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  شنـاختي فصـلنامة ادبيات عــرفانـي و اسطـوره
  )265 -239 از صفحه( 95 پاييز ـ 44 ـ ش 12س 

  
  در شعر حافظ يوجوه نوستالژ يبررس

  
   **يشاهد ميمر ـ *ينجمه نظردكتر 

 اتيارشد زبان و ادب يكارشناس - همدان ينايس يدانشگاه بوعل يفارس اتيزبان و ادب ارياستاد
همدان ينايس يدانشگاه بوعل يفارس  

  

     چكيده
زدگي، و غم غربت  حسرتتنگي،  شناسي و به معناي دل نوستالژي از اصطالحات علم روان

اي داشته و جايگاهي ويژه را در شعر غنايي  است كه از ديرباز، در ادبيات فارسي نمود گسترده
هدف ما در پژوهـش حاضر بررسي وجوه نوستالژي در اشعار . به خود اختصاص داده اسـت

. تتحليلي اس –اجتماعي، و عرفاني با روش توصيفي  -حافظ در سـه بخش فردي، سيـاسي
رو، تأثـرات حاصـل از  اي بحـراني در تـاريخ ايران بوده است؛ از ايـن عصر حـافـظ دوره

هاي اين شاعر بسيار برجسته است؛ به  اجتماعي در سروده -اوضـاع نـابهنـجار سياسـي
هــاي  كه بسياري از مصـاديق نوستـالژي در شـعر حافــظ ريـشه در زميـنـه اي گونـه

هاي عرفاني خواجه در نگاه به گذشته ازلي و هبوط  انديشه. عـصر او دارد اجتماعي -ســياسي
خورد و نگاه متفاوت  انسان به كره خاكي با حسرت و اندوه جدا شدن از عالم مـعنا پيوند مـي

با توجه به شخصيت فعال و مؤثر حافظ، در شعر . حافظ به اين مسأله هم شايسته بررسي است
ستيزي و  هايي چون غم توان مشاهده كرد؛ انديشه را نيز مياو موارد نقض نوستالژي 

شادخواري، اميدواري به آينده، توكل به لطف خدا و رضا دادن به داده او حافظ را ياري كرده 
   .است تا در آن روزگار سياه، اسير سلطه غم و حسرت نشود

  
  .متنشهر، تحليل  نوستالژي، شعر حافظ، غم غربت، آرمان :ها واژه كليد

  
  19/04/1395: تاريخ دريافت مقاله
  20/06/1395: تاريخ پذيرش مقاله

*Email: najmenazari@gmail.com  
**Email: Maryam.shahedi@gmail.com   )نويسنده مسئول(
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  مقدمه
 در ،يشاعر برجسته قرن هشتم هجر ،يرازيمحمد حافظ ش نالدي خواجه شمس

را در سطح  يكمتر شاعر. دارد يافتنني و دست عيرف يگاهيجا يفارس اتادبي
قابل توجه و ماندگار  نيلحاظ محتوا و فرم، چن بهكه شعرش  افتي توان يم يجهان
و زبان فاخر در كنار عاطفه  ،ننشي دل يقير، موسنظي واال، بالغت كم شهياند. باشد

ارزشمند  يدرباره محتوا. استكرده  بسيار برجستهحافظ را  هاي سروده يقو
 به ،آثار نيدر ا. نوشته شده است ياربسي هاي همقال و ها شعر حافظ كتاب
 -ياسسي انتقادهاي ها، عاشقانه ،يو اجتماع يفرد هاي هيمرث موضوعاتي چون

بار با هر ،حال نيبا ا پرداخته شده است؛ از ديدگاه حافظو هبوط  ي،اجتماع
و اشعار اين شاعر  ها ييـبايبه ز ،متفاوت اي چهياز در توان يم حافظخواندن شعر 

 ايپا  رد ،است آشكار شيبو كم اين اشعار در چهآن. ستينگر او هاي ييهنرنما
بار خاطرات گذشته است كه اصطالحاً  حسرت يادآوريو  تنگي حضور دل

  .      شود يم دهينام ينوستالژ
 هنيم يبرا تنگي دل معناي و به شناسي اصطالحات علم روان جملهاز ينوستالژ

بازگشـت  يو آرزو ،غم غربت، حسرت گذشته ،يخانه و خانواده، درد دور اي
حضرت و سابقه آن به زمان  بشري استصفت روح  غم غربت. استبه آن 

 نينخست شيدايممنوعه و هبوط انسان منجر به پ وهيخوردن م. گردد ميباز )ع(آدم
   .از دور افتادن از اصل و مبدأ شد يحسرت و غم غربت ناش

 صورت به ،گوناگون هاي در دوره يفارس اتيرا در ادب ينوستالژ قيمصاد
 ،يفرد هاي نهيبرخاسته از زم تواند يم تنگي حسرت و دل. ديد توان مي گسترده

 يگوناگون نوستالژ يها در شعر حافظ، جلوه. باشد... و ياجتماع ،ياسيس ،يعرفان
 دهدي رفته از دست زانيعز اديو  ،يجوان ادي راز،يش يبرا تنگي مانند دل يفرد

هبوط انسان در  درو عالم معنا و تأمل  يگذشته ازل آوريادي ،نچنيهم ؛شود يم
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دارد كه  گرياز شاعران د ياريخاص و البته متفاوت با بس يگاهيجا ،شعر حافظ
ممدوح و  نجو،يسرنگون شدن حكومت ابواسحاق ا. است يتأمل و بررس ستهيشا

كه همراه  نيمبارزالد ريحافظ، و به تخت نشستن ام مورد عالقه ياسيس تيشخص
 -ياسيس هاي نهيزم نتري است، از مهم گري يشرو ق ،تعصب ا،يبا رواج گسترده ر

حسرت دور  بر اينها، عالوه ؛رود مي شمار در شعر حافظ به ينوستالژ ياجتماع
زاهدانه،  هاي دگاهيدر اثر غلبه د ،است ازلي سرنمون كه يشدن از عـشق و رنـد

و  يگوناگون نوستالژ هاي با جنبه ييآشنا. برجسته دارد يدر شعر حافظ نمود
 تيو شخص عراز ش گريد اي ما را با گوشه تواند يموارد نقض آن در شعر حافظ م

  .شاعر آشنا كند نيا يواال
او  يتينارضا ،يهبوط و گذشته ازل دربارهحافظ  دگاهيچون د يمباحثزمينه  در

 بازتابو  راز،يبه ش اوعصر خود، عالقه  يو فرهنگ ،ياجتماع ،ياسياز اوضاع س
 هرچند ؛شده است گفتهسخن  اريدر شعر حافظ بس زانياز دست دادن عز اندوه
 را كه او در آن پرورده شده يو فرهنگ رانيا ديشناخت حافظ و شعر او با براي
به  ،در شعر حافظ يعرفان و رند در كتاب يآشور وشيدار. ، شناختاست
پرداخته  اين شاعر راشعادر » بازگشت يآن و هوا ادكرديو  يزمان ازل« يبررس
عصر  ياجتماع -ياسياوضاع س ،سخن نيريحافظ شدر كتاب  نيمحمد مع ؛است

در  زانياز دست دادن عز اندوه او و بازتاب يشاعر، سفرها نيحافظ، ممدوحان ا
 ليصبه تف ،حافظ عصر خيتاردر كتاب  يقاسم غن ؛است او را بررسي كردهشعر 

 را كاويدهشاعر  نيعصر حافظ و بازتاب آن در شعر ا ياجتماع -ياسياوضاع س
به  ،»در شعر حافظ تيزمان و روا«با عنوان  اي در مقاله ييكوين رضا يعل ؛است

و  ،نيشيپ ن،يبر داديرو كيدر پرتو  ينوناك يدادهايرو ريو تفس يبازخوان
و اسطوره بازگشت  ،يكردن زمان ناسوت اعتبار يو ب يرفتن به زمان قدس ن،ينماد

گمشده لب در كتاب  انيپورنامدار يتق؛ جاودانه در شعر حافظ پرداخته است
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؛ اثر دارد» شعر حافظ يعالم مثال و ...الست، امانت ثاقيم«عنوان  با يبخش ايدر
  .كوب است از عبدالحسين زرين از كوچه رندانبرجسته ديگر در اين زمينه كتاب 

نوشـته شده است كه از آن  يآثار زين يفارسـ يدر شعر سنت ينوستالژ نهيدر زم
 قه،يحد( يعرفان كيدر شعر كالس ينوستالژ« يها نامه ـانيبه پـا توان يجمله مـ

 يبررس« و )1386( انياز كالهچ» )يمعنو يو مثنو ،ريالط االسرار، منطق مخزن
در شعر . اشاره كرد )1381( يصادقاز  »يعرفان و غم غربت در شعر ينوستالژ
 ،ياز دوران كودك ادياز وطن،  يغم غربت و دور به صورت ينوستالژ زيمعاصر ن

 زين ياز نوستالژ يگريشاخه د. شود يم دهيد... باستان و صدر اسالم و رانياز ا ادي
خاطرات و  يادآوريما به وجود آمد و آن   اتيدر ادب يليجنگ تحم انيپس از پا

 اثر جاكهاز آن )38 :1390يميكر و يحجاز( .سال دفاع مقدس بود هشت هاي ارزش
 نينشده است، پرداختن به ا فيدر شعر حافظ تأل يدربـاره نوستالژ مستقلي
   .ضروري است اين شاعربا  شتريب ييآشنا يبرا موضوع

  

  يمرتبط با نوستالژ ميمفاه

 سم،يرمانت ند؛هست اريبس يو مباحث مرتبط با نوستالژ ،اصطالحات م،يمفاه
؛ از اند جمله نياز ا سميو آركائ ،اسطوره، آرمانشهر، خاطره، وطن سم،يمدرن پست

  . ضروري استموارد در اينجا ارائه توضيحي مختصر درباره اين رو،  اين
 سمياز همه با مكتب رمانت شيب ،يادب هاي مكتب انيدر م ينوستالژ :سميرمانت -1
را  ينوستالژ توان يم ،قتيحقدر. مشابه دارد ايمشترك  هاي شيو گرا ها شهير
رحمانه  يگذشت ب دنياز د كياندوه رمانت«. شمار آورد به سميرمانت رمجموعهيز

است كه  يقلب رناپذي نيتوقعات تسك دهيياندوه معموال ًزا نيا. ابدي يزمان شدت م
از ) 181 :1، ج1366 ينحسي ديس( ؛»گرفتار شده است ماناي يو ب احساس يب يدر جهان

رفته از اصول مشترك در  دستتأسف از گذر زمان و حسرت زمان از ،رو نيا
باور دردآلود است كه  نيا كيرمانت نشيمشخصه ب«. است سميو رمانت ينوستالژ
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 گانهيكه ب هايي است؛ ارزش يانسان هاي ارزش يبرخ فاقدحاضر  تيواقع
  )131: 1383 يو لوو ري سه( ».اند شده

. آورد شمار به يمرتبط با نوستالژ مياز مفاه توان ياسطوره را م :اسطوره -2 
 ها بودن اسطوره داريپا ليدل. خورد يم وندپي ها ملت جمعي خاطرات با اسطوره

بردارنده آرزوها و اسطوره در زيرا ؛است ختاري طول در بشر روح اشتراكات
 اي رفع ناسازه يرااست ب يازيمحرك هر اسطوره ن«. انسان است ياهايرؤ

)paradox (است  ينشدن كه رفع. «)شيب رياساط ،يبه نظر برخ )15 :1376 استروس 
با ساختن  يمرتبط هستند و انسان امروز ندهآي با باشند، مربوط گذشته به كهاز آن

را  اي هر اسطوره ليتوان اص كوريپل ر«. است ندهيتحقق آن در آ ياسطوره در پ
ملت را  كي اياجتماع خاص  كي يفكر يزندگ يكه مرزها دانست يدر آن م

 شياست كه مرزها يدارنده عنصر اعبود كه اسطوره هر اجتم ددهد و معتق يتعال
 دركه انسان  يجمله موارداز )107: 1381 يميرح(» .برد مي هست، چهنرا فراتر از آ

و خواست شناخت موطن  يرستگار ديسر هبوط و ام«آن است،  يدر پ راساطي
  )13-12: 1376كراپ و ديگران (» .و شوق بازگشت بدان است شيخو ياصل

و  يتينارضا سميرمانت ياصل گفته شد، عنصر شترپي كه چنانهم: شهر آرمان -3
بازدارنده  منفعل و يگاه به شكل يتينارضا نياعتراض به وضع موجود است كه ا

 شيكه به جبر گرا يبرنده؛ كسان شيفعال و پ يو گاه به صورت شود مي انينما
و  اريكه به اخت يكساننزد  ،و در مقابل روند يفروم يانفعال يغالباً در اندوه ،دارند
 ؛شود مي انينما برنده شيفعال و پ يغالباً به شكل نوستالژي ،ندانسان معتقد ييتوانا
به گذشته  يبرخ؛ از اوضاع متفاوت است يتيواكنش افراد هنگام نارضا ،نيبنابرا

 يبرخ .دهند يم يخود را تسل ،در گذشته شهري و با پناه بردن به آرمان زندگري يم
 ندهيآ در يشهر آرمان ميخود به ترس آرزوهاي و ها به تحقق آرمان ديبا ام زين
 يافراد با سفرها ياگر برخ. ابدي يم ينيع يصورت زيگر نيا يگاه. پردازند يم
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در  ييايرؤ يبا سفرها زين يهستند، برخ يآرمان اي جامعه افتني يدر پ ييايجغراف
به  تواند مي وجو جست نيا«. خود هستند آل دهيجامعه ا افتني يدر آرزو خيتار

) 133: 1383 يو لوو ري سه(» .تيدر واقع اي اليدر خ رد؛يمختلف صورت پذ يانحا
 ندهيفردوس را در آ خواهد يم«است كه  اي شهياند انگريدوم ب دگاهيد ،قتيدرحق
و هربرت ماركوزه  نياميوالتر بن ،مثالراي كه ب دگاهيد نيدر ا. از نو بسازد يواقع

» .دآي يدرم ندهيآ يبودند، خاطره گذشته در خدمت مبارزه برا كيدر آن شر
 ها يبشر در برابر سخت يدفاع هاي زممكاني از همواره شهر آرمان ميترس) 133 :همان(

  . و مشكالت روزگار بوده است

پيوند  ندهيو آ ،گذشته، حال انيكه م است ياز عناصر يكيخاطره : خاطره -4
از  ،و حسرت است تنگي همراه با دل كه يخاطرات هنگام يادآوري .كند يم برقرار

خاطره در دو حوزه قابل . است يبرجسته و قابل مالحظه نوستالژ ينمودها
 يدادها و موضوعاتيور يخاطرات فرد .يو جمع فردي خاطرات: ستا يبررس

محل سكونت در گذشته  زان،يحضور عز ار،يوصال  ،يجوان ،يچون دوران كودك
 ياست كه جنبه قوم ييدادهايرو رندهيبرگدر يخاطرات جمع. ردگي يمبررا در... و
 اي يمذهب يشوايپ كيفقدان  ايو حضور  ،جنگ، انقالب مانند ؛دارند يمل اي

و  گرايي روح سنت يخاطرات جمع ياز نمودها يكيمثال  يبرا ؛ياسيس
 رانيافول عظمت ا هاي در دوره هژوي بهباستان است كه  رانيبازگشت به دوران ا

 را در بارز آن هاي نـمونه ؛داشـته است ـاريبازتاب بس يفارس اتيدر ادب
  . توان ديد مي ثالث  اخوان يمهد هاي سروده

و غم  زدگي حسرت ،تنگي دل يبه معنا ينوستالژ :اتيو ادب شناسي روان -5
 ،ني؛ بنابراه استشد اتيوارد ادب شناسي است كه از علم روان يغربت، اصطالح

مختصر درباره ارتـباط  يحيتوض ،ياز پرداختن به مبحث نوستالژ شيالزم است پ
شعر  س،ورساله فدراول بار افالطون بود كه در «. داده شود اتيبا ادب شناسي روان
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 خاطر و آشفته حال شانيپر يدانست كه از ذهن انسان انيهذ يرا نوع يقيحق
و  يشدگ سبك ريتأث« ،يتراژد شينما براي كه جاارسطو هم آن. كند مي تراوش

و  نندهيبر ب اتادبي مورد در شناسانه روان ريدست به تفس ،قائل بود، درواقع »هيتزك
   )100: 1380 فر گانيشا(» .خواننده زده بود

 ؛دارد زيادي تيهنرمند اهم تيو شخص زندگي به توجه كاوانه، در نقد روان
اقدام به خلق  هاي زهيو انگ يخلق اثر هنر سرچشمه تا است آن بر كاو روان زيرا
 يروح يماريو ب يهنر نشيآفر انيم يتنگاتنگ ونديپ ديفرو. كند يرا بررس آن

 :1377 هيتاد( .سازد انينما يهنر نشيدر آفر رانقش ناخودآگاه  كوشد يو م ندبي يم
 ريتأث و يخالق اثر ادب هاي زهيانگ ،يمتن ادب لتحلي بر عالوه ،نقد اين شيوه در) 209

خلق  يمهم برا هاي زهياز انگ يكينوستالژي . شود يم يبررس زيمتن بر خواننده ن
تواند تمام ذهن  يم اهاست كه گ يرومنديعاطفه ن ينوستالژ. است يآثار ادب

 ينمودها ثياز ح يهنر دهيآفر ليتحل«. رديفراگ يهنرمند را در خلق اثر ادب
او در  يرگي توجه به گذشته، موضع زانيو م اريشناختن مع ،قتيحقدر ك،ينوستالژ

نوع  آشكار شدن يعني ،همه نياست و ا ندهيآ يبرا شيمواجهه با حال و آرزوها
 انيكالهچ( ؛»تشياز شخص يتياهمبا اريبس هاي جنبه و يهست نگرش او نسبت به

 براي يگام ياثر ادب كيدر  ينوستالژ ينمودها يبررس ،رو نياز ا) 30: 1386
  .رود مي شمار بهتر صاحب اثر به و شتريشناخت ب

  

  در شعر حافظ يانواع نوستالژ

 - ياسيس ،يدر سه بخش فرد توان يمرا در شعر حافظ  ينوستالژ ينمودها
  .شود يپرداخته م هابدان ،كه در ادامه كرد يبررس يو عرفان ،ياجتماع
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   يفرد نوستالژي -1
و مرگ  ياز وطن، دور يچون دور يدر شعر حافظ موارد يفرد ينوستالژ

  .ردگي يمرا دربر يجوان اميا اديو  ،زانيعز
  

  از وطن يدور. الف

و غم غربت  زدگي كه موجب حسرت يمهم لياز دال يكي ،گذشت كه چنان
روح و  هاي هيال نتري قياز وطن در عم يغم دور. از وطن است يدور ،شود يم

، شيراز خواجه به شهر بستگي و دل يوابستگ لياز دال. دارد شهيروان حافظ ر
دارد كه  زديبه  يحافظ سفر. كرده است يسپر آناست كه در  يدوران خوش

  . است بوده شجاع از شاه تنگيدل به دليلظاهراً 
اندوه  زوديبه  ي، ولتاس اقامت بر او چه گذشته نيكه در ا ستني روشن درست«

مردم  يخشك دانست، يكه قدر او را نم ييحي شاه يياعتنا كم. كردبر او غلبه 
 هاني، همه ابودهمتفاوت  كلي به رازيش يهوا اتنگ و بسته كه ب طي، مح»دارالعباده«

  :ستا او يموجب دلتنگ
  آغازم هيچو گر بانينماز شام غر

  

قصه پردازم بانهيغر هاي هيبه مو  
 

» .است رازيش كده،يم يكو. »علم برافرازد گريد كدهيم يكو«كه به  كند يآرزو م و
   )295: 1374ندوشن  ياسالم(

 ياو و آرزو يتياندوه و نارضا گرانيسروده است كه ب يگريغزل د زديدر  حافظ
  :است رازيبازگشت به ش

  بـروم رانيمنزل و ناي كز روز آن خـرم
  

جانان بروم يراحت جان طلبم وز پ    
)429: 1388 يرازيحافظ ش(  

  : كند يم تيروا نيچن گريد يدر غزل زين و
  انه رومخ يه سوب رانيمنزل و نيگر از ا

  
روم فرزانــه و عاقل روم كه جاآندگر     

)430 :همان(   
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است و  مانيو از آمدن پش دهنرسي مقصودفرسوده و به  ر،يحافظ پ ،هنگام نيا در«
كرده و چون  ارتيرا ز اري ،تنها به اقرب احتمال .توشه سفر مراجعت را ندارد

. ـردگي يبه بازگشـت م ـميتصم ينتوانسته است با او برگردد، با وعده مكـاتبه با و
 سابقه را او كه شاه توران نالدي جالل خواجه يعني ،عصر ريحسن اتفاق را وز

 نيمع(» .برگردد رازيبه ش زديداشت از  ميسفر تصم نيمعرفت و نعمت بود، در ا
1375 :153-154(  

از  ينسب تياز رضا ريغ. است يبعدحافظانه و چند رازيعشق حافظ به ش
 انيمـاين در  زين يخاص، روابط عاطفـ هاي در دوره ياجتماع - ياسياوضاع س

و  اريچون  يزانيبه عز يعاطف هاي بستگي دل رازيحـافـظ در شـ. نقش دارد
  :  است كرده بندو دل يبنداو را پا زينـ يـنچني نيا يقيرشته عال. خانواده دارد

  خـود بـاشـم ـاريعـزم د يچـرا نـه در پـ
  تـابـم ينـم و غـربـت چو بـر يبـيغم غـر

  

باشم خـود ـاري يكـو اك سـرچـرا نـه خ    
مخود باشـ اريبــه شهر خود روم و شهـر  

)327: 1388 شيرازي حافظ(  

  

   زانيعز گرياز معشوق و د يدور .ب

 ادب نيمضام نيباتريو ز نتري ياز معشوق از عال يهجران و دور هاي لحظه
 دهيد اريوصـال بس اميو حسرت ا ينـگت دل ها سروده نيدر ا .است ييغنا

به  ،رو نيدست در غزل حافظ فراوان است؛ از ا نياز ا ينيمضام بسامد. شود يم
  :مكني يم هچند بسند يذكر موارد

  نكـرد خـبر را شدگـان دلبـر برفت و دل
  

سفـر نـكرد ـقيشـهر و رفـ فيحر ـادي    
)213: همان(   

خواجه در وطـن . ترك كرده است خبر يغزل، معشوق خواجه، او را ب نيدر ا 
معشوق، ناله سر  يو سفر ناگهان يو از دور كند يم تنگي احسـاس دل شيخو

  :توان ديد اين احساس را مي ي زيرها در سروده ،نچنيهم ؛دهد يم
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  الخوشـش بـاد روزگار وص اديبشد كـه 
   

  ان كرداز مـن نهـ ين بــرد و رودل از م
  
  ه كرددل كه غم عشق دگربار چ يا يديد

  
  نكرد ادي سفر وقت ما ز كهباد آن ادي

  

 خود آن كرشمه كجا رفت و آن عتاب كـجا  
)82: 1388 يرازيحافظ ش(   
تــوان كــرد يبـاز ــنيخــدا را بــا كه ا  

)210: مانه(  
وفـادار چـه كـرد اريو بـا  چون بــشد دلبـر  

)215: همان(   
ما شاد نكرد دهدي دل غم يبه وداع  

)212: همان(   

 شاعراين است كه برخالف غزل سعدي كه  حافظ غزل درنكته قابل توجه 
 يامر با زندگ نيا .كند يقصد سفر نم اريغالباً  ،كند يمعزم سفر  و اريترك  ناگزير
  .به سفر ارتباط داردنسبت دو شاعر  نيو نگاه ا يشخص

  بــاد ــاديروز وصـل دوستـــداران 
  

باد ـاديبــــاد آن روزگـاران  ــادي    
)178: همان(  

رازدار و  ـارانياست كه شاعر در كنار  يروزگاران زانگي حسرت ادمانيغزل  نيا
و خاطره  اديو حال از فراق آنان به بند غم مبتال شده و به  برده مي سرمهربـان به 

خاطرات  .اند شده داربي شاعر درون ها آرزوها و حسرت. وصل پناه برده است اميا
دو . است كرده تنگ با حال، شاعر را متأثر و دل ـسهيخوب دوران گذشته در مـقا

گذشته و حال واقع  انيكه م ندسته يپل همانندغزل  اتابي تمام درمصراع 
رنج و غم  نيا لياز دال. يو شاد يسرشار از صفا، وفا، مهربان اي ؛ گذشتهاند شده

كه  باشدهمدم و همراه  ارانياز  ياوضاع نامساعد اجتماع و نبودن نشان دتوان يم
  .شده است »باد ادي«موجب تكرار عبارت 

  

    زانيمرگ عز .ج

گذشته، از دست دادن  يبرا تنگي و دل زدگي مهم حسرت هاي علتاز  يكي
كه از  ديد توان يم هيمرث يرا در نوع ادب تنگي دل نيجلوه ا نيبارزتر. است زانيعز
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به دنبال مرگ  كه ياندوه و حسرت. برخوردار اسـت ياستوار يعاطف يربنايز
رقم  اتيرا در ادب ها سروده نيرگذارترياز تأث يبخش گيرد، برميعزيزان شاعر را در

 يدر ادب فـارسـ ،است ييجزء ادب غنا ت،يكه از نظر ماه هيمرث. زند يم
 دهيد نيز يرودك وانيد يعني ،يشعر فارس وانيد نيكهن دارد و در نخست اي سابقه

مانند  ؛فروان است هايي نمونه نيشاعران معاصر چن مجموعه اشعاردر . شود يم
  )156: 1383 سايشم(. احمد احمد شاملو درباره فروغ فرخزاد و جالل آل هيثمر

كه در  هايي هيمرث شود؛ يم ـــميتقس يرشخصيو غ يبه دو نوع شخصـ ــهيمرث
 ي، جنبه شخصدونشـ ميو دوسـتان سـروده  ،شانيخانواده، خو يسوگ اعضا

 يو مذهب ينيد اي ،ياجتماع ،ياسيممكن است س يرشخصيغ هاي هيمرث. دارند
در بخــش  اند ابواسحاق سروده شدهدر رثاي كه  هايي هيبه مرث ،رو نياز ا ؛باشند

  . مپردازي يم ياجتماع -يـاسيس
 يو حدس برخ شود يم دهيكه در شعر حافظ د يبا توجه به شواهد

 هياز چند مرث توان مي ،است رفته سخن آن از ها تذكره در آنچه و نظران صاحب
كه در مرگ همسر و فرزند  هايي هيمرث ؛ ازجملهكرد اديدر شعر حافظ  يشخص

   .سروده شده است
  : دارد) نعمان شاه مالبه اقرب احت(به مرگ فرزند او  ياشارت ريغزل ز ديشا«

  مردم چشمم نشسته در خون است هيز گر
  

  كه در طلبت حال مردمان چون است نيبب
  

همسر  ،وفات فرزند و به اقرب احتمال خيتار از حافظ باشد، ماده ليقطعه ذ اگر
  : خواهد بود

  نخـست ـعيصباح جمعه بـد و سادس رب
  

  ليشـد زا رويكه از دلم رخ آن مـاه
  

گفت حافظ را دو فرزند بوده است  ديباشد، با حصحي الصفا مرآتاگر گفتار مؤلف 
 و رشد سن به كه نعمان موسوم به شاه يگريوفات كرده و د يدر كودك يكيكه 

 يزداي رحمت به جابه هندوستان مسافرت كرد و هـمان ،است دهيرس جواني
  )141: 1375 نيمع(» .وستيپ
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در سوگ فرزند سروده است كه در آن با تأسف و  زين يگريد هيحافظ مرث
پرورش او متحمل  يكه برا يبودن فرزندش، زحمات زياز عز يحسرت و دلتنگ

  : كرده است ادي ريانسان در برابر تقد يمرگ و ناتوان يريشده و ناگز
  حاصل كرد يخورد و گل يخون دل يبلبل
  
  كه آن فــرزانه فـرزنـد يديد دال
  

دل كرد شانيبه صدش خار پر رتيباد غ    
)208: 1388حافظ شيرازي (  

نيطاق رنگ نياندر خم ا ديچه د  
)140: همان(  

 نتري از دردناكاند،  شدهفرزند سروده  يكه در رثا هايي شد، غزل دهدي كه چنانهم
 معتقد هستند نامحقق از يبرخ. روند يشـمار م اشعــار حافظ به نيزترانگي و غم

  )139: 1375 نيمع :ك.ر( .است شيحافظ در سوگ همسر خو هيمرث لذي غزل كه
  بـود يپـــر يكــزو خانـه مـا جـا ـاريآن 

  
بود يبر بياز ع يون پرسرتا قدمش چـ    

)290: 1388حافظ شيرازي (   
اندوه و حسرت و  ييگو. خورد يبه چشم م شتريوحدت موضوع ب ها هيمرث نيدر ا

 نيپرداختن به مضام يبرا ييغزل را پر كرده و كمتر جا تيتمام ظرف تنگيدل
  . گذاشته است يباق گريد

    

  يجوان روزگار اديو  يريغم پ. د

. مرگ و زوال است آور اميدارد و پ دكنندهيو ناام زيتأثربرانگ يغالباً مفهوم يريپ
از شاعران و  ياريدر آثار بس ،ربازياز د زانگي غم و آلود حسرت مفهوم نيا

در گذرا بودن عمر و  شهياحساس كه ر نيا. است بازتاب يافته سندگانينو
 زيدردمند ن رناگزي آگاه زمان بشرجهان دارد، خاص انسان است؛  يداريناپا

  : شود يم
  نيو گذر عمر بب يبر لب جو نيبنش
  

اشارت ز جهان گــذران ما را بس نيك    
)340: همان(  

  :كند يم اديعمر  ثمري يو ب يريبا تأسف و اندوه از پ حافظ
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  شو رونيب كدهيحافظ از م يشد ريچون پ
  

يدر عهد شباب اول يو هوسناك يرند    
)535: 1388حافظ شيرازي (  

  :شود يهمراه م يبا حسرت روزگار جوان يريسخن از پ زين گاه
  خــون بـچكاند فـسانه حافـظ دهيز د

  
  شيز ع يگل يديدل شباب رفت و نچ يا

  
  دل به هرزه دانـش و عمرت به باد رفت يا

  

كند بيوقت شبـــاب و زمان ش اديچـــو     
)181: همان(   

نام را ننــگ و يسر بـــكن هنــر رانهيپ  
)88: همان(   

يتـيكفـا يو نـكـــرد يداشـت هيصد ما  
)506: همان(   

 دن،يعشق ورز يارزشمند برا ينعمت و فرصت عمر و يجوان نگاه حافظ، از
و عمر رفته در  يحسرت روزگار جوان ،رو نياز ا ؛كسب معرفت است و ،يرند

 ،ياجتماع ـ ياسيمساعد سنا اوضاع گر،يد ياز سو. خاص دارد يگاهيشعر او جا
و  ناز حز اي هيعمر خواجه سا يانيپا هاي در سال زين... و ،زانياز دست دادن عز

به سراغ او  زيحافظ فقر ن يريپ هاي در سال«. او گسترده بود يبر زندگ يدلتنگ
 نيصحبت ا ياندوه حت هيبود كه سا يعيطب يفقر و درماندگ نيدر چن. آمده بود

 ياو تازگ زگري درست است كه طـبع ملول و مـردم. كند زانگي را حزن ريرند پ
  )162: 1369كوب  نيزر(» .بود افتهي يونظاهراً افز يريپ هاي نداشت، اما در سال

  

      ياجتماع ـ ياسيس نوستالژي - 2

است، به اجتماع  اتيو ادب شناسي مرتبط با روان اي را كه مقوله نوستالژي چهآن
 نييتب اجتماعي مسائل با ارتباط در راآن  هاي و غم غربت و مؤلفه دهد يم ونديپ
مورد نظر  هنجارهاي و ها ارزش سندهينو اياست كه شاعر  هايي لحظه كند، يم

مسلط و  هاي با هنجارها و ارزش ،اند دهيشه دوانيدر وجودش ر قاًيخود را كه عم
 جاديعوامل ا نتري از مهم ياجتماع -ياسيمسائل س. ندبي نمي سوجامعه هم يرسم

 نتري اهياگر به عصر حافظ كه از س. است رازيدر شعر خواجه ش ينوستالژ
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را كه بر روزگار و  يفراوان هاي يرگيت م،يتوجه كن ،ستا ما ختاري در ها دوران
  .  مينبي يم، استافكنده  هيسا خواجه يزندگ

  

  يستم و حسرت روزگار دادگر تيحاكم. الف

 يكه بر فضا است ياز فساد ناكيو بو ،ناامن خته،گسي همزمانه حافظ از جامعه
پر از  ،ستا دايپ وانشدي از كه چناندوران حافظ هم. دنك يشهر حكومت م

 ياز غدر و كارشكن ميو ب ،ياسيرجال س اعتمادي يب ي،ناآرام ،نظمي يب ،ثباتي يب
   .است انيدربار

 افته،ي يرينظ رانيا خيكمتر در تار ،يو آشفتگ يگماي سبك ثيدوره از ح نيا«
و  دنيشي؛ در اخالق، در نحوه انداست انحطاط را در هـمه شئون خود راه داده بوده

 رياس يريدر پنجه ام رانيگوشه از خاك اره... يو فرمانبر ييكردن، در فرمانروا انيب
 شيب يكوچك هاي كه امروز بخش ـبديچون ابرقو و م هايي هيقر يحت .است بوده

  ) 117: 1374ندوشن  ياسالم(» .داشتند يم مختاريحكومت خود ست،ين
درك و  ليو به دل نگرد يم ها يشانيو پر ها يبه نابسامان ،شاعر در بطن جامعه

. شود يدچار درد و حسرت و اندوه م گرانياز د شيكه دارد، ب ييباال تيحساس
با  يبرخ. ندبي يم زبان هـم يو بـ بغري و تنــها بازار آشـفته نياو خـود را در ا

، اما اند كرده اريتلخ هستند و سكوت اخت هاي تيواقع نيشاهد ا رتيبهت و ح
موجب ... ارباب قدرت و نيآزار دشمنان و بدخواهان، اختالف و نزاع ب ،يناامن

  :استشده حافظ  قيو اندوه عم يدردمند
  يممره اـغيدر يت اماالمال درد اس نهيس
  

يدا را همدمبه جان آمد خ ييادل ز تنه    
)54 :1388حافظ شيرازي (  

هايي است كه وضعيت  شود، يكي از بهترين نمونه  ي كه با اين بيت آغاز ميغزل
   .دهد ميحافظ و روزگار او را نشان 
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تلخ  هاي نشانه تراكم تجربه. از وضع روزگار است يديو ناام تنگينشانه كمال دل«
درجه  نتري نپايي به را هاآن بت،يمردم كه فشار مص هاي يو نابكار ها وفايي ياز ب

دوستان همدل . شود يم كيعمر نزد يحافظ به انتها گريد. تنزل داده است ياخالق
 ،شدند يخوانـده م» مجلس انـس« در كه  يو كسـان »ركياران زي« آن از. اند رفته
 ؛دگوي يرا ترك م اي ختهيرفرو خانه كه ستا يحافظ در حكم كـس. ستين يخبر

 ياسالم(» .ساخت شيبه جا يگريخانه د ديو با ابدي ينم رپذي ميترم گريآن را د رايز
  )351: 1388ندوشن 

  

  محمد نيرمبارزالديامحكومت  .ب

در غزل حافظ، دوره  ياجتماع -ياسيس يو نوستالژ يتأثرات روحدر بحث از 
 نتري و مهم نيرگذارتريمحمد را كه از تأث نيرمبارزالديامحكومت ساله  شش

بود با  يعهد دتجدي اش دوره«كه  يريام ؛از نظر دور داشت دنباي ست،ا ها بخش
تسلط بر شهر، ن فرد پس از يا) 48: 1369كوب  نيزر(» .اري و بود سالوس چههرآن
مشروع و  ،استلذت و طرب  هياهل ذوق و رندان شهر ما براي چههرآن

 انيو ب دهيعق يو نبودن آزاد يشاندي جزم و تعصب. گيرد مي هانامشروع، از آن
. ندك ميقابل تحمل  ريغ رازيو رندان ش شاناندي آزاد يمرد را برا نيحكومت ا
او  ياست و روح سركش و ذهن سرشار از آگاه انجو هنوز ها سال نيحافظ در ا

 كي«او . نگـرد ياوضاع م نيبه ا وار بيغر ،رو نياز ا ؛فضا را برتابد نيا تواند ينم
و سخنش  ستني او زبان هم و دلهـم ياست، كس ـبيست، غرا تنها يصدا

 عاشقان كه آنها گوش به و است كاراناز دست ستم دگانيد ستم اديفر
 يو نگران ميبا ب شهر هم هاي از گذرگاه دياو شا. دآي ينم وشخ اند، شتنخوي

  )94: 1387 ياستعالم(» .گذرد يم
  از خلل است يكه خال يقيزمانه رف نيدر ا

  
غــزل است ـنهيفنـاب و س يم يراحصـ    

)124 :1388حافظ شيرازي (  
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چند  يمگر با ذكر موارد ستين سرياوضاع م نيحافظ از ا كياندوه نوستالژ نييتب
كه در تقابل و  ام،يخواجه در آن ا تيابواسحاق و موقع خيش درباره حكومت شاه

  .ردگي يدوره قرار م نيتضاد با ا
  

  حكومت ابواسحاق .ج

 دهديشاه جـوان  نيبر عالقه حافظ به ا يچند مبن هايي نشانـه ،حافظ وانيددر 
  . شود يم

در  غبار، يدرخشان و ب ،يبواسحاق روزهيخاتم ف كيمثل  رازيكه ش ييدر روزها«
با  ديو شا دگذراني يرا م يجوان يتأللؤ داشت، حافظ روزها خيش انگشت قدرت شاه

پر از غوغا در سكوت و آرامش  رازيش. نداشت يچندان تفاوت سن نجويا اهپادش
 كرده دربه  دانيرا از م انيمدع ،ابواسحاق، حكمران محبوب شهر و شاه برد مي سر به

  ) 1 :1387 استعالمي( ».بود
. كـردنـد يم يزنـدگ يو آبـادانـ ،تيمردم در آرامش، امنـ ،ياوضاع نچني در

حافظ  يروزگار كساد بازار علم و ادب، برا در خيش پروري و ادب دوســتي عـلـم
 نياو از بهتر ساله حكومت ده هاي سال. ارزشمند بود اريبس گريو شاعران د

كه  اي دوره ؛رود مي شمار حافظ به ياجتماع -ياسيو س يفرد يزندگ هاي دوره
سرشار از  يو يآن برا انيو پا كند يم اديحافظ از آن با عنوان دولت مستعجل 

ي كه با و حسرت را در غزل يگتن دل نيانعكاس ا. درد و حسرت و اندوه است
  :مينبي يم شود، اين بيت آغاز مي

  ودتـوام منـزل بــ ويكـ سر كهاد آنبـ ادي
  

بوداز خاك درت حاصـل  يرا روشن ـدهيد    
)281 :1388حافظ شيرازي (  

دو  يبلكه شرح دوست شود، ينم دهيرابطه مداح و ممدوح د ،غزل نيدر ا
. كه بر باد رفته است يخوش يروزها اديصاحبدل اهل ادب و هنر است و 

خاطرات خوش  راست كه ب يدر شود، يم دهيكه در آغاز غزل د» باد ادي«عبارت 
او  يفرد نيرياز گذشته ش ساختي كه ژرف ي؛ خاطراتاست گذشته گشوده شده
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خاطرات را در تقابل با  نيبا اندوه و حسرت، ا ،اريو ناهوش اريدارد و شاعر، هوش
در » جور و تطاول« ايو » محفل«در مقابل » دامگه« ريمانند تعب كند؛ يم انيحال ب
 گرانيب خطاب نيو ا كند يخطاب م» تو«را  ياو شاه ماض. »ناز و تنعم«مقابل 

خواجه  وانيددر  گريد هاي غزل يبعض. ستا هاآن بين مانهيو رابطه صم يدوست
غزلي با  جملهراجع به ابواسحاق دانست؛ از توان يم ينيكه به قرا شود يم دهيد

  :اين مطلع
  ـودبـا مــا بـ نــظري تنهانـ كهباد آن ادي

  
بود ـــدايرقــم مــهر تو بر چــهره مـا پ    

)278 :1388حافظ شيرازي (  
از  رايز ؛ابواسحاق است غزل هم راجع به شاه نيگفت ا توان يم ،يبه حدس قو«

) توام منزل بود سركوي كهباد آن ادي(و لحن گفتار با غزل مـذكور  نيمضام ثيح
 /لبان ننوشي با كه ها باد آن صحبت شب ادي«قس  نچنيهم( .اسـت هيشبـ ـاريبس

  :ديگو ياست كه م نيا گريد ديمؤ )...عشاق بود عشق و ذكر حلقه بحث سر
  بربستي كمر چو نگارم كهباد آن ادي
  

  بود ماپي جهان كيدر ركابش مه نو پ
  

  )187: 1375 نيمع(» .صفت پادشاهان است» كمر بستن« و
همه  يدر غزل حافظ است كه در ابتدا يبارز نوستالژ هاي شعر از نمونه نيا
اندوه و فقدان بزرگ  كي گر تيروا ؛تكرار شده است» باد ادي« عبارت ،اتشياب

غرق شدن در آن خاطرات . كننده خاطرات خوش گذشته ياست و تداع
 و حال از سخن كه چنانمهاست؛  به غزل داده وستهيپ روساختي و ساخت ژرف

  .شود يم دهيكــمتر د غـزل نيآن در ا هاي ناگواري
 ها پروري ادب و ها صله و ها بخشش و رانيگذشته ا ادآوريحكومت ابواسحاق 

مربوط به عصر حافظ آمده و طبق  هاي كه در كتاب كاخ باشكوه او چنـان ؛است
همه  هانيا. است يكسر وانيا ادآوري ،است نوشته اش سفرنامه در بطوطه ابن چهآن

همه از نظر  نيو واضح است كه ا دكن يم يرا تداع رانيا رفته عظمت ازدست
 وطن دنبال  دوران ابواسحاق به نوستالژي در حافظ كه چنان. نيست دهيحافظ پوش

  .     مدفون است خيخاكستر تار رياست كه ز يگردي
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 هيسا مطلع نايي با آن دوران بر غزل يادآوريتلخ با  يغم غربت و حسرت
  : افكنده است

  را چه شد اراني مينبي يدر كس نمان ياري
  

آخر آمد دوستداران را چه شد يك يدوسـت    
)243 :1388حافظ شيرازي (   

و  ارانيشهـر اديهم  ؛ينوستـالژ هاي اسـت سرشار از مؤلـفه اي غزل نمونه نيا
 است حافظ نظر در اند، خاك حكومت كرده نيكه بر ا اي اسطوره هاي تيشخـص
كه در مجلس بزم و خلوت انس  گريو خاطره ابواسحاق و معاشران د اديو هم 

  .بر سر دار ايند و هست در بند اي ،ددارن زانو بر سر اند، بودند و حال متفرق شده
  

  آن يارجمند اميا اديشدن هنر و  قدر يب .د

را آزرده  يگردي بزرگ هنرمند و شاعر هر بلكه ،حافظ تنهاكه نه  يگريموضوع د
و  قدر يب كند، يرا در دلش زنده م رانيو خاطره گذشته ا اديو  سازد مي تنگ و دل

است كه چراغ عقل و  اي زمانهروزگار حافظ . شدن هنر و هنرمند است اعتبار يب
فهم و ادراك  ر،يتقص يآزادگ .وضع هنر گناه است نيدر ا« .است نور يعشق ب

 برابر در با را مهرهخر و طرد از جامعه است و صرافان گوهرناشناس يآوارگ هيما
و  اند دهياست كه اهل هنر در خلوت خز اي زمانه) 184: 1364 يدشت( ؛»كنند مي

. اند»در كرشمه و ناز« هنر يب خوي درشت »وانيد«اند و »نهفته يرو ،يپر«چون 
  : ستين يحافظ را به زمانه اعتماد يروزگار نيدر چن

  شكند يارباب هنر م يكشت سمانآ
  

ميبحر معلق نكن نيآن به كه بر ا هيتك    
)448 :1388حافظ شيرازي (  

مستعدان مـحرومند و  كهنيكه حافظ هماره در گله اسـت از ا ستين هودهيب
  :  ستين ساالري ستهياز شا يمعتبـر و نشان گوهران، يو ب خردان يب

  فـلـك به مـردم نـادان دهـد زمـام مراد
  

گناهت بس نيو دانش، هم يتو اهل فضل    
  )341: همان(
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  لعل دل در زند موج خون كه استآن  يجا
  

بازارش شكند يتغابن كه خزف م نزي  
)350: 1388حافظ شيرازي (  

  

     يعرفان نوستالژي - 3

فراوان  هاي ممنوعه اتفاق افتاد، موضوع بحث وهيهبوط آدم كه پس از خوردن م
 يرشان صبغه عرفاناشعاكه  ياز شاعران ياريدر عرفان و تصوف شده است و بس

 يوجود تيحماسه مأمور« ،ماجرا كه درواقع نيا ترواي. اند دارد، به آن پرداخته
آغاز  قرآناست، از ) 153 :1390 يآشور( »يازل داديرو يليانسان در گزارش تأو

به  ،تينهااهل ذوق و در انيشود و به دست زاهدان متعبد و سپس صوف يم
 چهماجرا با آن نيسخنان عارفان بزرگ در مورد ا. رسد يعارفان شاعر و عاشق م

زاهدان از . دارد هايي تفاوت گرفتند، يم جهنتي آن از ابتدا در خداترس زاهدان
گناه پدر خود كه  به دليلمتأسف بودند و ) ممنوعه وهيخوردن مو (آدم  ينافرمان

اما  ،ندبرد يدر حال توبه به سر م وستهيپ دند،يد مـي هم هاحال عواقبش را آن
  . افتي ريينگرش تغ نيا ،مرور به

از بهشت  يعني ن،ينخست تيو معصوم يمانند فرشته گاهيهبوط آدم از مقام و جا«
است  گراني  زاهدانه تاوان ريدر تفس يعالم خاك يعنيگناهكار،  ودموج گاهيبه جا

 لياما در تأو؛ پرداخته است طانيش اي» وسوسه نفس«شدن به  ميكه آدم با تسل
 ـتيروح و مـأمور» سفر«ماجرا به داستـان  نيا ليبا تبد ،تصوف شاعرانه

جهت،  نياز ا يبه و داخ ژهيبا خدا و نظر و يآدم در رابطه پنهان كشناسي يهـستـ
 : همان(» .شود يفراهم م يدر فرهنگ اسالم انهيصوف شناسي انـسان ياصـل نهيزم

164(  
 يپس از سفر به تن و سپس هبوط بر كره خاك ،است ياله اي روح انسان كه نفخه

بازگشت و وصال  يدر تمنا وستهيو اصل خود، پ يو جدا ماندن از سرمنزل اصل
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 گفته كه چنان ،يجسمان -يسفر روحان نيا ريرندانه حافظ در مس يزندگ. است
 آدم، ،پدرش كه گونه همان بوده، آن بر معشوق خواست كه است گونه همان شد،

چون راه گنج بر همه كس آشكار « است و آن را انتخاب كرده اش يلاز رتقدي در
  :كند يراه پدر را دنبال م ،يحافظ جسورانه و با آگاه ،»ستين

  پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت
  

نفروشم يناخلف باشم اگر من به جو    
)410: 1388حافظ شيرازي (  

تكرار،  نيالبته ا ؛شوند يتكرار م دادهايرو ،يرياساط نشيو در ب يزمان دور در
است و  يعال يو الگو نيصورت نخست كي ينيبازآفر رايز؛ ستيمانع نوشدن ن

حافظ با آدم  1يهمان نيا. زمان و مكان خود را دارد يبوو حال، رنگ نيدر ع
  ) 233: 1383 ييكوين( .است رگيبه عهد ازل چشم رازيو گره زدن اكنون و ش يبهشت

بازگشت،  يحول آرزو محور سخن ،خواجه يعرفان هاي از غزل گريد يدر برخ
  . گردد مي تن بند از تخته ييرها يو آرزو ،اياندوه اسارت در قفس تنگ دن

  غـبار تنـم شود يحجـاب چـهره جــان مــ
  

چهره پرده برفكنم نيكه از ا يخوشـا دم    
)413: 1388حافظ شيرازي (  

 يروح عاشق از سرمنزل اصل ييغربت و جدا هاي از رنج يغزل، شرح قسمت نيا
شاعر عالم . آن يسخن از هجران است و دردها جانيدر ا. و معشـوق خود است

از آرزو و  يخبر. ستياو ن يكه سزاوار روح آسمان داند يم يخاك را چون قفس
 اديمعشوق، عاشقانه  ازشاعر . قتيگله از مشكالت طر ايو  ستيشوق بهشت ن

فـكر «كه است پر شده » دوست« ادياز  اش »نهيس يفضـا«و چنان  كـند يم
شهد «و » بوستان بيس«بهشت و  اديچه رسد به  گنجد يدر آن نـم ـزين »شيخو
  . ش»ريو ش

                                                        
1. Identification 
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آن را به  ،رو نياز ا و و ملول است رنجور »يعالم خاك« نيهرچند شاعر از ا
او را رنجور ساخته، كه  ستياز بهشت ن يدور كند، يم هيتشب» آباد خراب ريد«

  .برده است ادياز  زيرا ن يبهشت هاي نعمت ار،ي يكو يبلكه در هوا
  و قصر حور يطوب هيباغ بهشت و سا

  
كنم يدوست برابـر نم يبا خـاك كـو    

)422: 1388حافظ شيرازي (  

را نماد طالبان بهشت  طاووس ،ريالط منطقدر  زين ،شابورين ريپ عطار، كه چنانهم
 يشابوريعطار ن :ك.ر( .مانند يم باز ارياز قرب  يبهشت هاي كه در طلب نعمت داند يم

1385: 112 (  
  سر درنياورم به دو كونكه من 

  تو و طوبي و ما و قامت يار
  

ستگردنم زير بار منت او    
 فكر هركس به قدر همت اوست

)136: 1388شيرازي  حافظ(  
او با رسيدن . كند خم نمي دنيا سرحافظ، اين انسان وارسته و آزاده، در برابر دو 

هيچ تكلفي در  يدني و زيبا يافته و بيتبه اوج مراتب بندگي و معرفت، خدا را پرس
اي است كه گنجينه محبت او را در  توشه راهش سينه. جهت او در حركت است

  .خود دارد
  ست گداي كوي تو از بهشت خلد مستغني

  
  دهـد يت مرخش دس ـاليـدر آتـش ار خ

  

 اسير عشق تو از هر دو عالم آزاد است  
)114: همان(  

يتـياز دوزخ شك ـستيكـه ن ـايبـ ياقسـ  
)506: همان(  

حافظ به بهشت و آرزوي بازگشت با منش و روش رندانه او مرز نگرش 
 وانيرند نه ح. انسان بودن برابر با رند بودن است ،نظر حافظ در. مشترك دارد

 ».هر دو عالم آزاد است«او از . غرق شود و نه فرشته يت كه در لذات جسماناس
جهان  نيكه ا زند يم بيبر طبع خود نه زند، يدم م يننشي كه از سدره يهنگام
و با مرتبه بلند او  ستياو ن ستهيشا رانيمنزلگه و نيا. ستيجوالن او ن عرصه

  :ندارد يتيسنخ
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  زن ياز شـجر طوب ريو صف يبال بگشا
  

  خانه موروث من است نيحافظا خلد بر
  

يقفس ريكه اس يباشد چو تو مرغ فيح    
)524: 1388حافظ شيرازي (  

چه كنم نميبنشـ رانيمنزل و نياندر ا  
)418: همان(  

حافظ ارزش بهشت را نه در نعمات آن، بلكه در  گفته شد، شترپي كه چنانهم
نه نعمت  طلبد يم اريكه وصال  كند يم دتأكي بارها ،رو نياز ا ؛داند يم اريقرب 
  . بهشت

  يار با ماست چه حاجت كه زيادت طلبيم
  از در خويش خدا را به بهشتم مفرست

   

 دولت صحبت آن مونس جان ما را بس  
مكان ما را بسو كه سر كوي تو از كون   

)340: همان(  
 ليتأو يبر مبنا يروح در مباحث عرفان ينزول يآن قوس صعود« ،قتيحقدر

ست كه ا رو نيحضور دارد و از ا زيحافظ ن يشناس يدر متن هست قرآن هاي هيآ
را در سر  يو عالم روحان يبه وطن اصل يبازگشت از غربت جهان خاك يهوا

  )325 :1390 يآشور( ».دارد
  يآر رود يتو از سر نم يكو يهوا
  

  چه حالت است نيشهباز دست پادشهم ا
  
  كنم و صبـر بـه صحـرا فگنم ـايدر دهيد

  آهـي بـرآرم كـار تـنـگ گـنـهاز دل 
  

را دل سرگشته با وطن باشد بيغر    
)334 :1388شيرازي  حافظ(  

منمينش هواي اند برده اديز ك   
)412 :همان(  

فـگنم ـايبه در ـشيكار دل خـو ـنيوندر ا  

گـنه آدم و حـــوا فـگـنـم كــاتـش انـدر   
)423: همان(  

آغاز  ،جدا از اصل و وصل ار،يدور از  يغزل با شرح جوش و خروش عاشق نيا
خرمن صبر شاعر را سوخته، اما آه دل سوخته او كه دفع  اقيآتش اشت. شود يم

در سوز و گداز است و به  اري يچند از دورهر. ستا او ادرسيصد بال بكند، فر
به  يمنف نگاه مينبي يدقت و تأمل م يبا اندك دهد، يآدم و حوا نام گناه م يخطا
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گناه و هبوط، آتش شوق و آه پر از فخر او را روشن كرده  نيهم. نداردرا ماج نيا
از  يدغدغه شاعر، دور. گناه آدم و حوا را محو كند تواند يكه م ياست؛ آه

 هيما«اسـت و  ارياز  يغـم او غـم دور. ستين يموطـن اصل در جايگاه بهشـت
حالت قبض بر  گويي ،غزلاين  در ».آنجاست دلدار كه جاستآن يلـد خوش

آه پرسوز  قرار، يناآرام و ب ار،يو د اريبه  دنيرس يبرا ،شاعر غالب شده است
شاعر  يابيم كه ميهايي در با توجه به نشانه. كند يم ياشك جار ليو س آورد يبرم
 زيرا ؛ستين يعالم خاك نياز هبوط در ا اندوهدغدغه او  .است اري يكو ميمق
 گاه اگر غلبه گاه. اري كوي جا و همه» هست بيحب يهرجا كه هست پرتو رو«

در مورد حافظ  م،يكن يتلق يقبض و بسط عرفان مبتواني را بر سالك سكون و شور
  :غلبه با بسط و وجد است تا قبض شتريب

  دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
  

  خلوت گزيده را به تماشا چه حاجت است
  ارباب حاجتيم و زبان سؤال نيست

  

دادند اتميظلمت شب آب حواندر آن     
)256 :1388حافظ شيرازي (  

 چون كوي دوست هست به صحرا حاجت است
 در حضرت كريم تمنا چه حاجت است

)112: همان(  
  

  جهينت

 -ياسيس ،يآن را در شعر حافـظ در سه بخـش فرد هاي و مؤلفه ينوستالژ
 يتنـگ دل هاي جلوه ،يدر بخش فرد. كرد يبررس توان يم يو عرفـان ،ياجتمـاع

ه دياز معشوق د يو دور ،وطن محبوب شاعر ،رازياز شـ يو غم غربـت در دور
 گرياز د رفته ستو عمر از د يو حسرت جوان زانياندوه مرگ عز. شود مي

   .بايد به آن توجه كردبخش  نيكه در ا است  يمسائل
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حاكمان ظـالم، رواج  تيحاكم ،ياسيس ثباتي يب ،ياجتماع -ياسيدر بخش س
 يجمله مسائلاز و رسوخ آن در اقشار مهم اجتماع گري يو سلـــطـه قشر اير

 .گذشته را فراهم كرده است ادكرديشاعر و  قياست كه موجبات تأثر و اندوه عم
 يراه ،است دهيد شكني و پيمان انتخي واعظ و زاهد از بارها حافظ جاكهاز آن

 دهيبرگز اريو وصال هبوط و تنعم بهشت  يمجزا نسبت به ماجرا يجدا و نگرش
و دوزخ  امتيمثال در برابر واعظ كه از بهشت و نعمات آن و هول ق يبرا ؛است

بازگشت نه هوس  نيدر نگرش به ا ،»اصل واكنش« هيبر پا د،گوي يسخن م
دوست به فردوس  ياو با خاك كو. بهشت دارد و نه هول و هراس از دوزخ

طور  به .او را در دوزخ پسندد، نظر بر چشمه كوثر ندارد نگرد و اگر دوست ينم
 ندهيبه آ ديهمراه با ام ودر غزل حافظ غالباً سازنده  يگفت نوستالژ ديبا كلي،

روزگار خوش  ديتجد يشاعر در پ. است نه بازدارنده و همراه با ركود و انفعال
  .افكنددر» نو يآدم«و » نو يعالم«طرح  كوشد ياست و م نيشيپ
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