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Abstract
Tragic balance in art philosophy of Nietzsche consisting of summation of
Dionysian and Apollonian and balance between them. Dionysian is will to unity
with Origin and affirming to it and Apollonian is the same affirming in the life
form. Move to be united with Origin in Dionysian mode in Hafiz poem and
theosophical tradition is mystic intoxication one that is symbolized with wine and
cupbearer. Traditionally in theosophy, move to be united with Origin and finitude
in it, is always the absolute value. But Tragic is different. Tragic at the same time
with reserve this will, inquire the Origin in the emanations of it as nature and life
and individuality. The tragic balance should be known as affirming of all aspects
of being, this in Hafiz poems equal with contentedness and libertinism. Hafiz
against the whole tradition of Sophism that was altogether upon ebriety or
sobriety, it means in the direction of finitude in God or asceticism and hypocrisy,
or an insipid mixture of them; represented a solution to remain in the tragic scene
of being, not infinitude but in contentedness that is resulting from libertinism,
partake from intoxication of presenting in presence of being.
Keywords: Tragic, Apollonian, Dionysian,�H
afiz, �Re
ndi�(libertinism).
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1- Introduction
Dionysian for Nietzsche, in brief, is the intoxication of releasing of affirming
powers of the Origin and Apollonian is the same affirmation in the form of nature
and individuality in the cover of beautiful imagination. Dionysian is inquiring the
Origin within the whole of being and Apollonian is limiting that in the internal
limitations and appropriateness. Nietzsche also believes that tragic is the
summation of these two .
2- The base of reasoning in this Article
The base of reasoning in this article is in one hand interpreting the terms of Hafiz
with the Dionysian and Apollonian in Nietzsche�
s art philosophy. On the other
hand the tragic balance of theme that is in Hafiz explaining with a summation of
these terms that are separated in Dionysian and Apollonian at first.
3- Terminology of Hafiz
In explanation of Dionysian and Apollonian in Hafiz, Dionysian is equal to the
term �s
aqi�(cupbearer) and Apollonian is equal to�
�
shahed�(laddie, beautiful) as
�s
aqi�thematically connected with the intoxication of unity with the Origin and
�s
hahed�referred to the beauty of emanations of the Origin .
3-1 Theosophical terms
�
jalal�(dignity) and�
�
jamal�(beauty) referring to Dionysian and Apollonian for
the first term connected with direfulness of encountering with the origin and
second one, referring to the beauty of emanations of it. Tragic balance that in
Nietzsche is the balance between Dionysian and Apollonian in Hafiz is the
summation of �s
aqi�and �
shahed�and also �
jalal�and�
�
jamal�and also�
with
some other of symbols that refer to Dionysian and Apollonian .
3-2 Mythological terms
The tragic balance also explained in Hafiz with mythological and cultural
symbols. For example �M
ithra�that is the Persian equal of Apollo in hafiz poems
exists with the name �m
ehr�and many symbols of it and Dionysus although hasn�
t
any equal in Persian mythology but hafiz with pointing to Indian and Arabic
culture and some Dionysian symbols like �
moon� efer
r to it.
3-3 Criticizing the Sophism tradition
Hafiz found the tragic condition and the individuality that connected with it, by
criticizing the Sophism tradition that was altogether upon ebriety or sobriety, it
means in the direction of finitude in God or asceticism and hypocrisy, or an insipid
mixture of them. He represented a solution to remain in the tragic scene of being,
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not infinitude but in contentedness that is resulting from libertinism, partake from
the intoxication of presenting in the presence of being .
3-4 Rendi
This solution came from the libertines (Rendi) that was giving up the asceticism
and hypocrisy and also finitude in God. It was upon contentedness and affirming
of life in any condition. This affirming lead hafiz to tragic and its individuality
and made him profound in it. So he changed the �s
hahed��
with �m
ogbache�(Mog
laddie) that is more referring to tragic condition and individuality. Because
�s
hahed�referred to nature but �m
ogbache�didn�
t refer to nature and considered
individuality as Apollonian that should be balanced with Dionysian.
4- Conclusion
We research tragic balance in Hafiz poems with considering the meaning and
construction of theme. We see how tragic are Paradox, Irony, amphibology,
metaphor and some other figures of speech in Hafiz poems. The paradox in his
poems is because of considering Dionysian and Apollonian in the same thing or
condition. Amphibology and metaphor are also referring to theme and irony in his
poems are because of his tragic condition and individuality that can�
t be compared
with the great power of affirming of the Origin.
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چکیده
تعادل تراژیک در فلسففه هنر نیهه عبار ا مم و تعادل بی امر دیونیووسففی و لپویونی است .امر
دیونیووسفففی نیرو و میف بفه یگفانگی بفا امر یاسفففتگاهی و لریگویی به لن و امر لپویونی همی
لریگویی در قایب ندگی اسفت .حرکت به سفمت ی ی شدن با اراده یاستگاهی به ن و دیونیووسی
در شفعر حافظ و سفنت عرفانی همان حایت س ر عارفانه است که با نماد می و ساقی معی میشود.
به ن و سفنتی در عرفان حرکت به سفمت ی ی شدن با امر یاستگاهی و فنای در لن همواره ار
مطلق است ،اما امر تراژیک با ای متفاو است .امر تراژیک ضم حفظ ای می  ،امر یاستگاهی را
در تجلیا لن یعنی در طبیعت و ندگی و فردیت نیو مویا میشففود .تعادل تراژیک را باید لریگویی
به تمام ابعاد هسفتی دانست که ای امر در شعر حافظ معادل «رضا» و حاص «رندی» است .حافظ
بر یالف سفنت عرفانی که ی سفره سف ری یا ص وی یعنی در مهت فنای در یدا یا هدِ ریایی یا
لمیوهای بیروح ا لنها قرار داشففت راه حلی برای ماندن در عرصففه تراژیک هسففتی ارائه داد تا نه در
فنا ،بل ه در رضا بر اساس «رندی» ،ا سرمستی حضور ومود بهره گیرد .
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مقدمه
دیونیووسففی و لپویونی اصففطالحاتی در فلسفففه هنر نیهه هسففتند که ا اسففاطیر یونانی ایش شففدهاند .اینها در
اصفطالح نیهه نیروهای اصفلی هنر هستند که هرگونه هنری در پرتو لنها به ومود میلید .دیونیووسی به طور
یالصفه سرمستی حاص ا رها شدن نیروهای تأییدگر امر یاستگاهی ،و لپویونی همی تأیید در قایب طبیعت
و فردیت در پوشش ییال یباست .دیونیووسی ،مستجوی امر یاستگاهی در تمام هستی میباشد و ی ی شدن
با هم و غرقه شدن در موج یگانگی که همان لریگویی اراده به یویش است و لپویونی م دود کردن اراده به
حدود و تناسب درونی و یبایی و نقابی بر در هم پیهیدگی و وحد بیقانون همه چیو است و لریگویی اراده
به یود در قایب فرد .نیهه تراژدی و نیو امر تراژیک را حاصف تعادل ای دو امر  3در نوعی افراط دیونیووسی
منجر به امر لپویونی می داند .یعنی افراط در مسفتجوی یاسفتگاه و سفبر بریورد با دهشففت هستی و سبر
یفافت پوشفففش یبا برای لن (نیهه .)11 :3199 ،ت قق تراژیک امری بسفففیار نادر و در عی حال بسفففیار
گرانبهاسفففت .وقتی ای تعادل ناخ ری میدهد امری اتفاق افتاده که تا قرنها فرهنگ بومی و مهانی را ت ت
تأثیر یود قرار میدهد .به ن وی که نیهه ارماع به امر تراژیک به معنای ناخ لن یعنی با سففا ی دوباره لن را
راهح احیای فرهنگ و رسففیدن به اوج تعایی و دریشففش لن میداند( 6همان .)346 :سففنت عرفان اسففالمی
همواره در مسفتجوی ای تعادل بوده است ویی ت قق واقعی لن به مهاتی که مختصراً بیان یواهیم کرد ،تنها
در حافظ ری داده است و ما به مها مختلف لن در ادامه یواهیم پردایت.
ایبته پیداست که در ای مقایه در پی تطبیق بی نیهه و حافظ نیستیم .هدف ای مقایه لنطور که در عنوان
لن نیو لمده اسفت بررسفی اشعار حافظ به عنوان یک اثر هنری تراژیک ا من ر فلسفه هنر نیهه است که امر
دیونیووسی و لپویونی یوا م اصلی لن هستند .همهنی بیان امر تراژیک در حافظ و فردیت مورد ن ر او به هیچ
عنوان مت ناظر نیست با لنهه نیهه درباره فردیت و امر تراژیک متاثر ا مرگ یدا گفته است .ای موارد نه تنها
در حافظ مطرح نیسفت ،بل ه به ع ر حافظ معشوق ایهی را همواره در ن ر دارد .با ای حال همه ای مسائ
مان ا ای نیسففت که امر تراژیک را در حافظ مسففتجو ن نیم یرا امر تراژیک تنها در نیهه حضففور و ظهور
ندارد و نیهه یود اذعان دارد که امر تراژیک نود او متفاو است با لنهه در یونان م قق بوده است و در همان
یونان نیو تراژدیهای لشفی با سوفوک را متفاو میداند (نیهه .)311 :3131 ،نیهه با این ه شباهت تراژیک
یود را با همعصففران یود ا ممله داسففتایفس ف ی دریافته اسففت ،)Nietzsche, 1887: 800( 1بیگمان
تفاو های یود را با ایشفان نیو نیک میداند و میشناسد .در ای میان حافظ را نیو نباید مستثنی کرد ،هر چند
نیهه شفعری بسفیار یبا و عمیق در ستایش او سروده است و بدی وسیله به ومود امر تراژیک در اشعار حافظ
به بان شفعراشاره کرده است ، 4اما بیگمان مانند مورد داستایفس ی تفاو های یود با او را نیو در ن ر داشته
است.
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مبنای اسفتدلل در ای مقایه ابتدا توضی اصطالحا شعر حافظ بر اساس امر دیونیووسی و لپویونیست.
به ای ترتیب که اصفطالح «ساقی» به دیی ایجاد سرمستی ،ی ی شدن با امر یاستگاهی و نیو سنت عرفانی
مومود بر ای اسففاس ،معادل امر دیونیووسففی اسففت .فرد در ای حایت هرگونه فردیتی را ا دسففت میدهد.
«شفاهد» نیو نماد امر لپویونی به مهت اشفاره به یباییسفت .ای یبایی به ای مهت لپویونیست که یبایی
مسفتق ا امر یاسفتگاهی نیسفت و در شفعر حافظ نیو همواره به همراه لن لمده است 6.ملوههای طبیعت در
درمه اول در شعر حافظ تا مایی که نماینده امر یاستگاهی هستند چنی مایگاهی دارند.
همهنی اصفطالحا عرفانی «مالل» و «ممال» در اندیشفه حافظ که ا یک سو دهشت روبرو شدن با
امر یاستگاهی و ا سوی دیگر نمود یبایی یعنی ومه غیر مستقیم اراده یاستگاهی است ،میتوانند معادل امر
دیونیووسفی و لپویونی قلمداد گردند .تعادل تراژیک که بر اسفاس فلسفه هنر نیهه تعادل دو امر دیونیووسی و
لپویونیست ،بر اساس ای دو اصطالح عرفانی و نیو دو مفهوم «شاهد» و «ساقی» که معیّتی صری یا مضمر
دارند با توس به اسطورههای مختلف فرهنگی و دینی توسط حافظ بیان شده است .فردیت مورد ن ر حافظ در
ای تعادل تراژیک م قق میشفود یرا افراط دیونیووسفی در لن منجر به ا بی رفت فردیت نمیشود و حتی
یود فردیت مایگاه لپویونی پیدا میکند .ای تعادل یعنی تعادل تراژیک ،با کنایا و اشفففارا و بیان دوپهلو و
ظرافت یاصففی بیان شففده اسففت که در ادامه به لن یواهیم پردایت .حافظ برای حفظ فردیت یود در عرصففه
تراژیک یعنی برای این ه به عنوان امر لپویونی با امر دیونیووسی به تعادل برسد ،راه ح رضا را بر اساس شیوه
رندی ب ار برد تا بجای فنا در امر یاسففتگاهی یا همان امر دیونیووسففی که نابودی فردیت اسففت ،به حایتی ا
تعادل دست یابد که می توان لن را وضعیت تراژیک یواند .ای امر با سنت عرفانی پیش ا حافظ که رضا را بر
اسفاس فنا و در ادامه لن در میکرد ،متفاو است .همی تعادل به معنای حضور فردیت نود امر یاستگاهی
مومب ایجاد صفنای بدی در حافظ شده است .به ای ترتیب که پارادوکر که متناق نماست حاص در ن ر
گرفت هر دو وضفعیت دیونیووسفی و لپویونیست و ایهام و استعاره و اشعار ملم نیو برای حافظ چنی کارایی
دارند و در نهایت طنو نیو بخاطر حایت ویژه حضور در م ضر امر یاستگاهی در حافظ معنی میشود .در نهایت
مختصری نیو ا تفسیرپشیری شعر حافظ بر اساس امر تراژیک و فردیت مومود در لن بیان میکنیم.
 -3آپولونی و دیونیزوسی در شعر حافظ
دیونیووس الهه شفراخ و سرمستیِ ناشی ا رها کردن نیروهای تأییدگر امر یاستگاهی به ن و مستقیم است
(نیهه )69 :3199 ،و در شفعر حافظ همانقدر مریان دارد که کلمه شراخ و می و مستی و ساقی و غیره در لن
حضففور دارد و هیچ نیا به هیهگونه ب ب باقی نمیگشارد .مگر این ه چنان یام اندیش باشففیم که گمان کنیم
که من ور حافظ صرفاً یوردن می به ن و واقعی است و می برای او مجا شاعرانه نیست .برای چنی مخاطبی
حافظ چیو یادی برای گفت ندارد .نیهه نیو در شعری که برای حافظ سروده ،ما را ا چنی گمانی من میکند
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و با میدارد 2.شراخ و می ،انگیو و تأیید امر یاستگاهیست و ساقی همان دیونیووس است یعنی ایهه شراخ
و در فرهنگ عرفان اسالمی ساقی همان یداست .می عشق ایهیست (یعنی یود امر یاستگاهی که در فلسفه
نیهه اراده اسفت) و سفاقی لن یداسفت .ای بیان منافاتی با بیان اسطورهای ندارد ،بل ه بیان مختلف یک چیو
است .چنان ه حافظ نیو ا هر دو بیان اسطورهای و دینی استفاده میکند:
نش
گف
تم صنم رپست مشو با صمد ین

گفتا هب کوی عشق هم این و هم آن کنند

7

(غ /331خ)4
لپویون در ش اسطورهای برای حافظ ملموستر ا دیونیووس بیان شده است و گاه به اسم مهر و اشارا
مربوط به لن ا ممله کلهگوشه و یورشید لورده شده است که اشاره مستقیم به مهر یا همان میترا ،یعنی یدای
مشفهور یورشفید دارد که معادل ایرانی همان لپویون اسفت .اگر سفشال شود که در ای صور چرا دیونیووس
چنی اشفارا مسفتقیم به ن و اسطورهای در شعر حافظ ندارد؟ باید گفت که دیی لن ای است که دیونیووس
در فرهنگ باسففتانی ایرانی همواره مطرود بوده و فرهنگ ایرانی درسففت مانند فرهنگ یونانی ،یک فرهنگ ا
اسفاس لپویونی ا ست که دیونیووس در لن همواره طرد شده است و حتی در برابر لن قرار گرفته است 1.تا ه در
عرفان است که دیونیووس مجال حضور و تنفر در فضای فرهنگی ما مییابد .حافظ با اشاره به کلیله و دمنه
که بریاسته ا فرهنگ دیونیووسی هندیست و اشارا دیگر با ظرافت و احتیاط به ای اسطوره اشاره میکند3.
ل م به توضی است که بیان اسطورهها توسط حافظ به ای معنا نیست که حافظ لنها را مانند هویدریی و نیهه
در تشفری هنر و یا عرفان به کار می گیرد .حافظ بیشتر ا سر رندی و مرام مالمتی مم است سراغ اسطوره
رفته باشفد تا بار مالمت بت پرسفتی را ب شد و مقصود یود را در پر لن پنهان دارد .حافظ دریافته که من ور
ن ر او با ای اسفطورهها قرابت دارد و لنها را مث داستانها و اساطیر دینی ب ار گرفته تا من ور یود را هم بیان
دارد و هم پنهان کند.
ویژگی مهم لپویون ممال و یبایی سفت و نماد لن دریشش یبای یورشید است و تمام اشارا مربوط به
یال و یط و پسر و شاهد و یوسف در شعر حافظ به لن اشاره دارد .در اینجا هم باید حافظ را ا اتهام شاهدبا ی
با کمال تأسف ا این ه بریی مم است او را به لن متهم کنند ،دور و منوه بدانیم .ایبته شعر حافظ به گونهای
اسفت که یود حایت پوشفاننده حقیقت دارد و تعمداً یواننده را به غلط میاندا د و ای حایت پوشانندگی یود ا
ویژگیهای لپویونی شعر حافظ است .که ای ویژگی را توضی یواهیم داد.
لپویون را در فرهنگ عرفان اسففالمی باید همان صفففت ممال یداوند دانسففت که در برابر صفففت مالل
(دهشفت موامهه با اراده یاستگاهی) قرار میگیرد و لن را میپوشاند و حافظ با عبارا یف و یال و یط به
ای پوشفانندگی در عی یبایی اشفاره دارد .اما دیونیووسی به وسیله مستی یود ،مستقیماً سراغ مالل و ظهور
مسفتقیم یداوند میرود .حال دیونیووسفی وقتی به حایت افراط میرسد فرد یود را با یداوند ی ی میبیند و
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اناای ق میگوید .چنان ه در مورد منصفور گفته میشفود .در مورد منصفور باید به نمادهای دیگر دیونیووسی ا
ممله ی ی شفدن با امریاستگاهی با استعاره باد و یا و لخ و لتش اشاره کنیم که در تشکره الوییا عطار به
ن وه تبدی شفدن منصفور به ای عناصفر بعد ا مرگ اشفاره دارد .نیهه تبدی شفدن به عناصر اوییه را یک
ویژگی دیونیووسی میداند( .همان )19 ،همهنی کتاخ تشکرهالوییا دارای ای ویژگی دیونیووسی است که در
لن در مواردی حیوانا ت لم میکنند که همانند انسفان هستند ،اما بار تری ویژگی دیونیووسی منصور همان
انای ق اسففت که به هیچ روی اشففاره به فردیت یود منصففور نیسففت(.تأیید فردیت  ،لپویونیسففت) بل ه امر
یاسفتگاهی ا بان منصور به سخ درلمده و به اصطالح را نهانی را فا میکند 31.ای عم  ،یعنی افشای
را ا ن ر حافظ مشموم اسفت یرا چنان ه گفتیم حافظ به دنبال تعادل تراژیک اسفت یعنی پوشاندن ،نه افراط
دیونیووسی و لش ار کردن:
من
چو صور از مراد آاننکه رب دارند ربدارند

بدین ردگاه حافظ را چو میخوانند میرانند

(غ /334خ)9
یا:

گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند

جرمش این بود هک اسرار هویدا میکرد
(غ /341خ)1

و یطاخ به امر لپویونی که ا منشأ یود مدا شده میگوید:
اال ای یوسف مصری هک کردت سلطنت مغرور

پدر را بازگوی آخر کجا شد مهر فرزندی

11

(غ /441خ)4
 -6بیان اسطورهای و عرفانی تعادل تراژیک در شعر حافظ
 3-6حافظ منتقد سنت عرفانی
تمام فرهنگ عرفانی مومود پیش ا حافظ یا ی سره دیونیووسی یا تعادیی مصنوعی با لپویون است که تمایلی
تام به امر لپویونی دارد .حافظ با کلمهی صوفی به ای سنت اشاره میکند و لن را همواره تقبی و شماتت
میکند و یا لنان را دعو به تعادل میکند و میگوید:
صوفی ار باده هب اندازه خورد نوشش باد

ورهن اندیشه این کار فراموشش باد

11

(غ /319خ)3
در مورد صوفی باید بدانیم که من ور حافظ ،هم افرادی مانند منصور است که بیریا و صادقانه دست به
لن افراط دهاند و هم مت اهری هم عصر حافظ هستند که ادعای ریایی دارند و چیوی مو هد یشک در
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نمیکنند .در ای مورد یعنی ارماع کلمه صوفی باید مسئله مهمی را در ن ر بگیریم و لن ای است که حافظ
برای فرار ا فضای ریایی مومودِ صوفیگریِ عصر یود که ت اهر به هد و دنیاگریوی داشت ،یود را مربوط و
متعلق به فرقهی مالمتیان و قلندریان 31میدانست و همی امر مینه ریداد تراژیک در حافظ گردید یرا ای
امر مان افراط دیونیووسی نیو میباشد ،اما ای مرام قلندری و مالمتی که حافظ لن را ذی کلمه «رند» لورده
در واق پوششی است برای امر دیونیووسی که هم لن را میپوشاند و هم حفظ میکند 34.به همی دیی است
که«حافظ» 39رندی را در برابر هد و ریا قرار میدهد .بر ای اساس حافظ مومودیت نفسانی یود را گدا و
یادم ومود اصلی و ا یی و یاستگاهی یود کرده است و به همی مهت امر یاستگاهی در او ملوه یبا و شاهد
یافته است .در صورتی که اگر به نفر یود به عنوان فردیت میپردایت یود لن رقیبِ (مراقب و مان ) دیو
سیرتی میشد و تا ا میان بر نخیود مان ملوه یبای امر یاستگاهیست.
 6-6فردیت تراژیک
حافظ با اتخاذ رو رندی و قلندری که بیان شد به ای رسید که با ومود این ه یودیواهی منفعتطلبانه را به
هر ن وی رها میکند فردیت را حفظ کند و اتفاقاً فنا شدن و وصال را ا م اهر همی منفعتطلبی میدانست
که باید کنار گشاشففت .در واق مقام رضففا را بالتر ا وصففال میدانسففت .هر چند وصففال در مقام یود ا عمر
ماودان و هر چیو دیگر بهتر بود.
ص
فراق و و ل هچ باشد رضای دوست طلب

هک حیف باشد از او غیر او تمنایی

(غ/433خ)3
به ای ترتیب یودیواهی حافظ تبدی به یودیواهی امر یاسفتگاهی شفد .عشفق او به یود همان عشقی
شفد که حافظ در مقام رضفا با تاخ دهنده لن شد .ا اینجاست که حافظ ا شاهد به عنوان پسرکی معصوم و
طف یاد می کند و دیی طف بودن لن ای اسفت که چنان ه بیان شفد ،مویودی تا ه است و در سلو عارفانه
حافظ متوید شده است.
طف
گن
بکشد زارم و رد شرع نباشد هش
دلبرم شاهد و ل است و هب بازی روزی
(غ/613خ)6
و:

پس
گر آن شیرین ر خونم ربزید

دال چون شیر مارد کن حاللش
(غ/693خ)9
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به ای ترتیب با مطرح شفدن فردیت به عنوان امر لپویونی ،طبیعت به عنوان امر لپویونی  32برای او شاهد
عهفد شفففباخ میگردد و هرچند به دنبال ای ومهه ا امر لپویونی نیو میرود اما دیگر در برقراری رابطه با لن
موفق نیست:
مس
از سر تی دگر با شاهد عهد شباب

ل
رجعتی میخواستم یکن طالق افتاده بود

(غ/636خ)6
حافظ چنان پخته شففده که میتواند عشففق امر یاسففتگاهی را بجای طبیعت در فردیت یود بیابد .و بجای
این ه ن ارهگر عشففق در لینه مهان باشففد ،او را به شف فردیت یود مجسففم کند .یعنی ملوه تا ه برای اراده
یاسفتگاهی پیدا میکند .بنابری طبیعت در دوران پختگی شفاهد عهد شباخ است و مببهه را مایگوی شاهد
میکند .ای مببهه ،چون مربوط به یرابا یعنی امر یاسفتگاهیسفت ،نشفان می دهد ا شففاهد که نسبت به
میخانه و یرابا بیگانه و ای اقیست ،مفهومی پختهتر را دلیت میکند.
شاهد عهد شباب آمده بودش هب خواب

مغبچهای میگذشت رازهن دین و دل

باز هب پیراهن سر عاشق و دیواهن شد
رد پی آن آشنا از همه بی گاهن شد

(غ/391خ1و)4
و:

رونق عهد شباب است دگر بستان را
گر چنین جلوه کند مغبچه باده فروش

بلب
میرسد مژده گل ل خوش الحان را
خاکروب رد میخاهن کنم مژگان را

(غ/3خ3و)1
و غول عارفانه مشهوری با مطل یر که به ن و دقیق به ای مسئله در لن پردایته است:
دوش رفتم هب رد میکده خواب آلوده
آمد افسوس کنان مغبچه باده فروش

خرهق رتدامن و سجاده شراب آلوده

گفت بیدار شو ای ره رو خواب آلوده

71

(غ/461خ3و)6
و غول عارفانه مشهور با ای مطل :
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سالها دل طلب جام جم از ما میکرد

آنچه خود داشت ز بی گاهن تمنا میکرد
(غ/341خ)3

حافظ در قلب یود فردیت اصلی یود را یافته است و دیگر به مهان نیا ی ندارد و ای مضمون را در اشعار
بسیاری ت رار کرده است:
خلوت گزیده را هب تماشا هچ حاجت است

چون کوی دوست هست هب صحرا هچ حاجت است

(غ /11خ)3
 1-6حافظ علیه توبه
همهنی حافظ مفهوم توبه را مشموم میدارد .یرا ای حایت رموع در حافظ ،با گشففت ا امر لپویونی (فردیت)
به امر دیونیووسفی (فنا) نیسفت .مسفئله ای است که حافظ قرار نیست یود را به وسیله امر دیونیووسی در امر
یاسفتگاهی فانی کند .بل ه هر چه هست به امریاستگاهی می سبارد و سبر برای با تاخ تجلی عشق (اراده)
در فردیت یود که حایت ضعیف همان اراده یاستگاهی است به وسیله مالمتکشی و رضای یود عم میکند
و فردیت یود را نیو حفظ میکند و ا همی روسفت که «حافظ» است .اما توبهکاران و هدفروشان که اساس
کار یود را فنا یا ریا قرار دادهاند ا رندی چیوی نمیفهمند.
توهب زهد فروشان گران جان بگذشت

وقت رندی و طرب کردن رندا ن پیدا ست

(غ/61خ)6
همهنی چون فردیت حافظ ،اساس توبه را بوسیله با تاخ امردیونیووسی در فردیت یود که عموماً لن را با
«مام» یا «مام مم» معرفی میکند به عرصه تردید رانده است میگوید:
ب
نم
محکم
ببین هک جام زجاجی هچ طرهفاش شکست
اساس توهب هک رد ی چو سنگ ود
(غ/69خ)6
 4-6رضا یا آریگویی تراژیک
در حایی که تمام سفنت عرفانی پیش ا حافظ ،راه رسفیدن به حایت مال و انع اس را هد و توبه میدانستند،
حافظ لن را در رضففا یافته اسففت .تفاو ظریف لن ای اسففت که هد حایت تر دنیا و توبه در کنار لن فانی
کردن تمام فردیت اسفت .اما رضفا حایتیسفت که با رهبانیت متفاو است و در ای حایت فرد ،فردیت یود را
حفظ میکند و تنها حایت منفعتطلبی هوای نفر را و در یک کالم تنها سوژه (نفر) را کنار گشاشته است ،نه
ندگی را.
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رضا هب داده بده وز جبین گره بگشای

هک رب من و تو رد اختیار نگشادست

(غ/19خ)1
حافظ هیهگاه قصد پشت کردن به ندگی و طبیعت را ندارد و برای او همیشه شاهد عهد شباخ است ویی
فردیت که با نام مببهه معرفی میکند مایگاه بالتری مییابد .لنهه به حافظ مربوط اسففت حفظ یود در مقام
رضاست تا حجاخ و حائ یود نباشد و ای عم حفظ است که رضا را مقام کرده است31 .
ب ی یی ی ییا هک ش ی یف م ی یی ی یخ ی ییاهن دوش ب ی ییا م ی ین گ ی یف ی یت
ئ
میان عاشق و معشوق چیه حا ل نیست

هک رد مقام رضا باش و از قضا مگرزی

تو خود حجاب خودی حافظ از میان ربخیز

11

(غ/622خ9و)1
همهنی رضفا در سفنت عرفانی ومود داشته و نباید تصور شود که ما می یواهیم بگوییم مبت ر لن حافظ
اسفت .لنهه در حافظ تفاو دارد حفظ فردیت در ای حال اسفت .او سنت عرفانی را منتقدانه در ن ر میگیرد
یرا پایه و اسفاس لن هد و فناست .به ای ترتیب در سنت عرفانی پیش ا حافظ ،رضا بر پایه فنا و هد قرار
داشففت و با لن معنا مییافت ویی حافظ لن را بر پایه رندی معنا کرد .به ای ترتیب میتوان گفت :در سففنت
عرفانی فنا بالتری هدف و مرتبه است اگرچه به یفظ رضا را بالتر قرار دهند .یرا رضا در ادامه فنا بوده است.
نود حافظ ای مقام رضا نوعی رندیست که با حفظ فردیت همراه است و همی امر چنان ه توضی دادیم او را
ا سفنت دیونیووسی مدا کرده است و باعب شده است که تراژیک باشد .به ای ترتیب در حافظ است که رضا
معنای واقعی یود را پیدا میکند61 .
بس
رب ما ی امکن مالمت کشیدهاند

ات کار خود ز اربوی جاانن گشادهایم

11

(غ/124خ)6
رضفا هم ا مانب دوسفت اسفت و هم ا مانب حافظ .رضفای حافظ همان مالمتکشی و رندی است در
حایی که رضای دوست تأیید ا طرف دوست یا همان امر یاستگاهی است .نود نیهه نیو تأیید اراده ا طرفی و
پشیر سرنوشت و می به با گشت ماودان همان 66،ا طرف فرد ،لریگویی دو مانبه است .لریگویی را باید
اساس امر دیونیووسی و لپویونی و در نتیجه امر تراژیک دانست (نه نتیجه لن) .امر دیونیووسی همان لریگویی
اراده یا به بان حافظ عشفق است و امر لپویونی لری گویی فرد یا همان رضا و مالمتکشیست و امر تراژیک
هر دو بدون این ه تعارضی پیش لید.
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مرا هب بند تو دوران چرخ راضی کرد

ولی هچ سود هک سررشته رد رضای تو بست
(غ/14خ)4

 5-6تطبیق اصطالحات عرفانی جالل و جمال ،و سُکر و صَحو ،با دیونیزوسی و آپولونی
در فرهنگ عرفان اسففالمی همهنی  ،صفففت مالل یداوند در تقاب با صفففت ممال قرار میگیرد و راه ح
بریورد با صففت مالل و پشیر و مشاهده لن س ر عارفانه است .در واق ومه مالیی تومه امریاستگاهی به
یود و بی تومهی به عایم و نیو فردیت است .عشق او در اص متعلق به یود است و به ذا یود.
ص
هک بندد طرف و ل از حسن شاهی

هک با خود عشق بازد جاوداهن

(غ /461خ)9
در برابر سف ر اصفطالح صفو و ومود دارد که به معنای هوشفیاری میباشد .س ر را (در بیان اسطورهای)
معادل امر دیونیووسی و صو و معادل امر لپویونی است که اویی به صفت مالل به مهت روبرو شدن با دهشت
و ع مت امر یاستگاهی و یطر ا دست دادن فردیت و ندگی و دومی به صفت ممال به مهت با تاخ یبای
امر یاسفتگاهی مشفبول است .فردیت حافظ در رندی که ا حال رضا است قرار دارد .در ای حال و مایگاه
حافظ میتواند مالل یداوند را در ومه ممال که فردیت یود حافظ است ببیند و لنها را ا هم مدا ن ند .یبایی
اص لی متعلق به قلب عارف است که ا نگار پا شده و با تاخ دهنده عشق یار به یود است .پا کردن ای
نگار چنان ه توضففی دادیم نه ا راه هد بل ه ا راه رندی اسففت .در واق  ،چون هد به ندگی پشففت میکند
توان تعادل ندارد .به ای ترتیب لن بت و طف و شفاهد همان سفاقیسفت که در حال رضای واقعی(رندی) بر
بنفده متجلی میشفففود  .ای بفا تاخ میتواند در ح م با یرید تمام دور افتادگی طبیعت و تومیه ومود لن نیو
باشد.
بعد از این روی من و آینه وصف جمال

هک رد آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند

(غ/311خ)4
 2-6تحصیل وجود
حایت رندی و رضفا ودیعهای ا یی و ت صی کردنی نمیباشد .یعنی به اراده ل اد و عم لن مربوط نیست .در
اصف عنایتی ا طرف امر یاسفتگاهی میباشد که می یواهد فرد را تأیید کند و تنها عم مم ا طرف فرد
نسبت به امر یاستگاهی است .ای حایت انفعال
رضفاست که لن هم در اص عم نیست ،بل ه انفعال م
نیو ا ویژگیهای امر تراژیک است که نیهه در کتاخ ایش تراژدی با مطرح کردن هملت و حال انفعایی او
لن را توضی میدهد (همان.)21 :
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ع
قصر فردوس هب پاداش مل میبخشند

ما هک رندیم و گدا دری ماان ما را ب

(غ/621خ)1
باید دقت شفود که ای نوع رندی و تسلیم و رضا در واق در برابر لن چیویست که امرو ه فردیت یا همان
سوبژکتیویته دانسته میشود که اساس لن منفعت طلبی است .فردیت مورد ن ر حافظ همان رضا و تسلیم است
و هیچ عملی را سفوبژکتیو و حاصف عم یود نمیشففمارد .بل ه همه ما اراده یاسفتگاهی حاکم اسففت .عم
مربوط به حافظ ،مالمتکشیدن است که در واق همان مبار ه با نفر یعنی مبار ه با همی سوژه منفعتطلب
اسفت .به ای ترتیب ماندن در عرصه ومود چیوی بالواسطه و سه نیست که هر کر به لن دسترسی داشته
باشد و حاص مجاهد بسیار است:
عشق
قل
ات هب ا یم وجود این همه راه آمدهایم
ررهو منزل یم و ز سر حد عدم
(غ /122خ)6
 7-6بیان اسطورهای تعادل تراژیک در حافظ
عالوه بر بیان مربوط به سنت عرفانی که بیان شد ،بیان اسطورهای تعادل نیو به اش ال مختلف در اشعار حافظ
حضفور دارد .چه اسطورهها و داستانهای مشهبی متعلق به قرلن و تورا و چه اعتقادا مربوط به اساطیر ،اما
در بیان همگی اینها من ور بیان تعادل تراژیک بی امر دیونیووسفی و لپویونی ا ست .حافظ در بیان اسطورهای
رسفیدن به امر لپویونی ا امر دیونیووسفی ،اشفارا اسطورهای بسیاری را ب ار میگیرد که تشری کام لن به
مایگاه مداگانه نیا مند است .اما به عنوان مثال چند نمونه اعم ا اسطورههای دینی و مو لن میلوریم:
خلی
سرد کن ز آن سان هک کردی رب ل
یا رب این آتش هک رد جان من است
(غ /111خ)4
لتش درون همان شفور و شوق و مستی عارفانه است و حافظ ا داستان ابراهیم(ع) برای بیان تعادل یعنی
سرد شدن لن استفاده میکند و نمیگوید م را با لن بسو ان.
و:
سخ
شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد
شاه رتکان ن مدعیان میشنود
(غ/319خ)4
سفیاوو نماد لپویون و شاه ترکان دیونیووس است (بر اساس فرهنگشان) 61و ا لنجا که امر دیونیووسی
امر لپویونی را به سفعایت مدعیان و نمامان کشفت ،چیوی ع ر داسفتان شنوبه در کلیله و دمنه است .سوگ
سیاوو را نیو در فرهنگ ما به همی صور باید فهمید.

معنای فردیت و تعادل تراژدیک در اشعار حافظ137/...
و:

نش
ک
هن رههک طرف کله ج نهاد و تند ست

کاله داری و آنیی سروری داند

(غ/399خ)6
میترا به ن و اسفطورهای دارای کالهی میباشد که انتهای لن کج و شبیه به شب کاله است .تند نشست
هم اشفاره به نشفسفت میترا روی گاو برای عم ذب اسفت .در ای بیت حافظ میگوید :میترا به تنهایی نباید
سرور باشد بل ه باید در یدمت دیونیووس باشد و بر ای اساس سنت اهدانه را نقد میکند.
و:
طف
ی
میب
هک سلطانی عالم را ل عشق ینم
جهان افنی و باقی فدا ی شاهد و ساقی
(غ /194خ)9
شاهد و ساقی چنان ه بیان شد نماد لپویون و دیونیووس هستند .اما در ای بیت حافظ هر دو را که ا مهان
فانی و باقی برترند حاصف عشق میداند و هر دو را با هم لورده و حاص عشق ،یعنی امر یاستگاهی و طفی
و بسته لن میداند.
و:
اقنع هب خیالی ز تو بودیم چو حافظ

یا رب هچ گدا همت و شاشهن ( بی گاهن) نهادیم

(غ/193خ)1
چون لپویونی بودیم به ییال بسفنده کرده بودیم اما نهاد شاهانه( یا بیگانه) ما دیونیووسی بود .و گدا همتی
ما را به او رساند.
رد دلم گرد ستمهاست خدا یا مپسند

هک مکدر شود آهنیی مهر آیینم

(غ/199خ)3
ای تنها بیتی است که حافظ صراحتاً و بیپرده ا مهر لیینی یود سخ میگوید .اما ای لیی که در اص
اهدانه اسفت حافظ را م در کرده است و دیی لن ای است که مایگاه درست لن رعایت نمیشود و گرد ستم
را به دل حافظ نشانده است یرا عدایت تنها تراژیک است( .ستم در برابر عدل و تعادل)
و در ترکیبی ا اصطالحا عرفانی و اسطورهای میگوید:
حجاب دیده ارداک شد شعاع جمال

بیا و خرهگ خورشید را منور کن

(غ/139خ)3
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یورشفید نماد میتراسفت و حافظ در اینجا صراحتاً نمادهای اسطورهای و عرفانی را معادل کرده و ممال را
معادل یورشید که نماد میتراست و چنان ه بیان شد معادل لپویون در اساطیر ایرانی قرار داده است .در ای بیت
نیو لپویون همهون مانعی معرفی شفففده اسفففت که ادعای روشفففنایی دارد اما روشفففنایی اصفففلی با تاخ امر
یاستگاهیست.
 .1بررسی تعادل تراژیک در ساختار و مضمون شعر حافظ
 3-1پارادوکس در شعر حافظ
نخسفت به مهت اهمیت و مایگاه ویژه ،به مفهوم پارادوکر در شعر حافظ میپردا یم .پارادوکر گفتار ظاهراً
متناق اسفت که به وحدتی تراژیک رسیده است .یعنی در شنایت ریشه پارادوکر که چرا در اص متناق
نیست و متناق نماست همان رابطه رسیدن ا امر دیونیووسی به امر لپویونی را باید مستجو کنیم که توضی
داده شد .مثالً وقتی حافظ ،گداییِ در مانان را سلطنت می داند ،با گدایی ،پادشاهی و اوج ش وه اراده را در یود
میپوشفاند .یرا اظهار سفلطنت ی ی شدن با یاستگاه است و باعب ا بی رفت فردیت یواهد شد .به عبار
دیگر تسفلیم یود به اراده را نه ی ی شفدن دیونیووسفی با لن و فریاد سلطنت و انای ق گفت  ،بل ه با مالمت
یود و پشیر گدایی سلطنت امر دیونیووسی را در یود نشان میدهم و میگویم م گدا هستم یرا سلطانی
در م است که او در م ح ومت میکند و م هم گدای او هستم .ای امر در اص تراژیک است.
گدا یی رد جاانن هب سلطنت مفروش

کس
ی ز ساهی این رد هب آفتاب رود!؟

(غ/663خ)9
و یا:

غالم رنگ مست تو اتجدا رانند

خراب باده مست تو هوشیارانند
(غ/339خ)3

و بسیاری ا ای دست .و یا در شعر:

رد اندرون من خسته دل ندا نم کیست

خم
هک من وشم و او رد فاان و رد غوغاست

(غ /66خ)1
ظاهراً یمو بودن و فبان کردن با هم در تضاد هستند اما چنان ه روش است یک شخصیت دیونیووسی
ومود دارد که در فبان و فریاد است اما م یموشم و لن را میپوشاند .ا ی دست شعر فراوان در غوییا حافظ
ومود دارد.

معنای فردیت و تعادل تراژدیک در اشعار حافظ139/...
دسفته دیگر تناقضفا ظاهری در مفاهیم است .مثالً مایی اهد را به شد سر نش میکند و مای دیگر
هد را به عنوان پوشش ب ار میبرد .یا مایی غم یوخ است و مایی ا غصه نجاتش میدهند .تمامی ای نوع
تناق نماها نیو به همی امر دیونیووسفی و لپویونی و رابطه ظریف لنها مربوط میشود .چنان ه بیان شد هد
اگر به معنای لپویونی و برای پوشففاندن امر دیونیووسففی قرار گیرد یوخ اسففت ویی به ش ف لی که در برابر امر
دیونیووسی قرار گیرد مشموم است.
من این مرقع دریینه بهر آن دارم

کش کس
هک زری خرهق م می ی امگن نبرد

42

(غ/9خ)6
و:

خرهق زهد و جام می گر هچ هن ردخور همند

این همه نقش میزنم از جهت رضای تو

12

(غ/433خ)9
 6-1طنز تراژیک در شعر حافظ
طنو در بیان حافظ نیو ناشی ا تعادل تراژیک در اوست و لن را باید طنو تراژیک نامید .موقعیت م ِ لپویونی که
حافظ به عنوان رند لن را در عرصه تراژیک هستی نگه میدارد در لن عرصه طنو لیود است و ای واژه بار طنو
دارد .ایبته باید دانست که به معنای دقیق در اصطالح کمیک نیست و چنان ه بیان شد تراژیک است .ویی ای
وضعیت رندی وقتی ا بال و مالل هستی نگریسته میشود طنو لمیو است و حافظ لن را برای تشری وضعیت
مالمت ده یود ب ار میگیرد:
هچ شکرشست رد این شهر هک اقنع شدهاند

مگس
شاهبازان طریقت هب مقام ی

12

(غ/499خ)6
و:

نم
من ار هچ حافظ شهرم جویی یارزم

مگر تو از کرم خویش یار من باشی
(غ/499خ)31

و:

گفت خود دادی هب ما دل حافظا

محص کس
ما ل رب ی نامگشتیم
(غ/123خ)9
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طنو حافظ ناشففی ا وضففعیت تراژیک اسففت .به ای ترتیب که حافظ بوسففیله مالمت و سففر نش یود به
مایگاه تراژیک رسففیده اسففت و ای مالمت ،چون ا نگاه بال بیان شففود طنو لیود اسففت که مثالهای لن را
لوردیم .به ای ترتیب طنو حافظ بسفیار تراژیک و درد لور است و در اصطالح فنی «گروتِسک» است .و بیننده
نمیتواند ا نگاه بیرون به لن تومه کند و بخندد .بل ه نگاه بالیی را بر یود احساس میکند که سر نش بار و
مورد ینده است .ای نوع طنو را میتوان مقایسه کرد با لنهه کیرکگور «لیرونی» مینامد .همانطور که لنجا با
لیرونی فرد نفدگی یفش طلبانه را رها میکند در اینجا نیو طنو فرد را در وضفففعیت تراژیک حفظ میکند .طنو
باعب میشود فرد رنجهای حضور را کاهش دهد و ا طرفی نیو فاصله یود با امر یاستگاهی را فرامو ن ند.
 1-1ویژگی تراژیک استعاره و ایهام در شعر حافظ
ب ار بردن استعاره و ایهام نیو در شعر حافظ حایتی متفاو ا دیگر اشعار عارفانه دارد .استعاره چنان ه میدانیم
تشفبیهی اسفت که مشفبهب به را میپوشفاند .یعنی حقیقت معنا توسفط یک تشفبیه بیان میشود و یود حقیقت
پوشفانده میشفود و بنابرای امر لپویونیسفت که امر دیونیووسفی را میپوشاند .یرا امر دیونیووسی به حقیقت
مربوط و متص است و امر لپویونی پوشش و ن ماد یبای لن است .به ای ترتیب استعاره در شعر حافظ اهمیت
تام یافته است و غویی نیست که ا ای لرایه ادبی فراوان ب ار نرفته باشد و نیو شاعری نیست که تا ای حد ا
استعاره به ن و عایی و یبا و متنوع و متفاو استفاده کرده باشد .ایهام نیو عبار ا ای است که یک یفظ دو
معنی داشته باشد .یک معنی همواره دور ا ذه تر و کم کاربردتر است .حافظ معنی دورتر را به ن و دیونیووسی
و معنای نودیک را لپویونی در ن ر میگیرد .استفاده ا استعاره و ایهام ی ی ا ویژگیهای یاص شعر حافظ است
و سفففبک یاص او را ا شفففاعران دیگر متمایو میکند و دیی موفقیت او در ب ار بردن لنها در اصف ف همان
هماهنگی تراژیک اسفت که بیان شد .شاعران پیش ا او در پوشاندن بوسیله استعاره و ایهام به اندا ه او موفق
نبودند و شففاعران پر ا او در ب ار بردن لنها افراط کردهاند .ا ممله در سففبک هندی .تعادل تنها مخصففوص
حافظ است و ریشه لن تعادل تراژیک در ذه و روح شاعر میباشد.
سنب
17
بهار عارضش خطی هب خون ارغوان دارد
بتی دارم هک گرد گل ز ل ساهیبان دارد
نس
مدا مم مست میدا رد یم جعد گیسویت

چش
خرابم میکند ره دم فریب م جادویت

(غ/361خ)3
12

(غ/39خ)3

معنای فردیت و تعادل تراژدیک در اشعار حافظ141/...
 4-1ابیات و غزلیات ملمع
شففاهد دیگر ا تعادل تراژیک در سففایتار شففعر حافظ غوییا ملم اوسففت .یعنی غوییاتی که نیمی به عربی و
نیمی به فارسفی به صور مصرع به مصرع سروده شده است .ای ابداع ایبته مربوط به حافظ نیست و پیش ا
او ومود داشته است و در سعدی به اوج فصاحت و کمال حاضر است ویی حافظ به نوعی یاص ا لن استفاده
کرده اسفت به ن وی که اشفعار عربی به امر دیونیووسفی اشفاره دارند و اشعار فارسی به امر لپویونی .ای ایبته
بیشتر در سابقه فرهنگی ای دو بان مندرج است تا در مضمون اشعار .یرا سنت فرهنگ ایرانی و فارسی بان
لپویونیست و سنت شعر عرخ و فرهنگ لن با یمریا و اشعار دیونیووسی پیوند دارد .برای مثال در همان غول
اول که بیت اول لن ملم است:
ً
مش
نم
هک عشق آسان ود اول ولی افتاد کلها
اال یا ایها الساقی ارد کاسا و انولها
(غ/3خ)3
مصرع اول که به بان عربی هم به ساقی و می اشاره دارد و هم دیونیووسی میباشد ویی مصرع دوم به
مشف ال فراق و دوری عشفق اشاره میکند که مشخصاً لپویونیست .اما در مجموع با بیتی روبرو هستیم که
دو فرهنگ را با هم مم کرده و هر دو را تأیید میکند.
 5-1تفسیرپذیری شعر حافظ
در پایان اندکی در مورد تفسفففیرپشیری مت تراژیک اشفففارهای میکنیم .چنان ه میدانیم اشفففعار حافظ ام ان
تفسففیرپشیری بسففیار بالیی دارد .ای ویژگی نیو یک ویژگی مربوط به تراژیک بودن شففعر حافظ اسففت .مت
تراژیک چنان ه بیان شفد حاصف تعادل دو امر تا حدی متضفاد است .به همی دیی است که هر کسی با هر
عقیده در مت تراژیک سلیقه یود را پیدا میکند . .همهنی فردیت تراژیک مومود در ای تعادل ام ان داشت
ن رگاه و فردیت برای یواننده را ایجاد میکند.
من این حروف نوشتم چنان هک غیر ندا نست

تو هم ز روی کرامت چنان بخوان هک تو دانی

(غ/492خ)4
ای فردیفت در ضفففم این ه همه عقاید را در بر میگیرد ،به هیچ چیو قاب تقلی نیسفففت و اثر تراژیک
اثریست برای همه کر و هیچ کر.
نم
ی
ک بینم ز خاص و عام را
محرم راز دل شیدا ی خود
(غ/1خ)2
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نتیجهگیری
 -3معنای دیونیووسی و لپویونی در اشعار حافظ به ش اشاره به ساقی و شاهد ومود دارد .همهنی در معنای
اصطالحا عرفانی ممال و مالل و نیو به ش اسطورهای که اسطوره لپویون مستقیماً با نام ایرانی لن یعنی
مهر بیان شفده است و دیونیووس با اشاره به فرهنگهای دیونیووسی مانند هندی و عربی و س اها بیان شده
است .همهنی طیف گستردهای ا نمادها و نشانهها در اشاره به لنها ومود دارد.
 -6بیان داشتیم که امر تراژیک نود حافظ به چه معنا با تعادل امر دیونیووسی و لپویونی مرتبط است و چگونه
حافظ به تدریج فردیت عاری ا نفسففانیت را مایگوی طبیعت در امر لپویونی کرد و در عی حال به طبیعت و
ندگی به ن و اهدانه و رهبانی پشففت ن رد .او ای فردیت را در انع اس امر دیونیووسففی ،مببهه نامید و به
همی دیی اسفت که در اشعار یود لن را در برابر شاهد عهد شباخ قرار میدهد که همان ندگی و ملوههای
طبیعت هسفففتند .به ای ترتیب یبایی فرد بالتر ا طبیعت قرار میگیرد و یبایی طبیعت در برابر لن صفففرفاً
استعاریست.
 -1بیان شفد که رندی در شفعر حافظ با هد تفاو اساسی دارد و اصطالحی بر اساس رضا و مالمتکشی و
قلندری اسففت که شففیوه حافظ اسففت .تفاو ای حایت رندی با هد در ای اسففت که در لن با ومود تر
هواهای نفسفففانی به ندگی و طبیعت پشفففت نمیکند و در عی حال فردیت یود را نیو در فنا نابود نمیکند.
حافظ منتقد سفنت عرفانی پیش ا یود است و هر دو سنت هد و فنای ایهی را با یبت صوفی نقد کرده است
و حال سف ر و صف و را کنار گشاشفته است و حایت تراژیک را که حاص رندیست برتر میداند .همهنی
رضفا را باید با در ن ر گرفت ایتالف امر تراژیک بی نیهه و حافظ ،معادل لریگویی در فلسفه نیهه دانست
که اساس امر دیونیووسی و لپویونی و تراژیک است.
 -4در سفایتار شعر حافظ نشان دادیم که صنای بدیعی مانند پارادوکر و استعاره و ایهام و طنو و اشعار ملم
چگونه با امر تراژیک در اشعار حافظ مرتبط هستند و در مضمون نیو نشان دادیم به چه علت بریی مفاهیم به
ن و متضاد ب ار رفته است .همگی را در راستای تعادل بی امر دیونیووسی و لپویونی توضی دادیم.
 -9نتیجه نهایی ای اسفت که حافظ با تومه به اشفعار عمیقاً تراژیک اسفت یرا ای امر هم در مضمون و
هم سایتار و بیان عرفانی و اسطورهای او ومود دارد .ا همی روست که شعر حافظ دریهه امر دیونیووسی به
سفمت فردیت انسفانهاسفت و به همی دیی فرهنگسا است و ا همی رو حافظ ،حافظ فرهنگ تراژیک و
فردیت اصی لن است.
پینوشتها
 -3من ور ا تعادل کنش ای دوامر به روی هم به عنوان دو نیرو نیست بل ه همراه هم لوردن و در کنار هم پشیرفت
به عنوان تأیید ک عایم و یک اثر هنری مام و لنهنان که در ادامه یواهد لمد همهنی پشیرفت فردیت است.
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 -6همهنی رموع شود به کتاخ ن ریه پردا ان بورگ فرهنگ اثر پیتر سیجویک و لندرو ادگار ص .134
 -1در نامه ای به ی ی ا دوستان به نام هنریش کوه ییتو.
 -4مت کام شعر را به مهت نشان دادن میوان تومهی که نیهه به حافظ داشت و نیو ن وه دید او به حافظ میلوریم:
به حافظ ،پرسش یک لبنو :
میخانهای که تو برای یویش
پیاف ندهای
فرایتر ا هر یانهای است
مهان ا سر کشیدن مییی
که تو در اندرون لن میاندا ی،
ناتوان است.
پرندهای ،که رو گاری ققنوس بود
در ضیافت توست
موشی که کوهی را بواد*
یود گویا تویی
تو همهای ،تو هیهی
میخانهای ،مییی
ققنوسی ،کوهی و موشی،
در یود فرو میروی ابدی،
ا یود میپروا ی ابدی**،
ریشندگی همۀ ژرفاها،
و مستی همۀ مستانی
(منب  :مقایه "نیهه و ایران"-داریو لشوری)
تو و شراخ؟
*(موشی که کوه را بواد) :اشاره به مالمتی بودن حافظ دارد که یود را در غوییا حتی مگر نیو مینامد و ما به ای
مطلب اساسی و م وری اشاره یواهیم کرد و ای اشاره نیهه ،نشان ا عمق شنایت او ا حافظ دارد .کوه هم اشاره
به غوییا و امر تراژیک حاضر در لن است.
** (پرندهای که رو گاری ققنوس بود در ضیافت توست  :) ...دقت نیهه در حافظ به قدری عمیق است که دریافته حافظ
در شعر یود پیوسته به دنبال مفاهیم عمیقتر ا یود است یعنی همی ققنوس که یود را در لتش میاندا د تا دوباره
اده شود تویی.
 -9چنان ه توضی یواهیم داد شاهد به همراه پختگی در اشعار حافظ به «شاهد عهد شباخ» تبدی میشود و مای یود
را به «مببهه» میدهد .همهنی حافظ با اشارا دیگر مث «یال» و « یف» و «یط» به لن اشاره میکند .همهنی
نشانه های اساطیری «مهر» و «دریت سرو» و «یورشید» اشارا مختلف به امر لپویونی هستند و در برابر اینها
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«دریت صنوبر» و «ماه» نمادهای دیونیووسی هستند .در ای مقایه ما فرصت ب ب گسترده در مورد ای نشانهها را
نداریم ویی به ن و مختصر باید گفت ای نشانهها سایته حافظ نیستند و نمادهای عام هستند و درفرهنگهای مختلف
دیونیووسی و لپویونی استفاده شدهاند.
 -2رموع شود به پینوشت 4
 -9ایبته معنای اصلی ای است که در کوی عشق هم باید دیونیووسی و هم لپویونی بود که در مت توضی دادهایم.
 -1من ور مانیست که امر لپویونی در برابر امر دیونیووسی قرار بگیرد و ای در فرهنگ متقدم ایرانی به ای ش نبوده
و ریدادی متأیرتر و مربوط به دوران پر ا رتشت است.
(غ /499خ)3
کجاست ف ر ح یمی و رای برهمنی
 -3مواج دهر تبه شد در ای بال حافظ
(غ/311خ)1
و :ای کبک یو یرام کجا می روی بایست غره مشو که گربه اهد نما کرد
 -31در مثال نخست حافظ بوسیله اشاره ظریف به رای و برهم به کتاخ کلیله و دمنه اشاره میکند(.برهم راوی و
رای مستم داستانهاست) و ای ا لن روست که ای کتاخ حاوی فرهنگ دیونیووسی میباشد .بیت دوم هم به
داستانی در باخ بوف و اغ با میگردد ( تعابیر دیگر سایتگیست).
 -33افشای را تنها به ای معناست که امری که باید مخفی بماند لش ار شود یعنی امر دیونیووسی نباید لش ار شود.
 -36اشاره به میترا نیو روش است :کجا شد مهر فر ندی :لن مهر و میترا که فر ند بود چه شد؟ و چرا مایگاه فر ندی
یود را فرامو کرد .و:
(غ/613خ4و)9
گفتم مهرور ان رسم وفا بیامو گفتا ماه رویان ای کار کمتر لید
رسم وفاداری ا ویژگیهای مهم میتراست
 -31اشاره به اسطوره میترا فراوان است که به بریی ا لنها در مت اشاره کردهایم .در اینجا ا حوصله ب ب یارج است.
 -34اندا ه من ور تعادل است نه یاد و نه کم یعنی نه س ری باشد و نه صو وی در ادامه:
دست با شاهد مقصود در لغوشش باد
لن ه یک مرعه می ا دست تواند دادن
(ای بیت هم دو پهلوست :یک معنی میگوید (ص وی) اگر یک قطره ا دست بتواند بدهد و پارسایی کند به مقصود
رسد و یک معنی( ،س ری) اگر نمیتواند یاد بخورد و هد ریایی دارد دست در لغو بماند و به مقصود نرسد).
 -39عالوه بر اصطالح رند که حافظ به وسیله لن قلندری بودن یود را نشان میدهد ،ابیا یادی در دیوان حافظ ومود
دارد که نشان میدهد او به ای فرقه و فرقه مالمتی گرایش دارد .ا ممله:
(غ /131خ)6
که در طریقت ما کافریست رنجیدن
وفا کنیم و مالمت کشیم و یو باشیم
و:
(غ/139خ)2
به یک کرشمه صوفی وشم قلندر ک
ا ای موومه و یرقه نیک در تنگم
 -32مرام مالمتی به طور یالصه ای است که پیروان ای طریقه یود را مانند صوفیان ره رو راه حق نشان نمیدادند و
رفتارهایی برو میدادند که مومب مالمت اه دی ا لنها شود هرچند یود را یارج ا دی معرفی نمیکردند.
قلندریان یود را ا ای قید نیو رهانده بودند و ی سره رند بودند .در تعریف فرقه مالمتیه و قلندریه دکتر قاسم غنی
در کتاخ ب ب در لثار و اف ار و احوال حافظ تعریفی مام لورده است ،رموع شود به  :ص 331 .و 333
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 -39در اینجا ،چون بر معنی حافظ به معنی حفظ کننده امر دیونیووسی تأکید شده است در گیومه قرار دادیم.
 -31طبیعت در اشعار حافظ مایگاه لپویونی دارد .به ای ترتیب که ملوههای طبیعت بیانگر امر یاستگاهی هستند .بسیاری
ا غوییا حافظ ای امر را نشان میدهد و ما در اینجا تنها سه بیت روش ا یک غول را میلوریم:
که لخ روی تو لتش در ارغوان اندایت
شراخ یورده و یوی کرده میروی به چم
چو ا دهان توام غنهه در گمان اندایت
به بومگاه چم دو مست بگششتم
صبا ح ایت یف تو در میان اندایت (غ/32خ4و9و)2
بنفشه طره مفتول یود گره می د
 -33در ادامه غول حافظ هم تمای به شاهد عهد شباخ دارد و هم ا لن گششته است .اما هر مفهوم که ا لن گششت به
چاه طبیعت تبدی میشود و یود دام راه میگردد.
« -61مقام» اصطالحی عرفانیست که در برابر «حال» قرار دارد و حاص عم و اکتساخ است درحایی که «حال»
حاص عم نیست بل ه یک وارد و بخشش ا طرف یداست .در ای بیت حافظ به تصری رضا را مقام دانسته است.
دانست بل ه حاص مجاهد بسیار است.
بنابری نباید لن را حاص انفعال م
 -63دقت شود که من ور اینجا فنا نیست بل ه مان رضا بودن و در مقام رضا ن وشیدن است .یعنی میگوید :ا میان
برییو و مان رضا نشو و در مقام رضا کو  .ای تنها بیتی که در دیوان حافظ به ظاهر ا فنا سخ میگوید ویی در
اص باید با بیت قب که مقام رضا را متشکر میشود یوانده شود.
 -66در واق باید گفت :تا قب ا حافظ با این ه تال میشد عرفان اسالمی ا قید سنت مسی ی بیرون بیاید و بر پایه
مناب اسالمی قرار گیرد ،ویی چنی تالشی تنها در حافظ است که به درستی به ثمر نشست و تمام سنت عرفانی
پیش ا حافظ تا حدی بر پایه رهبانیت مسی یست و چنان ه یواهیم گفت هنو بر پایه رضا و تسلیم که لن را باید
م ور لمو ههای اسالم دانست (واژه اسالم هم ا مشتقا همی واژه است) ،نبوده است.
 -61کار یود ابروی مانان گشادهایم ،یعنی رضای او را ملب کردهایم .به روشنی در ای بیت پایه رضای دوست را
مالمت کشی یعنی همان رندی یود میداند.
 -64با گشت ماودان همان ،لمو هایست که نیهه در اوج دوران پختگی به لن دست یافته است و ا لنجا که به ای
واسطه فرد تمام موئیا ندگی یود را برای ماودانه طلب میکند نوعی لریگویی میداند که در یونان نیو به لن
نرسیده بودند در اینجا هم نباید لن را معادل با حافظ دانست و حقیقت ای است که رضا و امر تراژیک در حافظ به
یونان شبیهتر ا نیهه است و در بی لشی و سوفوک نیو به سوفوک نودیکتر است.
 -69حافظ به تأسی ا فردوسی ،ترکان را بجای قوم س ایی که فرهنگ دیونیووسی شدید داشتند گرفته است .نیهه نیو
به فرهنگ دیونیووسی قوم س ایی در کتاخ ایش تراژدی اشاره دارد .ایبته در ابیا دیگر نشان میدهد برای ترکان
فرهنگ دیونیووسی قائ است .مای دیگر:
صد بار پیر می ده ای مامرا شنید
ما باده یر یرقه نه امرو مییوریم
.i
(غ/641خ3و)31
ما می به بانگ چنگ نه امرو مییوریم بر دور شد که گنبد چری ای صدا شنید
.ii
چنگ سا لپویون است.
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 در ای بیت یرقه هد لپویونی و مام می دیونیووسیست و حافظ میگوید اینها با این ه در یور هم نیستند و تضاد-62
دارند مم کرده تا به رضای دوست دست یابد و ای مشید ادعای ما در ی ی بودن رضا با امر تراژیک است که باید
.به نوعی لن را معادل لری گویی در نیهه دانست
)9خ/443داری (غó عرض یود میبری و حمت ما می
 ای مگر عرصه سیمرغ نه مولنگه توست-69
:و
)3خ/33(غ
شاهبا ی به ش ار مگسی میلید
یار دارد سر صید دل حافظ یاران
. گ استعاره ا صور و سنب استعاره ا یف.بت استعاره ا یار
 یعنی ی بار مستی ا شراخ است. در ای بی کلمه مدام ایهام دارد و هم به معنی شراخ است و هم به معنی همواره-61
 معنی نودیک لپویونی و.و ی بار ا گیسو که اویی دیونیووسی و دومی لپویونیست یرا مستی دوم حاص یباییست
.معنی دور دیونیووسیست
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