی از وجوه تمایز اصـلی معتقـد و   مؤمن راستین مییکاز او است و همین خصلت
داند، امـا مـؤمن   حقیقت میکه خود را صاحباستمعتقد به دین، کسی«عبارت دیگر، اند؛ بهدانستهمؤمن

وقتی شخصـی خـود را طالـب دیـد،     . ه صاحب آنبیند، نمیکه خود را طالب حقیقتاستبه دین، کسی
ـتادن رفتن اسـت، نـه  طلب ۀالزم ـیرازي آگاهانـه و   رو، حـافظ ازایـن ). 149- 148: 1385ملکیـان،  (»ایس ش

در بیابــان طلـب گرچـه ز هـر ســو    «دانـد  کـه مـی  نهـد و بـا ایــن  هدفمندانـه در طریـق طلـب گــام مـی    
کند شکایت نمیهسپرد و هرگز از غصوش راه میاي محبوب، بیدل و سرخ، اما به تولّ)247(»ستخطري

اش در راه طلب حقیقت، ایجاد تزکیـه  توصیهو ) 300(خواندو غبار راه طلب را کیمیاي بهروزي می) 221(
:در خود است

ــاز يرو ــل سـ ــه را قابـ ــی آینـ ــان طلبـ )366(و رويندمد ز آهنورنه هرگز گل و نسرینجانـ
گرایی او دارد و همین امـر، ارزش و  شیرازي، داللت بر عملوجود حافظبنابراین، روح طلبِ حاکم بر 

گـذاري  هـاي اساسـی انتقـادات و محـک ارزش    رو، یکی از انگیزهازاین. زندمنزلت دینداري او را رقم می
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وقال منظر، از قیلاز همین. شیرازي، میزان پایبندي به اعمال و مناسک دینی استاعتقادات در مکتب حافظ
نهـد و یـک   رو مـی و ساقی مهوقیل علم را در راه جامگیرد و طاق و رواق مدرسه و قالرسه، دلش میمد

ریاکاري و بـی عملـی واعظـان، عنـان بـه      ة با مشاهدو) 284/294(کندو می، میمعشوقچند نیز خدمت
: کهاش این استو شکوه)308و200(میکده می تابد

ــی  ــن ز ب ــه م ــی در ن ــولم عمل ــان مل ــسجه )118(تعمـل اسـ  ماللت علما هم ز علم بـی وب
رفتـار دینـی مناسـکی یـا     - 1:توان مورد بحث قرار دارداعمال و رفتار دینی حافظ را در سه محور می

.انتقادات حافظ از رفتارهاي مذکور- 3رفتار دینی اخالقی؛ - 2شعایري ؛
رهاي دینـی حـافظ، موضـوعات زیـر قابـل      این دسته از رفتاةباردر: رفتار دینی مناسکی یا شعایري- 1
:اندطرح

دلیـل اعتقـاد   نماید، بلکه بهحافظ برخالف احکام الهی عمل نمی: واجبات دینی و مقامات عرفانی)الف
. خوانـد بندد؛ مثالً نمـاز مـی  می کار و فروع دین را به) 107(گزاردراستین به واجبات، فرایض ایزدي را می

ی و اجتماعی، مثل مسجد، محراب، منبـر،  به نهادهاي دین. دهدزکات می. وردآمیجا حج به. گیردروزه می
و فنـا  ، یعنی توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توکـل براین، در مقامات طریقتعالوه. نهدت میمحر... مدرسه و
ازد؛ و با عمل به آنها، خود را براي تجربه هاي درونی و حاالت روحـی آمـاده مـی سـ    ) 207(کندسیر می

ـ    یا در مقابل اعمال کوته)  101(داندکامیابی میۀالزمچنان که صبر را ـتان بـه خـدا توکّ ل آستینان و درازدس
کارسـاز  الطـاف و بر) 240(نمایـد مـی ل پیشهتقوا و دانش، توکّۀو با هم) 164(رودکند و در پناه او میمی

).223(کنداعتماد می
هـاي بعـد   هاي دینی و عرفانی، یکـی دیگـر از شـاخص   آیینشرکت در:هاي دینی و عرفانیآیین)ب

آید، او در مجالسی که در نهادهاي دینـی یـا   که از غزلیات حافظ بر میدر این ارتباط، چنان. استمناسکی
به مسـائل و موضـوعات   هاي انتقادي او نسبتی دیدگاهاست؛ حتّیافتهشده، حضور میعرفانی برگزار می

صانهها و عمل خالمقولهعمیق او نسبت بدینو ایمانداللت بر اعتقاد راستین... اجتماعی ودینی، عرفانی،
قـدر را عزیـز   ؛ شـب )164(کـرده که در نمـاز جماعـت شـرکت مـی    هاست؛ چنانو صادقانه نسبت بدان

حضور ). 192(یافته استدستبه آب حیات و برات تازهی در این شبو حتّ) 111/116/205(دانستهمی
و ) 100/129/203(هـاي عاشـقانه  بزم، )99/111/200/204/217/230(هاي ذکر و سماع عارفانهاو در حلقه
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انگیزترین اعمال دینـی  ترین و نشاطصمیمی) 203(و خلق و ادب) 209(و جنون) 183/189(مجالس انس
.نمایش گذاشته استاو را به
ـبحگاهی    عمـل هـاي  یکی دیگـر از نشـانه  : دعا و نیایش) ج ، سـوز  )100(گرایـی حـافظ، دعـاي ص

ـبی سحري و نیاز نیمۀ، گری)102(شبگیري ـبحگاهی ) 210(، ورد سـحري )127/194(ش ) 237(و درس ص
الهـا و  ب، هـاي تـار  در خلـوت شـب  ) 102(اوناكآتشو آه) 100(ناالنۀو دود سین) 194(سوز دل. است

ـبح چوندلش را همۀ؛ آین)202(گشایندرا میبسته؛ درهاي)158/193/343(کنندهاي ایام را دفع میغم ، ص
:کند کهو آشکارا اقرار می) 200(سازنددرخشان می

)210(دعاي شب و ورد سحري بود از یمنکـه خـدا داد بـه حـافظ    سعادتهر گنج

رفتار دینی اخالقی- 2
کـه  اخالق بیان فرمودند و چنانو تکمیل مکارم بعثت خویش را ترویجاصلیۀفلسف) ص(پیامبر اکرم

آیند و شمار میطریقت بهۀگانساز نیز ذکر شده، فضایل معنوي، یکی از عناصر سهباورهاي زمینهدر مبحث
رو، حافظ در بعد اعمال دینی، بر رفتـار  ازاین. کیمیاگري معنوي هم ابزاري براي تجلّی فضایل معنوي است

ـتالي روح اهل«.ورزدبسیار تأکید مییدینی اخالق اخالق و مکارم اخالق است و در استکمال نفس و اع
، شناسـی ، مدارا، تواضع، دادگري، حق، مروتصداقت، کرامت، قناعت). 30: 1368خرّمشاهی، (»کوشدمی

از عناصر مهـم فضـایل معنـوي در غزلیـات     ... ، مهر و خوبی وپوشیو نیکی، وفاداري، پاکی، عیباحسان
صدق به«کند که و توصیه می) 305(آموزدکه او طریق صدق را از آب صافی دل میباشند؛ چنانمیحافظ

و مروت با دوستان ) 152(شناسدزر میکنج قناعت را برابر با گنج). 110(»کوش تا خورشید زاید از نفست
ق، یعنی فضایل معنوي و لطف طبع و خوبی اخال)99(داندرموز آسایش دو گیتی میو مدارا با دشمنان را

:دهد و گویدمیمادي ترجیحرا بر زیبایی
)204(طبع و خـوبی اخـالق بـود   بحث ما در لطفبرد و دینحسن مهرویان مجلس گرچه دل می

ناسـد، عاشـقی، رنـدي و    شعنـوان هنـر خـویش مـی    ها را بهفضایل اخالقی که حافظ آنتریناما مهم
جـان  هـا را بـه  و رسـوایی و بـدنامی  ) 257(ها نمودهتحصیل آنش را صرفعمرنظربازي است؛ چنان که
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و آشکارا ) 110(ام شباب استالزم ایبس طور عجب/ حافظ چه شد ارعاشق و رندست و نظرباز«: خریده
:بالدسه هنر به خود میناز آراستگی به ای

)260(امر آراســتهتــا بــدانی کــه بــه چنــدین هنــگـویم فـاش  و رند و نظربـازم و مـی  عاشق

انتقادات بعد مناسکی یا رفتار دینی - 3
ـتر در بعد اعتقادي، عالوه ـ   ةبر تأکید بر پایبندي و گس ت اعتقـادات را  اعتقـادات حـافظ، ارزش و اهمی

سـروش،  (»در نظـر اسـت  جسارت در عمل فرزند بصیرت«و اعمال دینی دانستیم؛ زیرا به مناسکوابسته
ـیش از همـه   امتداد این مراحل منطقی دینداري، آندر ). 388: 1372ب چه در بررسی اعمال دینی حافظ، ب

تبرانگیز میلجلب نظر کرده و تأمقلبـی اسـت  نماید، رویکرد او به صرف اعمال دینی نیست، بلکه به نی .
آیـد، عمـل اسـت؛ امـا در نظرگـاه قلبـی، اصـل نیـت         مـی حسـاب در نظرگاه ظـاهري، چیـزي کـه بـه    «

این بینش دینی او را در هر دو محور بعد مناسـکی، یعنـی هـم در رفتـار     ). 255: 1372پورجوادي، (»تاس
بنابراین، مقابلـه و  . کشانددینی مناسکی و هم در رفتار دینی اخالقی، به وادي طنز و نقد اعمال دینداران می

معنـایی و  بـی چه دیـن را بـه  ؛ زیرا آندینداران ریاکار است، نه غیردیندارانۀپیکار حافظ با دینداري مزوران
.دینانکشاند، اعمال دینداران است، نه بیدینداران را به ناامیدي می

انتقاد از رفتار دینی مناسکی)الف
و مفاهیم نمـادین اعمـال و رویکـرد عـامالن     اساساً به باطناز رفتارهاي دینی مناسکیانتقادات حافظ

، بلکـه از  که مثالً در مورد نماز، انتقاد او از نفس نماز نیستاهري اعمال؛ چنانهاي ظگردد، نه به جنبهبرمی
است؛ ) 163/231(جگربدون طهارت قلبی و به تعبیر حافظ بدون خون- 1: نمازگزاران است؛ زیرا نمازشان

- 3؛ اسـت ) 180/312(ظهار نیاز بندگیدور از او به) 163(و دردمندي) 274(بدون سوز و گداز درونی- 2
ـبیح بـر ایـن، او سـج   عالوه). 180(عجب و غرور استموجب- 4؛ )164(همراه با ریاکاري است ، اده، تس

ـبیح  ادهاو سجگیرد؛ زیرا از دیدگاهوضو، مسجد و محراب را هم به باد انتقاد می به اسباب ریا، دانه هاي تس
.مالن تبدیل شده استبه دام صید دینداران خام و مسجد به محل ریا و مجلس وعظ بی ع
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خواند، اما صحبتش را موهبت و رفتنش را انعـام  روزه نیز حافظ اگرچه روزه را مهمان عزیز میةباردر
جـاآوردن  بـه گراید و ثواب واقعی روزه و حج قبول را درصـورت عاشـقانه  و به افراط نمی) 353(نامدمی
بینـی  فروشـی و خانـه  و به جلـوه ) 163(دهدطنی میداند و اصالت را به طهارت قلبی و باق میدو، محقّآن

).288(نازدتازد و به خانه خدابینی خود میمیالحاجملک
را در ارتباط با مقامات عرفانی، او ضمن رد تکیه و توکّل به غیر خدا، حاکمان دنیادوست و دنیاپرسـت 

جـاي اعتمـاد بـه    و به) 192(ندارند» نعاما»خواهد که از آنان چشمخواند و از گدایان خرابات میمی» نعاماَ«
و زهد و ورع توبهانتقاد او متوجه؛ اما بیشترین)223(کارساز اعتماد نمایندبر الطاف) 194(رحممدعیان بی

خبـري و  اي که مفهوم نمادین آن تبلور پیدا نکند و موجب بیداري روح از غفلت و بیحافظ با توبه. است
ـین ور است و بهآواقعی براي او شاديۀتوبکنلی؛ خیزدبه پیکار برمیطلب حقیقت نشود، دلیـل فریـاد   هم

ـ او با اعمال دینی، م). 163(»که حافظ توبه از زهد ریا کرد/ فروشانبشارت بر به کوي می«آورد که برمی ل ث
ـباب تقـرّ  زهد سر ستیز ندارد؛ زیرا این ـند؛ ولـی   ب بـه خداونـد مـی   ها اس اً لبـ معنـی را ق زاهـد ایـن   «باش

بـه  سازد و همین امـر، حـافظ را   خود میکسب منافعۀ را وسیلو آن) 273: 1372پورجوادي، (»یابددرنمی
کشاندمی) 154/239(و زهد خشک) 106/163/164/217/370(و ریاانتقاد از زاهدان و زهد همراه با روي

ریا را از زهدفروشی نوشی بیبادهراحهلصکند و بامیخودش را با زهدفروشان گرانجان یکسرهتکلیف«و 
).42: 1368خرّمشاهی، (» شماردریاکارانه بهتر می

انتقاد از رفتار دینی اخالقی)ب
با توجت رفتارهاي دینی اخالقی، حافظ بیش از تأکید بر فضایل اخالقـی از رذایـل اخالقـی    ه به اهمی
ی خود حافظ و حتّالحاج، ملک، زاهد، شیخ، صوفی، قاضیمفتی/ کند و محتسب، امام، واعظ، فقیهانتقاد می

آزار دیگـران،  : بعضی از این رفتارها عبارتند از. سازددلیل رفتارهاي غیراخالقی، آماج انتقادات خود میرا به
، خودپســندي، دروغ، ریــا، زرق، امسـاك، بخــل، تزویــر، تکبــر، حــرص، حســد، خــودبینی، خودپرســتی 

عنوان نمونـه،  و نفاق؛ به، نافرمانی و سرکشی، نخوتجویی، غرور و خودکامگیعیب،چینی، عجبسخن
؛ )330(نبرده است/ ؛ بخیل بوي خدا نشنیده )254(مذاهب، کفر طریقت استۀدر هماز دیدگاه او، امساك

ـ  به). 178(سازندآور میو زندگی را مالل)165(زرق صفاي دل نمی بخشندوتزویر و شید ، از بهـر ترتی
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گوهر دین مکارم اخالقی وفضایل معنوي است و محرومیت از مکارم اخالق برابر با شیرازۀ دیدگاه خواج
. محرومیت از گوهر دین است

کـه  تـرین عـاملی اسـت   ترین رفتار اخالقی مورد انتقاد حافظ، ریاست؛ زیرا مهمزشتاز همین منظر، 
و ) 157/348: 1385ملکیان، (اندازدآورد و دیانت را به خطر میپدید میانمسلمانها را در ایمانهناولین رخ

که قرآن و سایر مقدسات زمانیویژه؛ به)199(گناه استترینریا، بزرگ- 1: انتقاد او از ریا عبارتند ازدالیل
- 4). 316(سـوز اسـت  دیـن - 3). 216(نامسـلمانی اسـت  نشـان - 2). 101(را دام تزویر قرار دهنـد دینی
تنهــا صــفاي دل کــه نــهدرون اســت، چنــانعامــل تبــاهی دل و تیرگــی- 5). 174(فریبــی اســتممــرد
).178(گرداندعیش و شادي را هم تباه میبلکه) 165(بخشدنمی

آید و محتسـب را مسـت   فساد اخالقی و تظاهر به دینداري به خروش میةهرحال، حافظ با مشاهدبه
معرفـی مـی   انگیـز و خـونریز   تیز و فتنه، )358(، نادان)190(، فاسق)175(ناشناسخوار حق، باده)252(ریا
ـیدن و   ادهاهر، سـج و در ظ) 164(ریاکاري در عبادتسبب بهویژهشهر را بهماام؛)116(کند بـه دوش کش

، تزویـر و  )308(عملـی دلیل بـی واعظ را به). 244(دهدپنهان در شرابخوارگی کوشیدن مورد انتقاد قرار می
، )138/280(گیـري جـویی و خـرده  ، عیـب )163(پـردازي ، صنعت)282(گویی، بیهوده)200/216(يریاکار
.گیردبه سخره می) 284(ناشناسیو حق) 121(شناسیشحنه

بعد تجربی:3- 6
گـردد،  آورد و یقینی که از این رهگـذر حاصـل مـی   دینی معرفت شهودي و اشراقی را پدید میۀتجرب

باز گویی تجربه هاي دینی حافظ به زبان شـعر  .سازدیرترین نوع ایمان را پدیدار میناپذاستوارترین و خلل
).237: 1372پورجوادي، (ر از حکمت ذوقی ایرانیان در قرن پنجم هجري استمتأثّ

رسـاند و بـا   بـه ظهـور مـی   » رند«نام تی بههاي دینی خود را در شخصیحاصل تجربهبر این اساس، او
و بتخانـه و  ابـاتی، رنـد و رنـدي، بـت    هاي خراباتی، مثل خرابـات و خر آمیز واژهینکاربرد مثبت و تحس

ـتهزاي واژه ، مغ و مغبچه و پیر مغانو میخانه، میپرستبت هـاي  ، ساقی و شاهد و مطرب؛ و تحقیر و اس
ـیخ     و واعـظ، تقـوا و نمـاز و مسـجد و محـراب و سـجاده و       پارسایانه، مثل زاهـد و زهـد، صـوفی و ش
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آورد، پدید مـی خواهانهو تقابلی که بدین شیوه بین دینداري خودکامانه و دینداري نوع) 251: همان(سبیحت
.پردازداش میهاي دینیبه طرح تجربه

ـ  گالك و استاك براي تعریف عملیاتی بعد تجربی، چهار نوع از جلوه ه، هاي عواطف دینی، یعنـی توج
ها در غزلیـات حـافظ   و بازتاب آن) 64: 1384، زادهسراج(طرح کردندشناخت، اعتقاد یا ایمان، و ترس را م

:شرح زیر استبه
کند ذکر و دعـا و  حافظ به خداوند را در بعد تجربی بازگو می» هتوج«چه بیش از همه آن: هتوج) الف

ـ . با خداسـت ه کامل قلبی و احساس پیوند تنگاتنگهاي اوست؛ زیرا غایت ذکر توجنیایش رو، او از نازای
کـه  آید و بـه امیـد ایـن   به ابتهاج می) 204(عشاق بودۀحلقسرّ عشق و ذکربحثهایی که در آنیاد شب

ـیم حلقـ  راي از سر زلف یاحلقه ـ ) 217(گـردد ذکـر مـی  ۀبگشاید، مق گیسـوي یـار را ورد خـود    ۀو قص
هاي سحري، به درگاه الهی ا نالهو براي عذرخواهی ب) 111(پردازدو به ذکر یارب یارب می) 206(سازدمی
ـیچ ورد دگـر نیسـت   بـه : و معتقد اسـت ) 122(رودمی ـیم  / حاجـت اي حـافظ  ه و درس شـب دعـاي ن

).237(صبحگاهت بس
باشـد، بـر   عرفانی است و طریقت که سلوك عملی آن میحافظ یک شناختشناخت: شناخت) ب

گردد؛ زیرا یکی هاي دینی حاصل میتجربهز طریقمعرفت درونی و باطنی تکیه دارد و این معرفت باطنی ا
ـیرت شخص عارف تجربه«است و آنمعرفتیتکیفیدینی، ۀهاي تجرباز نشانه اش را مبدأ شناخت و بص

ـناخت عاشـقان  ۀسرچشـم ). 189: 1383پراود فـوت،  (»داندمی و ) 119(حـافظ، دل اسـت، نـه عقـل    ۀش
و ) 286(غلط را بیطرف، آنخاطر از یکهمینو به) 342(خواندیمکه دل را پدر تجربه؛ چنان)182(دفتر

ـیه  مـی دنیناشناپذیر و توصیف، یعنی بیان)209(از طرف دیگر، مستغنی از حرف و صوت خوانـد و توص
:نماید کهمی

ـیش اهـل عقـول    به درد عشق بسـاز و خمـوش کـن حـافظ     )257(رموز عشق مکن فـاش پ
اري غیرشناختی درو، اکهارت، ایمان را پدیازاین. ی استدینۀحقیقی، تجربمانایستگاهخا: ایمان)پ

شـود، بـل   برگزیده نمـی را هم افزود که ایمان آزادانهی اینهایدگر حتّ«و ) 656: 1384احمدي، (دانستمی
شهودي ر مقایسه با ایمانو حافظ ایمان غیرشهودي زاهدان را د) 666: همان(»استشهود و مکاشفهۀنتیج
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ـتهزاي  کارگیري واژهکه اشاره شد با بهو چنان) 199(داندپذیر می، رخنهعاشقان هاي خراباتی و تحقیر و اس
:گویدپردازد و رندانه میمیي پارسایانه، با زبان طنز به انتقاد از دینداري خودکامانهاهواژه

ــی مــی ــه م ــی ایمــان ک ــردترســم از خراب ــا ب ــو حضــور نم ــروي ت ــنمحــراب اب )312(ز م
نو در دینداري و تحول بنیادي در ایمـان و خالصـه بـر دگرگـونی     ترتیب، بر ضرورت طرحیو بدین

وقتـی وارد  «ورزد؛ زیرا پیروان ادیان مختلف یا یـک دیـن خـاص    دینی تأکید میۀشناخت از طریق تجرب
). 284- 283: 1385، ملکیان(»رسدها به صفر میشوند، فاصلهدینی میۀقلمرو تجرب

کیشـی و  که سـخت المشرب استو وسیعمشربایمان حافظ از نوع ایمان معتقدان عالی«از این رو، 
ـین گیر و حقیقتکوشی ندارد و خوشباش و خندان و آسانسخت حـال تـوأم بـا طنـز و     بین است و درع

یابد و از مواهب میمعناي زندگی دستاو با چنین ایمانی به). 154- 153: 1374خرّمشاهی، (»ظرافت است
.کندمیمعنایی زندگی مقابلهبرد و با اسباب بیمیدنیا بهره
: دارددرجـه هعلم و معرفـت اسـت و سـ   ۀال و نتیجاحوۀترس در تصوف از جمل/ خوف: ترس) ت

هاي عرفانی حافظ، خوف در تجربه). 308- 307: 1383/2غنی، (خوف قوي و خوف معتدل ، خوف عامه
و از جهـان فقـط بنـدگی    ) 107(شود؛ زیرا او در برابر دنیا و عقبا سـر فـرود نیـاورده   نمیدهو ترس مشاه

و )263(طوبی و دلجویی حور و لب حوض را به هواي سر کوي او از یاد برده ۀو سایمعشوق را پذیرفته
و امیدي از طفبا چنین ل. او را زنده می دارد)244(معشوق و لطف) 214(و عفو ) 254(تنها امید وصال 

:گرددو ناامید نمی) 284(ترسدنمیهسیاۀنام
ـتم    ـیاه عـالم  نامـه می ده کـه گرچـه گش ــی س ــود از لطــف الیزال ــوان ب ــی ت ــد ک )350(نومی

حافظ از او یک دیندار امیدوار ساخته و او را شاعر امید و امیدواري گردانده ۀهاي عارفانبنابراین، تجربه
جاي خوف ت دینی و عرفانی او نشاندن لطف و امید بههاي شخصییکی از شاخصهسبب، همیناست و به

.و یأس است
ـتارك در  هایی بود که گـالك ها و جنبهشد، در تبیین جلوهدینی حافظ نگاشتهۀتجربةباردرآنچه و اس

انـد و  ع بسیار گستردهود و تني و اشراقی حافظ از لحاظ تعدهاي شهودتجربهاند، وگرنهل شدهاین باره قائ
.طلبدی را میها، خود تحقیق مفصلّآنتشریح
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چهارمشمارة )ات و علوم انسانی سابقادبی(جستارهاي ادبی48

پیامديبعد:4- 6
و متعـالی دینـداري در زنـدگی عملـی     شیرازي، تجلّی آثـار مثبـت  هاي دینداري حافظفهترین مؤلّمهم

ـ  که ایـن مقولـه  اوست؛ چنان کشـد و  تـرین شـاعران ایـران برمـی    واالي یکـی از محبـوب  ۀاو را بـه مرتب
نمایـد و تربـت او را زیارتگـه   اشعار تبـدیل مـی  ترینترین و لطیفترین، شیرینهایش را به دلکشسروده

:توان به قرار زیر توصیف کردپیامدهاي هریک از ابعاد دینداري وي را به اختصار می. سازدرندان جهان می
اندیشـی و  د بعـد اعتقـادي، توحیـد   تـرین پیامـ  ترین و محـوري مهم: اعتقاديپیامدهاي بعد. 1- 4- 6

زدن از دم و بـدون  پـذیرد الهـی را مـی  ت، او قضا و مشیبر این اساس.شیرازي استگرایی حافظوحدت
و دیگـران را هـم بـه رضـا بـه قضـاي الهـی        ) 140(کنـد را قبـول مـی  نـان  اجسخنان ۀچون و چرا، هم

).114(انگیزدبرمی
اعتقـاد بـه   ویژهی از گفتار و رفتار پیامبران و بهتأسصورتبهار حافظهاي اعتقاد به نبوت در اشعپیامد
.ی می شود حافظ متجلّهاي قرآنی در زندگی به قرآن و آموزهبا عشق،مرتبتختمیحضرترسالت

کند تا در قیامـت در پیشـگاه  که در دنیا از اعمال مجازي حذر میجاستاعتقاد حافظ به معاد تاآنعمق
ـیاهش  ۀبر دوشش نگذارد و از نامگنهعفو الهی، بارامیدوار است فیضو) 164(نباشدحقیقت شرمنده س

).277/284(در گذرد
آثار بعد مناسکی در زنـدگی حـافظ، طلـب و طالـب     ترین از بزرگ: پیامدهاي بعد مناسکی. 2- 4- 6

، بر عمل به واجبـات عالوهو)107(کندی، فرایض ایزدي را ادا مو براي نیل به حقیقتاوستبودنحقیقت
هاي دعاها و نیایشویژههاي دینی و عرفانی و بهدر آیینو با شرکت) 207(کندسیر میدر مقامات طریقت

).210(رسدمیسعادتو به گنج) 200(سازددرخشان میصبحچونش را هملدۀ، آینسحري
ـتري را رمـز  . سـازد مـی پدیـدار را در خـود  او با رفتار دینی اخالقی، فضایل معنوي پادشـاهی  دادگس

ترتیب، سـه بدیندر نهایت، ). 99/343(سازدخود میۀو مدارا با دیگران را پیشصلح). 190/195(خواندمی
حافظ .سازداش میمعنوي، یعنی عاشقی، رندي و نظربازي را هنرهاي واالي رفتارهاي دینیةعمدفضیلت

سرار و رموز رفتارهاي دینی مناسکی، رویکرد بـه بـاطن و مفـاهیم نمـادین ایـن رفتارهـا را       با اشراف بر ا
ـنجه گردانـد و آن خـود مـی  ي همتوجهه ة سـازد؛ ولـی مشـاهد   دینـداري دیگـران مـی   ي ارزیـابی را س
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49...و استاركبراساس الگوي گالكشیرازيبررسی ابعاد دینداري حافظدومچهل وسال 

از منتقـدان  ریاکار از اعمال و رفتارهاي دینی، او را به یکـی  اندیشی و سودجویی زاهدان و صوفیانمنفعت
.گرداندبرّاي انتقادات او میايماید و طنز را حربهناتی اعتقادات دینی تبدیل میعملیةکارآمد حوز

ـ ۀتجربترین نتایجیکی از مهم: پیامدهاي بعد تجربی. 3- 4- 6 کـه در  معرفتـی آن اسـت  تدینی، کیفی
ناپـذیرترین  از آن، استوارترین و خللگردد و ایمان حاصل صورت شهود و اشراق پدیدار میوادي عشق به

:پردازد و معتقد استو چاکري میعشق به بندگی رو، حافظ در کويازاین. نوع ایمان است
)342(اقــرار بنــدگی کــن و اظهــار چــاکري    خرنـد شـوکت شـاهی نمـی   عشقدر کوي

سـازد  میاي نایلهاي ارزندهربهو خوف او را به تجدور از یأسو بهو امیدوارانههمین بندگی عاشقانه
و شـهودهاي  شـوند و بـدون ایـن کشـف    روح اعتقـادات و اعمـال دینـی محسـوب مـی     که در حقیقت

انسان کامل اند، وصول به وحدت و نیل به کمال و مقاماعمال و ایمان دیندارانةکه جالدهندبخش معرفت
.پذیر نخواهد بودامکان

و دعا ه قلبی خود را که ذکرکه بیش از پیش، توجکنند؛ چنانرا متحول میحافظ اوۀهاي عاشقانتجربه
ـیل  آن هستند، معطوف معشوق می نماید و از ایـن رهگـذر،  ة از جلوه هاي عمد ـناخت   دلۀ بـه وس بـه ش

ناشـدنی  ناپذیر و توصیف، یعنی بیان)209(و مستغنی از حرف و صوت) 286(غلطرسد که بیشهودیی می
کرامات و مکاشفاتی او را بهو معرفتو همین عشقیابد به ایمان استوار دست میین شناختو با ااست

هـا را در غـزل مشـهوري بـه     از واالترین این تجربهزنند و یکیرساند که غزلیات عرشی او را رقم میمی
:توان مشاهده کردزیر میمطلع

)192(دادنـد  ظلمـت شـب آب حیـاتم   واندرآن نجــاتم دادنــدهســحر از غصــتوقــدوش 

گیرينتیجه- 7
مبنی شیرازي براساس الگوي گالك و استاركچه در این مقاله نگاشته شد، دینداري حافظه به آنبا توج

حاصل از بررسی چهاربعد دینداري حافظ بـه قـرار   اي چندبعدي، قابل بررسی است و نتایجبر دین، پدیده
:زیر است

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


چهارمشمارة )ات و علوم انسانی سابقادبی(جستارهاي ادبی50

ه به اصل توحید، او خدا را یگانـه،  با توج. معتقد استدحافظ به توحید، نبوت و معا: اديبعد اعتق- 1
شناسد و ضمن پـذیرش قضـا و   می... بند قضا و، داور، رزاق، کارساز، نقش)حکیم(دانا بر نادیده و نانوشته

عامـه  به نبوت. کندغیب میآن ترداند و دیگران را به پذیرفتنو احسان میرا سراسر لطفمشیت الهی، آن
نظیر حضـرت بیةعنوان معجزبندد وقرآن را بهکار میهاي انبیا را در زندگی بهآموزه. و خاصه معتقد است

دهد و وصول به سالمت و سـعادت را مـدیون دولـت قـرآن     اعمال خود قرار میۀ، سرلوحمرتبتختمی
در روز قیامت دقیقاً به اعمال و رفتار اگر چهاوست و معتقد استاياعتقاد به معاد از باورهاي پایه. داندمی

عفو و لطـف  جاي تکیه بر اعمال و رفتار، بهها بهانسانولی پسندیده این است کهخواهد شد؛ ما رسیدگی
.خداوند اعتماد نمایند

که داللت بـر  هاي بعد مناسکی حافظ استترین ویژگیاز مهمطلب حق و حقیقت: بعد مناسکی- 2
با مستی و نیاز و سوز و گداز توأمةنموده و بر نماز و روزعمل میرو، به واجباتازاین. گرایی او داردعمل

کـرده و از  و عرفانی شرکت میدینیهاي کرده؛ در آیینسیر میدر مقامات طریقت. استورزیدهتأکید می
اخالق و فضایل معنـوي  اخالقی، مکارمرفتار دینی ةدر حوز. دعاي شب و ورد سحري غافل نبوده است

ـ داو به. اندشدهها محسوب میآنترینو نظربازي مهمرنديکرده که عاشقی، را جستجو می ه لیل عدم توج
ـبت منصبانط مبلغان و صاحبتوسویژهدینی بهمناسکنمادینو مفاهیمبه باطن بـه رفتـار   دینی، هم نس

هـا قـرار   نز را ابزار اظهـار آن انتقادي داشته و طخالقی، دیدگاهو هم رفتار دینی ادینی مناسکی
.این رفتارها کوشیده استداده و در راه اصالح

معرفتی از نوع شهودي و اشـراقی داشـته و   تکیفیدینی براي حافظۀتجرب: بعد تجربی-3
ـ  هاي شهودي به ایمان استوار نایلسبب این تجربهاو به و ، ایمـان ، شـناخت هآمده بود کـه توج

رنـد بـه  تاش را در شخصـی هـاي دینـی  تجربهاو حاصل. آیندشمار میهاي آن بهامید از جلوه
.ظهور رساند

ـ  : بعد پیامـدي -4 عـد اعتقـادي در زنـدگی       بـا توجـات حـافظ، پیامـدهاي باو، ه بـه غزلی
هـاي  گفتار و رفتار پیامبران و عمل بـه آمـوزه  ی ازتوحیداندیشی، خشنودي از قضاي الهی، تأس
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51...و استاركبراساس الگوي گالكشیرازيبررسی ابعاد دینداري حافظدومچهل وسال 

و قرآنی و اعتقاد به معاد و رسیدگی دقیق بـه اعمـال و رفتـار آدمیـان در روز قیامـت و تنظـیم      
.اعمال دنیوي براساس اعتقادات مذکور استتربیت

طلب، عمل به واجبات، دوري از بدي و بدکاري، پرهیـز از  ی در روحپیامدهاي بعد مناسک
و هـاي دینـی و عرفـانی، شـیفتگی    و شـرکت در آیـین  ناحق، سیر در مقامـات طریقـت  ل بهمی

انتقـاد  و مفاهیم نمادین رفتارهاي دینـی و ه و تمرکز بر باطنوجتآراستگی به فضایل معنوي و 
.و سودجو ظهور پیدا کرده استاندیشاز دینداران منفعت

شـهودي و  صـورت معرفـت  ر غزلیات او بـه شیرازي دپیامدهاي بعد تجربی دینداري حافظ
بـه  معشوق، دوري از یأس و خوف، وصـول ۀو امیدوارانعاشقانه، بندگیاشراقی، ایمان راسخ

.انسان کامل، تجلّی یافته استو نیل به کمال و مقاموحدت

کتابنامه
.نشر مرکز: تهران.چاپ سوم.هستیهایدگر و تاریخ.)1384(. احمدي، بابک
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چاپ .محدثیپور و حسنبهرامعلیترجمۀ. دین و ساختار اجتماعی.)1387(. و دیگران، کنتتامسون
.کویر: تهران.دوم
.نشر مرکز: تهران.چاپ اول.شناسی دیندرآمدي بر جامعه.)1379(. ، مسعودمقدمجاللی
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چهارمشمارة )ات و علوم انسانی سابقادبی(جستارهاي ادبی52

لـوح  : تهـران .چاپ اول. شایار دیهیمیخۀ ترجم.درآمدي بر جامعه شناسی دین.)1384(. زاکرمن، فیل
.فکر

امیرکبیر: تهران.چاپ ششم.رندانۀاز کوچ.)1369(. ، عبدالحسینین کوبزر.
.طرح نو: تهران.چاپ دوم.هاي دین و مدرنیتهچالش.)1384(. دحسینزاده، سیسراج
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.روزفرزان: تهران.چاپ چهارم.ولیانیفاطمهۀترجم.زدگی جدیدافسون.)1384(. ، داریوششایگان
.زوار: تهران.همچاپ ن.دوجلد.ف در اسالمتصوتاریخ.)1383(. ، قاسمغنی

.مروارید: تهران.چاپ دوم.نظریانآرسنۀترجم.روانکاوي و دین.)1385(. فروم، اریک
.نی: تهران.چاپ سوم. منوچهر صبوريۀترجم.شناسیجامعه.)1376(. گیدنز، آنتونی

ژوهش و نشر دفتر پ: تهران.چاپ دوم.جابر اکبريۀترجم.دینیۀتجرب.)1383(. ریچاردتوماسمایلز، 
.سهروردي

.نگاه معاصر: تهران.چاپ اول.و مهجوريمشتاقی.)1385(. ، مصطفیملکیان
: تهـران .چاپ اول.عباسیالدینشهابۀترجم.هاي اسالمتها و واقعیآرمان.)1383(. نصر، سیدحسین
.و نشر سهرورديدفتر پژوهش

ۀمؤسسـ : تهـران .چـاپ اول .گـواهی حیمعبـدالرّ ۀرجمـ ت.ادیـان شناسیجامعه.)1377(. پلویلم، ژان
.فرهنگی انتشاراتی تبیان

فرهنگـی  ۀمؤسس: تهران.چاپ اول.محسن ثالثیۀترجم.دینشناسیجامعه.)1377(. ، ملکلمهمیلتون
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