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 چکيده
است. در این  «اصالت»یکی از مفاهیم اساسی که در رویکرد وجودی مطرح شده است مفهوم 

های صورت گرفته در حوزه سالمت اصالت بر پایه پژوهشمقاله ابتدا ضرورت بررسی مفهوم 

روانی مطرح شده و سپس تعاریف و ابعاد مختلف آن از دیدگاه وجودی با روش بازخوانی، 

تحلیل و طبقه بندی آراءِ اندیشمندان مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه با استفاده 

های رند، زاهد، واعظ، صوفی، شیخ و کلید واژه ،5/1از نرم افزار دیوان حافظ شیرازی نسخه 
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 مقدمه

که  در مورد آن چهاست  ی اگزیستانسیالیسمبخشی از سنت فلسف 1وجودیاصالت مفهوم 

؛ 1727، 4کانت؛ 1771،  3؛ هایدگر1711 2هگل) شودمیاصالت خود منجربه انسانیت، شادی و 

هم چنین روانشناسان و . (9،2001و ریزینگر 1ینر؛ به نقل از است1717 1؛ روسو1795 5کرکگارد

اند و صالت بودهعالقمند به بررسی موضوع اهای طوالنی، در دوره هشگرانوبسیاری از پژ

، 11؛ می1719، 10؛ مازلو1713، 7برگراند )های فراوانی را در این زمینه مطرح کردهدیدگاه

 .(2001 ه نقل از استینر و ریزینگر،ب 1712، 14؛ تریلینگ1752، 13؛ تیلیچ1797، 12؛ تیلور1753

ها نشان داده است که اصالت با عزت نفس باال و رضایت از زندگی و عدم اصالت با پژوهش

(. عالوه بر این 2002، 11وکرنیس 15عزت نفس پایین و عواطف منفی همبستگی دارد )گلدمن

ل نوجوانانی که معتقدند اصالت با عملکرد بهتر در روابط بین فردی همبستگی دارد. به عنوان مثا

دارند عزت نفس باالتر ، عواطف مثبت و دریافت حمایت بی قید و شرط از  ای اصیلیرفتاره

احساس اصالت روانشناختی با . (1771و همکاران،  11اند )هارترنزدیکان خود را گزارش کرده

                                                 
1. existential authenticity 

2. Hegel,F. 

3. Heidegger,M. 

4. Kant 

5. Kierkegaard 

6. Rousseau  

7. Steiner 

8. Reisinger 

9. Berger 

10. Maslow 

11. May  

12. Taylor 

13. Tillich 

14. Trilling 

15. Goldman  

16- Kernis 

17. Harter  
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، ارانو همک 1اجتماعی و کاهش افسردگی همبستگی دارد )شلدون هایمندی از نقشرضایت

ه نشان (. تحقیقات انجام شده در زمینه روابط عاشقان2010و همکاران،  2به نقل از برونل 1771

سالمت روانی شریک جنسی بستگی به میزان رفتار اصیل فرد در  و داد که ادراک فرد ازاصالت

های صورت گرفته اهمیت (. براساس پژوهش1771، )هارتر و همکاران ط عاشقانه داردرواب

شرح و بسط بیشتری  شود، لذا در این مقاله ابتدا بهمباحث مربوط به اصالت دوچندان میطرح 

 .پردازیماز مفهوم اصالت از دیدگاه وجودی می
 

 مفهوم اصالت از دیدگاه وجودی 

نشناسی مطرح شده که در مورد اصیل بودن از دیدگاه فلسفی و روامشترکی برخی از مباحث 

در تماس بودن  . اصیل بودن به معنای1و اضطراب 5، خلق معنا4ردیت، ف3: هویت خودعبارتند از

زندگی کردن است ، اشتن درکی ازهویت خود و مطابق آنبا درون خود و شناخت آن ود

خواهند اساس همان چیزی که میاصیل بودن، مردم باید خود را بربرای (. 1795کرکگارد، )

کنند در نظر بگیرند و هایی که میانتخاب را درهایشان باشند، شکل دهند. آنها بایستی خواسته

اساس تجربیات درونی زندگی کردن بر (.1772)سارتر، مسئولیت انتخاب هایشان را بپذیرند 

ها را به انسان ،خود بیشتر از تعبیر و تفسیرهای دنیای بیرونی براساس مفاهیم و انتزاعات مرسوم

( معتقد است که  1713برگر )  (.1771دگر، ؛ های1719، مزلو)کند افرادی اصیل تبدیل می

وضعیت خاصی از بودن است که فرد براساس آنچه برایش حقیقت دارد رفتار اصالت وجودی 

اصالت در مورد کسی به کار  گویند.کند نه براساس جوعمومی و آنچه که دیگران میمی

ل بودن وجودی (. اصی1771به نقل از هایدگر، ، خودش است )رود که به لحاظ وجودیمی

                                                 
1. Sheldon  

2. Brunell 

3. self-identity  

4. individuality   

5. meaning-making  

6. anxiety 
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هماهنگ ، اصالت .، خودش باشدست که انسان به لحاظ رفتاری یا روانشناختیا تر از آنعمیق

رفتارهای روزمره یا اندیشیدن در مورد  ها وبودن با ماهیت و ذات خود است که فراتر از فعالیت

خود است. درک مفهوم اصالت وجودی نیازمند درک روشنی ازمعنای انسان بودن است. 

 1در اندیشیدن تمایز انسان را از سایر موجودات محققان معموال معنای انسان بودن و وجه

)به نقل از استینر  اند( دانسته1711، 1نیچه) 5( و یا اراده1759، 4)آرنت 3، تکلم(1755، 2)دکارت

های ست که امکانتقد است که وجه تمایز انسان آن ا( مع1771هایدگر ) (.2001، زینگرو ری

ها دست به انتخاب بزند. اصالت، منابع تواند از بین آنلفی در پیش روی خود دارد و میمخت

کند که هایدگر به های مختلفی را که در گذشته فردی و اجتماعی انسان است، تعیین میامکان

ها خودشان نامد. تجربیات دنیایی است که در آن انسانمی 9و سرنوشت 1ها را میراثآن ترتیب

ای از اشیاء بهم پیوسته های مختلف. جهان به عنوان شبکهیابند: دنیایی سرشار از امکانرا می

کند این ای میاست. هر چیزی از طریقی به چیزهای دیگر متصل است. هنگامی که کسی تجربه

. این توانند تجربه شوند، بلکه آنها همیشه وجود دارند وگرنه نمیآیدوجود نمیه ارتباطات ب

دهد. این امر برخالف دیدگاه سازد و به آن معنا می، تجربه کردن را امکان پذیر میتارتباطا

دهد کنیم معنا میرایجی است که معتقد است که سازه یا تفسیر، به تجاربی که مشاهده می

. همچنین این دیدگاه، مخالف رویکرد (1755، 10کلی 7های شخصی)همانند نظریه سازه

رتباط در میان چیزها . ا(1772، فقدان معنا در جهان است )سارترمبنی بر  وجودی افراطی،

های گذشته است که در ها و تجربیات انسانها، نوآوری، اکتشافمحصول تاریخ، رویدادها

                                                 
1. Rationality  

2. Descartes  

3. Speech  

4. Arendt  

5. Will  

6. Nietszche  

7. Heritage  

8. Destiny 

9. Personal Construct Theory 

10. Kelly  
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 ، آموزش و پرورش، جامعه، فرهنگ، هنر و اسطوره تجلی پیدا کرده است وهااب، کتهاخاطره

هایی که قبل ای از میراث/ سرنوشت انساننوان گنجینهبه ع به صورت نسل اندر نسل برای مردم

موجودات  کند که مردم ذاتاً( بیان می1771. هایدگر )ده استراند انتقال پیدا کاز آنها بوده

. آنها تمایل دارند که کارهایی را انجام دهند. وجود ارتباط میان چیزهای گرایی هستندعمل

چه معنایی دارند و  ،از آنها چه کاربردی دارند شود که بفهمیم هر کداممختلف باعث می

هایی برای انجام وان امکان؟ مردم، وجود ارتباط و بهم پیوستگی در جهان را به عنچگونه هستند

های مختلفی که مردم دارند یکسان . امکانگیرندو رفتارهای خاص در نظر می ، اقداماتکارها

هم ارثی های دیگر دارای سه مشترک با انسانبرای اینکه هرکسی علیرغم داشتن وجو ندنیست

فت که هر انسانی در توان گ. برای تبیین بحث اصالت وجودی میمنحصربه فرد و متفاوتی است

اندازهای چشم فرد از میراث/ سرنوشت خود قرار گرفته است، بنابراین جهان ازهبدنیایی منحصر

فرد و متفاوتی را در اختیار انسان ها ه صر بهای منح، امکانتفاوتی قابل ادراک است و این امرم

جهان خود را و به عنوان فضایی خالی که در آن،  «آنجا». هایدگر مردم را به عنوان دهدقرار می

افکنند، گوید مردم خود را در جهان پیش می. هنگامی که او میگیرددهد در نظر مینشان می

دهند آن گشایند و با عملی که انجام مییمنظورش این است که وجودشان را به روی جهان م

براساس دیدگاه دهند جهان، خودش را برای آنها نشان دهد. کنند و اجازه میرا روشن می

های از طریق چگونگی پاسخ آنها به امکان ها( اصالت یا عدم اصالت انسان1771هایدگر )

براساس اینکه آنها چگونه خود بلکه  شودی آنان قرار دارد تعیین نمیگوناگونی که در پیش رو

فردشان را مکشوف ه های منحصر بافکنند تا امکانفردشان را در جهان پیش میه منحصر ب

، پیش افکنند و نورافکن منحصر ها خود اصیل شان را در جهانشود. اگر انسانکنند، تعیین می

شود. از سوی کشوف مینحصر به فردی بر آنان مهای مفردشان را بر جهان بتابانند، امکانه ب

های یک خود همنوا و همرنگ با دیگران را در جهان پیش افکنند تنها همان امکان دیگر اگر

 . وف خواهد شدمشترک و عمومی بر آنان مکش
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س مداوم از که مربوط به احسا( عدم از خودبیگانگی 1: اصالت شامل سه بعد اساسی است

( 2 ؛اسات واقعی و تمایالت درونی فرد است، احسهویت خود است که شامل باورهای عمیق

ثیرات بیرونی در هنگام تقابل با باورهای أ( عدم پذیرش ت3 ؛زندگی اصیل در راستای این هویت

، وجود آید که این سه بعدوجود میه (. اصالت هنگامی ب2009؛ و همکاران 1درونی خود )وود

زگاری با واقعیت وجودی خود ت سا. در واقع یک شخص اصیل، هنگامی که هویداشته باشد

ثیرات أفقدان ازخود بیگانگی( دارد، زندگی اصیلی خواهد داشت و اجازه نخواهد داد که ت)

اساس دیدگاه . بر، منجر شودخود و یا جلوگیری از رفتار اصیل خارجی به تحریف ادراک

خودآگاهی  وارد حوزه آید که عدم اصالت فرد،بالینی پریشانی و اضطراب زمانی به وجود می

 (. 2012و همکاران،  2؛ به نقل از مالتبی2005شود )ژوزف و لینلی، او می

های دست یابی به در مورد رابطه اصالت با هویت بیان شده است که اصالت یکی از نشانه

افتد، بلکه تاحد اتفاق نمی (. توانایی برای اصیل بودن در خأل1719، 3هویت است )اریکسون

های خاص اجتماعی، ن، جهت ابراز افکار و احساسات درونی در زمینهزیادی به فضای ام

 (. اگرچه مفهوم اصیل بودن به عنوان یک صفت شخصیت2002و 1777، 4وابسته است )هارتر

 5شود. ریساز تعامل بین مردم پدیدار می فردی است، اما در واقع توانایی برای عملکرد اصیل،

کند که افشای خود دی از صمیمیت، به عنوان مثال بیان می( مدل فرایند بین فر1799) 1و شیور

(. 2001)به نقل از نف و سوییزو،  اصیل، ناشی از اعتماد متقابل و تعامالت حمایت گرانه است

، 10، واترز؛ هارتر1771، 7و کابس 9، ویتسل1، مارولدها )هارترای از پژوهشبخش گسترده

                                                 
1. Wood 

2 .Maltby 

3. Erikson 

4. Harter 

5. Reis 

6. Shaver 

7. Marold 

8. Whitesell 

9. Cobbs 

10. Waters 
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ارزش و خود ابرازی اصیل بستگی به احساس  دهد که( نشان می1779، 1ویتسل و کاستلیک

. اگرچه اصالت به تعامالت اجتماعی ارتباط دارد اما هنوز پذیرش از سوی دیگران دارد

اجتماعی فرآیندهای مربوط به اصالت را شکل  -مشخص نیست که چگونه عوامل فرهنگی

 . دهدمی

ارتباطی، رفتار متفاوتی لف های مخت، در زمینه(  بیان می کندکه اگر فردی2002) هارتر

ای است که رفتار کسی تغییر کند و . این امر شایستهبه معنای رفتار نادرست نیست لزوماً دارد

بنابراین خود واقعی بیش از آنکه ثابت و پایدار باشد،  اسب با اقتضای موقعیت صورت گیرد.متن

 در حقیقت سیال و پویاست. 

های درونی است و یا کنند که در تضاد با خواستهای رفتار میهنگامی که مردم به گونه

بیشتر ناشی از ترس از ، چنین رفتاری کنندمانع از بیان آنچه که در درون خویش احساس می

و 1777های درونی )هارتر، است نه انتخاب براساس ارزش های خارجیمخالفت ویا محرومیت

های زندگی اجتماعی است که به، احساس نابرابری قدرت یکی از جن. به همین دلیل(2002

کنند که قادر نیستند . هنگامی که افراد احساس میوانی در ابراز خود اصیل داردثیر فراأت احتماالً

های طرف مقابل انتخاب خاص خودشان را در یک رابطه داشته باشند یا اینکه ترس از واکنش

به صورت آزادانه و براساس  ، احتمال کمتری وجود دارد کهدارند -که قدرتمندتر است-خود 

)کرنیس و رفتارهای اصیل که منعکس کننده افکار و رفتارهای اصولی اشان است تعامل کنند 

روانشناسان بالینی معتقدند هنگامی که اصالت افراد سرکوب  (.1773؛ ریان، 2005گلدمن، 

سردگی و دچار اف تمال بیشتری وجود دارد که احساس ارزشمندی کمتری کنندشود احمی

. این امر هنگامی که میزان اصالت، عزت نفس و (1171، 3؛ کوهت1750، 2هورنایشوند )

و 1777، کند )هارتراهمیت بیشتری پیدا می شود،افسردگی در ارتباط با دیگران تعیین می

                                                 
1. Kastelic 

2. Horney  

3. Kohut  
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کند ویژه در ارتباط با دیگران تجربه میه (. به عبارت دیگر میزان اصالتی که افراد ب2002

ه حد، نسبت به خود و به تا چ ط با دیگران هستندد به اینکه آنان هنگامی که در ارتبابستگی دار

هارتر، واترز، وایتسل و وضعیت روانی خود احساس خوب و رضایت بخشی دارند ) طور کلی

های صورت گرفته نشان داده است (. پژوهش1772، ؛ هارتر، مارولد و وایتس1779کاستلیک، 

یا متمرکز بر  2متمرکز بر خودپیروی 1های ارتباطیدرت، اصالت و سبکنابرابری در ق که بین

گیری کمتری را . هم چنین افرادی که قدرت تصمیمهمبستگی وجود دارد 3ارتباط با دیگران

های ارتباطی خود را فاقد اصالت ارزیابی اند، سبکنسبت به شرکای جنسی خود گزارش کرده

بهداشت روانی رابطه وجود دارد و این لت با کاهش میزان صاا در ضمن میان فقداناند و کرده

به نقل از نف و سوییزو،  2002و هارتر،  4ها در مورد زنان و مردان یکسان است )نفیافته

(. الگوهای تفاوت فرهنگی در عملکرد روانشناختی نیز داللت مشابهی بر ارتباط میان 2001

دارد. یکی از تمایزات بسیار رایجی که از  در روابط میان فردی 5قدرت، اصالت و بهزیستی

دغدغه خود پیروی و استقالل شود این است که آنها فردگرا )یهای فرهنگی انتزاع مدغدغه

 (1770، 1گرا )دغدغه روابط اجتماعی و وابستگی متقابل( هستند )تریاندیسشخصی( یا جمع

دادن رفتارهایی بیرونی که نشان گرا نشان های جمعکنند که در فرهنگبرخی چنین استدالل می

و  1مارکوسدهنده احساسات درونی فرد است، اهمیت چندانی برای نیل به بهزیستی ندارد )

ها مدام به مطابقت دادن رفتارهایشان با اقتضای . زیرا مردم در این فرهنگ(1771،  9کیتایاما

ایی را به عنوان رفتاری شوند، بنابراین، چنین رفتارههای اجتماعی فراخوانده میموقعیت

                                                 
1. Relationship Styles 

2. Self-Focused Autonomy 

3. Otherfocused Connectedness 

4. Neff  

5. Well-Being 

6. Triandis  

7. Markus  

8. Kitayama  
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، مردم در (. در مقابل1771، و کیتایاما 1کنند )مارکوس، مواللینادرست یا تصنعی تلقی نمی

کنند، به احتمال قوی از اینکه ت ورزی و خود ابرازی را ترویج میأهای فردگرا که جرفرهنگ

وفق دهند احساس  یتیند و خود را با چنین موقعبخواهند در روابط با دیگران فرمانبردار باش

کاذب و تصنعی خواهند داشت و این غیراصیل بودن، آسیب بیشتری را به بهزیستی روانشناختی 

 (. 1771آنان وارد خواهد ساخت )مارکوس و کیتایاما، 

توان به با توجه به مباحثی که در مورد مفهوم اصالت و ابعاد مختلف آن مطرح شد می

های فردی و عوامل اجتماعی پی برد و ل با توجه به زمینههای زندگی اصیاهمیت و پیچیدگی

بایستی بسترهایی فراهم عالوه بر رفع موانع و تقویت اصالت در فرد، به لحاظ اجتماعی نیز می

کرد تا امکان بروز اصالت افراد و زندگی اصیل در جامعه به دور از رفتارهای تصنعی و غیر 

پردازیم و سپس وجوه اصالت از دیدگاه حافظ می اصیل فراهم شود. حال به بررسی مفهوم

 دهیم:   اشتراک و افتراق آن با دیدگاه وجودی را مورد بررسی قرار می
 

 مفهوم رندی )اصالت( از دیدگاه حافظ  

توان خلق مفهوم بدیع و بسیار عمیق ویژه غزلیات حافظ میه ها و ببا مروری بر زندگی، اندیشه

کیدات خاص او بر این مفهوم را در سراسر غزلیاتش مشاهده کرد. أو ت «رندی» و «رند»با عنوان 

های زیادی با مفهوم در دیدگاه وجودی؟؟؟ و قرابت «اصالت»در واقع باید گفت که مفهوم 

را از دیدگاه  «رندی»و  «رند»در غزلیات حافظ دارد. لذا، در این بخش مفهوم  «رندی»و  «رند»

اس آنچه که در مورد اصالت از دیدگاه وجودی مطرح گردید کنیم تا براسحافظ بررسی می

 بیشتر نمودار شود.  «رندی»و  «رند»های آن با دیدگاه حافظ در مورد مفهوم ها و قرابتشباهت

اند، یک زبان و سخن گفته« رندی»و « رند»گونی که دربارۀ اهای گونها و نوشتهنامهواژه

و... را از « فرصت طلبی»، «خودپایی»، «گریحیله»، «د و باریبنبی»، «گریالابالی»استثناء، بی

ها بعد دانند. این معانی از چند سده پیش از حافظ، تا سدهارکان اساسی یک زندگی رندانه می

                                                 
1. Mullally  
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را همراهی کرده است، اما پس از راه یافتن این واژه در « رندی»و « رند»از او همواره، واژۀ 

وزن و اعتباری . یافته استبُعد معنایی دیگری در واقع تصوف، زندگی و زبان برخی از مردان 

به عالوه این که حافظ، . داد، به هیچ آیین و مسلک دیگری نداده است« رندی»که حافظ به 

، چ اصالح و دست کاری دیگریهیبرخالف شاعران دیگر، رندی را آن گونه که بوده و بی

گ ممتاز خویش در آمیخته و وزن و وقاری برگرفته است؛ اما آن را با فرهیختگی و فرهن

زندگی »و « رندی»و « رند»شکوهمند بخشیده است. حافظ در شعر خود نزدیک به صدبار از 

 .(53ص  ،1392، درگاهی) خوانده است« رند»سخن گفته و بارها به صراحت خود را « رندانه

مقصود از هیچ چیز  اشتند و در نیل بهرندان کسانی بودند که به نام و ننگ اعتنایی ند

کرد ا محدود می. نه مالحظه شرع آنها ر. کارشان لوطی بازی بود و شرارتکردندمالحظه نمی

 دادند اما غالباًگاه آثاری از جوانمردی و کارسازی نشان می. شاید که گهو نه پند و مالمت عامه

آدم کشی )زرین ید و از هیچ کاری رو گردان نبودند، نه از غارت و شبگردی و نه از تهد

کجی و حتی تهدیدی بود ای پایبند نبودند وجودشان دهن چون به هیچ مالحظه (.1311کوب، 

سر به راه  ، که کم و بیشبی پروایی آنها حتی نزد عامه نیز، تهور و برای حکومت. با این همه

قر هم خیلی جدی و مو هایشد. حتی در نزد آدم، گاه مایه اعجاب و تحسین میبودند و آرام

ی قیدی به دنیا شد برای بی قیدی عارفانه: ببالیگری و ماجراجویی آنها سرمشقی میشاید این ال

کرد بتواند ای بود که در دل خویش گه گاه آرزو نمی. کدام صاحبدل وارستهو بی نیازی از آن

ار مثل یک رند بی پروا نفس برآورد و مالحظه نام و ننگ و حشمت و جاه را یک چند کن

خواست مثل رندان خرابات بی مالحظه ، بسا که دلش میگذارد؟ حتی یک عارف جهانسوزب

 . (1311شد و بی نیاز از رد و قبول خلق )زرین کوب، با

رندان راه و رسم قلندران را با شیوۀ پهلوانان، در هم آمیخته، از این دو، چیزی ساخته 

ور با زر، جرئت و جسارت توأم با امیال بودند به نام رندی. آزادمنشی و جوانمردی همراه با ز

داد و این نفسانی و شهوی، القیدی نسبت به موازین شرع و عرف، تار و پود رندی را تشکیل می

شد. این گروه نه پارسا بود نه آمد او رند نامیده میمجموعۀ رندی اگر در کسی جمع می
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 یپرداختند و از هیچ گناهجور میپرهیزگار، نه محافظه کار و نه متظاهر، آشکارا به فسق و ف

بر روی هم مردمی گناهکار، هرزه گرد و هرزه پا، اما جسور و ظاهر و  .گرداندندروی نمی

که در قصد رسوا ساختن ریاکاران « خواجه»باطن یکی بودند و این صفت اخیر بین ایشان و 

 (. 1313، )کامرانی ساختمحکم برقرار می ایمدعی بود، رابطه

که همدست محتسب و «: رند بازار»پس از تقسیم رند به دو نوع: الف(  (1311ب )کوزرین

رند پاکباز »: گویدمی. از آن جمله است «رند حافظ»که «: رند مدرسه»ضد آزادگی است و ب( 

شد و نه سر به قدرت پوچ ارباب زور آزاد اندیش، عارفی بود که نه تسلیم زاهدان ریاکار می

نگریست، شیخ و عتنایی میاکرد و به همه چیز به چشم بیچیز را رد میآورد، همه فرود می

. «، در نظر او کسی بودند که خود را به دیو سالوس و ریا، فروخته بودندفقیه و مقرب سلطان

گو و بیزار از زهد و ریا ، نظرباز و نکته، همچون خود اورند حافظ»گوید: ( می1319خرمشاهی )

ن، نام و ننگ و صالح و تقوای مصلحتی و جاه و مقام بی اعتبار دنیایی و مکر و طمطراق دروغی

مفاهیم ذیل اشاره کرده پیرامون کاربرد رند و رندی در دیوان حافظ به ( 1313مزارعی ) .«است

 ،تجسمی از نشاط ،عیش طلبی در ستیز با ریاکاری ،آگاه به اسرار ،ستیز با تقوای دروغین»است: 

 ،دردمند زمانه ،سرفراز عالم ،و محتسب یدر تضاد با رند ابزار، عیّار ،زبانظر ،رند، نفاق ستیز

 ،اهل نیاز، معتقد به مدارا و وسعت مشرب ،توجه به سود و زیانعدم  ،دریای اسرار ،گنج پنهان

حکم  ،صفای دل و عشق ،عنایت الهی ،لذت طلب ،عاری از صالح، توبه و تقوی ،ولی

 ،بدنام ،به ظاهر مسکین، در باطن غنی ،مشیت الهی ،ابدی رسالتی ،بالکشان ،عشق ،سرنوشت

همت  ،صفای دل ،عاشق، مست و گناهکار ،جهان بینی مقدس ،دانش پنهان ،انقالبی بالقوه

مخالف  ،کوبندۀ ریاکاری ،ریابی ،مفهومی مخالف نام نیک ،آزادگی و انسانیت ،عالی

ترک دنیا، رنج و  ،حکم خدای ،هسالح مبارز ،مخالف مدعی ،فضیلت و کمال ،شهید ،مصلحت

 . «در مقابل خودبینی و خودرأیی ،انسان مستقل ،درد پنهان ،کمال

های مربوط به رند و رندی به بیان موارد زیر ابعاد مختلف و ویژگی( در مورد 1317معین )

 پردازد:می
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  :افتخار حافظ به رندی (1

 آن شوخ پریوش دارم این همه منصب از   عاشق و رندم و میخواره به آواز بلند

 :هنر بودن رندی (2

 امتا بدانی که به چندین هنر آراسته  گویم فاشعاشق و رند و نظربازم و می

 :رندی الزمۀ عشق و شباب  (3

 .چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد عشق و شباب و رندی مجموعۀ مراد است

 :گناه صعب  نبودن رندی  (4

  پوشپادشه عیببا کرم   رندی حافظ نه گناهی است صعب

  :عیب نبودن رندی (5

 که اعتراض بر اسرار علم غیب کند  مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند

  :مذهب رندی (1

 خرد حرص به زندان کردمفتوای تا به  ها پیروی مذهب رندان کردمسال

 :شهره شدن رندان (1

 پیران جاهل شیخان گمراه  مرا را به رندی افسانه کردند

 :نصیب ازلی رندی، (9

هرآن قسمت که آن جا رفت از آن افزون  مرا روز ازل کاری به جز رندی نفرمودند

 نخواهد شد

 :بهترین طریقرندی،  (7

ازاین بهتر عجب دارم طریقی گر  می نوش و رندی ورز و ترک زرق کن ای دل

 بیاموزی

 مغایرت رندی و عافیت طلبی  (10

 ام تا هستمزدهکه دم از خدمت رندان  عافیت چشم مدار از من میخانه نشین

 :بودن رندسوزعافیت (11
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 که در گداصفتی کیمیاگری داند  غالم همت آن رند عافیت سوزم

 استغنای رند از قصر فردوس  (12

 ما که رندیم و گدا دیرمغان ما را بس بخشندقصر فردوس به پاداش عمل می
 

 :تضاد رندی با مصلحت بینی  (13

 ت آن که تدبیر و تأمل بایدشکار ملک اس سوز را با مصلحت بینی چکار؟رند عالم

  :تضاد رندی با خود بینی  (14

 کفرست دراین مذهب خودبینی و خودرایی ی خود در عالم رندی نیستأفکر خود و ر

 :تضاد رندی با خودکامی  (15

 غمیرهروی باید جهان سوزی، نه خامی بی اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست

  :عدم توجه به سود و زیان (11

 پیش رندان رقم سود و زیان این همه نیست قم نیک پذیرفت، ولینام حافظ ر

 :رندی مستلزم فروتنی  (11

 بینی وکمتر زینماین متاعم که تو می من اگر رند خراباتم اگر حافظ شهر

 :بی توجهی رندان به مالمت دیگران (19

 شیوۀ مستی و رندی نرود از پیشم گر من از سرزنش مد عیان اندیشم

  :قمغایرت رندی با نفا  (17

 بنیاد ازین شیوۀ رندانه نهادیم درخرقه از این بیش منافق نتوان بود

 :رندی بهترین شیوه  (20

 چون درافتادم چرا اندیشۀ دیگر کنم؟ شیوۀ رندی نه الیق بود طبعم را ولی

  :آگاهی رندان از اسرار  (21

 کاین حال نیست زاهد عالی مقام را راز درون پرده ز رندان مست پرس

 :انرازدار بودن رند (22
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   ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز

بینی مقدس است و همتی واال؛ رندی جهان نوعی رندی توان فهمید کهاز ابیات فوق می

؛ رندی با اقتضا و مصلحت مخالف (9)بیت  کار و باری ابدی است. حکم الهی را در بر دارد

ای از تصویر رند را تشکیل عشق بخش عمدهو رفدار حکم الهی است . رند ط(13)بیت  است

. این عشق فراگیر عاری از خودبینی به وسعت مشرب، که اوج آزادگی است، (3)بیت  دهدمی

عین حال ناسازگار است، وی توانست این دو نظرگاه مخالف  شود. رند سازگار و درمنجر می

لیک صفای دل و عشق در وجود اوست. او  جوی سرخوشی است،را آشتی دهد. رند لذت

. عشق رند به زیبایی میان عشق به (2بیت ) ورزدستایشگر زیبایی است و از نظربازی دریغ نمی

ی بود که علیه «عیار»جوی زیبایی بشری و زیبایی الهی در نوسان است. رند لذت

ـ قیام کرد.  بودهای اعمال شده از سوی روحانیت ریاکار ـ که محتسب مجری آن محدودیت

در عین حال او سالکی مخلص بود، لیک بری از ) خواره بود و هم گناهکاررند هم شراب

. او یک انقالبی بالقوه آزاد از رنگ تعلق و بدنام بود. برای اجرای (4)بیت  اصالح و توبه و تقوا

دت رنج ؛ یعنی وظیفۀ رندی این است که تا حد شها(7)بیت  آن چه سرنوشت مقدر کرده بود

او دریایی از رازها بود و طریق  (.11و 13)بیت  برد، لیک به سود و زیان دنیا اعتنایی نداشت

رند به ظاهر (. 22و  21)بیت  دانستدستیابی به گنجینۀ پنهان رندی اسرار پس پرده، را می

 (. 1313( )مزارعی، 12)بیت  مسکین و در باطن غنی بود

زهد ریاکارانه و نفاق و دو رویی و تزویر را مورد حافظ در بسیاری از غزلیات خود، 

و به عنوان سالحی انسانی  را در مقابل آنها مطرح کرده است مذمت قرار داده است و رندی

. به عبارت دیگر به مذمت کردن کسانی پرداخته بردن آنها از آن بهر ه برده است برای از بین

ها و برای رسیدن به اندیشیبخاطر مصلحت صرفاً و دهند نیستنداست که آنگونه که نشان می

دهند تا از خود را اینگونه نشان میتند از قبیل مال و جاه و مقام، جایگاهی که به دنبال آن هس

 :آن به عنوان ابزاری برای رفع نیازها و رسیدن به اهداف و خواسته هایشان استفاده کنند

 ر مکن چون دگران قرآن رادام تزوی حافظ می خور و رندی کن و خوش باش ولی  (1
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 بدین حال گواهستآن که او عالم سر است  ما نه رندان ریاییم و حریفان نفاق  (2

 ما را خدا ز زهد و ریا بی نیاز کرد    حافظ مکن مالمت رندان که در ازل   (3

 طریق رندی و عشق اختیار خواهم کرد    نفاق و زرق نبخشد صفای دل حافظ  (4

 چرا مالمت رند شرابخواره کنم     ه پرهیزی مرا که نیست ره و رسم لقم (5

بهتر از زهد فروشی که در او روی و    باده نوشی که در او روی و ریایی نبود  (1

 ریاست 

 مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش   دال داللت خیرت کنم به راه نجات  (1

 که در تابم از دست زهد ریایی    می صوفی افکن کجا می فروشند  (9

 بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنند   صد گناه ز اغیار در حجاب می خور که (7

 که در خانه تزویر و ریا بگشایند  در میخانه ببستند خدایا مپسند  (10

 از گرانان جهان رطل گران ما را بس  من و هم صحبتی اهل ریا دورم باد  (11

 یعنی از اهل جهان پاکدلی بگزینم  جام می گیرم و از اهل ریا دور شوم  (12

 ایمروی و ریای خلق به یکسو نهاده  ایم مریست تا به راه غمت رو نهادهع (13

 روح را صحبت ناجنس عذابیست الیم چاک خواهم زدن این دلق ریایی چه کنم (14

 کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا  دلم زصومعه بگرفت و خرقه سالوس (15

 کنندچون نیک بنگری همه تزویر می می خورکه شیخ و حافظ و مفتی و محتسب (11

روند آن کار چون به خلوت می کنندواعظان کاین جلوه در محراب و منبر می (11

 کننددیگر می

گوش به تزویر که دگر من نه آنم  دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی (19

 کنم

شود حافظ به مذمت ریاکاری و زهد ریاکارانه همانگونه که در ابیات فوق مالحظه می

( یعنی اینکه فرد اعمال خوبی 14-13-12-11-10-7-9-1-1-3-2ه پرداخته است )ابیات شمار

ها برای جلوه دادن خودشان در دهد و یا آراسته به زهد است اما همه این خوب بودنانجام می
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در واقع انگیزه چنین دن به زهد و نوعی نمایشگری است. انظار دیگران و جهت شهره ش

ید گرفتن از مردم براساس أیبرای ت های متعالی و رشد دهنده نیست بلکه صرفاًافرادی، انگیزه

هایشان این اعمال خوب را انجام شرایط اجتماعی حاکم جهت رسیدن به اغراض و خواسته

لذا، حافظ حتی به طعن و کنایه می خواری  .گیرنددهند و یا راه زهد را در پیش میمی

(. همچنین در ابیات فوق حافظ 7و  1کارانه دانسته است )ابیات خوارگان را بهتر از زهد ریامی

نفاقی که تا به آنجا ( 19-11-10-4-2-1به مذمت نفاق و تزویر نیز پرداخته است )ابیات شماره 

رود که قرآن را هم به عنوان دام تزویر برای فریب دادن دیگران در راستای اهداف و پیش می

افظ، شیوه رندی را به عنوان راه مقابله با چنین نفاق و گیرد. حاغراض خویش به کار می

 داند: تزویری می

 بنیاد ازین شیوۀ رندانه نهادیم  درخرقه از این بیش منافق نتوان بود

ازدیدگاه حافظ، مرتبه اعالی رندی آن است که سالک از قید دنیا و آخرت و آنچه 

(. رند حافظ حتی به بهای 1337، مربوط به حب ذات و خودخواهی است رسته باشد )بامداد

به زاهدان  از این انگیزه فارغ شده است. لذا او  قصر فردوس رادارد و بهشت هم قدمی بر نمی

 دارد: دهند ارزانی میمتشرع که عمل را نه از شور عشق و اخالص بلکه برای پاداش انجام می

 و گدا دیر مغان ما را بس  ما که رندیم          بخشند ، به پاداش عمل میقصر فردوس

بیند بنابراین، رند از همه قید و بندها حتی قصر فردوس، رها شده است و لذا، لزومی نمی

او نه اهل ریا و نفاق  .برای رسیدن به اغراض خویش آنگونه خود را نمایش دهد که واقعا نیست

 ی تزویر و فریب دیگران. و زرق و سالوس است و نه اهل زهد ریاکارانه و بهره گرفتن از آن برا

عالوه بر این در بسیاری از موارد حافظ خطاب به زاهدان و واعظان و شیوخ زمان خویش 

کند پرداختند، سخنانی را گاه با کنایه نثار آنان میکه همیشه زبان به سرزنش و مذمت رندان می

 کند: هایی را برای نادرست بودن کار آنها مطرح میو استدالل

 که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت         ان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت عیب رند (1
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بینم مگر نصیحت گوی رندان را که با حکم قضا جنگ است      دلش بس تنگ می (2

 گیرد  ساغر نمی

 زاهد غرور داشت سالمت نبرد راه                 رند از ره نیاز به دارالسالم رفت  (3

 عشق کاریست که موقوف هدایت باشد       د معذور است       زاهد ار راه به رندی نبر (4

 زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه شد           دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند  (5

عیبم مکن به رندی و بدنامی ای حکیم                        کاین بود سرنوشت ز دیوان   (1

 قسمتم  

 که با حکم خدایی کینه داری                            ش دار  بد رندان مگو ای شیخ و ه (1

 با طبیب نا محرم حال درد پنهانی  ندی دم مزن که نتوان گفت                پیش زاهد از ر (9

که ندادند جز این تحفه به ما روز      برو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگیر            (7

 الست 

 واست                تا در میانه خواسته کردگار چیست زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خ (10

در حق ما هرچه گوید جای هیچ  پرست از حال ما آگاه نیست            زاهد ظاهر (11

 اکراه نیست 

بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است                  ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست    (12

 و گاه نیست 

 که ره از صومعه تا دیر مغان این همه نیست ت زنهار       زی غیرزاهد ایمن مشو از با  (13

 آن به که کار خود به عنایت رها کنندت نه به رندی و زاهدیست       چون حسن عاقب (14

راز این پرده نهان است و نهان خواهد هد خودبین که زچشم من و تو      برو ای زا (15

 بود

 را شرابخانه قصور است و یار حور ما زاهد اگر به حور و قصور است امیدوار          (11

 دود آهیش در آئینه ادراک انداز د خودبین که بجز عیب ندید      یا رب آن زاه (11
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جامم به دست باشد و می خوشگوار طالع طالع من است               زاهد برو که اگر  (19

 هم

 نیاز من   زاهد چو از نماز تو کاری نمی رود                   هم مستی شبانه و راز و (17

 از گلستانش به زندان مکافات بریم     ور نهد در ره ما خار مالمت زاهد                 (20

 که این سیب زنخ زان بوستان به     به خلدم دعوت ای زاهد مفرما                     (21

 زاهد پشیمان را ذوق باده خواهد کشت           عاقال مکن کاری کاورد پشیمانی (22

 تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود  هر این سخن آسان نشود          اعظ شگرچه بر و (23

 شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت ی فکر بدنامی مکن          گر مرید راه عشق (24

 چرا که تو وعده کردی و او به جا آورد  مرید پیر مغانم زمن مرنج ای شیخ               (25

 شرابی خور که در کوثر نباشد                     بیا ای شیخ و از خمخانه ما     (21

 ما نیستیم معتقد شیخ خود پسند  نمایی و گر طعنه می زنی        گر جلوه می (21

 آن را که دل نگشت گرفتار این کمند ز آشفتگی حال من آگاه کی شود              (29

 ره تو را چه افتادستبرو به کار خود ای واعظ این چه فریادست           مرا فتاد دل از  (27

که چو مرغ زیرک افتد نفتد به هیچ شیخ به دانه های تسبیح      ز رهم میفکن ای  (30

 دامی

زان که منزلگه سلطان دل مسکین من  حنه شناس این عظمت گو مفروش       واعظ ش (31

 است

عیب حافظ گو مکن واعظ که رفت از خانقاه         پای آزادی چه بندی گر به جایی  (32

 ترفت رف

 اگرچه صنعت بسیار در عبارت کرد  حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ                 (33

روند آن کار کنند            چون به خلوت میواعظان کاین جلوه در محراب و منبر می (34

 کننددیگر می

 واعظ شهر چو مهر ملک و شحنه گزید               من اگر مهر نگاری بگزینم چه شود (35
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 استه کن بزم و بگو واعظ را                 که ببین مجلسم و ترک سر منبر گیرحافظ آر (31

 من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم ی واعظ و بیهوده مگوی         دور شو از برم ا (31

گویم نه غیبت در حضورش نیز میحق نشنید بشنو کاین سخن      واعظ ما بوی  (39

 کنم می

که با جام و قدح هر دو ندیم ماه و نه از واعظ     و رندی زمن بشنو رموز مستی  (37

 پروینیم 

 با خاک کوی دوست به فردوس ننگریم ن نصیحت شوریدگان که ما         واعظ مک (40

دهد و بر این حافظ در بخشی از ابیات فوق ، ظاهر پرستی زاهدان را مورد مذمت قرار می

ه زاهدان زمان حافظ دارند رندی و عمق کندکه با چنین ظاهرگرایی و تظاهری ککید میأنکته ت

لذا همیشه زبان به طعن و  توانند ادراک کنند وحاالت معنوی و عشق عمیق حافظ را نمی

خوانند، گریزانند )بیت گشایند و از حافظ همانند گریختن دیو از قومی که قرآن میمیسرزنش 

داند که ظان را بسیار فرومایه میهای این زاهدان و واع، انگیزهظ. از سوی دیگر حاف(11، 9، 5

به امید حور و  و یا برای مهر ملک و شحنه و یا نهایتاً لب توجه خلق، تزویر و فریب آنانبرای ج

بخاطر چنین اند و زهدورزی را در پیش گرفته ، راهر و نه برای نیل به عشق حقیقی حققصو

انگارند ت و فالح و رستگاری میاند و خود را اهل نجازهدی هم بسیار خودپسند و مغرور شده

و در هم و با سالح مستی و رندی به تقابل لذا حافظ شانی برای چنین زهد و وعظی قائل نیست 

ماندن در قشر (. حافظ، 34، 31، 30، 21، 35، 21، 11،15، 17، 11پردازد )بیت شکستن آنها می

درک گوهر عشق و نیل به  ها را دعوت بهتابد و انساناعمال و ظاهرگرایی صرف را برنمی

های خشک و خالی از کند، لذا حرفتر و دنیایی سرشار از عشق و سرمستی میدرکی عمیق

و  رک عمیقی از بطون معانی و تجربه دنیای عشق و مستیعشق واعظان زمانش را بدون د

مستی و رموز توانند داند و معتقد است که رندان میآمیخته به تزویر و تظاهر و ریا را بیهوده می

هم چنین حافظ  (.40،  31، 33، 31، 27، 21،22،23،21، 17بیت حدیث عشق را حکایت کنند )

نیل به چنین عشق عمیق و فرا رفتن از مدح و ذم خلق و پاره کردن همه زنجیرهای تعلق و 
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دایت و تقدیر ازلی وابستگی و خود بودن و نشان دادن هستی خود آنچنانکه هست موقوف ه

، در ( شرح و بسط این موضوع و این معنای عمیق و ژرف19، 10، 7،  1، 1، 2)بیت  حق است

 . طلبدنجد و خود مجالی دیگر را میگاین مقاله نمی
 

 بحث و نتیجه گیری 

از دیدگاه حافظ  «رند»از دیدگاه وجودی و مفهوم  «اصالت»درمورد مفهوم  براساس آنچه که

 که:  توان به این نتیجه رسیدمطرح شد می

وجودی  بایستی خود را آنچنان که به لحاظ، فرد می( همان طور که از دیدگاه وجودی1

با خود حقیقی و ذات و ای را که منطبق ، ساختگی و تظاهرکنندههست نشان دهد و خود تصنعی

)کرکگارد، نیست،کنار بگذارد و براساس هویت حقیقی خویش زندگی کند  جوهره خویش

نیز با این دیدگاه موافق است و این موضوع به  حافظ (.1771، هایدگر؛ 1791مزلو، ؛ 1795

خود را به گزنده را در مقابل افرادی که  برای او اهمیت دارد که تعابیری بسیار تند و حدی

 برد:دهند که واقعا آنگونه نیستند، به کار میای نشان میگونه

 یر مکن چون دگران قرآن راحافظ می خور و رندی کن و خوش باش ولی       دام تزو -

 باده نوشی که در او روی و ریایی نبود       بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست  -

 می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب             بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنند  -

ودن وضعیت خاصی از باصالت وجودی نه که دیدگاه وجودی قائل است که ( همان گو2

کند نه براساس جوعمومی و آنچه که اساس آنچه برایش حقیقت دارد رفتار میاست که فرد بر

از اینکه بر اساس  ( حافظ نیز افراد را1771، ، به نقل از هایدگر1713)برگر  خواهنددیگران می

های دیگران و برای نیل به مطامع و منافع خویش به همرنگی با اساس خواستهجو عمومی و بر

از عدم تائید و سرزنش دیگران در هراس باشند، برحذر  یگران بپردازند و از اینکه دائماًد

  :جویدمی بریکنند، تدارد و از افرادی که به ریاکاری و تظاهر و زهد ریایی مبادرت میمی

 گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن             شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت -
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 صحبتی اهل ریا دورم باد                 از گرانان جهان رطل گران ما را بس من و هم -

 جام می گیرم و از اهل ریا دور شوم                یعنی از اهل جهان پاکدلی بگزینم -

 ایمروی و ریای خلق به یکسو نهاده       ایم      عمریست تا به راه غمت رو نهاده -

های مختلفی که مردم دارند یکسان نیست برای اینکه امکان، ی( براساس دیدگاه وجود3

های دیگر دارای سهم ارثی منحصربفرد و هرکسی علیرغم داشتن وجوه مشترک با انسان

فرد از میراث / سرنوشت خود ه توان گفت که هر انسانی در دنیایی منحصر بمتفاوتی است می

های مختلفی را که در گذشته ، منابع امکان( در واقع اصالت1771)هایدگر،  قرار گرفته است

ها را میراث و سرنوشت آنر به ترتیب هایدگکند که عی انسان است، تعیین میفردی و اجتما

از طریق چگونگی  ها( اصالت یا عدم اصالت انسان1771نامد. براساس دیدگاه هایدگر )می

شود بلکه براساس تعیین نمیر دارد روی آنان قرای که در پیشهای گوناگونپاسخ آنها به امکان

های منحصر به افکنند تا امکانفردشان را در جهان پیش میه اینکه آنها چگونه خود منحصر ب

، پیش افکنند ها خود اصیل شان را در جهاننسان. اگر اشودفردشان را مکشوف کنند، تعیین می

ه فردی بر آنان مکشوف ای منحصر بهفردشان را بر جهان بتابانند، امکانه و نورافکن منحصر ب

ست که حافظ نیز بر این موضوع از این منظر که در واقع بودن حافظ ا . جالب آنشودمی

ت ز دیوان قسمت و آنچنانکه هست تقدیر ازلی، خواسته کردگار، تحفه روز ازل و سرنوش

 کند: کید میأت حکم خدایی است،

 ما را خدا ز زهد و ریا بی نیاز کرد          حافظ مکن مالمت رندان که در ازل           -

 کاین بود سرنوشت ز دیوان قسمتم     عیبم مکن به رندی و بدنامی ای حکیم            -

 بد رندان مگو ای شیخ و هش دار                     که با حکم خدایی کینه داری  -

 خواسته کردگار چیست  تا در میانه  زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست            -

 برو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگیر           که ندادند جز این تحفه به ما روز الست   -

و  ه ویژه در فلسفهکند در جهان بینی توحیدی و بشرح و تفصیل آنچه که حافظ مطرح می

گنجد و مقاله میای دارد که بیان آن نه در مجال اندک این عرفان اسالمی دامنه بسیار گسترده
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های نه در توان نگارنده است. اما نکته اشتراکی بسیار جالب دیدگاه فوق الذکر حافظ با دیدگاه

فرد هر انسانی محصول روابط ه ویژه نظرات هایدگر آن است که وجود منحصر به وجودی و ب

اعصار است ای روابط علت و معلولی بسیار پیچیده در هستی و در گذر قرون و گسترده و شبکه

 بایستی وجود منحصر بفرد خود را بشناسد و براساس ساخت و تقدیر ویژه خویش زندگیو می

 . کند تا بتوان او را اصیل و رند دانست

احساس نابرابری همانگونه که در بررسی دیدگاه وجودی در مورد اصالت مطرح شد،  ( 4

ثیر فراوانی در ابراز خود اصیل أهای زندگی اجتماعی است که احتماال تقدرت یکی از جنبه

کنند که قادر نیستند انتخاب خاص خودشان را در یک دارد. هنگامی که افراد احساس می

دارند،  -که قدرتمندتر است -های طرف مقابل خود رابطه داشته باشند یا اینکه ترس از واکنش

ل که منعکس کننده احتمال کمتری وجود دارد که به صورت آزادانه و براساس رفتارهای اصی

(. در 1773؛ رایان، 2005)گلدمن و کرنیس، افکار و رفتارهای اصولی اشان است تعامل کنند 

دیدگاه حافظ نیز با توجه به شرایط اجتماعی حاکم بر زمانه او، یکی از عواملی که در واقع 

شرایط  شود افراد اصالت خود را فراموش کنند و به تظاهر و ریاکاری روی آورندباعث می

هایشان شود افراد برای رسیدن به خواستهشود و موجب میاجتماعی خاصی است که حاکم می

ای گونهه های احتمالی براساس خود واقعی اشان رفتار نکنند و خود را بو یا ترس از محرومیت

د و خاطر ترس از بروز دادن خوه نشان دهند که در واقع آنگونه نیستند. حافظ از اینکه افراد ب

چنین برد و هم به ریا و تزویر روی آورند به خدا پناه می نی خودزندگی براساس ساخت درو

نه و براساس عشق به مراجع قرار می دهد که مزوارانه و ریاکارا واعظانی را موردخطاب و عتاب

کنند و نه مهر ملک و شحنه( و براساس تائید و پسند دیگران در محراب و منبر جلوه میقدرت )

هایی که فارغ از خواست دیگرانند، در خلوتو حقیقت گویی و لذا با انگیزه حقیقت جویی 

دهند که در تعارض با آن چیزی است که در جامعه از خود بروز هایی از خود بروز میجلوه

 :دهندمی
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 ددر میخانه ببستند خدایا مپسند                            که در خانه تزویر و ریا بگشاین -

روند آن کار دیگر چون به خلوت می     کنند واعظان کاین جلوه در محراب و منبرمی -

 کنندمی

 واعظ شهر چو مهر ملک و شحنه گزید              من اگر مهر نگاری بگزینم چه شود -

 حافظ آراسته کن بزم و بگو واعظ را                  که ببین مجلسم و ترک سر منبر گیر -

 رم ای واعظ و بیهوده مگوی            من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنمدور شو از ب -

 کنم گویم نه غیبت میواعظ ما بوی حق نشنید بشنو کاین سخن      در حضورش نیز می -

مکن واعظ که رفت از خانقاه     پای آزادی چه بندی گر به جایی رفت عیب حافظ گو  -

 رفت 

ه در مورد مقایسه مفهوم اصالت از دیدگاه وجودی و ( تفاوت و تمایز بسیار مهمی ک5

بایستی مفهوم رند از دیدگاه حافظ وجود دارد این است که از دیدگاه وجودی، انسان می

کند عمل کند، در واقع در کند و انتخاب میاساس ماهیتی که خود برای خود ترسیم میبر

ای از جانب اساس طرح و نقشهبر رت و بعدی ملکوتی در انسان کهدیدگاه وجودی به وجود فط

(. در تبیین 1394: رحیمی ، ترجمه1715)سارتر،واجب الوجود ترسیم شده است، قائل نیستند 

از توان بیان کرد که ، میهای الحادی مانند ژان پل سارتروجود خدا از دیدگاه اگزیستانسیایست

. یکى از این نظر که اعتقاد به ستدیدگاه آنان اعتقاد به خدا از دو نظر با این مکتب سازگار نی

خدا مستلزم اعتقاد به قضا و قدر است  و اعتقاد به قضا و قدر، هم مستلزم اعتقاد به جبر و هم 

شر باید در علم مستلزم اعتقاد به طبیعت ثابت بشرى است، چون اگر خدائى وجود داشته باشد، ب

چنین اگر خدائى نخواهد بود و هم( معین داشته باشد بنابراین )المتعین آن خدا یک طبیعت

دیگرانسان، اختیار و شود و قضا و قدر و در نتیجه جبر بر انسان حاکم مى وجود داشته باشد،

قطع نظر از  . ثانیاًکنیمکرده ایم، خدا را قبول نمى. پس ما چون آزادى را قبول آزادى ندارد

اد به خدا مستلزم ایمان به منافى است، اعتقاینکه اعتقاد به خدا با اعتقاد به آزادى به عقیده اینها 

ه وابسته بودن به هر شکل که ؛ حال آنکیعنى تعلق و وابسته بودن به خدا و ایمان به خدا خداست
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به  اگر این تعلق، اعتقاد به خدا باشد چون وا بستگى خصوصاًباشد، ضد آزادى انسان است، 

های رتی که از دیدگاه حافظ و سازه(. در صو1313مطهری، هاست )خدا فوق همه وا بستگى

و  وجود سرشت و فطرتی الهی در انسانمیان  های او وجود دارد،که در اندیشهیکپارچه سازی 

و نیز میان ایمان به خدا و  و مسئولیت انسان برای زندگی اصیلاختیار اعتقاد به قضا و قدر با 

. حافظ در عین حال فاتی وجود نداردآزادگی انسان مناتعلق و وابستگی به خداوند با آزادی و 

                    :ها و تعلقات آزاد شده استداند که از همه وابستگیکه خود را غالم همت کسی می

 غالم همت آنم که زیر چرخ کبود                       زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است

و چنین تعلقی را عامل آزادگی از همه  دانداما در عین حال خود را وابسته و بنده عشق می

داند حتی از تعلقات مربوط جهان دیگر، و در واقع منافاتی بین این تعلق و آزادی تعلقات می

 وآزادگی انسان نمی بیند: 

 فاش می گویم و از گفته خود دلشادم             بنده عشقم و از هردو جهان آزادم 

و متعلق به  هد انسان را فراتر از عالم طبیعت و ماداصل و گوهر وجو و در عین حال حافظ،

 داند: گلشن قدس و روضه رضوان و فردوس برین می

 طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق               که در این دامگه حادثه چون افتادم  -

 من ملک بودم و فردوس برین جایم بود              آدم آورد در این دیر خرب آبادم 

قفس نه سزای چو من خوش الحانیست       روم به گلشن رضوان که مرغ آن چنین  -

 چمنم 

سرشت چنین انسانی از گلی است که مالیک سرشتند و به پیمانه زدند و وجود انسان 

جایگاه تجلی اسما و صفات الهی و محل ظهور عشق او شد و بار امانتی را به دوش کشید که 

 شتند:  اذیرش آن را ندآسمان ها و زمین توان و ظرفیت پ

 دوش دیدم که مالیک در میخانه زدند             گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند  -

 با من راه نشین باده مستانه زدند       ساکنان حرم و ستر عفاف ملکوت                -

 ن دیوانه زدند قرعه کار به نام م    آسمان بار امانت نتوانست کشید                     -
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، حقیقتی قدسی و فرامادی است که اه حافظ، ساخت حقیقی وجود انسانبنابراین از دیدگ

یابد که همه اگر انسان با اکسیر عشق به آن نائل شود به جام جمی در وجود خویش دست می

یابد و آنچه از بیگانگان )و خود تصنعی و ساختگی و بیگانه هستی را در وجود خویش می

کرد در درون خویش و از طریق خود اصیل خویش که غرق در مطالبه می (داصیل خویشباخو

ز به ریا و تظاهر و یابد و بدون نیاعشق حق و بریده از همه تعلقات و مدح و ذم خلق است، می

 یابد: نمایاند و به مقام عشق و رندی دست می، آن چنان که هست، خود را مینفاق و تزویر

 کرد آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می        کرد           جام جم از ما می ها دل، طلبسال

 کرد گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است          طلب از گمشدگان لب دریا می

 کرد کو به تائید نظر حل معما می      مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش               

 کرد ه به دست              واندر آن آینه صدگونه تماشا میدیدمش خرم و خندان قدح باد

 کرد گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم         گفت آن روز که این گنبد مینا می

 کرد بیدلی در همه احوال خدا با او بود                        او نمی دیدش و از دور خدایا می
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