
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


در دیوان حافظ شیرازي»صلح و امنیت«بررسی عوامل ایجابی و سلبی

1سعیده صمیمی

2زادهپروانه عادل

چکیده
باشد، لذا پرداختن ي ابعاد میها استعمار و استثمار در همهي کنونی ما محصول سالجا که جامعهاز آن

ترین رسالت و ضرورت مردم این از مهمهاي آن، ي صلح و امنیت و چگونگی ایجاد شاخصهبه مقوله
هاي متمادي با تقابل و تضاد این هنجارهاي حاصل از استعمار زندگی سرزمین  است. مردمی که سال

آمیز و به دور از تنش و این رو،دسترسی به صلح و امنیت و زندگی در فضاي مسالمتاز .اندکرده
مندان نظران و اندیشهمواره مورد اهتمام صاحبخشونت یکی از واالترین آمال بشري بوده است که ه

ترین اصول و هدف مورد شناسایی که برقراي صلح و امنیت در جوامع یکی از مهمتا جایی، باشدمی
شک در بیي این موهبت بشر بتواند به رشد و تعالی در جامعه دست یابد.قرار گرفته است تا در سایه

باشد. قدر و وزینی براي تحلیل مطالب مربوط به صلح و امنیت میانآثار ادبی این مرز و بوم، منبعی گر
در این مقاله سعی بر آن است، صلح و امنیت از دیدگاه حافظ بررسی شود و موارد ایجابی و سلبی این 

ون عدالت ، آزادي، مدارا حافظ براي ایجاد صلح و امنیت به مواردي چمقوله مورد مداقّه قرار گیرد.
و از جمله مولفه هایی که از دید وي به برچیده شدن صلح و امنیت در جامعه می انجامد به اشاره دارد 

نامنی هایی که ریاکاران با توسل به بامواردي چون ظلم و ستم و ریا و سالوس می پردازد و با زبان طنز 
بوجود آورده بودند، به مبارزه می پردازد.« جنگ نرم «

دیوان حافظ، ادبیات فارسیصلح، امنیت، : ياژگان کلیدو

دانشجوي  دکتري  زبان و ادبیات saeedehsamimi@yahoo.comوول:نویسنده مسئنشانی پست الکتریکی -1
فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

دانشیار  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد تبریز-2
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قدمهم-1
ویژه در شرایط نوین، اهمیت و جایگاه صلح و امنیت را در زندگی سیر تحوالت اجتماعی به

تر ساخته و آن را در کانون توجه قرارداده اجتماعی افراد از زوایاي مختلف، روز به روز نمایان
کند و یکی از صلح و امنیت در شالوده حیات آدمی نقش اساسی ایفاء میتردیداست. بدون 

تارو پود هستی با آن درهم تنیده شده نمودتوان اذعان بدیل بشریت است بنابراین مینیازهاي بی
است چرا که حیات انسان در گرو صلح و امنیت است و اختالل در ساز و کار آنان موجب 

احوالی انسان خواهد شد.ناامنی و اضطراب و پریشان 
اي بدان پایه است که آن را امروزه نقش و اهمیت صلح و امنیت در پیشرفت هر جامعه

هاي ذهنی و عینی هر اند. صلح و امنیت و توسعه، در جنبهنیاز هرگونه توسعه دانستهبستر و پیش
زار تحقق توسعه در دیگر دارند. صلح و ثبات و امنیت هم اباي مستقیم و قوي با یکدو، رابطه

اي است و هم خود هدف توسعه است و به طور متقابل، سطوح باالي سطوح ملی منطقه
یافتگی هم به تقویت و استحکام و پایداري صلح و امنیت و دموکراسی براي همگان توسعه

صلح و امنیت یکی از موضوعاتی است که مورد توجه بسیاري از شاعران .کندکمک می
گرفته است و الحق حافظ در مواردي گوي سبقت را از دیگر شاعران ربوده قدر قرارگران

توان یاد کرد.طلب و صلح دوست میاست. بنابراین از وي به عنوان شاعري  صلح
ها و رسیدن به و فرضیهبرخی سواالتجا که اساس هر تحقیقی نیازمند طرح از آن

ت و صلح گرایی در دیوان حافظ از چه امنی،سوال اساسی این است؛باشداهداف کاربردي می
در ا مطالعه بجایگاهی برخوردار است؟ و حافظ چه نگرشی به امنیت و صلح گرایی داشت؟ 

توان به این نتیجه رسید که شاعر پرآوازه قرن هشتم هجري قمري در اشعار دیوان حافظ می
دوستی، آسایش و ي آرامش، خویش به موضوع صلح از دید مثبت نگریسته و آن را مایه

- رستگاري جاوید دانسته است و با استفاده از برهان خُلف خشونت و درگیري و نزاع و مردم
آزاري را گناهی بسیار بزرگ معرفی نموده است.حافظ، صلح و امنیت را مبتنی بر عدالت و 
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این آزادي و مهرورزي دانسته و از مهر و محبت به عنوان اکسیري نام برده که کیمیاگران با 
توانند خشونت و جنگ را به زندگی توأم با صلح و آشتی و امنیت مبدل کننداکسیر می

هاي صلح و امنیت را در رنگی زمینهحافظ، در مقابل کسانی که با صداقت و یک
زر، زور و «ده است. اما با کسانی که با آورند، سر تعظیم و ارادت فرود آورجامعه فراهم  می

ي کارگذاران مش و امنیت دارند به مبارزه برخاسته است. وي با مشاهدهقصد سلب آرا» تزویر
شدند و دینی و دولتی که براي رسیدن به اهداف دنیوي خویش به ریا و سالوس متوسل می

، پا به میدان نهاده و با شدند عتاب نموده و براي جنگ با آنانسبب ناهنجاري اجتماعی می
اخته است.ها پردسالح سخن به ستیز با آن

ي هیچ مقام و قدرتی را امان خود با نفاق و دورویی، مالحظهحافظ در این ستیز بی
انگیز و ریاکارانه باشد آماج سخن طنز کند و هر چهره و شخصیتی که راه و رسم او فسادنمی

- گیرد و او در این بخش از اشعارش انگشت روي دردهاي مردم جامعه خود میآمیز قرار می
اي ي آرمانی را در جامعهوي استقرار جامعهگوید. هاي آنان سخن میها و رنجاز غمگذارد و

رنگی و ریزي نشده است بلکه با    یکهاي آن جامعه با ریا و تزویر پیبیند که ستونمی
گذاري شده استصداقت و احترام به حقوق دیگران پایه

» لبی صلح و امنیت در دیوان حافظبررسی عوامل ایجابی و س«ي حاضر با عنوان مقاله
ي چهره«تواند ما را اوالً در جهت شناخت در اصل مطالعه و بررسی دیوان حافظ است که می

نظر شاعر نگري و دقتي آشنایی با ژرفشاعر کمک کند و ثانیاً در زمینه» اجتماعی و معتهد
خص شود شاعر ي زندگی خود یاري دهد و مشنسبت به مسائل و حوادث تاریخی دوره

ي صلح و امنیت پرداخته است. قدر تا چه اندازه در دیوان فاخر خویش به مقولهگران
تر گیرد بلکه بیشدر این مقاله صلح و امنیت از دیدگاه سیاسی مورد بررسی قرارنمی

ي اجتماعی و فردي مورد مداقه است که نهایتاً این نگرش صلح خواهانه منجر به صلح از جنبه
به منظور درك محتواي صلح و امنیت از دیدگاه حافظ و ارایه نظر وي براي شود.میجهانی
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تحقق این امر، الزم است که نخست نسبت به شناخت عوامل ایجابی و سلبی اقدام شود. براي 
این منظور مفاهیم و چارچوب نظري حاکم بر دیدگاه حافظ بایستی تحلیل گردد.

کند که نبود آن یا ح و امنیت به عواملی اشاره میهاي مربوط به صلحافظ در مولفه
اختالل در آن تبعات ناخوشایندي به همراه دارد از این رو، انعکاس عواملی که صلح و امنیت را 

هاي این شاعر کند در اشعار وي نمایان است. ما در بازکاوي اندیشهتضعیف یا تقویت می
صورت مجزا تفکیک یجابی صلح و امنیت بهها را تحت عنوان عوامل سلبی و اقدر آنگران

پردازیم.کردیم که ابتدا به عوامل ایجابی صلح و امنیت می
عوامل ایجابی صلح و امنیت-2

عدالت.2-1
عدالت عبارت است از تعامل متناسب با هرکس و هرچیز به حسب استعداد، لیاقت، «

عدالت ).80: 1384، یزدي» (اش و خالصه دادن حق هر ذي حقییتشایستگی و میزان فعال
-تا آن–ترمیمی فرایندي است براي درگیر نمودن کسانی که سهمی در یک جرم خاص دارند 

ها و تا به طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات و زیان- پذیر استجا که امکان
پذیر است اقدام اي که امکانتعهدات جهت التیام و بهبود بخشیدن امور به اندازه

.)8: 1385،غالمیایند(نم
اند موضوع بر این اساس جبران ضرر و زیان کسانی که در نتیجه وقوع جرم متضرر شده«

اساسی عدالت ترمیمی است. هدف کلیه فرایندهاي عدالت ترمیمی نیز بهبود و التیام بخشیدن به 
دیده توسط هاي بزه ترین هدف در این زمینه، جبران زیانهمین افراد بزه دیده است.که مهم

» بزهکار است، اگرچه ترمیم آرامش و نظم مختل شده اجتماع نیز هدف مهم دیگر است.
)9(همان: 

- می» عدالت«ي ایجابی صلح و امنیت در دیوان حافظ ترین عامل در زمینهشاخص
اگر چه شود. ي گیتی گسترده میي عدالت استقرار صلح و آرامش بر پهنهباشد، چراکه در سایه
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لت تعاریف مختلفی به عمل آمده، اما هر تعریفی که جامعه از عدالت داشته باشد از عدا
عدالتی هماره با ناامنی، موضوعی که بر خالف این تعاریف اتفاق بیافتد بی عدالتی است. بی

عدالتی را در جامعه کند بیجرم همراه بوده است. لذا حافظ  تالش میامنیت وعدم صلح و
ه کن کند و به ظلم و جنایات علیه مردم خاتمه دهد.استبدادي خویش ریش

اي که کند و تأکید دارد در جامعهتوصیف می» عدالت«حافظ آرامش در جامعه را با 
عدالتی ي مردم نداشته باشد مطمئناً بر اثر بیاي با تودهحاکم یا کارگذار آن رفتار عادالنه
اند براي دي که از حقوق خود محروم شدهکند چراکه افراشورش و انقالب در جامعه ظهور می
نظمی و اغتشاش در کنند از این رو افراد جامعه شاهد بیاحقاق حقوق خود آشوب برپا می

اجتماع خویش خواهند بود. 
غیرت نیاورد که جهان پربال کندساقی به جام عدل بده باده تا گدا

)250: 1391،حافظ(
کمال عدل به فریاد دادخواه رسید ...جمال بخت ز روي ظفر نقاب انداخت

قوافل دل و دانش که مرد راه رسیدز قاطعان طریق این زمان شوند ایمن
)326- 327(همان:

سو عدالتی را هموي بیعدالتی، به نافرجامی آن تاکید دارد حافظ، با تحذیر انسان از بی
باشد.داند که مخلّ صلح و آرامش و امنیت افراد میبا ظلم و ستم می
خوش باش که ظالم نبرد راه به منزلسره بر منهج عدل استدور فلکی یک

)411(همان: 
بنشان بیخ بدخواهان بکنتو درخت عدل جویبار ملک را آب روان شمشیر توست

)531(همان: 
گیران را از آسایش طمع باید بریدگوشهعدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق
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)324(همان:
گردد وي کامالً محرض میبا توجه به این بیت، اهمیت عدالت در اندیشه حافظ 

کند.ي حکومت معرفی میعدالت را به عنوان محور اصلی اداره
قدر یک ساعته عمري که درو داد کندشاه را به بود از طاعت صد ساله و زهد

)256(همان: 
آزادي.2-2

ي بشري در امنیت جامعهترین عاملی است که صلح و آزادي یکی از شاخص
که آزادي سلب شود امنیت و صلح را یابد. از این رو زمانیي آن تحقق میسایه

اندازد.به مخاطره می
آزادي یعنی رهایی از قیود و موانعی که جلو رشد و بروز استعدادها و تجلیات را 

ي خدادادي از نظر فکري، فنی، جسمی، گیرد. انسان به حسب استعدادهامی
هاي دیگر نباید مانعی عنوي، استعدادهایی دارد که باید بروز و ظهور کند. انسانم

براي بروز آن استعدادها بشوند. پس آزادي، یعنی آزادي و رهایی از موانع و 
سدها. اما انسان، نیازمند به یک سلسله نیروهاي غریزي و اکتسابی است که براي 

یعنی فاقد بودن شرایط تربیت و یا ها،تعالی او ضروري است، و آزادي از این
.)33- 34: 1379، یزدي( رکن دیگر تکامل موجود زنده هستندامنیت که دو 

به دنبال انقالب کبیر به 1789ي حقوق بشر و شهروند که در سال اعالمیه« 
ها آزاد زاده انسان-1ي ماده«تصویب رسید آزادي را چنین تعریف کرده است:

مانند و در حقوق با یکدیگر برابرند.شوند و آزاد میمی
آزادي عبارت است از اختیار انجام هر آنچه به شخص دیگر آسیب -4ي ماده

نرساند. از این رو هر فرد از حقوق طبیعی خویش هیچ محدودیتی ندارد مگر 
-حدودي که بهره مندي دیگر اعضاي جامعه از همان حقوق را تضمین می

2015

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


ها و عقاید یکی از وجوه حقوق بشر است. ي ایدهنهتبادل آزادا-11ي ادهمکند.
بنابراین هر شهروند حق دارد که آزادانه سخن بگوید، بنویسد و انتشار دهد ... 

)25: 1383، نوري»(

هاي آزادي از اصطالحاتی است که همواره مورد توجه حافظ بوده است و از دغدغه
سیاسی و اجتماعی دارد (آزادي مدنی) و فکري این شاعر بود. آزادي در  دیوان حافظ هم بار

نوان هدف ریشه در نفس آزادي دارد. آزادي آزادي به عهم بار انسانی دارد. (آزادي اخالقی).
به تنهایی و به خودي خود مطلوب بشر است و انسان به طور فطري آزادي طلب و آزادي گزین 

و دربندبودن چه از لحاظ فکري یا روحیودیتدخلق شده است. بشر به طور طبیعی از مح
ستیزد.گریزد و با آن میمی

ترین حقوق افراد جوامع بشري است و زیر بناي بسیاري ترین و اصیلآزادي از طبیعی
تواند رود. بر این اساس هر فردي میشمار میاز تحوالت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به

انه عمل نماید یا فکر کند بدون اینکه کسی حق داشته ي هر موضوعی که اراده کند، آزاددرباره
باشد که افکار یا عقاید او را کنترل نماید.

خواهی بود از این رو، صلح حافظ هماره در اشعار خویش، منادي آزادي و آزادي
یابد.خواهی وي معنا میجویی حافظ با آزادي

بندي؟ گر به جائی رفت رفتپاي آزادي چهعیب حافظ گو مکن واعظ که رفت از خانقاه
)116: 1391، حافظ(

نهد و شک حافظ، براي آزادي و آزادمنشی در هر برهه از زندگی ارزش و ارج میبی
شمارد.نبودن هر مانعی را براي وصول به آزادي الزم می

آزادگی ز سرو چمنبه راستی طلب طریق صدق بیاموز از آب صافی دل
)528(همان: 
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اي خوشا سرو که از بار غم آزاد آمدزیر بارند درختان که تعلق دارند
)233(همان: 

نیازي از وارستگی و بیي حافظ به آرامش درونی و امنیت تاکید دارد و آن را ثمره
داند.غیر می

یابد.بنابراین از منظر وي صلح درونی و امنیت فردي در وارستگی تبلور می
ام و از هر دو جهان آزادمي عشقبندهشادمي خود دلگویم و از گفتهفاش می

)428(همان: 
آمد به گوشام از زبان سوسن آزاده

دلی استخوشطریقگفتنجهانحافظا ترك
باران خوش استکاندرین دیر کهن سبک
داران خوش استتا نپنداري که احوال جهان

)62(همان: 
آزادي عقیده و اندیشه و بیان.-2-2

نقش بسزایی در ایجاد صلح و احساس امنیت شک آزادي در تمام ابعاد زندگی انسان بی
شوند و نسبت به ي سیاسی و استبدادي اداره میداراست و جوامعی که تحت حکومت بسته

رود.تفاوت بماند، روز به روز دچار اضمحالل و نابودي مینظران حقوقی بیانتقادات صاحب
، آزادي دینی و غیره که در آزادي، ابعاد زیادي دارد از جمله آزادي بیان، آزادي اندیشه

شود.ترین شاخص محسوب میتعامالت فرهنگی و اجتماعی اصلی

آزادي عقیده و اندیشه مبتنی بر اصل کرامت انسان است. چون انسان کرامت ذاتی 
توان براي توان امنیت او را سلب و از حقوق فردي و اجتماعی محروم نمود. لذا نمیدارد، نمی

ده متوسل به زور و الزام شد.تحمیل اندیشه و عقی

ه است و به ترین استعدادي که در نهاد انسان به ودیعه گذاشته شدیکی از با ارزش
نبود موانع بر سر راه اندیشه و تفکر، . ي تفکر و اندیشه استقوهشدت به آزادي نیاز دارد 
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ها تنها این نیست که لحاظ آورد.  آزادي انسانهمواره رشد و بالندگی را به جوامع ارمغان می
-،آزادي افکار اندیشه میتر از اینوضع نظام اجتماعی آزاد باشد، آزادي مهماقتصادي و 

در باطن چنان در قید و بند ،ها در ظاهر منادي آزادي هستندچرا که بسیاري از انسانباشد؛
ه این افراد به عنوان چچناناند. وها کردهي این مکتبهاي خاصی هستند که خود را بردهمکتب

که شده تا جاییبه زور حکومت باشند براي تحمیل عقیده خویش بر ملت متوسل کارگذار 
کنند. ي مردم تنگ میعرصه را براي زندگی آزادانه

ــده   ــان بری ــک زب ــن کل ــافظ در انجم با کس نگفت راز تـو تـا تـرك سـر نکـرد     ي ح
)276(همان: 

بســش زمانــه چــو مقــراض در زبــان گیــرد چو شمع هر که به افشـاي راز شـد مشـغول   

)189(همان: 

اند. متضاد شناخته شدهاصطالحاتی چون آزادي و استبداد، با مفاهیم و مقوالت 
ي آزادي هستند از هاي مردم ساالر که تداعی کنندههمواره در مقابل آزادي، به ویژه حکومت

شود. سلب آزادي در جامعه به هر هاي اقتدارگري، زورمندي و دیکتاتوري استفاده میواژه
ه، صلح و امنیت شود و با حاکمیت استبداد در جامعي استبداد مینوعی که باشد، موجب پدیده

- ي حاکم مستبد میي مردم جامعه، برده و بندهبندد و در نهایت تودهاز آن جامعه رخت بر می
شوند

ــد     ــدها دارنـ ــع کمنـ ــق ملمـ ــر دلـ ــه زیـ ــین   بـ ــتینان بـ ــه آسـ ــن کوتـ ــتی ایـ دراز دسـ

)549(همان: 
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آزاداندیش در مقابل نقض آزادي بیان و عقیده، سکوت نکرد و براي افشاء و حافظ
ه بود، اعتراض کرد اما، با هایی که بر آن جامعه سایه افکندتبیین حقایق و انتقاد از مفاسد و ظلم

کرد؛ زبانی که ي حافظ، از ظاهر معترض، زبانی خاص طلب میزبان طنز. چرا که زمان پر فتنه
داشت، لذا هاي زمان در امان میاش را از فتنهها را داشت و هم سرایندههم قابلیت بیان ناگفته

ي خویش پرداخت، حاد دورهحافظ براي ایفاي رسالت اجتماعی خویش با زبان طنز به مسایل 
مسایلی که با ناامنی و عدم آرامش و آسایش همراه بود. 

و تساهلمدارا.2-3

باشد که ما انعکاس مکرر آن را هاي عوامل ایجابی صلح و امنیت میاز مولفه» مدارا«
، براي تداوم صلح و امنیت در راحافظ راه مدارا در پیش گرفتنیابیم.در دیوان حافظ   می

.داندجامعه، ضروري می

دیگر، به نرمی رفتار کردن، آسان سهل گرفتن بر یک«مدارا در فرهنگ لغت به معناي 
گفتن و تسامح آسان گرفتن، مدارا کردن، کوتاهی کردن، فرو گذار کردن و سهل انگاري 

معنی شده است. (فرهنگ معین ذیل لغت مدارا)» باشد.می
تواند تدوام داشته دیگر با مدارا و تسامح مییکها در کناربدون شک زندگی انسان

ي مدارا و تساهل بر انسان حاکم نباشد، اجتماع افراد، انسجام و وحدت باشد چراکه اگر روحیه
دهد.خود را از دست می

شود ي حافظ در رابطه با صلح و امنیت  این اصل مهم براي ما آشکار میدر تبیین عقیده
طلب، رفق و مدارا بستر بسیار مناسبی است براي ایجاد فضاي عر صلحي این شاکه در اندیشه

صلح و دوستی بین افراد.
وت با دشمنان مدارابا دوستان مرآسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است
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)8: 1391، حافظ( 

کوشجهان بر مردم سختگیردسخت میگفت بر خود آسان گیر کارها کز روي طبع
)387(همان: 

کنی مداراتو از این چه سود داري که نمیدل عالمی بسوزي چو عذار برفروزي
)10(همان: 

مدارا با رسیم که حافظ تساهل، نرمش و ي ابیات به این نتیجه میبا بررسی و مطالعه
يمردم را کلید اصالح جامعه و آسایش مردم معرفی کرده است. چرا که با خوض درباره

ها را در خود جاي داده شویم که بسیاري از فضیلتمتوجه میي کوتاه مدارا در این ابیات، واژه
توزي، داري، فرو بردن خشم، دوري از کینهدوستی، بردباري، خویشتناست از قبیل انسان

ها گیري و باالخره، در مقابل بديجویی، آسانگیري، ترك ستیزهري از خشونت و سختدو
فتارهاي هنجارگریزي در شود ربه نیکی رفتار کردن است که این اخالق پسندیده باعث می

جاي رذایل اخالقی، زندگی توام با در نتیجه با حاکم شدن فضایل اخالقی به،بازدبهانسان رنگ
آورد.آرامش و امنیت را به ارمغان صلح، آسایش، 

گیرد انگیزش روانی اجتماعی که بر محوریت دوستی و محبت و مهرورزي شکل می
کند که بتوانند به سهولت از مرز اختالفات و تضادهاي ظاهري عبور قوي در افراد ایجاد می

، امت اسالمی را به رود. بر این اساس پیشوایان دینکنند و در نتیجه، درگیري و تنش از میان می
.)73- 74: 1390، فقیهی مقدس(کندورزي و نیک رفتاري توصیه  میمهر

اي جز امنیت و آرامش هاي انسانی بنا شود، ثمرهبر پایه ارزشاگر دوستی و تعامالت اجتماعی
هاي بزرگ الهی و پناهگاه انسان و . دوست خوب یکی از نعمتروانی عاید انسان نخواهد شد

آرامش بخش دل و روان است. وجود دوست حقیقی در این جهان پرتالطم یکی از نیازهاي هر 
کند. انسانی است. کسی که از نعمت دوست مهربان محروم باشد احساس غربت و تنهایی می
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غم را وگوهاي دوستانه است کههاي زندگی، رفت و آمد و گفتیکی از بهترین خوشی
.)242: 1381بخشد ( امینی، زداید و به انسان نیرو میمی

ها را براي تداوم صلح و امنیت مهم و حافظ با توجه به آثار مثبت مهر و محبت و دوستی، آن
شمارد.ضروري می

آري به یمن لطف شما خاك زر شوداز کیمیاي مهر تو زر گشت روي من
)307: 1391، حافظ(

شود، دراجتماع باعث ي مهرورزي پدیدار میناهنجاري اخالقی که در نبود روحیه
شود.نوعان و به دنبال آن رنجش روحی و روانی و در نتیجه سلب آرامش و تنش میرنجش هم

که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماندز مهربانی جانان طمع مبر حافظ
)242(همان: 

در رهگذار باد نگهبان الله بودهر کو نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچید
)290(همان: 

جاي یاران فرصت شمار یارانیکی بهده روزه مهر گردون افسانه است و افسون
)7(همان: 

مرد یزدان شو و فارغ گذر از اهرمناندامن دوست به دست آر و ز دشمن بگسل 
)527(همان: 

شـمار آرد نهال دشمنی برکن کـه رنـج بـی   درخت دوستی بنشان که کـام دل ببـار آرد  
)155(همان: 

داند که از طریق آن امنیت و آسایش روحی براي حافظ محبت و دوستی را اهرم نیرومندي می
هاي شود چرا اگر افراد جامعه از رفتارهاي هنجارگریزانه دوري کنند و ارزشانسان هموار می

کنند و در دیگر زندگی میها با صلح و صفا در کنار یکاجتماعی جایگزین آن شوند انسان
رسند.میامالت انسان به آرامش و آسایش ي تعسایه
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موارد سلبی صلح و امنیت -3
هاي صلح در جامعه به دست افراد و مواردجانبی مورد خدشه قرار گیرد، هریک از شاخص

دهد و باعث سلب آرامش و امنیت شده الشعاع قرارمیتک زندگی اجتماعی افراد را تحتتک
آورد.افراد به وجود میو اضطراب و پریشان احوالی وخشم در 

ي تیزوش حافظ در تبیین موارد نقض صلح و امنیت، با تشخیص به جاي آن مردم اندیشه
ناهنجاري دارد. یکی از این موارد که تأثیر زیادي در را نسبت به آن هشدار داده و برحذر می

باشد.آزاري میدارد مردماجتماعی 
آزاري و ظلم مردم.3-1

پیشوند منفی کننده » اندیشیکم«و» التفاتیکم«و » آزاريکم«چون کم در ترکیباتی «
توجهی و فکري، کم التفاتی به معنی بیاندیشی به معنی بیبنابراین کم» بی«است، جانشین 

نامه دهخدا) (لغت» است. » آزاريبی«به معنی » آزاريکم«سرانجام 

آزاري استاوید در کمکه رستگاري جدلش به ناله میازار و ختم کن حافظ
)1391:93،حافظ(

ها انسانی را پایمال کرده و در ي دفاع از دین، تمام ارزشحافظ ظلم و ستم کسانی را که به بهانه
کند وي تنها گناهی را که در مسلک کردند محکوم میظاهر خود را حافظ دین قلمداد می

باشد. در واقع تاکید حافظ در گناه اخالقی است تا گناه آزاري میمردمشناخت خویش می
: 1362، خرمشاهی» (اهللا.الناس است تا حقتر در غم حقبه اصطالح قدما حافظ بیش«دینی و 

31(
که در شریعت ما غیر از این گناهی نیستمباش در پی آزار و هرچه خواهی کن

)107: 1391، حافظ(
که زور مردم آزاري ندارممن از بازوي خود دارم بسی شکر
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)437(همان: 
دنیاي آرمانی حافظ، دنیاي آکنده از عدل و داد و تهی از ظلم و بیداد است دنیاي است 

این شهر مردم با مهرورزي و عشق و افتد زیرا که دري فاضله اتفاق میکه تحقق آن در مدینه
کنند، جایی است که مردم آن به خود جرئت آزار و محبت و صلح در کنار هم زندگی می

آزاري جا مردمترین گناه در آنجایی است بزرگدهد و نوع خود را نمیاذیت کردن به هم
ي است پایدار.جا امنیت و صلح امري است، که در آنااست. آري این همان مدینه فاضله

بدون شک یکی از شرایط الزم براي اجتماعی شایسته، نهادینه کردن فرهنگ احترام به 
یابد که مردم باشد و این امر زمانی محقق میمی» ظلم و ستم«حقوق دیگران و ریشه کردن بنیان 

حقوق توانند به به این اصل مهم برسند که تنها در سایه احترام به حقوق دیگران است که می
اي فردي خویش نائل شوند و زمانی که انسان با این درك برسد، دیگر ظلم و ستم را وسیله

دیگر دهند بلکه با صلح و سازش و تفاهم در کنار یکبراي رسیدن به اهداف خویش قرار نمی
کنند. سعی در رسیدن به اهداف خویش می

ي مذموم و شومی است، باشد؛پدیدهي صلح و امنیت میظلم و ستم که سلب کننده
شود. چرا که هاي یک حکومت سست شده و باعث سرکوب آن میچنان که با ظلم و ستم پایه

کنند و براي احقاق عدالتی باشند سکوت نمیمردم آزاداندیش، زمانی که شاهد ظلم و بی
کنند.حقوق خویش شورش و انقالب می

تا به ابد فرصت درویشان استاز ازلاز کران تا به کران لشکر ظلم است، ولی
)70(همان: 

به بوي آن که دگر نوبهار بازآیدچه جورها که کشیدند بلبالن از دي
)317(همان: 

منازعه و کشمکش.3-2
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خصومت و دشمنی دو نفر با هم با زبان، با استعمال جنگ و نزاع در لغت به معناي 
اسلحه، با هم کشاکش کردن به خصومت، منازعه، ستیزگی، جنگ و جدال، تنازع و نیز 
کشمکش آمده است و در فرهنگ عامیانه وقتی که واژه نزاع و جنگ از هر گوینده در هوا 

هستند تا مشاهده کنند چه خورد، فورا مخاطب یا مخاطبین به سوي واکنشپیچد و گره میمی
چیزي اتفاق افتاده است یا اتفاق خواهد افتاد. در فلسفه کالن جنگ و نزاع از آغازین درگیر و 

گاه نزاع اي در مرکز ثقل و  گرانیخشونت بین فرزندان حضرت آدم(ع) تاکنون همیشه بهانه
توان خارج از رفتار انسانی نمیپذیر از طرفین یا اطرافیان باشد. پس نزاع را قرارداشته تا توجیه

ی فرهنگ بندي کرد و به آن رسید، بلکه بایستی به نوعی تبادل فرهنگ ضد نزاع را یعندسته
.)87: 1388، رفیعی(آرامش و صلح برقرار نمود

-ي صلح و امنیت، که بشر همواره بهترین عامل سلب کنندهترین و شاخصحافظ یکی از مهم
ي اکثر داند. چراکه ریشهمال و جاه دنیوي میکند،کسبش میو کشمکمنازعهخاطر آن 

ها در جوامع را، از روزگار پیشین تا نظمیها و بیها، اغتشاشعدالتیها، بیها و خشونتناامنی
توان در طمع و حرص انسان خالصه کرد.دوران معاصر می

مال و جاه نزاعکه نیست با کسم از بهر قسم به حشمت و جاه و جالل شاه شجاع

عارفان بر سر این رشته نجویند نزاعي شاهد دنیی همه بند است و فریب طرّه
)396: 1391، حافظ(

نزاع بر سر دنیی دون مکن درویشنه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر 
)392(همان: 

ي حافظ، آن است که همواره تحت هر شرایطی منادي وحدت یکی از نکات برجسته
اي دامن عنوان یک روشنفکر نسبت به کسانی که به جنگ فرقهدر میان مسلمانان بود. حافظ به

کنند انتقاد بسیار صریح نموده و کامالً آن را نفی تر میهاي مذهبی را مشتعلزده و آتش کینه
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اي را عامل هاي فرقهآمیز تاکید داشت جنگافظ که همواره به روابط مسالمتنموده است. ح
مهمی در اختالل صلح و امنیت دانسته است.

هاي دور تا عصر معاصر، عامل بسیاري از درگیري و شتهذتوان اذعان نمود از گت  میأبه جر
گیرد زیرا ها نشأت میرقهاي فاي نهفته است که از انحصارگرایانههاي فرقهدر جنگ،هاناامنی

در تعصب دانند که ریشهحق میي دیگر را ناخودشان، فرقهيغیر از  مکتب و فرقهاي هر فرقه
کند. تعصب نوعی بیماري و تندروي است که اجتماع را به نابودي تهدید می«مذهبی دارد 

شود. جب میتعصب خرافات، احساسات مذهبی، سرکوب گري و تباه کردن حقیقت را مو
ي برجسته آن فریب مردم و انقیاد آنان است. کژ دینی امري طبیعی است، زیرا ریشه در جنبه

)119: 1382، باقري» (ماهیت محدود ذهن انسان دارد، به همین سبب تساهل ضروري است.
چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدندجنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه  

)248: 1391، حافظ(

سالوس و ریا.3-3

توان قدرحافظ، مییکی از بارزترین مسائلی که انعکاس مکرر آن را در سراسر دیوان گران
می باشد.» کارانریا و ریا«یافت و از مضامین عمده دیوان حافظ به حساب می آید، مبارزه با 

ــرآن را  باش، ولیحافظا می خور و رندي کن و خوش ــر مکــن چــون دگــران ق دامِ تزوی
)14(همان:  

هاي اصلی فرهنگی، سالوس، ریاکاري و دورویی است. در جوامع استبداد زده یکی از شاخصه
ي مردم هاي مستبد در طول تاریخ، اثبات تابعیت محض خود در میان تودههمواره تالش نظام

هاي متفاوت در جامعه. چرا تواند باشد براي ظهور طیفترین عامل میباشد و این اصلیمی
دهند تمام چنین حفظ هویت خود، ترجیح میگروهی که براي رسیدن به اهداف خویش و هم
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رنگ حاکم مستبد کنند. در دستورات را بدون هیچ قید و شرطی بپذیرند و در واقع خود را هم
دهد، ري قباحت و زشتی خود را از دست میکارود، فریباي، اعتماد از میان میچنین جامعه

توان خالصه کرد که شود و در نهایت چنین میتملق و سالوسی جایگزین راستی و صداقت می
-بازد و جاي خود را به رذایل اخالقی میتمام فضایل اخالقی در وجود چنین افرادي رنگ می

گیرد که در قالب دینی و مذهبی اي به خود میي مشمئز کنندهدهد و این ریاکاري زمانی چهره
را به عنوان دستاویز هاي مذهبی و اعتقادات ارزشافراد فرصت طلب،خود را نشان دهد چراکه

در این برهه از زمان همواره افرادي نیز .خواهند دادقرار براي رسیدن به منافع شخصی خویش، 
ها سعی لویت اول قرار داشت آنها در اوبودند که انسانیت ، کرامت انسانی و حقیقت براي آن

هاي ي مردم بپردازند و از سیاستکردند با ادبیات خاص خود به روشنگري در میان تودهمی
زند جلوگیري کنند و در برابر نابرابري و ظلم و تجاوز اشتباه ریاکاران که به مردم آسیب می

مبارزه کنند.

بستگی دارد، یکی از عواملی که باعث پیدایش امنیت یا از بین رفتن آن به عوامل زیادي 
هاي ها و هنجارهاي جامعه است این که ارزشششود، جنگ با ارزسلب امنیت و صلح می

تواند اخالقی، دینی یا عقیدتی باشد. ها میدهند و این ارزشجامعه را مورد هدف قرار می
استحالهوع باعث این موضگیرد هاي جامعه مورد هجوم قرارمیبنابراین زمانی که ارزش

بندد.شود و در نتیجه صلح، امنیت وآرامش از جامعه رخت برمیها میارزش
، امنیت اجتماعی در زمان حافظ از شرایط مطلوبی حافظبا توجه به ابیات دیوان

کردند، برخوردار نبود زیرا کسانی که خود را به عنوان کارگذار دین یا دولت معرفی می
دادند.اعتقادات و شریعت آن دوران را به انحطاط سوق میافرادي بودند که 
هاي اجتماعی عصر خویش تر به مقولهعنوان شاعر روشنفکري بود که بیشحافظ به

و در دوران خویش، ناظر کسانی بود که دین، شریعت و اعتقادات آن دوران را به پرداخت،می
هاي اخالقی و دینی، طیف وسیعی ارزشکشاندند، ریاکارانی که با زیر سوال بردنانحطاط می
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آوري، حافظ با سالح سخن ـ از اجتماع را مورد هدف قرارداده بودند. در چنین اوضاع اختناق
. سالوس و ریا قرار داده بودنداشعار خویش ـ اعالم جنگ به آن ریاکارانی کرد که قرآن را دام 

تخریب کرده و به تبع آن مخل امنیت هاي فرهنگی و اجتماعی جامعه را ریاکارانی که بنیان
اجتماعی شده بودند.

دامِ تزویر مکن چون دگران قرآن را حافظا می خور و رندي کن و خوش باش، ولی
)270: همان(

کننددیگر میکارچون به خلوت می روند آن کنند واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می
)270(همان: 

ــر مــی   ــی کــه چنــگ و عــود چــه تقری ــددان کنن
ــب    ــد فریـ ــرور صـ ــده مغـ ــرون در شـ ــا از بـ مـ
می خـور کـه شـیخ و حـافظ ومفتـی و محتسـب      

کننــدپنهــان خوریــد بــاده کــه تعزیــر مــی     
ــی    ــدبیر م ــه ت ــرده چ ــود درون پ ــا خ ــد؟ت کنن

ــون  ــی   چ ــر م ــه تزوی ــري هم ــک بنگ ــدنی کنن
)272: 271(همان: 

پیوسته چو ما در طلب عیش نهان استبا محتسبم عیب مگویید که او نیز 
)66(همان: 

باده شیخ و فقیه همحافظ بخورد رخ و از اهل راز بود    ساقی چو یار مه
)421(همان: 

تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشودگر چه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود    
)308(همان: 

وي،ترین ویژگی شعر یکی از برجستهتوان دریافتمیاندك تاملی در شعر حافظ با
ي مبارزه با ریا و ریاکاري است؛ زیرا حافظ لحن طنزآمیز است. بنیاد طنز و انتقاد حافظ بر پایه

ي ریاست که کند. چون که خورهترین سالح خود یعنی طنز را وقف مبارزه با آن میکاري«
)220: 1384،خرمشاهی.» (کشاند علم و عمل و هنر و فرد و جامعه را به تباهی می
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ي زاهد، صوفی یا محتسـب فـرق   ي حافظ با مبارزه و سالح مبارزهمبارزه و سالح مبارزه
مبارزه حافظ فرهنگی و هنري است و روشنگري قلمی اسـت. پـس سـالح حـافظ، سـخن      «دارد. 

» تر ساختن نفاذ و نفوذ سخنش، تمهیدي بهتر از طنـز نـدارد.  اي چون او براي افزوناوست و نابغه
)152: 1373، خرمشاهی(

ها به کار جنگ روانی نوعی از فعالیت است که افکار را براي تأثیرگذاري بر سیاست«
کند. این ها را به دیگران منتقل میگیرد. این جنگ با آرا و نظرها سر و کار دارد و آنمی

ي ارادهباشد، برعکس جنگ نظامی، که در آن آمیز میهاي خشونتجنگ، روشی غیر از روش
طرف پیروز بر طرف شکست خورده یا با خشونت یا با تهدید به استفاده از خشونت تحمیل 

)88: 1380(کاشانی، » گردد.می
، جنگ حافظ با ریاکاران به مبارزه و جنگ حافظ با ریاکاران، جنگ فیزیکی نبود 

..بود» جنگ نرم «صورت 
تـوان بـا توجـه بـه     شـویم، مـی  میمشکلی را که هنگام تعریف جنگ روانی با آن مواجه 

رود، اصطالحاتی که هنگام بحث در مورد نزاع ایدئولوژیک حاکم بر دنیاي امـروز بـه کـار مـی    
باشد: دریافت. تعداد کمی از این اصطالحات که معمول و متداول هستند، به شرح زیر می

جنگ براي ي مردم. جنگ سرد. جنگ افکار. مبارزه براي دستیابی به فکر و اراده«
تسلط به فکر مردم. جنگ فکري. جنگ ایدئولوژیک یا عقیدتی. جنگ سیاسی. جنگ 

ترین ابعاد و مهم«). 89: همان.»(اعصاب. جنگ کالمی. جنگ تبلیغاتی. خصومت غیرمستقیم 
بر این ویژگی ذاتی داراي ابعاد است. اما جنگ نرم عالوه» نبرد بدون جنگ«ویژگی جنگ نرم 

شود:اي است که به موارد آن در زیر اشاره میردههاي گستو ویژگی
شناسد.این جنگ، زمان و مکان نمی-1
شود)هاي این جنگ دیده نمیآید (آتش شعلهجنگ نرم، مستقیما به چشم نمی-2
شود.ریزي، آرام و اصطالحا بهداشتی و تمیز تلقی میبدون خون-3
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خبراند.  جنگ بیمردمی که در جنگ حضور دارند، خود از وجود-4
هاي مختلف، در حال وقوع است.ها و جبههجنگ، در زمان واحد، در صحنه-5
هزینه جنگ نرم، بسیار کمتر از جنگ سخت است. -6
هاي آن ماهوي، پایدار و بادوام است.آسیب-7
»انـد. نمایانند که گویی هـیچ آسـیبی ندیـده   هاي آن به ظاهر چنان میقربانیان و کشته-8

)37-26: 1389حسینی، (
هاي و هنجارهاي جامعه را آمیز است که ارزشبنابراین جنگ نرم اقدام غیر خشونت

دهد و منجر به تغییر یا خلق الگوهاي هنجاري و رفتاري جدید شود که با مورد هجوم قرار   می
الگوهاي مورد نظر نظام حاکم تعارض دارد.

رنگی و حمایت الزم از اعتقادات مردمی یکحافظ اساس امنیت و صلح را در جامعه بر 
داند و قدرتی که بر حسب منافع شخصی خود با ایجاد شرایط نامطلوب تحقـق آن  و هنجارها می

تواند خود را حامی صلح در جامعه بداند.ها را با خلل مواجه نماید به هیچ عنوان نمیارزش
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نتیجه گیري-4
وجود آورده بود با به چالش کشیدن اعتقادات و حافظ با ساختارشکنی که در شعر به

ي آنان را دگرگون کند. حافظ از ابزار کرد تا قالب تفکر و اندیشهباورهاي ریاکاران سعیمی
توان در شعر و سخن خالصه کرد.روز استفاده کرد که در آن عصر تنها ابزار و تکنیک را می

در قالب طنز پنهان شده بود غیر آشکار که اي بود که با توجه با اینجنگ حافظ به گونه
بود و به عبارت بهتر جنگی آرام، زیر سطحی و نامحسوس بود. این شاعر روشنفکر، در اشعار 
طنز خود با به سخره گرفتن ریاکاران و اعمال آنان سعی در تعضیف روحیه و شخصیت آنان 

حد اعلی باشد. حافظ در در »جنگ نرم«یا » جنگ روانی«تواند از ویژگی داشت که این می
سراسر دیوان وزین خود، به جنگ ریاکاران پرداخته است و این موضوع را تنها در چند غزل 

توان دریافت که جنگ او با ریاکاران پایدار و بادوام بود. محدود، خالصه نکرده است لذا می
و سالوس این دور از انتظار نیست کسی که به عنوان حاکم یک جامعه، خود را از ریا

شود، در چنین محیط کند وضع آن جامعه دچار نابسامانی هرج ومرج میو تزویر مبرا نمی
زند و رنگ آسایش و آرامش از آوري است که ظلم، ستم، فساد و ناامنی موج میاختناق

شود و این همان تضاد در منشور و قوانین به اثبات رسیده در بین مردمان آن جامعه زدوده می
با توجه به نگرش حافظ به مسائل .چیندرا برمیو امنیت باشد که مبانی صلح نظران میصاحب

یوان حافظ شهري است که مجال تجربه آزادي و دموکراسی توان اذعان نمود؛ داجتماعی، می
.دهدرا به خواننده می

یل که با تحمکشد کسانیاشعار کوبنده و انتقادي حافظ متولیان مذهب را به چالش می
ي خود آزادي و امنیت مردم را ضایع کرده بودند بنابراین شرایط استبدادي عقیده و اندیشه

مذهبی در آن دوره، وضعیت خفقانی را براي توده مردم رقم زده بود. این موضوع یعنی تحمیل 
الي اشعار حافظ کامالً مبرهن است و حافظ با اشعار عقیده و نبود آزادي اندیشه درالبه
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بخش خویش توانسته به زیبایی اعتراض خود را به عدم آزادي که توام با خواه و آگاهیآزادي
نامنی و اضطراب است، به تصویر بکشد.

ي افکار و عقاید خویش همواره به دنبال ایجاد صلح تالش کرده و حافظ ضمن ارائه
است، شاید آرزوي تلقین این روش و مسیر مهم را در آثار خود به وضوح به تصویر کشیده 

وسیله بتواند این امر مهم را در سطح جوامع بشري، مابین افراد جوامع مختلف و در اعصار بدین
بعد از خود تعمیم دهد. 

ي هاي افراد برپا کنندهپیش از آن که به مطلب اصلی ورود نماید، ابتدا مشخصهحافظ
شود مگر با جهد و جد ار نمیشود که صلح و امنیت برقرنماید و بعد متذکرمیآن را تبیین می

-افراده آزاده که با شناسایی افراد مخل صلح، به مبارزه و طلب حقوق از دست رفته اقدام می
شود بلکه او با صداي هاي حافظ نه تنها جامعه و زمان وي را شامل نمیبدون شک توصیهکنند. 

دهد و در را مخاطب قرار میشیوا و رساي خود در میان ابیات، تمام جوامع در هر زمان و مکان
توان اذعان نمود که نگرش وي عامل سازنده و ایجاب یک وحدت فکر در رابطه با خاتمه می

باشد.صلح و امنیت می
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.)، زندگی در صلح از دیدگاه قرآن،  انتشارات زمزم هدایت1390فقیهی مقدس، نفیسه (

)، جنـگ روانـی یـا کالمـی،  متـرجم: حقیقـت کاشـانی، تهـران: انتشـارات          1380نصر، صـالح( 
.سروش

.) آزادي از نگاه استاد مطهري، تهران: صدرا1386یزدي، حسین (

2032

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

