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 یشنـاختفصـلنامة ادبیات عــرفانـی و اسطـوره
 (501تا  364)از صفحه  45 بهارـ  70 ـ ش 39س 

 

در عرفان با تکیه بر شعر حافظ« هنر»واژة  شناسیمفهوم  
 

 دکتر حیدر قلیزاده* ـ فرهاد محمدی**
 یفارس اتیزبان و ادب یدکتر آموختةـ دانش جانیآذربا یمدن دیدانشگاه شه یفارس اتیزبان و ادب اریدانش

جانیآذربا یمدن دیدانشگاه شه  

 

 چکیده
متون کهن در معانیِ گوناگونی به کار رفته و در تمام انواع متون ادبی هر صفت و واژة هنر در 

مفهومی که جنبة مثبت داشته با عنوان هنر بیان شده است. این واژه در حماسه بر هر عمل و 
صفتی که دارای ارزش و در ارتباط با آیین پهلوانی و حماسی بوده، اطالق شده است. خالقان 

اند. به اند مفهومی را برجسته جلوه دهند، آن را هنر نامیدهخواسته نایی نیز هرگاهآثار تعلیمی و غ
گونی وناواژه نیست، بلکه گ شود، ناشی از خودرسد مفاهیمی که از این واژه برداشت مینظر می

 موضوعی است. معنایی آن، نتیجة بافت
عرفان نیز وجود دارد، برای  ربر معانی رسمی و عامی که در غی در عرفان هم واژة هنر عالوه

اند، به کار رفته است. در شعر حافظ هنر در چند معانی خاصی که شاعران عارف مدّنظر داشته
 مفاهیمی که در عرفان معنا به کار گرفته شده است: عشق، رندی، نظربازی، توکّل، غم و دیگر

هنر به عمل  در شعر حافظ، اطالقترین نکتة مورد بحث اند. امّا مهماند و هنر دانسته شدهمهّم
است. در این نوشتار نخست به واژة هنر در « اهل هنر»سیر و سلوک و اشاره به عارفان با عنوان 

 پردازیم.کنیم، سپس به معنای خاصّ آن در شعر حافظ میمی متون کهن اشاره
 

 هنر، عرفان، بافت، حافظ، شعر. :هاکلیدواژه
 

 36/05/3146تاریخ دریافت مقاله: 
 04/35/3146تاریخ پذیرش مقاله: 

 
*Email: gholizade2002@yahoo.com )نویسنده مسئول( 

**Email: mohammadifarhad65@gmail.com 
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ـ  شناختیفصلنامة ادبیات عرفانی و اسطوره/  350  یـ فرهاد محمد زادهیقل دریحــــــــــــــــــــــ

 مقدمه

های ایرانی ( ریشه در زبان سنسکریت و زبانhu-narشناسی واژة هنر )از نظر ریشه

در ایران باستان به معنی « هو»در هندی باستان یا « سو»باستان دارد و از دو جزء 

به معنی مرد، زن یا در کل آدمی تشکیل شده است. « نره»یا « نر»نیک و خوب و 

( درآمده که hunarترکیب هونر در زبان فارسی میانه یا پهلوی به صورت هنر )

البته در متون ( 3156: 1، ج3156)ر.ک: رضی  .معنی لغوی آن انسان کامل و فرزانه است

دستی و مهارت، چابکی و چاالکی ن واژه در معانیِ توان و قوّت، چیرهای (3)اوستایی

های اوستا فرهنگ واژههمچنین در  (645 ،505: 3181)رایشلت  .نیز به کار رفته است
( معانیِ هنر، خوبی و دالوری ذکر شده است. در hunaraذیل واژة هونر ) (3164)

شده که معنای واژة هنر در بیان  (5)(Dnbاز کتیبة ) 97جای دیگر با توجّه به بند 

ت نیز آمده اس برهان قاطعبوده است. در فرهنگ « مهارت و چیرگی»فارسی باستان 

( به معنی عظمت، استعداد و قابلیت است که در هندی hunara)اوستا که هنر در 

 )معین .به معنای زیبا و قشنگ بوده است sundaraو در سنسکریت  sûnaraباستان 

3156 :5183)(1) 
شناسی و ترکیبِ اجزا، تصوّر بر این است که معنای این واژه با توجّه به ریشه

دین جا چن االسرارکشفدر اصل با فضایل و کماالت مرتبط بوده است. میبدی در 
آورده و در « زکوة»و « تزکّی»، «زکّی»را برای معادل فارسی و ترجمة « هنری»واژة 

اوفتَدَت که پاک و »نوشته است:  (38 )النازعات/ «؟هَلْ لَکَ إِلَى أَنْ َتزَکَّى»ترجمة آیة 
 «بالل مسلمان بود پاکدین و هنری»و دربارة بالل حبشی گفته است: « شوی؟ هنری

با  در معنای پاک« هنری»کاربرد واژة  (9)(118: 3155، به نقل از شعار 731: 30، ج3185)
معنای حاصل از ریشة این واژه یعنی انسانِ پاک، نیکو و خوب یکسان است. 

چه امروزه وجود شناسی این واژه بر این موضوع داللت دارد که برخالف آنریشه
ن انسانی که در متو مفاهیمِ مربوط به فضایل و کماالتدارد، کاربرد آن در معانی و 
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ـ 45ـ بهار  70ـ ش 39س   353 /بر شعر حافظ هیدر عرفان با تک« هنر» ةواژ یشناسمفهومــــــــــــــ

 

 

رد، کاربرد حقیقی بوده و به مرور زمان خون ادب فارسی نیز بسیار به چشم میکه
این  شناسیبرای اطالق به فن و صنعت کاربرد مجازی پیدا کرده است؛ چون ریشه

کاربرد مجازی  راهو صنعت مرتبط نیست و جز از  واژه چندان با معنای فن
 توانسته است بر این مفهوم داللت داشته باشد.نمی

ت و رفته اسبه کار می« عیب» در مقابل« رهن»که در گذشته واژة با توجّه به این
نیز چیزی در حدود کمال و « هنر»معنای عیب نیز نقص و کاستی بوده، معنای 

 فضیلت بوده است:
 گر ترشّح بیشتر گردد ز غیب

 
 نه هنر ماند در این عالم نه عیب 

(5050/ 3/ 3151)مولوی   
است که در معانی  به هر حال واژة هنر در ادبیّات فارسی از جمله واژگانی

ای که هر نوع صفت، عمل و فعالیّتی که جنبة فراوانی به کار رفته است. به گونه
ده خوانده ش« هنرمند»بیان و دارندة آن صفت و معنا نیز « هنر»مثبت داشته با نام 

است. کافی است به مواردی در آثار نظم و نثر کالسیک مراجعه کرد تا مشخص 
صفاتی که این واژه برای آنها استعمال شده، چه اندازه  شود که دایرة مفاهیم و

گی و دگسترده است. در متون کهن ادب فارسی از فضایل انسانی گرفته تا نویسن
اند. از این گوناگونی معنایی واژة معرفی شده« هنر» دلیری و رزم همگی با عنوان

گوناگون  تاً معانیـ واژة هنر ذا3آید: مهّم به دست می در متون کهن دو اصل« هنر»
مفهومی  تواند به هر معنا وای است که میندارد، بلکه ماهیّت این واژه به گونه

های گوناگونی این واژه برآمده از بافت و موقعیّت ـ معانی متعدّد5نسبت داده شود؛ 
 (7))حال و مقام سخن( است که در آنها به کار رفته است.

 

 پیشینۀ تحقیق

ته در آثار ادبی گذش« هنر»پیش از این، چندین تحقیق به صورت مقاله دربارة واژة 

 در رابطه با معانی گوناگونی است که با عنوان هااین تحقیق بیشتر است.انجام شده 
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ـ  شناختیفصلنامة ادبیات عرفانی و اسطوره/  355  یـ فرهاد محمد زادهیقل دریحــــــــــــــــــــــ

ه نویسند« هنر در شاهنامه». در مقالة اوّل با عنوانِ به کار رفته است شاهنامههنر در 

ر مجموع به صورتِ مفرد، جمع و سایر ترکیبات وصفی و بیان کرده که واژة هنر د

 (65: 3189)فالحی  .مرتبه در این اثر تکرار شده است 937مصدری، 

، عالوه بر اینکه «معانی مختلف هنر در شاهنامه» در مقالة دوم با عنوان

ای بندیمتعدّد این واژه ذکر شده، دسته معانی دادن های زیادی برای نشانمثالدشاه

راساس ا واقع شده است. بنیز راجع به این معانی صورت گرفته که بسیار مفید و بج

فته بیت به کار ر 915بندی واژة هنر که طبق گفتة نویسندة مقاله جمعاً در این دسته

مواردی  -3گیرد: است، با توجّه به میزان وضوح معنایی آن در سه دسته قرار می

 -5بیت(؛ 305سی، معنای آنها واحد است )که با توجّه به صراحتِ بیان فردو

ها، صفاتی را به عنوانِ مصداق مواردی که فردوسی هنگام وصفِ یکی از شخصیت

معنی آنها دقیقاً مشخص نیست مواردی که  -1مورد(؛ 37دهد )ها نسبت میهنر بدان

اینکه  (545 - 541: 3170)یمینی بیت(  136) .توانند بر هر معنایی حمل شوندو می

معنای واژة هنر مشخص است و در بعضی جاها  شاهنامهدر بعضی جاها در 

ای مربوط است که واژه در آن به کار رفته است. مشخص نیست، به بافت و زمینه

نیز نخست مخاطبانِ هنر را بر حسب طبقة « هنر در شاهنامه»نویسندگان مقالة 

ا معانی و کاربرد آن راند، سپس بندی کردهاجتماعی افراد به صورت درصدی طبقه

هنر در » ای با عنوانشعار نیز مقاله( 567 -557: 3143)پرنیان و دیگران  .اندنشان داده

 نوشته که در آن به معانی واژة هنر در آثار سعدی اشاره کرده است.« سخن سعدی

ای گردآوری شده است، در های آن با روشِ کتابخانهدر این پژوهش که داده

ایم، سپس دربارة کاربرد آن در انواع ادبی یابی کردهرا ریشه« هنر»آغاز واژة 

له نیز ایم. در بخش اصلی مقا)حماسی، تعلیمی و غنایی( بسیار مختصر توضیح داده

پس از اشاره به جایگاه این واژه در عرفان، مفاهیم و معناهای آن را در شعر حافظ 

 ایم.بررسی کرده
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ـ 45ـ بهار  70ـ ش 39س   351 /بر شعر حافظ هیدر عرفان با تک« هنر» ةواژ یشناسمفهومــــــــــــــ

 

 

در عرفان و آثار عرفانی در همان « هنر»ا واژة برای اینکه مشخّص شود که آی

رت دارد ضرو ،معنایی به کار رفته که در متون و انواع ادبی دیگر به کار رفته است

عرفانی نیز بررسی و تحلیل شود. با این پژوهش تا حدودی  که این واژه در بافت

آن را  عارف ر عرفان چه معنایی دارد و شاعراند« هنر»شود که واژة مشخّص می

 اند.در چه مفاهیمی به کار برده

 

 نگاهی به واژة هنر در متون انواع ادبی

نوع واژگانی است که با نسبت دادن آن به صفات و معانی متعدّد از آن « هنر»واژة 

د کرد؛ از این رو در انواع مختلف ادبیات های معنایی نامحدودی تولیتوان گزارهمی

دوره متناسب با نوع ادبی و  کار رفته و در هر گوناگونی به کالسیک، در معانی

ای نمونه در ادب حماسی خاصّی داشته است. بر وزة معناییرایج، ح بینیجهان

هنر  افکنینیزه»، «پهلوانی هنر است»یافت:  هایی از این دستتوان گزارهفراوان می

یا و ح ای که از نوشتن و نویسندگی تا شرم و؛ به گونه«عدالت هنر است»، «است

 اند:نامیده شده« هنر»نژاد همگی 
 موی بُد در نهان هنرمرا از 

 
 ها ز دیدار او بگذردهنر

 
 هنر که ما را مکش تا یکی نو

 نوشتن به خسرو بیاموختند

 

 به فرهنگ پرور چو داری پسر

    

 که آنرا ندیدی کس اندر جهان 

(3116: 3180)فردوسی   

 همان شرم و آزردگی و خرد

(110)همان:   
 بیاموزی از ما ِکت آید به بر
 دلش را به دانش برافروختند

(35)همان:   

هنرنخستین نویسنده کن از   
(961: 3179)اسدی   
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ـ  شناختیفصلنامة ادبیات عرفانی و اسطوره/  359  یـ فرهاد محمد زادهیقل دریحــــــــــــــــــــــ

رود جمله واژگان پرکاربرد به شمار میبه همین سبب این واژه در حماسه از 

ن سیار گسترده است. امّا ایآن ب اگون به کار رفته و دایرة معناییگون که در معانی

 ارچوب محسوساتمتعدّد با توجّه به اینکه زمینة حماسه عینی است، در چه معانی

 (6)موضوعی با حماسه و مسائل مربوط بدان قرار دارند. و در ارتباط

به صفات و مفاهیم زیادی نسبت « هنر»در ادب تعلیمی نیز همانند حماسه واژة 

زهد هنر »، «ی هنر استنکونام»های بسیاری به دست آمده است: داده شده و گزاره

 و جز آنها:« است
 چون نام بد و نیک همی از تو بماند

 
 پس به ز نکونامی ما را هنری نیست 

(300: 3188)سنایی   

 العینقرةنقل است که صادق را گفتند: همه هنرها داری، زهد و کرم باطن و »

 (55: 3181)عطار « خاندانی.

و  «عشقبازی هنر است»، «زیبایی هنر است»در ادب غنایی باز بر همین منوال: 

 جز آنها:
 در خطّة این خط مجازی

 
هنری است عشقبازی نیکو   

(587: 3157)جامی   

ـ عاشقانه، حماسه و عرفان به حکمی، غنایی  ـهای تعلیمی هر یک از حوزه

شوند که فضای حاصل از دلیل ماهیّت متفاوت، بافت و زمینة خاصّی محسوب می

 ها جهتمانند هنر( در هر یک از این حوزهشود بعضی از واژگان )آن باعث می

تی که جز با توجّه به باف« هنر»واژة  ی داشته باشند. تعیین معنای دقیقخاصّ معنایی

ه به است کاین واژه  ن است. علّت این امر نیز سیّالیتدر آن به کار رفته، غیرممک

وعی موض معیّنی ندارد. این بافت تنهایی و خارج از بافت موضوعی، معنا و مصداق

ادبیات  کند. مثالً درفضای کلّی واژة هنر را معیّن میمعنایی و  است که جهت

های مختلف برای تمام صفاتی به کار رفته است که مدحی این واژه در موقعیت
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ـ 45ـ بهار  70ـ ش 39س   357 /بر شعر حافظ هیدر عرفان با تک« هنر» ةواژ یشناسمفهومــــــــــــــ

 

 

. اگر موضوع سخن، شجاعت و اندو نویسندگان به ممدوح نسبت داده شاعران

ممدوح بوده این واژه برای هر عمل و صفتی که به نحوی با شجاعت و  دالوری

رزنی افکنی، زورِ بازو، شمشیه کار رفته است )تیراندازی، نیزهدالوری ربط داشته، ب

سنده واژة هنر را چه زمینة بحث، بذل و بخشش بوده، شاعر یا نویو ...(. یا چنان

ع ار برده است. بنابرین، این موضوهای مربوط به این معنی به کدر صفات و خصلت

این واژه در هر یک از ادبیات مدحی،  یّتمسلّم است که جهت معنایی و ماه

هر یک از انواع  اوت است. اگرچه واژة هنر در متونتعلیمی، غنایی و عرفانی متف

ر هر دهد، امّا دادبی به کار رفته است و در بیشتر موارد معنای فضیلت و کمال می

ت گیرد، متفاوای که بدان تعلّق میاین فضیلت و حوزه واع ادبی مصداقیک از ان

 است.

متعدّدی که واژة هنر برای آنها به کار برده  در ادبیات فارسی مفاهیم و معانی

تک آنها کار گسترده و بردن تکند که شمارش و ناماآن چنان فراوانشده، 

ا بندی کرد. بهای مشخصی دستهگونهتوان آنها را در فرسایی است. امّا میطاقت

توجّه به اینکه از همان اوایل شعر فارسی، واژة هنر در کنار معنای امروزین یعنی 

در جنبة دیگری نیز  (5)کسب توانایی و مهارت در فنی )تخصص در فن ظریف(،

توان شود، به کار رفته است، میایص فردی و فضایل درونی مربوط میکه به خص

ونه، دو گ این واژه در این ی به دست داد که با قرار گرفتن تمام مفاهیملّدو گونة ک

. صفات، فضایل و کماالت انسانی که در جنبة 3مشخصی حاصل شود:  تفکیک

. در معنای خاصِّ امروزین یعنی فن و مهارت در عملی که 5گیرند؛ ذهنی قرار می

 نمود عینی دارد:
 بود از ندمای شه جوانی

     
 

هنری تمام دانیدر هر    

(538: 3161)نظامی   
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ـ  شناختیفصلنامة ادبیات عرفانی و اسطوره/  356  یـ فرهاد محمد زادهیقل دریحــــــــــــــــــــــ

 واژة هنر در عرفان

معنای عام و متداول، بار معنایی خاصّی نیز پیدا  واژة هنر در آثار عرفانی عالوه بر

ه عارفان از این واژآن متفاوت است. مفاهیم و معانیی که  کرده که با سنّت معنایی

در واقع الهیاتی دارد؛  ـ عرفانی اند، حوزة جدیدی است که ماهیّتدر ذهن داشته

 و شود برای معانی و مفاهیم عارفانه، عاشقانه، الهیای میاین واژه در عرفان نشانه

هنر در عرفان چیزی است در حدود کسب مقامات  جز آنها؛ از این رو معنای کسب

متون  ی عام و متداول که در انواع دیگرمعنوی و درجات کمال. واژة هنر در معنا

اجتماعی و دنیوی  شود که با زندگیکاربرد دارد، به هنرهایی اطالق میادبی نیز 

هنری اشاره دارد که دارای  نسان مرتبط است؛ امّا معنای خاصّ عرفانی آن به نوعا

کند، از نظر بُعد آسمانی است. از این رو، هنر در عرفان چون بُعد جدیدی پیدا می

. 5)= اکتسابی/ ظاهری(؛  ینی و دنیوی. هنر زم3شود: ماهیتی به دو نوع تقسیم می

دارد و ای هنر آسمانی و الهی )باطنی/ معنوی(. نوع دوم که در عرفان اهمیّت ویژه

 مورد توجّه واقع شده، هنر انسان در رسیدن به معرفت حقیقی و طی سلوک جهت

چه اهمیت دارد، اطالق مهّم و آن در واقع موضوع (8)وصال به حقّ و حقیقت است.

قیقت و معرفت خداوند است ح هنر به عمل سیر و سلوک عارفان و شناخت واژة

ویژه حافظ نمودار شده است. این نوع کامالً بُعد الهی عارف به که در شعر شاعران

ود. هنر شو متافیزیکی دارد و به رابطة انسان با عوالم روحانی و ماورائی مربوط می

شود ز حالت عینی و محسوس خارج میو ا کنددر این جنبه فلسفة خاصّی پیدا می

 گیرد.معنوی به خود می ـو رنگ متافیزیکی و ذاتی 

ی شود با این مطلب که تعالهنر باعثِ کمال و تعالی انسان میاینکه گفته شود 

شاعران  در شعر (4)و کمالِ انسان هنر است، دو موضوع کامالً جدا از هم است.

 ،شودر در معنای خاصّ به کار گرفته میهنویژه حافظ، وقتی که واژة عارف، به
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ـ 45ـ بهار  70ـ ش 39س   355 /بر شعر حافظ هیدر عرفان با تک« هنر» ةواژ یشناسمفهومــــــــــــــ

 

 

یک نوع هنر است و هر منزل و مقامی که عارف  الهی منظور این است که معرفت

 شود.او محسوب می ، هنرکنددر رسیدن به معرفت الهی و وصال حقّ طی می

معنوی و روحانی مطرح است، تکیه بر  در عرفان هنگامی که سخن از سلوک

اجتماعی( همچون دانش، طاعت و جز آنها نه  ـی )دنیوی هنرهای ظاهری و رسم

در این مسیر شخص هر شود. هنری است، بلکه نوعی حجاب محسوب میتنها بی

ان . بدین معنا که انستر استعرفانی نزدیک هنری کند، به هنر خاصّبی اندازه اظهار

و دنیوی شود که خود را از هنرهای زمینی هنر آسمانی و الهی می زمانی صاحب

عالم و  پاک کند. هنرهای زمینی در درک عالَم الهی کارآیی ندارند؛ برای درک این

خود آن الزم است. هنرمند واقعی در عرفان کسی  حقایق آن هنرهایی از جنس

هنر الهی،  آنها را رها کرده است؛ در نتیجه است که چشم به هنرهای خود ندارد و

 هنری از هنرهای زمینی است:بی
 هنری آمد اندر این درگاهچو بی هنر

 

 هر آن کس کو هنر را ترک گوید

 

 هنروران ز چه شادیت؟ چون نه زین نفرید 

(517: 5، ج3161)مولوی   

 ز بهر تو، هنرمند عظیم است

(506: 3)همان، ج  

 در نظر موالنا معرفت حقیقی هنر واقعی است که با عدم توجّه به ظواهر و عدم

ه دلیل اینکه شود. بتکیه بر هنرهای ظاهری چون تقوا، دانش و جز آنها محقّق می

غرور، خودبینی و هوشیاری را به همراه دارد، در عرفان  تکیه بر هنرهای خود

تواند گوهر معرفت روحانی را درک کند. هنرمندی که دیده در هنر خود دارد، نمی

ز هنرهای دنیوی پاک کند. وقتی خود را چون صدف ا هنر عارف آن است که دل

دریافت هنر آسمانی )گوهر  نقش شد، مستعدعارف از هنرهای دنیوی ساده و بی

 شود:معرفت( می
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ـ  شناختیفصلنامة ادبیات عرفانی و اسطوره/  358  یـ فرهاد محمد زادهیقل دریحــــــــــــــــــــــ

 خواهم که در دلبر نظر داردیکی گولی همی

 دلی همچون صدف خواهم که در جان گیرد آن گوهر

 

خواهم هنرمندی که دیده در هنر داردنمی   

پندارد گهر دارد خواهم کهدل سنگین نمی  

(78: 5، ج3161مولوی )  

کنند تا به وسیلة آنها ها و نواقص کسب میدر دنیا هنرها را برای دوری از عیب

ه تنها نشانة کمال نیست، بلک این نوع هنرها نه کمال برسند؛ امّا در عرفان داشتنبه 

یاری ششوند و هوهوشیاری فرد می و کاستی است. هنرهای دنیایی باعثعیب  عین

از این رو، هوشیاری در عرفان  .خبری از عوالم الهی را به دنبال دارددر دنیا نیز بی

 شود:ترین عیب محسوب میبزرگ

 عیبیصیاد هنر گشته پی بیهمه 

 

 همه عیبید چو در مجلس جان هشیارید 

(398: 5)همان، ج  

ی حد مستی است و مفهومی در هشیار در معنای عرفانی خود، نقطة مقابل سودا

در حالی که سودا، هنر  یاری و دانش، هنرهای زمینی هستندهوش دارد. هش و ترک

 آسمانی و الهی است:
 اند که دیوانگان راهاین نور دیده

     
دهندخرند و هنرها همیسودا همی   

(384: 5)همان، ج  

، ارزشی ندارد. این در عرفان هنری که به شناخت حقیقت و خدا منجر نشود

ود: هنری شوالنا بین دو نوع هنر قائل میاز تفکیکی دریافت که م توانرا می موضوع

ود؛ هنری که موجب بدبختی و خسران شکه باعث نجات و رستگاری فرد می

 شود:هنرمند می
 سامری را آن هنر چه سود کرد
 بوالحکم آخر چه بربست از هنر
 خود هنر آن دان که دید آتش عیان

             

فن از باُب اللهش مردود کردکآن    
 سرنگون رفت او ز کفران در سقر
 نه کپ دَلَّ علی الِنّار الدّخان

(5705 - 5706/ 6/ 3151)مولوی   

ی داشته باشد و هنرمند را به عینی و یقین در اندیشة موالنا هنر باید داللت

یقینی  ترفای زمینی و دنیوی منتهی به معالیقین رهنمون کند. هنرهالیقین و حقعین

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

ـ 45ـ بهار  70ـ ش 39س   354 /بر شعر حافظ هیدر عرفان با تک« هنر» ةواژ یشناسمفهومــــــــــــــ

 

 

گونه از این رو، اگرچه در ظاهر اشخاصی که در این .شوندو درک حقیقت نمی

اصل  امّا در شوندترین افراد به درگاه خداوند تلقّی میتر باشند، نزدیکهنرها کامل

 ترین افراد هستند:دورترین و بیگانه

 تر بود او در هنرکه کاملهر 

 

 او به معنی پس به صورت پیشتر 

(3361/ 1 /3151 یمولو)  

 

 جایگاه هنر نسبت به علم در عرفان

 هستی دو ساحت وجودی دارد: بخش عقلی و بخش فراعقلی انسان همانند جهانِ

کند و ابزار او با امکانات عقلی خود امور زمینی را ادراک می .عشق( بخشهمان یا )

اگر او بخواهد به ا این بخش همان حواس ظاهری یا آستانة درک فیزیکی است. امّ

یا  ناگزیر باید بتواند بخش فراعقلی ،ادراک امور آسمانی و متافیزیکی دست بیابد

 ر نیست جز با تعطیلی یا تضعیف)اکتیو( نماید و این میسّ الفراذهنی خود را فعّ

تواند از هایی را میست که اطالعات و آگاهیا در اینجا. ادراکات حس ظاهری

 د که همان حواس باطنی او یا آستانة درک فراذهنی اوهای دل خوطریق روزنه

های تواند از دو منبع اخذ شود: آگاهیدریافت نماید. این اطالعات می ،ستا

 ،صلح ،وحدت ،های رحمانی در جهت کمالآگاهی .های شیطانیرحمانی و آگاهی

کلیات عقلی، ادراک جمال یار،  ،شناسیجهان ،خداشناسی ،خودشناسی ،معرفت

شدن به خدا و بسیاری دیگر از ادراکات  درک اناالحق، درک تن واحده، درک تسلیم

نمایی و نفوذ در دیگران و در جهت قدرت اًهای شیطانی عموما آگاهیامّ  ،است

)در افراد و اذهان و ادیان و  خوانی، ایجاد تفرقه و کثرتخوانی و شخصیتذهن

و ایجاد تضاد، ایجاد ترس و تهدید، تشویق به غمگینی و تشویق به  ...(مذاهب و

 ت.اس جز آنهاگرایی و ترویج ظاهربینی و جزء نگری، تشویق به کمیت
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ـ  شناختیفصلنامة ادبیات عرفانی و اسطوره/  380  یـ فرهاد محمد زادهیقل دریحــــــــــــــــــــــ

 نمودار دو ساحت وجودی انسان: 1جدول

 
 

 شود، به بخش فراعقلیالهی و آسمانی محسوب می مفاهیمی که در عرفان هنر

ز مربوط به بخش عقلی است. وجود انسان تعلّق دارد و هنرهای زمینی و دنیوی نی

دانند نه از راه علم. این عارف سیروسلوک را تنها از راه هنر ممکن می شاعران

های آنان واژة هنر جایگاه مهّمی ین نکته داللت دارد که در اندیشهموضوع بر ا

تر است تا در ع در عرفان عملی واضحنسبت به واژة علم دارد. البته این موضو

ن تر و نمایندة برجستة آعرفان نظری. در عرفان نظری که به علم و فلسفه نزدیک

سالکان علم دانسته و از آنها با عنوان علوم یاد  ل و مقاماتعربی است، احواابن

عربی مستقیماً حکمت حاصل از سلوک ابن( 751: 5، ج3185)قیصری  .شده است

این »در شرح آن گفته است که ارجل= پاها خوانده و قیصری  را علمعارفان 
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ـ 45ـ بهار  70ـ ش 39س   383 /بر شعر حافظ هیدر عرفان با تک« هنر» ةواژ یشناسمفهومــــــــــــــ

 

 

 ... چونودشمی است که به واسطة سلوک حاصل میاحدیت عبارت از علو حکمت

قیصری ) «عربی( علم ارجل= پاهااست، گفت )یعنی ابن سلوک و رفتن به وسیلة پاها

نمونة اعالی  عارف، الی که همین موضوع در شعر شاعراندر ح( 757: 5، ج3185

از معارفی  ظبیشتر با عنوان هنر بیان شده است. سنایی نیز همانند حاف عرفان عملی

 برد:نام می« هنر»خود کسب کرده با عنوان  که سالک در طول سلوک
 هنراهل علم خواندی نگشتی 

 
 جهل از این علم تو بسی بهتر 

(330: 3159)سنایی   

عربی علمِ ارجل)= پاها( نزد ابنشناخت و حکمت حاصل از سیروسلوک که 

ن رسد عارفان با ایشود. به نظر مینامیده می« هنر»شة حافظ و سنایی است، در اندی

احوال و مقامات را نشان دهند و آنها را زیبا معرفی کنند  د زیباییانخواستهنام می

تصوّر  .و اینکه هنر به ذوق مربوط است نه به عقل؛ چون پای استداللیان چوبین بُود

اصلی  شود در وهلة اوّل تفاوت روش این دو حوزه در درک حقیقت، عاملمی

 علم علّت و معلولی نیست، بلکه واژة هنر بوده باشد. هنر بر خالفگرایش عرفا به 

کشف و شهودی است. اساس عرفان نیز بر کشف و شهود بنا شده و علّت و معلول 

 در آن اهمیّت چندانی ندارد.

به همین  .عملی و ذوقی است نه نظری در نزد عارفان، معرفتمعرفت الهی 

ز رابطة ذوقی و شهودی است، معرفت الهی، هنر دلیل چون رابطة هنرمند با هنر نی

کردن شناخت از خدا و شود. در واقع عمل عارف در حاصلعارف محسوب می

دارند. اک هنرمند در خلق اثر هنری در روش و ماهیّت با هم اشتر حقیقت با عمل

از هم هنر و علم را در درک حقیقت  خواهد دو صنفسنایی در بیت مذکور می

 که در« اهل هنر»کند. منظور او از فرق می آنها با هم متمایز کند که حوزة ادراکی

 وقی است که حقّ و حقیقتکشف شهودی و ذ شعر حافظ نیز تکرار شده، صاحبان

اند، خدا عقل، استدالل و منطق متّکی که برعلم  دانند. اهلرا محسوس مشهود می
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ـ  شناختیفصلنامة ادبیات عرفانی و اسطوره/  385  یـ فرهاد محمد زادهیقل دریحــــــــــــــــــــــ

کنند امّا عرفا )اهل هنر( به صورت حقیقت را به صورت معقول ادراک میو 

نه با جسم و تن،  اردانسان ارتباط د س مشهود. هنر چون با جان و روحمحسو

هنر، خطا، شکّ و  . همچنین به علّت همین درک شهودیاشراقی و ذوقی است

روح در کارکرد  ندارد. سنایی در جای دیگر به همانندی هنر وای در آن راه شبهه

هنر= سرّ ربّانی دانسته است. هنر= روح و بی اشاره کرده و جان هنرمند را لوح

 روح= بدن: بدون
 ستگرچه مرد هنر بیابانی

 هنر از مرد همچو روح از تن

 

 جان او لوح سرّ ربانی است 

هنر مرده جان و زنده بدنبی  

(305: 1593سنایی )  

سواد. اهل هنر )= عرفا( چون از طریق دل و جان با بیابانی یعنی عامی و بی

 سوادی و عاریکنند، با وجود بیعالم الهی ارتباط معنوی و روحانی برقرار می

ند، کنبودن از فضل و دانش، اسرار و معانی را به صورت شهودی و اشراقی درک می

 سرّ ربانی است. لذا جان آنها لوح

ا اند تکردهشاعران عارف معنویت و اعتالی روحی را بیشتر در هنر احساس می

ست. در واژة ا پیدا« هنر»در علم. این مسئله به وضوح از واژة دلخواه آنها یعنی 

هنر مفاهیمی چون زیبایی، حیرت، تحوّل، عشق، دل، احساس، ذوق، شوق و جز 

 مچنین واژة هنر ذاتاً متضمن خصلتم وجود ندارد. هآنها نهفته است که در واژة عل

ری هنرِ انسان، یعنی صفتی که باعث برت شودبرتری و تکامل است. وقتی گفته می

دادن نهفته است و با توانستن و انجام و سرآمدی او شده است. در واژة هنر مفاهیم

تبدیل به  ستنفعل و عمل همراه است. علم بیشتر دانستن است تا توانستن. اگر دان

شود نه علم. پس هنر چون متضمن دانستن نیز است، توانستن شود هنر خوانده می

 در عرفان از علم باالتر دانسته شده است.
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 واژة هنر در شعر حافظ

واژة هنر در شعر حافظ هم برای هنرهای زمینی و دنیوی به کار رفته است و هم 

 داند. درمعنوی دارند و حافظ آنها را هنر میبرای مفاهیم و مسائلی که بُعد الهی و 

 زیر با توجّه به بافت ابیات منظور از هنر، هنرهای دنیوی و زمینی است: دو بیت
 ور دیگری به شیوة حافظ زدی رقم

 

 تادبی اساگر چه عرض هنر پیش یار بی

 

 مقبول طبع شاه هنرپرور آمدی 

(759: 3156)حافظ   

عربی استزبان خموش ولیکن دهان پر از   

(47)همان:   

این واژه در شعر حافظ مربوط به مفاهیمی است که  امّا معنای خاصّ عرفانی

ر شوند. هنعارف محسوب می د و هنر آسمانی و الهیانشاکلة عرفان را تشکیل داده

نیم، کعرفانی دارد که هر جا بدان برخورد می بدین دلیل معنای خاصّ در شعر حافظ

ام و مرسوم متفاوت است. از ویم که منظور از آن با معنای عشسریعاً متوجّه می

های خویش بهره جسته به صراحت بیتی که حافظ از واژة هنر در غزل 56 مجموع

 هاییمفاهیمی چون عشق، رندی، نظربازی و جز آنها با نام هنر و به عنوان مصداق

 از آن نمود پیدا کرده است:
 فاشگویم بازم و می عاشق و رند و نظر

 
امتا بدانی که به چندین هنر آراسته   

(154)همان:   

در میان شاعران عارف تنها حافظ چنین مفاهیم محوری را در عرفان هنر خوانده 

است. چه هنر را به معنای فضیلت و کمال و چه به معنای امروزین یعنی فن و 

وقتی چنین  (30)شوند.هایی از هنر محسوب میحرفه دانست، این مفاهیم نمونه

شوند، قطعاً سیر و حرکت راهرو جزء هنر محسوب می مفاهیم مهم و دیگر لوازمات

های هنر شود. جلوهدر رسیدن به خدا و حقیقت نیز در نظر حافظ هنر قلمداد می

مذکور آمده است، در دایرة معرفت و معنویت قرار  انسان در نظر حافظ که در بیت
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هایی از هنر آسمانی و معانی هنر را به عنوان جلوهدارند. در ادامه چند نمونه از 

 کنیم.بررسی می الهی در شعر حافظ

 

 هنر در معنای عشق

می که در شعر حافظ، معنای عرفانی هنر بدان داللت دارد و هنر ترین مفهومهم
ب یعشقی عکمال فرد است و بی شود، عشق است. عشقعارف محسوب می خاصّ

همین عشق است که در شعر حافظ معبود  ت در پیشگاهو نقص او. معیار مقبولیّ
 هنرند:انسان است و افراد فاقد آن بی هنر

 نصیب مباشبکوش خواجه و از عشق بی

 
هنریبی که بنده را نخرد کس به عیب   

(754: 3156حافظ )  

ست. الهی میسّر نی و بدون آن دریافت معنا از عالَم عشق نشانة قابلیّت فرد است
ه ب .شودتا انسان عشق نداشته باشد، معنایی از عالمِ راز بر او کشف نمی بنابراین

 شود:خاصّ انسان دانسته می همین دلیل است که در عرفان هنر
 صنعت مکن که هر که محبّت نه راست باخت

 
 عشقش به روی دل درِ معنی فراز کرد 

(351)همان:   

ل عق عشق است که برتر ازمنظور از هنرِ عشق همان رسیدن به آستان و حریم 
وجود انسان. رسیدن به این درگاه کار هر کسی  است، یعنی همان بخش فراعقلی

رسیدن به این درگاه هستند، عاری بود. در  . باید از هشیاری و عقل که موانعنیست
توان به یار متصّل شد و پیام او را دریافت و به شهود رسید. این درگاه است که می

شیار ه ری و عقلمندی در تعارض است. عاقلق مستی است و با هشیابنابراین، عش
چون بر هوش و دانش خود تکیه دارد، در عرفان خودبین و خودپرست دانسته 

شود که هشیاری خود را ترک کند و عاشق شده است؛ زمانی از خودبینی دور می
ی یدوری از خودپسندی، خودبینی و خودرا و مست شود. در نتیجه عشق متضمن

 بینی( را در پی دارد:است و دیگربینی )معشوق
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 بر هوشمند سلسله ننهاد دست عشق

     
 خواهی که زلف یار کشی، ترک هوش کن 

(957: 3156حافظ )  

ترین جلوة هنر انسان در کسب معرفت الهی که متمایز از در نتیجه محوری
 هنرهای دیگر است، همین عشق است:

 فن شریفورزم و امید که این عشق می

     
 چون هنرهای دگر مایة حرمان نشود 

(589)همان:   

امّا نه از جنس هنرهای دیگر که باعث حرمانِ  (33)داند،حافظ عشق را هنر می
شوند. غالباً منظور حافظ از هنرهای دیگر، مواردی چون شاعری، تقوا، هنرمند می

دارند. عشق، هنر دانش و جز آنها است که در زندگی اجتماعی و دنیوی نمود 
زمینی نیست، بلکه آسمانی و الهی است که منتهی به مقصود است. به همین سبب 

آنجا که کمال انسان  از»انواع هنر متمایز کرده است. در نتیجه  حافظ آنرا از دیگر
ورزیدن، برترین آید، عشقوی جز با عشق به دست نمی و هدف نهایی آفرینش

 (531: 3183)یثربی « هنر انسان است.
با توجّه به اینکه یکی از معانیِ اصلی هنر، عشق است، هر کس عاشق باشد، 

کند یبین نیست بلکه سعی معشق، عیب یب ببیند. از این رو، دارندة هنرتواند عنمی
است:  هنربین است، بیصدق محبت را ببیند. آنکس که عیب در ورای گناه، کمال

 خبر از عشق و عاشقی.هنر= بیبی
 کمال صدق محبت ببین نه نقص گناه

 
هنر افتد نظر به عیب کندکه هر که بی   

(515: 3156)حافظ   

 

 هنر در معنای رندی

در شعر حافظ، رندی است. رندی هنر عرفانی جلوة دیگری از هنر آسمانی و الهی 

اشخاص دیگری چون زاهد، محتسب، فقیه  مورد نظر حافظ است که در مقابل هنر

. حافظ است ن کسی که رندی را تعریف کرده خودگیرد. بهتریو جز آنها قرار می
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که محتسب داند شبیه نفاق محتسب. همچنانرندی را نوعی نفاق و زرق می»او 

بادة انگوری است و کسی چنین گمان مستی در حق او ندارد، رند نیز در  مست

باطن خویش مستِ جمال آفتاب یار است، امّا ظاهر و خرقة او کسی را به باطنش 

 (85: 3185زاده )قلی« نماید.راه نمی

 ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز

 
 مست است و در حق او کس این گمان ندارد 

(763: 3156)حافظ   

رٌ ریا، محتاج و فقیسوز، بالکش، رازدان، بیرندان در شعر حافظ عاشق، عافیت

غرور  بینی، تکبّر والی اللّه و جز آنها هستند که از رذایلی چون خودبینی، مصلحت

رند هنرمندی است که اعمال و صفات او به طور کلی کنند؛ از این رو دوری می

رند در این است که ظاهر را با باطن جمع  تجسّم هنر مورد نظر حافظ است. هنر

و در بلکه ا افتدکدام نمیدهد و در دام هیچکند؛ واقعیت را با حقیقت پیوند میمی

گراید و نه به چپ؛ زیرا هر دو مضلّه صراط مخلصینی است که نه به راست می

در  (36خطبة /البالغةنهج)« الجادّة  و الطریقُ الوسطی هی  مضلّة  الیمینُ و الشمالُ »است: 

 زاهد قرار دارد. در شعر حافظ زاهد نمونة اشخاصی هنریرند، بی مقابل هنرمندی

خود تکیه دارد؛ به همین سبب مغرور و  است که بر هنرهای زمینی و دنیوی

بیند، همواره هنر میخودپسند است. امّا رند چون در پیشگاه خداوند خود را بی

 یابد:می آستان ربوبی خود را محتاج
 زاهد غرور داشت سالمت نبرد راه

     
 رند از ره نیاز به دارالسالم رفت 

(355: 3156)حافظ   

 اندیشة حافظ است که در آن تسلیم خواست رندی بدین سبب هنر عرفانی در

 بودن بر همه چیز حاکم است و خودبینی و خودرائی وجود ندارد: خدا
 در دایرة قسمت ما نقطة تسلیمیم

 خود و رای خود در عالم رندی نیستفکر 

     

 لطف آنچه تو اندیشی، حکم آنچه تو فرمائی 

 کفرست در این مذهب خودبینی و خودرائی

(740)همان:   
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پیوند معنایی دارند و عاشق همان رند است و « رندی»و « عشق»در شعر حافظ 

 شود:رند همان عاشق. صفای دل نیز با عشق و رندی حاصل می
 راه به رندی نبرد معذور استزاهد ار 

 

 نفاق و زرق نبخشد صفای دل حافظ

     

 عشق کاری است که موقوف هدایت باشد 

(509: 3156حافظ )  

 طریق رندی و عشق اختیار خواهم کرد

(357)همان:   
 

 هنر در معنای نظربازی

 داند:حافظ نظربازی را همانندِ عاشقی و رندی، هنر می
 گویم فاشمیعاشق و رند و نظربازم و 

     
امتا بدانی که به چندین هنر آراسته   

(154)همان:   

 ودداند و مقصهر کسی نمی آید که او نظربازی را کاراز این گفته چنین بر می

رود، متفاوت است. قطعاً نظربازی حافظ واژه می او با تصوّری که از معنای ظاهری

ردیف عشق هم« هنر»روحی و کمال و رشد است که او آنرا با عنوان  متضمن تعالی

حافظ نه تنها به دور از هوا و هوس نفسانی و  و رندی آورده است. نظربازی

شهوانی است، بلکه با حظّ روحانی و کسب معنویّت همراه است. با توجّه به اینکه 

مقصود نهایی، درک ( 335: 3183)یثربی « دانند نه هدفعرفا نظربازی را وسیله می»

ها و حُسن عالوه بر اینکه ست؛ چون درک زیباییا جمال الهی و تأمّل در صنع خدا

آگاهی نیز است. به شود، نشانة دلقدرت و جمال و جالل خالق منتهی می به درک

 داند:از اسرار و رموز آن را حیران می خبرانهمین دلیل است که حافظ بی
 خبران حیرانندازی ما بیدر نظرب

     
 من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند 

(595: 3156)حافظ   
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، 3185المی )استع« .نظربازیِ حافظ درک زیبایی و ستایش زیبایی است»بنابراین 

شود و نظربازی به معنای عشقبازی و مهرورزی عشق با نظربازی آغاز می (754: 3ج

 است.

 

 تسلیمهنر در معنای توّکل و 

 تقوی و دانش در بیت زیر توکّل به عنوان هنر عرفانی و آسمانی راهرو در مقابل

 شوند، قرار گرفته است:که هنرهای زمینی محسوب می
 تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافری است

     
 راهرو گر صد هنر دارد توکّل بایدش 

(195: 3156)حافظ   

زاهدان و فقیهان. عارف نباید بر این هنرها تقوی و دانش هنر است، امّا هنر 

بر  سلوک است. وقتی عارف در طی این نوع هنرها گرفتنتکیه کند. هنر او نادیده

ر شود. دکند، از هنر دیگری به نام توکّل برخوردار میچنین هنرهایی تکیه نمی

 مقابل تقوی و دانش است، نتیجة اظهار واقع توکّل چون از نظر مفهومی نقطه

هنری عارف است. در عرفان معرفت الهی، حاصل ندیدن عقل و فضل خویش بی

خودبینی است. در چنین حالتی عارف به  است. ترک عقل و فضل خویش، ترک

 ست:ا جای خودبینی، خدابین است و به جای خودنمایی، خدانما
 ینیمعرفت نشتا فضل و عقل بینی، بی

     
رستی ات بگویم، خود را مبین ویک نکته   

(738)همان:   
 

 هنر در معنای غمِ عشق

 زمانی که عشق باشد، غم نیز قرین اند؛ تادر شعر حافظ غم و عشق الزم و ملزوم

طلبان همواره حافظ را از عشق بر آن است. با توجّه به این قضیه است که عافیت
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عشق در  اند امّا برای خود حافظ هنراند و زبان به شماتت او گشودهحذر داشته

 همین غم است:
 ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق

 

 برو ای خواجة عاقل! هنری بهتر از این 

(983: 3156حافظ )  

 هامغ در واقع آن نوع غمی که در شعر حافظ مثبت و پسندیده و متمایز از دیگر

شود، غمِ عشق است. بر خالف این نوع غم که نشانة ست و هنر محسوب میا

های دنیوی و اجتماعی که ناشی از تعلّق و کمال و معرفت است، غم پختگی و

د. غمِ کنمعرفتی داللت میدلبستگی به امور مادّی و دنیوی است، بر خامی و بی

لی عشق چون غمِ هجران از معشوق و دوری از حّق و حقیقت است، با حسّ تعا

به همین دلیل  .خاطر و حضور قلب در پی دارد و معنویّت همراه است و جمعیّت

 داند:یار می وجود و حقایق هستی را از غمِ عشقخود از  است که حافظ معرفت
 اول ز تحت و فوق وجودم خبر نبود

     
دان شدمغم تو چنین نکته کتبدر م   

(184)همان:   

آوردن به درگاه خدا غمِ عشق چون موجب رقّت و تلطیف روح و باعث روی

داند که سلطان ازل شود، حافظ آنرا گنجی میفرد میو احساس حاجت و نیاز در 

 به عنوان موهبت به انسان عطا کرده است:
 سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد

     
 تا روی درین منزل ویرانه نهادیم 

(999)همان:   
 

 هنر در معنای حکمت

هر چیز، هنر آن  هایش خالی از حکمت نیست. حکمتهر چیزی با تمام بدی

در معنای « می»شود )حکمت وجودی(. حکمتِ می نیز هنر آن است. محسوب می

اش مذموم است، امّا میِ حقیقی و مورد نظر عارفان سرشار از حکمت است. ظاهری
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ـ  شناختیفصلنامة ادبیات عرفانی و اسطوره/  340  یـ فرهاد محمد زادهیقل دریحــــــــــــــــــــــ

به  ،بنابراین .خبرندبینند و از باده و میِ حقیقی بیمردمِ عامّی تنها ظاهر را می

 اند:شراقیات آسمانی و الهی است، پی نبردهحکمتِ می که الهامات و ا
 عیب می جمله چو گفتی هنرش نیز بگو

     
 نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند 

(513: 3156حافظ )  

با ریا و ظاهرسازی  می و مستی چون ترک خودبینی و خودپرستی است،

)مستی و  حکمتِ می برمالکنندة رازها و نیّات است ،بنابراین .سازگاری ندارد

ور و درمان غر نوشی و مستی بدین سبب هنر است کهراستی(. در شعر حافظ باده

سرّ حکمت، نجات از وسوسة عقل، رسیدن به یکرنگی و دوری  خودبینی، بازگویی

 آن است. و خودفروشی در گرو از غبار زرق

 

 هنر در معنای کرم و انسانّیت

بودن کردن و انسانکند، کرممعرّفی میاز دیگر مفاهیمی که حافظ آن را هنرِ عرفانی 

 است:
 کن که نه چندان هنر است رندی آموز و کرم

     
 حیوانی که ننوشد می و انسان نشود 

(589)همان:   

کنند؛ امّا برای حافظ شمارند و بدان افتخار میمی را هنر می زاهدان ننوشیدن

ید؛ اان شدید، هنر کردهگوید اگر می نوشیدید و انسشدن است. او میاصل، انسان

نوشد و در کنار آن انسان نشود، هنر نکرده است. امّا اگر کسی ادعا کند که می نمی

)=  هایی از این هنرکردن، جلوهآموختن و کرمهنر است. رندی شدنانسان

 کرم در اصطالح»را چنین معنا کرده است: « کرم»الهوری شدن( هستند. ختمیانسان

در شعر حافظ ( 3960: 5، ج3156)« .ذات خود است در ذات حقّایثار و فنای 

کردن، بخشی، عذرپذیری، نیکوییپوشی، جرماهل کرم، عیب های بارزویژگی
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ـ 45ـ بهار  70ـ ش 39س   343 /بر شعر حافظ هیدر عرفان با تک« هنر» ةواژ یشناسمفهومــــــــــــــ

 

 

کردن و مکر چنین صفاتی باشد از هنر نگری و هنربینی است. کسی که فاقدزیبا

 بهره است:شدن بیانسان
 عشق است و مفلسیّ و جوانی و نوبهار

 

 پیر مغان بین که چو ما بدمنیکی 

 

 رندی حافظ نه گناهی است صعب

     

 عذرم پذیر و جرم به ذیل کرم بپوش 

(194: 3156)حافظ   

 هر چه کردیم به چشم کرمش زیبا بود

(578)همان:   

پوشبا کرم پادشه عیب  

(175)همان:   

شود، موارد خاصّ اطالق می که در آنها دقیقاً هنر به مفاهیممذکور  غیر از موارد

 کند امّا در ایندیگری نیز وجود دارد که حافظ به مقصود خود از هنر تصریح نمی

 با توجّه به بافت کالم و ارتباط با« هنر»موارد نیز کامالً مشخص است که واژة 

یش، نظر با ابیات پس و پ مورد واژگان بیت و همچنین ارتباط موضوعی بیت دیگر

 ن برای آن معنای معمولی و مرسوم قائل شد:توامعنای خاصّی دارد و نمی
 جو نخرندبرهنگان طریقت به نیم

     
عاریست هنرقبای اطلس آنکس که از    

(45)همان:   

برهنگان طریقت است، با آنچه که دیگران در نظر  یقین هنری که مدّنظر به

اده درهنگان طریقت نسبت دارند، کامالً متفاوت است. در این بیت چون هنر به ب

دانند که در آن معلوم است. برهنگان طریقت چیزی را هنر می شده، جهت معنایی

طریقت و قلندری باشد؛ بنابراین مفهومی که هنر در اینجا دارد، چیزی است  مسیر

برهنگان طریقت را تشکیل داده است، یعنی مجموعه عرفان و  بینیجهان اساسکه 

ور از هنر در اینجا هنر الهی و آسمانی است عرفان قرار دارد. منظ چه که درونهر آن

 گیرد. که مصادیقی چون عشق، رندی، اخالص و جز اینها را در بر می

 ،بنابراین و زر و زور و علم و ثروت است.رمز ظاهر و شرک  قبای اطلس

= ) )= حقیقت( و عشق و توحید برهنگان طریقت که باطن از هنر پوشاناطلس
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ـ  شناختیفصلنامة ادبیات عرفانی و اسطوره/  345  یـ فرهاد محمد زادهیقل دریحــــــــــــــــــــــ

این بیت  های حافظ در شرحبا وجود این، شارحان غزل اند.بهرهحقّ( است، بی

 اند که آیا در ارتباط معنایی با برهنگان طریقت معنیای به واژة هنر نکردهاشاره

 را به صورت« هنر و معنی»الهوری در توضیح کلّی بیت خاصّی دارد یا نه؟ ختمی

اند که هنر پی بردهرسد ایشان به نظر می( 538: 3، ج3156) .عطف به هم آورده است

ن را بدا« معنی»خود به کار نرفته است؛ به همین دلیل واژة  در معنی عام و مرسوم

اند تا نشان دهند که منظور از هنر در اینجا معنی و معرفت است. معطوف کرده

اینکه  بودن از هنر یعنیاند که عاریدکتر استعالمی نیز در شرح این بیت بیان کرده

روحانی ندارد. ایشان هنر را شایستگی و درک باطن معنی کرده و  درکی از عوالم

آراستة کسانی که معرفت عوالم آنها  رندان به ظاهر»اند که در توضیح بیت نوشته

هوای »یا در این بیت که حافظ با قرینة ( 516: 3، ج3185)« .دهندرا ندارد، ارزش نمی

 کند:اهل هنر را معرّفی می« وصال
 ای وصال است حافظار در سرت هوگ

 

اهل هنر شوی باید که خاک درگِ   

(786: 3156)حافظ   

و  نامهاین غزل معرفت»است. با توجّه به اینکه « وصال»واژة محوریِ این بیت 

ایمان و روحیة عرفان، خشوع دینی  مة حافظ است که آکنده است از روحناعرفان

واژة  جهت معنایی و حوزة مفهومی (3515: 5، ج3180)خرمشاهی  ،«و خشیت عرفانی

ی خاص به افراد« اهل هنر»ترکیب  ،بنابراین .انی و معنوی استکامالً روح« وصال»

نظور از آن ارباب معرفت و شود و ممخصوصی اطالق می ها و صفاتبا ویژگی

 عشق است. دکتر استعالمی در توضیحمیکده و  عارفان راستین حقیقت و اهل

دالن اهل هنر در کالم حافظ یعنی آگاهان و صاحب»اند: شتهنو« اهل هنر»ترکیب 

خاصّی که  هنر( 3554: 5، ج3185)« .شناسندمادّی را می که عالمی ورای این هستی

در این بیت مدّنظر حافظ است به رابطة انسان با خداشناسی و کسب معارف الهی 

و « اهل دل»، «ازاهل ر»، «اهل معرفت»، «اهل نظر»شود. در شعر حافظ مربوط می
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از نظر معنایی و مفهومی با هم قرابت دارند و تقریباً در همة موارد به « اهل هنر»

واژة هنر در  شناسیمفهوم ،از این رو ان و عارفانِ عاشق اشاره شده است.سالک

 بینی حافظ همان راز، نظر و معرفت است:جهان
 معرفت مباش که در مَن یزیدِ عشقبی

     

 ه درو هست سهل و مختصرستهان و هرچج

 

 اهل نظر معامله با آشنا کنند 

(596: 3156)حافظ   

 ز اهل معرفت این مختصر دریغ مدار

(108)همان:   

ری سن، ظاهنگرند. در شعر حافظ حُبلکه باطن را می دظاهربین نیستن هنر اهل

ه را درک نکته و لطیف باطنی و نهانی است. اشخاصی توان است امّا نکته و لطیفه

 نظر و اهل راز باشند. هنرباید صاحب و در عین حال دارند که ظاهربین نباشند

هنر است(.  نظر همان اهلچنین افرادی درک جمال و لطیفة نهانی است )صاحب

از  غیر یهاینظر واقع شود که نکتهطبع اهل هنر و صاحب تواند مقبولکسی می

 حُسن داشته باشد:
 ة غیر حُسن بباید که تا کسیبس نکت

  
نظر شودمقبول طبع مردم صاحب   

(585)همان:   

عرفانی هنر در شعر حافظ بیان شد،  مباحثی که در رابطه با معنای خاصّغیر از 

موضوعات دیگری نیز به صورت کلّی در ارتباط با هنر در شعر او نمود پیدا کرده 

 شود:میها اشاره است که به عنوان حُسن ختام بدان

 ـ ناسازگاری سرنوشت با اهل هنر:
 شکندآسمان کشتِی ارباب هنر می

    
 تکیه آن به که بر این بحر معّلق نکنیم 

(975)همان:   

 ـ هنر با حرمان همراه است و هنرمند همواره محروم است:
 عیب حرمان نیست لیکنهنر بی

     
تر کی سایلی بودز من محروم   

(559)همان:   
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ـ  شناختیفصلنامة ادبیات عرفانی و اسطوره/  349  یـ فرهاد محمد زادهیقل دریحــــــــــــــــــــــ

 عامل جالی دل:ـ هنر 
 خوردن روزروز در کسب هنر کوش که می

     
 دل چون آینه در زنگ ظالم اندازد 

(349: 3156حافظ )  
 

 نتیجه

 شود:هایی در زیر ذکر میآمده از این نوشتار به صورت گزارهنتایج به دست

ناگون گو گونی به کار رفته است. این معانیگونا واژة هنر در متون کهن در معانی

 -3رفت: حاصل حال و مقام سخن است. این واژه در گذشته در دو بُعد به کار می

هایی چون موسیقی، نقاشی، شاعری و در معنای خاصّی که امروزه نیز به فعالیّت

 -5ظریف و تکنیک بوده است.  شود. هنر در این بُعد معادل فنجز آنها اطالق می

در معانی و مفاهیم مربوط به فضایل و کماالت. گاهی واژة هنر در معنای فضیلت 

و کمال به کار رفته است و گاهی هم در معانی و مفاهیمی که جزء کمال و فضیلت 

ی مدّ ادب فضیلت در انواع مختلفشوند. البته منظور و معنایی که از محسوب می

اوت است. برای نمونه هم حافظ هنر را در معنای فضیلت به کار برده نظر بوده، متف

و هم دیگران، امّا چون هر یک فضیلت را در چیزها و مسائل مختلفی تصوّر 

هایی که واژة هنر برای آنها به کار رفته است کامالً با هم ها و حوزهاند، جنبهکرده

اهوی م رفان با غیر عرفان تفاوتیلت در عتفاوت دارند. بنابراین، مفهوم کمال و فض

 و مصداقی دارد.

و  ا کرده استواژة هنر در عرفان نسبت به دیگر متون ادبی تحوّل معنایی پید

هنر در عرفان بُعد جدیدی  ،اند. از این روعرفانی مدّ نظر داشته عارفان از آن معانی

ر الهی و . هن5. هنر زمینی و دنیوی؛ 3شود: کند و به دو نوع تقسیم میپیدا می

الهی زمانی بر  شود و معانیهنرمندی حجاب تلقّی می آسمانی. در عرفان اظهار
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ـ 45ـ بهار  70ـ ش 39س   347 /بر شعر حافظ هیدر عرفان با تک« هنر» ةواژ یشناسمفهومــــــــــــــ

 

 

شود که از هنرهای شود و او از هنر الهی و آسمانی برخوردار میعارف کشف می

 زمینی عاری شده باشد.

ویژه در شعر حافظ واژة هنر عالوه بر اینکه برای هنرهای دنیوی و در عرفان به

اوند نیز اطالق شده است و خد کار رفته است، به عرفان و شناخت به اجتماعی

اند. هنر خاصّ انسان در عرفان عشق، هنر معرفی شدهمعرفت الهی، اهل  راه عارفان

 رندی، توکّل، اخالص، انسانیّت و جز آنها است.

 آنها بدین دلیل در شعر حافظ هنر عشق، رندی، توکّل، اخالص، نظربازی و جز

ای از فضیلت و کمال انسان محسوب شوند که هر یک جلوهقلمداد می عرفانی

 شوند.می

شاعران عارف بیشتر تمایل دارند که عمل سیروسلوک و شناخت خود از حق 

 و حقیقت را هنر بنامند تا علم.

 

 نوشتپی

مزدا ای »: واژة هنر به معنای مهارت و کاردانی به کار رفته است: 7، بند91در یسنه، هات (3)

اهورَه! دریافتم که چگونه تا پایان گردش آفرینش، گفتارها و کردارها را با هنر خویش مُزد 

 (311: 3181 )رایشلت« .ایبرنهاده

 utā ūvnarā tyā auramazdā« )های )بدنی( که اهورامزدا به من فرو فرستادو مهارت»( 5)

upariy mām nīyasayaا: بشـ(  ت( )عسگری بی 

ست دهیم، درمعنی که امروز به واژة هنر در فارسی می»ابراهیم پورداود نوشته است که استاد ( 1)

 دقیقاً مشخص نیست که منظور (539: 3183« ).دارد اوستاهمان مفهومی است که واژة هونر در 

فن و صنعت است که مثالً برای  همان معنای خاص واژة هنر، استاد پورداود از معنای امروزین

رود یا مفهوم دیگری را مدّنظر داشته اند؛ چون امروزه این یقی و خطاطی به کار مینقاشی، موس

رود. نیز به کار می« دادن بزرگ انجام کار»ه عالوه بر معنای خاصّ، در تداول عامه به معنای واژ
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ـ  شناختیفصلنامة ادبیات عرفانی و اسطوره/  346  یـ فرهاد محمد زادهیقل دریحــــــــــــــــــــــ

 شود:دهد که شگفتی و تشویق دیگران را در پی دارد، گفته میمثالً وقتی فردی کاری را انجام می

 «.انجام آن کار هنر است»

 شده به کار برده است: را در معنای پاک و تزکیه« هنری»ناصرخسرو نیز واژة ( 9)

 بر سر من تاج دین نهاده خرد

     
 دین هنری کرد و بردبار مرا 

(3180 :357)  

معنایی این واژه به این دلیل است که به معانی و مفاهیم زیادی نسبت داده شده  گستردگی (7)

و در هر بافت و موقعیتی، ظرفیت این را داشته است که برای هر معنایی به کار برده شود. 

معنایی واژة هنر در آثار کالسیک متأثّر از بافت موضوعی است. با مقایسه  گوناگونی بنابراین،

شود که معنای واژة هنر وابسته به بافت و زمینة موضوع به خوبی مشخص می های زیرنمونه

 است:

 کـسی را که آیـد زمـانه به سر

 

 قباد بـداندیش نیـرو گـرفت

 

 چو نیرو به بازوی خویش آوریم

     

 ز مـردم بـه گفتار جوید هـنر 

(3358: بیت 3180)فردوسی    

 هنرها بشست از دل آهو گرفت

(3579)همان: بیت    

 هنر هر چه داریم پیش آوریم

(3364)همان: بیت   

اوت متف . کامالً معلوم است که این معانیدهدواژة هنر در این سه بیت، سه معنای متفاوت می (6)

گوناگون از این واژه شده  بلکه این بافت است که باعث معانیناشی از خود واژة هنر نیست، 

بلکه  داشتواند چندان درست بعانی گوناگون است، نمیاست. پس این گفته که واژة هنر دارای م

ین قضیه که ا زیرا بین شوندمیون هستند که با نام هنر بیان گوناگباید گفت این صفات و معانی 

گوناگون به کار برده شود،  معانیبا این قضیه که یک واژه در متعدّد است  یک واژه دارای معانی

 بلکه براساس مناسبتی برای معانی متعدّد ندارد، ژة هنر ذاتاً معانیتفاوت ظریفی وجود دارد. وا

رود. بدین معنا که این واژه در اصل یک معنای حقیقی داشته است که به گوناگون به کار می

با آن معنای حقیقی مناسبتی وی مرور زمان به صورت مجازی برای معانی و مفاهیمی که به نح

آن  شناسیت. اگر فرض کنیم که معنی حقیقی این واژه با توجّه به ریشهاند، به کار رفته اسداشته

ها به صورت مجازی همان فضایل و کماالت بوده است، اطالق این واژه بر انواع فنون و مهارت
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شده یلت و کمال برای افراد میمایة فضمهارت و فنون  ر اساس این مناسبت بوده که داشتنب

 است.

. اخالقیات 3شوند: به دو دسته تقسیم می شاهنامهاین واژه در  معانی و مفاهیم به هر حال تمام (5)

شود: سته تقسیم میاین مورد به دو د ها که خود. فنون و مهارت5و فضایل معنوی و رفتاری؛ 

ها و و مهارت ی، تیراندازی و جز آنهارزمی، مانند کمندافکنی، زورمند های جسمی وویژگی

 استعدادهای غیر رزمی، مانند گفتار خوب، نوشتن و مانند آن.

هنر از علم بر این  دانش جدا دانسته شده است. جدایی در متون کهن همواره هنر از علم و (8)

ین و ا شده استهایی هنر قلمداد میاکنون فعالیّت لت دارد که در گذشته نیز همانندقضیه دال

بوده شاعری و مانند آن  طور که در مقدّمه اشاره شد معادل فن و صنعت چون هنرواژه همان

خوبی مشخّص است و هم معنایی که معادل فن  هنر و علم به است. در ابیات زیر هم جدایی

  ظریف است:

 مدح و دبیری و غزل را نگر

     

 در سخن جز نام او گفتن خطا باشد خطا

     

وانی و هنر نشمریعلم نخ   

(345: 3180)ناصرخسرو   

 در هنر جز نعت او گفتن ستم باشد ستم

(150: 3188)سنایی   

در عرفان نظری نیز از واژة هنر برای اشاره به عمل خدا در آفرینش عالم و عمل عارف در  (4)

ی عربابنعبادات استفاده شده است که با مفهوم مورد نظر در شعر شاعران عارف تفاوت دارد. 

داند و بر این اندیشه است که خداوند با صنعت )هنر( در هستی و عالَم را صنعت خداوند می

 )به نقل از حکمت« .ظهرَ الحقُ فی الوجودِ بالصنعةِ»یا « اللّهِ صنعةُالعالمُ »عالم تجلّی کرده است: 

است: هنر درونی و هنر  او در کنار هنر خداوند برای انسان نیز قائل به دو گونه هنر (501: 3186

بیرونی. منظور او از هنر بیرونی که کمال هنرنمایی انسان است، آفرینش کالم و سخن است که 

رود. هنر درونی خود بر دو گونه است: نخست هنر صورتگری شعر نمونة اعالی آن به شمار می

ر ی از خداوند را دهایو خلق اعتقادات؛ یعنی انسان در پیمودن قوس صعود با قوّة تخیّل صورت

هنر درونی، صورتگری اعمال است. هنر انسان در این جنبه  کند. نوع دومدرون خود خلق می

این است که در انجام تکالیف و اعمال، روح خاصی در آنها بدمد و آنها را به صورت زنده انجام 

( 579-563: 3184)حکمت  .کننددهد. اگر انسان چنین کند اعمال او به سوی خداوند صعود می
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نزد » اند کههای او گفتهاست که شارحان آرا و اندیشهچنین موضوعاتی بوده  با در نظر گرفتن

 (386: 3186)به نقل از حکمت « .عربی صوفی همان هنرمند و کشف صوفیانه همان هنر استابن

اوت متفهای فکری عارفان نسبت بدان با دیگر نحله گیریجایگاه هنر در عرفان و موضع (30)

ود که در آن شای هنر، بافت جدیدی محسوب میهای آن بربینی عرفانی و ارزشاست. جهان

 نبة عرفانی و الهیاتی نگریستهکند. هنر در این بافت جدید از جای پیدا میماهیّت و معنای تازه

که براساس معیارهایی است دهند، ی که عارفان نسبت به آن انجام میاگذاریشود و ارزشمی

است و  زاه لحاظ ذات و ماهّیت امری معرفتهنر ب»آنها مهّم است. این گفته که  در نگرش

عرفانی و دینی به هنر و بازگوکنندة دیدگاه عارفان  رویکرد« دارد 3شناختاری خاصیت و خصلت

فلسفة هنر از منظر عرفان همانی نیست که در خارج از آن وجود  ( 36: 3185)همتی  بدان است.

 مکاتب شناسی هنر در عرفان نیز با دیگر، غایت و زیبایی. به تبع این مسئله ماهیّت، کارکرددارد

یز آن ن شناختی. غایت هنر در عرفان، تکامل روحی هنرمند است. زیباییفکری متفاوت است

حقیقت و کند و دریچة و معنوی است که در فرد ایجاد می معطوف به همین تکامل روحی

شناسی هنر در عرفان، نتیجة معنوی و زیبایی گشاید. در واقع معیاربر او می بصیرت باطنی را

  شود.روحی است که برای هنرمند حاصل می

 انواع نسبت این مفاهیم به واژة هنر با مفاهیمی که در دیگر از نظر فرمولی و ساختاری، بین (33)

انواع ادبی با واژة هنر  هایی که در دیگراند هیچ تفاوتی وجود ندارد. گزارهادبی هنر قلمداد شده

، «زهد و کرم، هنر است»اند: ذکرشده در شعر حافظ یکسان از نظر فرمولی با موارد اندساخته شده

 «رندی، نظربازی و عشق هنرند.»و در شعر حافظ « پهلوانی هنر است»

اند، ان کردهـ چهل گزاره بیحافظ که استاد خرمشاهی در سی  در نظریة عشق عرفانی( 35)

« عشق هنر است.»ای به این مطلب نشده است که ( اشاره3351 -3386: 5، ج3180)خرمشاهی 

ترین نکتة بیت زیر که مضمون آن چندین بار در شعر حافظ ترین و برجستهدر حالی که مهم

 تکرار شده، همین موضوع است:

 گویم فاشعاشق و رند و نظربازم و می

     

امچندین هنر آراستهتا بدانی که به    

(154: 3156)حافظ   
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