
 اسما و صفات خداوند در دیوان حافظ

 نیا فاطمه رئوفی

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی   

 چکیده

باناا  برای ناخادا اساما و تاکات  از مساائ  مم  در ووز  ررفان  فکرر در با  داا و ناخادا اساما و تاکات او می   

یحی از داا نای  فوانا به ناخادا تاحهای او در مورد موضاورافی وون  ییا انساان میدااونا در دیوان وافظ  بایا دیاگاه

گونه ساالسااله م،اوه  به یخاز دلقا انسااان  فوانا وگونه اساااا شیشاایخن ای فوانا وراا و اگر مینااود یا دیرا اگر نمی

انا و با فمام وجود به دالق دود و جمان گردد  که یدمیان از همان روزهای نخساتی  که شا به ررتاه هساتی گتاناتهبرمی

ح بوده اساا و همواره ذه  را به دود مشالود داناته اساا  از ینجایی که وافظ نقم مممی  انا  مطرارتراف و اذران کرده

اساا  بخابرای  ما ساای های زیادی دربار  انااار وی انجام نااهکخا و یواز  جمانی دارد  شژوهمرا در ادبیّات کشاور ایکا می

نااود  بدردازی  و برای نی  به ای  نا مربوط میهایی از اناااار وی که به بحه اسااما و تااکات دااوکرد  به نمونهدواهی 

 های وافظ شیرامون مسائ  فوق را با در نظر گرفت  مجمورن اناار وی مورد شژوهم قرار دهی  مقصود  بایا دیاگاه

 ررفان  داانخاسی  اسما و تکات دااونا  وافظهای کلیدی:  واژه

 مقدّمه

ایرانیان قرار از دیرباز فاکخون مورد فوجّه رام و داصّ؛ ایرانیان و خیر  الاّی  محمّا  وافظ نایرازی انااار دواجه نام    

اساا و فازگی و جتابیّا داتّای دارد  وی با ای  مینان ن،وو و ایری وخی  فراگیر  برای بیان مقصاود دود در ایر   گرفته

سااادت یدمی  ناخادا دالقی  اساا  از مساائ  بسایار مم  و سارنوناا سااز در  به ناخادا اساما و تاکات دااونا شردادته

کخا   های فطری دود را کشا ها و گخجیخهرظی  و وری  اساا  وقیقتا  اگر یدمی به درساتی دود را بشاخاساا و فوانایی

که وه بخابرای   اولی  وظیکه انسااان  ای  اسااا که دود را نین بشااخاسااا؛ ای   نا به ساااادت و کامیابی نای  گردد؛فوامی

متااد و اساما و  اساا  دود گامی در راساتای ناخادا دااوناهایی در نماد او قرار دادهکسای او را یفریاه اساا و وه فوانایی

که ارتقاد به   دااونا نین بیخجاماه ناخادا تاکات  فوانا بگیرد  میلتا دودناخاسای اگر به درساتی انجام  تاکات او اساا؛

فوان تاکات کمالی  کخا  دااونا اساما و تاکات زیادی دارد و نمیفوانا ومر  زناگی انساان را دگرگونداای سا،حان  می

داا را به ناماری داص محاود کرد؛ زیرا او هر کمالی را داراساا  تاکات سال،ی نین نامار داتای ناارنا؛ بلره بایا هر گونه 

 گردد ی از دااونا س،حان  سلبنقص و کاست

بخابرای   واد اگر   هاساا؛ر موجودی از جمله کماالت یندااونا متااد  هر تاکا کماد و دیری را داراساا و دالق ه

و ال،تّه دااونا از هر نوع تاکا و کمالی  باون نقص   فوانساا به دیگران ب،خشاا؛دااونا دود ین کماالت را نااناا  نمی



کخی  که دود کخا که داا را به ین کماد و تاکافی فوتای ولی اد  دیخی اقتضاا می  خاهی داراساا؛ریب و به تاورت نامت

  (95   1387)س،حانی   اسا  ن  فوتی  کردهوایات ماصومادااونا  دود را به ین تکات در قرین کری  و ر

اادی  تاکات المی را از ساوی دیگر در ییات متکخا و  میها را به فاقّ  و فابّر در ییات المی دروتقرین مجیا از ین ساو  انساان

 فرمایا سور  وشر می  24و  23از جمله در ییات   دارد؛بیان می

 المُتَرَ،ِّرُ سُ،حانَ اهللِ رَمّا یُشرِکُونَ ؛هُوَ اهللُ الَّتِی ال إلَهَ إلّا هُوَ المَلِنُ الُقاُّوسُ السَّالمُ المُؤمِ ُ المُمَیمِ ُ الاَنینُ الجَ،ّارُ  

ماواتِ وَ اسر ِ وَ هُوَ الاَنینُ اهُ و   23لحَری ُ )وشار  وَ اهللُ الخالِقُ ال،ارِئُ المُصَاوِّرُ لَهُ اسساما ُ الحُساخی یُسَا،َُِّ لَهُ ما فی الساَّ

24 ) 

اسا  ماخایی دارنا که انسان  ییا که  وون دااونا وری  دود را به ای  اوتااف متّصا  کردهاز ای  ییات به دوبی برمی

ییا و وافظ نایرازی نین در دیوان انااار دود  به بردی از ای  تاکات انااره  قار فوان دویم به فم  و درکشاان نای  می به

 نود میاسا که در مت  مقاله بیاننموده

 پیشینۀ تحقیق

 در دور ذکر اسا که فاکخون نمار زیادی از شژوهشگران  دربار  وافظ نیری  سخ       

های به رم   اما طیّ جساتار و بررسای انا؛های بسایاری نوناتهها و مقالهانا و در ای  زمیخه کتا دساا به فحقیق زده

 اسا یماه و دقیق  در با  شیشیخن ای  بحه  فاکخون شژوهم مستقلّی  تورت نگرفته

 روش تحقیق

ای و اساخادی  فحلیلی  به تاورت کتابخانه  -یافتی فوتایکیرو  گردیوری اطالرات م،تخی بر ماهیّا موضاوع  با ره   

  اسا

 بحث

ناونا که میی در اد  زبان فارسای و فرهخ  ایرانی  به وفور ناارران و ساخخورانی یافااز یخاز شیاایم ناار و ناارر

بخم  مانا و ییارنان زیخاجا میها بهمسلّ  اسا  ای  اسا که فخما نام و یواز  بردی از ین وهامّا ین  انا؛اناااری را ساروده

همه ناارر  وافظ فخما ناارری اساا که   بخاد  در بی  ای مینقمهای اه  ذوق  ناود و انااارناان در تاکحن ددکتب می

ک  به فرادور واد دویم وخا  دهخا و هرمین اناااار  رخ،ا نشاااندواص و روام بیم از هر نااارر دیگری به دوانا

 کخخا خند از او را وکظ دارد و وون قاسیان نار او را ازبر می

 :یما درونی رق  گکامیت،حام از رر 

 

 کخخا ان گویی که نااار وافظ ازبر میقاساای 

 (  553  8  بیا199  خند 1388)وافظ      

اللیب  مارفا المی و  ا یافته از مارفا اسا و مارفا واقای نند لسانساا که  انااار و خنلیّات وافظ  نشا ربه نظر می

  (41   1380امیخی   )نخادا داا و اسما و تکات اوسا 

رربی رربی در ناار اوساا؛ زیرا فا قرن هشات   ررفان اب از روام  فأییرگتار در ناار وافظ  در  و اناراس ررفان اب 

وون فخرالای  رراقی  در دارج از ایران  با ین یناخا بودنا  در قرن هشات   در  و بود و کساانی  فقری،ا  در ایران ناناخادته



یما و یری از ای  هخرمخاان متکرر که ررفان اب  میرربی  در بی  انایشاامخاان  افتخاری به وسااا اسااتخ،اط ررفان اب 

رربی در نااار وافظ  بایا به کلیا  ن اب رربی را فراگرفا و در خند هایم اناراس داد  وافظ بود  از موارد مربوط به ررفا

به ر،ارت دیگر  ارز  ناارر نیراز    دانساا؛کرد  که او همه وین را مجرای داا میهایی وون جلوه  فجلّی و خیره اناارهواژه

  (49   1390)یذر   کخا  اسا که  واالت ماخوی و ررفانی را وگونه فوانسته در اناار  مخار ناهبه ای  نین در  می

 زدازد شرفااااااو وسخااااااا ز فجااالّی دم در

 

 زد رشاااق شیاااناااا و یفم باه هماه راال  

 ( 1  بیا152  خند1388)وافظ           

 

 

 امکان شناخت صفات خدا

که داا بازناخاسای   با فوجّه به ای هایی را در با  امران ناخادا اوتااف المی  دیاگاه  ق،  از ناروع بحه  جای دارد که   

به که   ساااهای مختلکی مطرح ناااهه دیاگاهباردر ای   وانا تااکات او را بشااخاسااا و بشاامارد؛فناارد  ییا انسااان میمث  و مانخای  

  کخی میها انارهفری  ینمم 

فوانا به ناخادا تاکات المی راه شیااکخا و جاین نیساا   دیاگاه اه  فاطی   ای  گروه ماتقانا که رق  انساان نمی1

داد؛ زیرا دااونا هیچ نا،اهتی با مخلوقات ضاای  ناارد  او   به دااونا سا،حان نسا،ااسااانساان  تاکافی را که مخوط به 

بخابرای     الوجود و ناقص و محاودنا؛ات ممر که دیگر موجودموجودی قائ  به ذات و خخی و هساتی مطلق اساا؛ در والی

 دهی  متااد نس،اای   به داای  ما وق نااری  تکات و مکاهیمی را که از مخلوقات گرفته

به ر،ارفی هیچ    دانخا؛  دیاگاه اه  فشاا،یه  بردالف دیاگاه اود  ای  گروه تااکات المی و انسااانی را به ین ماخا می2 

ناود   دادههر تاکا انساانی که به داا نسا،ا  کخی  کهمیگونه بیانگاه را ای ها قائ  نیساتخا  نق  ای  دیافماینی بی  ین

وه نود و ینمحاودیا و امرانی ین  سلب  لتا بایا جخ،ن اارد و از هر ریب و نقصی م،رّاسا؛وون دااونا مث  و مانخای ن

 دهی  مانا به داا نس،امیاز کماد برای ین لکظ باقی

فوانا اوتااف داا را بازناخاساا و رالوه بر ین به ساان میکه رق  ان  بالفشا،یه  دیاگاه ساوم بر ین اساا    دیاگاه ای،ات3

گکا که انسان تکات داا را فوانیابا  میبررسای و فحلی  ین نین بدردازد؛ امّا ای  دلی  بر ای  نیسا  که به کخه تکات راه

ه دو دساا مَث  انساان در ناخادا دااونا مث  کسای اساا کگویا  »خاساا  رالمه ط،اط،ایی مینا به گونن محاود می

نیساا دواها ی  بخوناا و اباا  مقاار برای او مطرحکخا  او فقط میدویم را به ی  دریا نندین کخا و بخواها از ین فخاود

بخابرای  نه دیاگاه اود درساا    ؛(85    1387سا،حانی   )فوانا از دریا ی  بردارد« اال ای  که بیشاتر از اناازه دو دساتم نمی

 دها  دلی  نقلی اسا میکه بر ماّرای ما در ایخجا گواهیدلیلی روی انسان اسا؛  اسا و نه دیاگاه دوم  بلره راه سوم فرا

(؛  56ریات   )ذا   وَ اإلن َ إلّا لِیَا،ُاُونِدوانا  وَ ما دَلَقاُ الجِ َّدااونا انساان را به ر،ادت فرامی 56در ساور  ذاریات  یین  

 که ر،ادف  کخخا م  ج ّ و ان  را نیافریام مگر برای ای 



ین یناارارا بیان ع( نارزناای ناارد  امام رلی)ر،ادت  مسااتلنم مارفا و نااخادا ما،ود اسااا و باون نااخادا ما،ود  

یُطلِع  اسااا  لَ اناهنصاایب نمکلّی از ین بیامّا به  کخه تااکاتِ داای فاالی راه ناارد؛ وخا رق  یدمی بهاسااا که هرفرموده

َکتاهِ وَ لَ  یَحجُ،ماا رَ  واجِاب مَارَِفتِاه  رقا  امّاا از مارفاا و   نررد؛ا را بر وقیقاا ذات دود یگااهها الاُُقودَ رَلَی فَحااِیااِ تاااِ

  (70   49ال،الخه  دط،ه اسا )نمجاانتهنخاسایی دود بازن

های مختل ؛ وون فوانا از راهولی او می  یدمی میسّار نیساا؛ات دااونا  برای که گتناا  ادرا  کام  ذات و تاک وخان

یافا   کخا و هخگامی که بای  امر دساافوانا  وجود موجودی را که خخی بالتّات اساا  ای،اتبه وسایلن ین می  لی   راه رق 1

از بررسای نظ       سایر در یفاق و انک 2لب گردانا فوانا هر تاکتی را که موجب نقص ذات خخی بالتّات ناود  از او سا می

فوان از طریق قرین و روایات    همچخی   می3برد   فوان به وجود دالقی رلی   وری   با قارت و خیره شیجمان هسااتی می

ای  رو  فخما به را  قلیلی ادتصااص      کشا  و نامود 4المی را بازناخادا  السّاالم  بسایاری از تاکات  ماصاومی  رلیم 

فوانا بسایاری از وقایق  باناا  میای از سالو  رسایاهووی و کساب فضاای  ماخوی به مرولهدارد و کسای که بر ایر فرام  ر

ای به ساوا ربوبی بیابا و به ین ساوا کخا و روزنهرا؛ از جمله تکات جماد و جالد المی را از طریق مشاها  قل،ی در 

 (91   1387س،حانی کخا )متاالی  نخادتی شیاا

 انواع صفات خدا  

که   اناتاکات ی،وفی  ین دساته از تاکاتناونا؛  میتاکات داا از جمات مختلکی  به تاکات یُ،وفی و سَال،ی  فقسای  

د؛ مانخا  ناااومیای نقص محساااو ها گونهکخخا و جخ،ه ی،وفی و وجودی دارنا و ن،ود ینمیکمالی از کماالت داا را بیان

انا و هرگونه نقص ی،وفی و کمالی دود  ماین جماد و زی،ایی موتاوفرل   قارت  ویات و خیره  ای  نوع تاکات  با واقایا  

امّا تاکات سال،ی  ین دساته از   گویخا؛تاکات جمالیه« نین میخخا  به ای  لحاظ  ای  تاکات را »کمیو کاساتی را از او نکی

لّمان  تااکات ی،وفی و همچخی   بردی متر  کخخا؛میاز جمله جم  را از دااونا نکی  انا که هرگونه نقص و کاسااتیتااکات

  کالم و خخی  دلی  ینان  ای  نا از  رل   قارت  ویات  سامع  بصار  ارادهار،ارتانا  که کمالی داا را هشاا تاکا دانساته

  فرمایاقرینی اسا که می یین

 اناو فرنتگان در اطراف ]یسمان[  (17الحاقه   یَمانِیَهُ  )وَ المَلَنُ رَلی أرجائِما وَ یَحمِ ُ رَر َ رَبِّنَ َفوَقمُ  یَومَ ِتٍ  

را هکا تااکا  و نین  ینان تااکات ساال،یه المی  دارنا  نااته[ بر ساار دود برمیرر  شروردگارت را ین روز  هشااا ]فر

 وادّ در وینی نیساا و وا ناارد انا  جسا  نیساا؛ جوهر نیساا؛ رر  نیساا؛ مرئی نیساا؛ در مران نیساا؛دانساته

 (97   1387س،حانی   )

 اسا کات دااونا را در ای  بیا جمع کردهوافظ کلین ت

 مااه باه دااطر نااز  ماللاا از م  زود

 

 که وافظ فو دود ای  لحظه گکا بس  اهلل 

 (7  بیا416  خند1388)وافظ           

 انتماسا  لکظ »بس  اهلل« یخاز سخ  و برکا دهخاه اسا  به نام همان داایی که لطکم فراگیر و بخشم و کرمم بی



ان از نیروی مقتار  نک  و اطمیختبلره نشانن رن روع هر امری نه فخما شسخایاه اسا؛گکت  نام دااونا متااد هخگام ن

 دهخاه و سرانجامی دو  دارد برکا و فوانایی اسا

های نایطان دور باناا  قرائا ای  کتا  مقاّس را با نام شروردگار  که از وساوساهو برای ای  که با قرین ان  بگیردسایک

  اسا  ما،ودی که تاوب کلیّن تکات کام   همان  نمایا؛جمانیان یخاز می

لَیمانَ وَ اِنَّهُ بِساا ِ اهللِ   –سااوره الحما     \ 1؛ ییه    به نام دااونا بخشااایخا  ممربانبِساا ِ اهللِ الرَّوم ِ الرَّوی  اِنَّهُ مِ  سااُ

فوان گکا  اسا  ارظ   می  به ر،ارفی وساا )بخاه( داای بخشاایخاه ممربان؛الرَّوم ِ الرَّوی   ین از سالیمان اساا و همانا ا

همچخی   لکظ   ی ناما اساا؛اوت  بخشاخاگی و فراوان« ساخا  ناروه و هی،ا اساا و نام »روماندهخ« دود نشاان»اهلل

  1382)دانشاگر   اساا  لتا همن ماانی و مکاهی  در ای  ساه تاکا جمع نااه اساا؛»روی « روما و ملکرت و یمرز  

95)  

 بینی حافظ عرفان و جهان

کخی  که ررفان دو قساما اساا  ررفان رملی و ررفان نظری  ررفان رملی ر،ارت اساا از  سایر و میدر ابتاا بیان   

هاف خایی رارف نین  وتاود به وق سالو  انساان و به بیانی دیگر  بیان واالت و مقامات انساان در سایر به ساوی وق  که  

م ررفانی؛ یاخی ین نظری که رارف و ررفان دربار  داا  انساااان   بیخی ررفانی  بیخامّا ررفان نظری؛ یاخی جماان اساااا؛

  (9   1390)مطمّری   جمان و هستی و دربا  اسما و تکات وق دارد  

اساا  دانساتهنان رارفی یگاه بوده که مکاهی  ررفانی را رمیقا  میامّا باون گاه دود را رارف نخواناه؛افظ هیچوه واگر

به مخاط،ان دود ارزانی بای  به سااااو  رسااااناه و رفتاه و از ژرفای ای  دریا گمرهای بیکران ررفان فرو و در دریای بی

 گویا طور که میهمان  اسا؛دانته

 ز واافظاان جماان ک  وو بخااه جمع نررد

 

 لطااایاا  وراااامی با نرااااات قریناااای  

 (126   1382)وافظ                           

گیرد  دااونا  مخ،ع و مخشااأ ویات و وقیقا ک ؛ یاخی دااونا سااروشاامه میقرین کتابی اسااا که از ساار مخشااأ 

ی  زدا نیسا  نار وافظ همه المامات و وایه قاس وه از وخی  مخ،ای ساروشمه گیرد  هرگن ددسارزناگی اساا و هر ین

از روام  شایخاگی  اساا و  بیخی قرین  نار  گرفتهبیخی وافظ بر شاین جمانلتا جمان  و لطائ  ورمی و نرات قرینی اساا؛

 دوانا دیوان نار وی  فأییرشتیری وافظ از قرین اسا  او قرین را در ومارده روایا می

 رشاقا رساا به فریاد ور دود به ساان وافظ 

 

 قاارین زباار بخااواناای در وارده روایااا 

 (11 بیا 94  خند1388)وافظ            

دانا و از او فا،یر به اساا  که او را مظمر جمیع اساما  و تاکات المی میاللیب برای انساان  وخان مخنلتی قائ   لساان

 فرمایا کخا و مینمای هستی می« و یییخه فمام»جام ج 

 کردج  از ماا میسااااالماا دد طلاب جاام

 

 کرد و ینچاه دود داناااا ز بیگااناه فمخّاا می 

 (1  بیا142  خند  1388)وافظ             



  هستخاجوی او  وها در طلب وتاد وق هستخا و با زبان واد و قاد در جساوافظ ماتقا اسا  همن انسان

 ک  طالب یارنا وه هشیار و وه مساهمه

 

 همه جا دانن رشاق اساا وه مساجا وه کخشاا 

 (3  بیا80  خند  1388)وافظ                       

فوان گکا  ین ماشاوق الیناد وافظ  دااونا متااد اساا  فقط انساان بایا در راساتای فمتیب رو باون فردیا میاز ای 

گونه ن،اناا  وشا  بصایرفی نین زیرا اگر ای   و قارت فم  روال  ماخوی را بیابا؛نک  بروناا  فا دود را شتیرای وق کخا  

 اسا دهلتا وافظ با تراوتی ک  نظیر بیان کر  وجود ناارد  که وقایق را در  کخا؛

ولاای  شاارده   و  نااقااا   ناااارد  یااار   جااماااد 

 

)وافظ      کرد              خ،ارِ ره بخشااان  فا نظر فوانی 

 ( 7  بیا143  خند 1388

ای شخمان نیسا  فا شرده از روی ین   ای  فجلّی در شردهگویاجماد یار همان فجلّی وق در دد سالن اسا و وافظ می

 برگیرنا  مانع دیان ای  فجلّی خ،ار رالئق ای  جمانی ماسا  ای  وجا  را کخار بایا زد و جلو  جماد یار را دیا   

از دیاگاه و باور وافظ  اگر انسان به درون دود  نکوذکخا و اگر درهای درون به روی انسان باز نود  از درون دود  

ای اساا به روی همن هساتی و همن جمان؛ وون از ایخجا ای  در به روی کخا  درون انساان دروازهمیا مشااهاهفمام جمان ر

بیخاا  در بیاا زیر  وافظ نجواکخاان از جتبن مارفا ساااخ   ناااود و وق را که انساااان ب،یخاا  هماه وین را میوق باز می

 اسا   گکته

 مشاو وافظدواهی  از او خایبوضاوری گر همی

 

 ما فَلااقَ مَ  فَااموی  دَعِ الاّنیا وَ اَهمِلااما  متاای 

 (7  بیا1  خند  1388)وافظ                  

از ییار تاوفیان فرامونای    که دد مرد وق همواره متوجّه وق باناا  خی،ا در بسایاریوضاور در کالم رارفان  یاخی ای 

گیرد  وضاور قلب در تاورفی در مقاب  وضاور قرار می« یاخی فرامونای وق  که  ای  بیا »خی،ا از او  امّا در دلق اساا؛

کخا   میممر  اساا  که همواره در یاد وق بانای »دودکامان« به یاد وق نیساتخا و ای  ماخی با مصاراع دوم ه  مطابقا

 داری رسیای  دنیا را  رها ک  و یسان بگیر  وجود ین مح،و  ازد و ابا  فو را ب  که دوسا میهر گاه به ین

«  ایر رل  و رواملی که از ین به »دمود فطرت  گاه بر  ها جای دارد؛خا گرایم و وبّ داا همواره در درون انسان»هر و

 (   118  1375« )نصری   سداردنود و فطرت فوویای دود را به دسا فرامونی میمیانا  انسان از یاد داا خاف یاد کرده

امّا در وشا  ینان ای  نور دیان وجود ناارد و از دور فریاد داایا   ساا؛گویا  دااونا با بیاالن اکه در بیا زیر میوخان

 زنخا می

او بود  بیاالی در هماه اوواد دااا باا 

 

نامای  مایاو  داااایااا  دور  از  و   کارددیااا  

 (6 بیا142  خند1388)وافظ              

که از روز ازد دمیرماین    بردوردار اساا  انساان موجودی اساا  از نظر وافظ انساان از فطرت دااناخاسای و دااگرایی

دیوان وافظ مورد نظر قرار   جایهمهکه روح یدمی نیاز به داا دارد  در  ای   اساا؛او با فطرت فوویای رجی  نااه وجودی

 (  117همان   )  اساگرفته

 گویا که میوخان



 جمااد جااناان میا  جماان ناااردجاان بی

 

 نااارد وقاا کاه ین نااارد هر ک  کاه ای    

 (1 بیا126 خند1388)وافظ             

به ای  تااکا اناااره   27ذوالجالد  یری از تااکات دااسااا؛ یاخی تاااوب نااوکا و بنرگی  در سااور  الروم   یین  

 اسا ناه

 دانت  شایخاه اسا و ذات شروردگار فو تاوب جالد و گرامی  (27الدِ وَ االِکرام )الروم    بُّنَ ذوالجَو ی،قی وَجه رَ

مود زیرا داای فاالی از جسامانیّا مخنه اساا و ن  )ره(  نمود داا اساا؛  »وجه« به نظر رلّامه محمّاوسای  ط،اط،ایی

  انا و برکات و فی  او به وساایله ین تااکات بر دلقم نازد بی  او و دلقم واسااطه  داا همان تااکات کریمه اوسااا که

الجالد و االکرام« انااره به ای  اساا که   فرمایا  جمله »ذیناونا  در جای دیگر میناود و دالئق یفریخم و فابیر میمی

داای سا،حان دود را به اسامایی وساخی نامگتاری کرده و به مالود ین اساما  وساخی متّصا  ه  هساا و ماانی وتاکی و 

  (174   1382دانشگر   ) ناوت جالد و جماد را واقاا  دارا و واجا اسا«

 فوان داا را ریان دیا گویا که نمیدر ین جا وافظ می

 بای  دو دیا  ویران م  هنار افساوس 

 

نامایا،ایاخا   رایااان  رویام  ییاخااه  دو  بااا   کااه 

 (5  بیا358 خند1388)وافظ                  

 در ین بیا ه  اناره به ای  مطلب دارد که  نااع جماد المی ینچخان نورانی اسا که  

ها داا را در  کخخا و ادرا  جماد  همی  نااات نورانیا به تااورت وجابی دریماه و مانع از ین اسااا که انسااان

 مح،و  ازد و ابا یسان نیسا 

 وجاا ِ دیاا  ادرا  ناااا نااااااعِ جمااد 

 

 دورناایا را مخاااااوّر ک بیاااااا و درگهِ   

 (9 بیا397  خند  1388)وافظ              

فوانا داا را بشاخاساا  کساانی که به مرافب از نظر وافظ  برای ناخادا داا اهلیّا و اساتاااد الزم اساا  هر انساانی نمی

که در  وخان  را در  کخخا؛فوانخا او نمی   فوانخا در  کخخا  نااهالن وون در وجا  هساتخاانا او را میواالی کماد رسایاه

اگر   گویا  که در  وقایق رال  ماخا با تاااق و دلوص ممر  اسااا و ماتقا اسااابیا زیر  وافظ دطا  به دود می

انا و لطیکن رشاق را بیخا که »اخیار«دها  به داطر ای  اساا که  فو را در کخار کساانی میماشاوق به او روی نشاان نمی

 کخخا   در  نمی

 گاترد بر فو  و لیر ماشاااوق  ریاان می

 

 بیخا  از ین بساااته نقا  اساااا اخیار همی 

خند  1388)وااافظ                بیااا 29  

5) 

فوانا به ها شا  نشااود  نمیفوانا داا را در  کخا  که به فصااکیه درون بدردازد  فا درون از یلودگیانسااان هخگامی می

 نود  نای   –وق فاالی   –نمود  

 وشاا  یلود  نظر  از رج جانان دور اسااا

 

 بر رج او نظااااار از ییخااااان شا  اناااااااز  

 (3  بیا264 خند1388)وافظ             



 خسا  در انان زدم کاه  طریقا گویخا 

 

 شا  نااو اود و ش  دیاه بر ین شا  انااز

 (7 بیا264 خند1388)وافظ              

که خ،اری در برابر وشامانم ن،اناا  وافظ در بیا زیر  داا را به   کخافصاویری را در ییخه مشااهاهنا فواانساان وقتی می

کرد  داا را نین جن فوان انایا  داد  ییخه را مشااهاهطورکه جن با تااف بودن وشا  نمی  همانگویاییخه فشا،یه کرده و می

 ( 110   1375)نصری  فوان نمود نمود با تاف بودن دیاه باط  نمی

دیااان جااانااان  رجِ  فااوانااا  شااا    نااظاارِ 

 

 کاه در یییخاه نظر  جن باه تاااکاا نتوان کرد 

 (6 بیا136  خند  1388)وافظ             

کخا  ین فجلّی را کسااای  رج جانان باز فجلّی مح،و  ازد اساااا  یییخاه  دد مرد وق اساااا که وق در ین فجلّی می

 فوانا ب،یخا که  تکای باط  دارد   می

 کخا گری میهای شا  ق،ودِ جلوهاناام یسمان  فقط در مقاب  وش هالدِ ناز 

 او را به وشا  شا  فوان دیا  وون هِالد 

 

 ا هر دیاه جااای جاالو  ین ماهداااره نیس 

 (  5  بیا72  خند  1388)وافظ               

فرمایخا  » إذا فَخَلَّی  اساا  که میوایثی از امام تاادق )ع( نق  نااه  13  ص16در کتا  ناری  وساائ  الشایاه ج

مَا وَ وَجَاَ وَالوَه وُبِّ اهلل  هر گاه مؤم  بتوانا دود  را از وبّ دنیا و از متالّقات ین فخلیه کخا   اوج المُؤمِ ُ مِ َ الاُّنیا سااَ

  (42   1390براز   )و والوت وبّ داا را در دواها یافا  گیرد و ین گاه نیریخی  می

یابا و به همی  جما اساا که بر تاکافی وون؛ که داا را نین مشاتاق انساان می  داناوافظ نه فخما انساان را راناق می

ینجاسااا که به ها فا  دانا که مح،تّم به انسااانرومانیا و لط  او فریه دارد فا قماریا و خضااب او  داا را م،اأیی می

گترد  ما در ایخجا به مجموره الکاظ و فا،یرافی که در مجموره انااااار وافظ در  ها درمیساااادگی از دطاها و گخاهان ین

 کخی  میاسا  انارهمورد داا به کار رفته

 اسا   در بیا شرملن زیر  گکته

 سااین ماشاوق اگر افتاد بر راناق وه ناا 

 

 ماا مشاااتااق بودماا باه او محتااج بودی  او باه   

 (5 بیا206  خند1388)وافظ              

سااور  مائاه نین  سااخ  از مح،ّا    54گویا  مح،ّا ین جان،ه نیسااا  مضاامون یین با فوجّه به بیا فوق  وافظ می

  بیخاا؛ جاان،اه میق را باا بخااگاان دو  شروردگاار باه بخااگاان و مح،ّاا بخااگاان باه شروردگاار اساااا  یُح،ُّمُ  و یُح،ُّونَاه؛ کاه رو  و

گیری  که مح،ّا میان شروردگار و بخاگان  ازلی و ابای اساا و امری واد  و گترا نیساا که »در ای  بخابرای  نتیجه می

 بیخا   بانا و هر رانقی ه  رشق دود را ابای و جاودانه میزمان« تورت گرفته

بود اُلکااا  رناا   کااه  رااال   دو  نقم   ن،ود 

 

 ان اناااداازمااناه طرح مح،ّاا ناه ای  زما 

 (2 بیا16  خند1388)وافظ                

اساا  که او »در ای  امّا به تاورت لط  و بخشام  لط  وق به وافظ در ای  بوده بخشام ازد  همان نصای،ن ازد اساا؛

 درابی« بیکتا؛ یاخی سر از میخانه دریورد  فا ریا را از دود بندایا  



بود  درابی  ای   در  وااافظ  گشااااایم   مگار 

 

 کاه بخشااامِ ازلم در میِ فلاان اناااداا  

 (10 بیا16  خند  1388)وافظ            

با فوجه به   –امّا در کالم وافظ    فرونااخا؛های ملان و فرسااایان مینهظاهر همان می اسااا که در میخامی ملان  در  

 (124   1375نصری   )های رووانی و ماخوی نین هسا ناظر به ارز   –ارتالیی که او به دیرملان و شیر ملان داده  

 نمود فوان به تکات لط  و اوسان دااونا انارهمی

 جانان طریق لط  و اوساان بودساراسار بخشام 

 

 یورد فااارمود  اگر زنّار میاگر فس،یاااَ می 

 (6  بیا146  خند 1388)وافظ           

وه بر م  گتنته  هر ین  اسا  ینسراسر بخشم جانان  یاخی هر وه فاکخون به مشیّا شروردگار برای م  شیم یماه

امّا در کالم    رود؛نن دوری از راه وق به کار میزنّار در کالم ررفا به رخوان نشاااساا  به نوری لط  و اوساان شروردگار بوده

امّا دلم با دااساا  زنّار   اهر  ورایا از زها و شرهین ناارد؛وافظ  نشاانن یزادگی و رنای ه  هساا و رناِ قلخاری که ظ

 بست  او ه  ستایم و فس،یَ مح،و  ازد اسا  

 ی اساا اگر وه وسا  فو از رشاق خیرمساتلخ

 

 باازی ییا  باازام که از ای  رشقم  ین نی 

 (4 بیا258  خند1388)وافظ                

ادهای  یاخی هاف به فالیا دریوردن اساتاا  وینی جن »وتاود به وضارت وق« نیساا؛ هاف از یفریخم انساان نین

 و قر  به دااونا اسا    دود به واالفری  کماد ممر 

وخی    داناا و نه به طمع بمشاا دواها بود؛یابا  دیگر نه از یفم دوزج فرس دواها انساانی که به مقام کماد دساا

 که گویا اسا  وخانانسانی فقط داا را دواها و ب   وافظ به ای  مطلب رمیق بارها اناره کرده

 شساخاد لط  دوسااراناقان را گر در یفم می

 

 ا طلبفراق و وتا  وه بانااا رضاای دوسا

 

 وشم  گر نظاار در وشماان کویاار کخا  فخ  

 (11  بیا 346  خند 1388)وافظ          

 که ویااا  باناااا از او خیااار او فمخّایااای 

 9  بیاا491  خند1388)واافظ               

) 

فتلن ر،اده التجار و ان  ان قوما ر،اوا اهلل رخ،ه  فرمایا  »یان رلی )ع( اساا  که میای  ابیات یادیور ساخخان موالی متّق 

تلان ر،ااده االورار« گروهی دااا را باه دااطر شاادا    ا،ااده الاَ،َااَه و ان قوماا  ر،ااوا اهلل ناااررا  ف قوماا  ر،ااوا اهلل ره،اه فتلر

کخخا و ای  ر،ادت بردگان اساا و میکخخا  ای  ر،ادت ساوداگران اساا و گروهی داا را از روی فرس  ر،ادتبخاگی می

 ( 115   1375نصری  ) کخخا و ای  ر،ادت یزادگان اسامیا از سر نرر  ر،ادتگروهی داا ر

« و اگر داای رانااقان   رود  ارادت اوساااوه بر ساار ما می که هر»    ازد و ابا اسااادوسااا در بیا متکور  مح،و

اّس اساا  ن،ایا  ساوزانا  ای  ساودت  ه  لط  اوساا و راناق ای  یفم را وتی به ی  کویر که بمشاتی و مق راناقان را می

 کخا دامو 



های رسااایان به مقام و مخنلا واالی انساااان  افّصااااف به هما بلخا و اراد  اساااتوار و در دیوان وافظ  یری از رو 

فرمایا  إنّما أمرُهُ إذا أرادَ نای ا   باره میناشتیر اساا  اراد  المی  یری دیگر از تاکات ی،وفی ذافی داا اساا  قرین در ای دل 

موجود »  گویاا ماا باه ین میکخاا  فخ(؛ فرماان او وخی  اساااا کاه هر گااه وینی را اراده82ی    ودَ لَاهُ کُ  َفیَرُونُ )أن یَُق

 ( 109   1387س،حانی   )نود  درن  موجود میبا !« ین نین بی

 گویا وافظ می

 ساارِ ارادت ما و یسااتان وضاارت دوسااا  

 

 رود  ارادت اوساااا که هر وه بر سااار ما می 

 (1  بیا58  خند 1388)وافظ                

که بودن و ن،ودن و نان و نشانِ هر کار به ین بستگی   وردگار اسا و ارادت او مشیّا اساوضرت دوسا  شیشگاه شر

 کخا  به رضای او راضی هستی  دارد  ما »سر ارادت بر یستان وضرت دوسا« داری  و هر وه می

 گویا و در جای دیگر می

 نماان هساا و مجااد یه نیساکایا  هماه زدا ِ وه قادر ورما اسا  وی استلخاسا یا ر وه  ای 

 (5 بیا  71  خند  1388)وافظ                    

وه ما بخاگان در راه  نیازی مطلق اوساا از یننیازی از خیر وق و نیاز به وقّ اساا و در مورد شروردگار  بیاساتلخا  بی

  دد د،ری   رنا تاااوبا و ما از ین بیدانورما  ه  ورما شروردگار اسااا که راز هر نین و با را میکخی   قادر  او می

ورا که هر وه شیم ساالن ییا دیر اوساا و   جویا؛کخا و فریادرسای نمینمیاما گله  ؛ای  همه زد  نمان« در سایخه دارد»

  (124   1375نصری  )از مشیّا وق گله ن،ایا کرد  

 اسا   هایی از ای  نوع انایشه در دیوان وافظ شراکخاهنمونه

بخابرای  دااونا وری  اساا و همن افااد او  اساا؛کردهه وافظ نین به ین اناارهک  ورما یری از تاکات دااونا متااد

 نود میهمچخی   به دیگر تکات او نین اناره  ؛باناوریمانه می

 داد وری  بی  باه فو کی  جماانگکت  ای  جاام

 

مرین  ساااکلااه  هر  در  بر  دود  رج  ی    وااافظ 

 

 اربااااا ِ واجتیاااا  و زبااااان ساؤاد نیساا

 

 کاااااردگکا ین روز که ایااااا  گخ،ا میخاااااا می 

 (  5 بیا142 خند1388)وافظ                       

واااجااات بری  قاااضااای  بر  بااه کااه   واااجااا ین 

 (12 بیا373 خند1388)وافظ                     

اساااااا در وضااارتِ   فمخّاا واه وااجاا   کری  

 (  4  بیا33 خند  1388)وافظ                         

دانا  دانی  وگونه بایا نیاز دود را بر زبان یوری   نایا ه  گکت  ما ضرورت ناارد؛ زیرا دوسا دود مینیازمخای  و نمی

کخا؛ زیرا ن،ایا از ساابقن لط  ازد ناامیا بود و همواره بایا امیاوار  مین را بریوردهکه نیاز ما ویسااا و بنرگواری دارد و ی

 بود و درا کرد  نایا از ین میان یری کارگر نود و ایر کخا 

 نااااماایام مراا  از سااابااااقن لطاااا  ازد 

 

 شرده وه دانی که که دوبساا و که زناافو ش  

 (  5  بیا80 خند1388)وافظ                     



شروردگاار شیم از ای  دلقاا ماادّی باه یفریااگاان ابراز کرده و انساااان را وخاان یفریااه کاه    لط  ازد  رخاایتی اساااا کاه

ناایساتن در  اسارار وق باناا و رهروِ راساتی  راه وق  با ای  ساابقه به وتااد وق امیاوار اساا  لط  ازد  همان شیمان  

 اسا ر،ودیا اسا که دااونا در یخاز دلقا از انسان گرفته

باخسااا باخااا  ای  دمایااا گاکاتا    داورنااایااا  و   دایااای 

 

 گکاا  باا ای  هماه  از سااااااااااابقاه نومیاا مشاااااااااو 

 (  2  بیا407  خند  1388)وافظ             

 کخا میدرای وافظ و یه سحرگاهی او نین گاه و ّ مشرالت رووانی اوسا و در  اسرار را بر او یسان

ماای جااامِ  خاایااب ساااااقاایااا!  نااگااارنااا   کااه  ده    ام 

 

شارد     در  کااه  مااالاوم  انایسااااا  کارد  وااه   اسااارار 

 (  5  بیا140  خند  1388)وافظ             

 

 فر از ما بانا کخا  مالوم نیسا که ای  زاها شاکینه سرنا  نند دااونا رنینمیو در مصراع دوم بیان

 بخشم و یمرزناگی یری دیگر از تکات دااسا و دااونا متااد همواره یمرزناه اسا 

 خصّاه ور کسایوخ  و مخور می دور به بان 

 

ر  فاو  هُاوَالالَاکُاورگاویااا  گاو  ماخاور  باااده  کااه   ا 

 (6 بیا254  خند1388)وافظ                 

 گرمی دارد و ه  به رکو و بخشایم المی امیاوار اسا  وافظ ه  به گریه و راز و نیاز سحری ششا

اسااااتااظاامااار  هاانارم  وااافااظ  وااو  کااه  ماای   باایااار 

 

اسااااا   نااا،ای  نایامااه  نایاااز  و  ساااحاری  گاریااه   بااه 

 ( 8  بیا64  خند1388)وافظ                

بر اوسااا و به داطر همی  اسااا  »رزاقیّا« دااونا و فوکّ  از دیگر تااکات دااونا که وافظ بر روی ین فریه نموده

 گویا هیچ انسانی ن،ایا نگران روزی دود بانا تکات اوسا که می

 یی در کار کردبااااار در ناااهااااا  گاایااااای نرتاااااه

 

کااه    داوان  هار  بار  باود گاکااا  رزّاق  داااا   باخشاااساااتا  

 (7 بیا 206  خند 1388)وافظ             

گکا  که اگر از ای  درگاه وینی به ما برساا  از ای  نااهان روی زمی  نیساا  بلره از  درویم بر درگاه شادنااهی می

 لط  وقّ اسا 

نامای قاخااارااا  و  فاقار  یباروی   باریا   مااا 

 

 باا شاادناااه بگوی کاه روزی مقااّر اساااا  

 ( 9  بیا39  خند 1388)وافظ              

همراه بایا بانااا  در ایخجا   –نااناات  و نخواساات   –نیازی از دلق و نیاز به وقّ اسااا و ای  با قخارا  فقرِ ررفان بی

دها که روزی ما با دااساا  کخا و شیلام میوینی دردواساا نمی  –که ناایا فوجّمی به او نررده  –وافظ از شادنااه وقا  

    رَلَی اهللِ رزقا سور  هود بانا  6نایا نظر به یین و 

ناان ووایج و یرزوهای دود از جانب مردم  فخما فوکّ  به داا داناته  انساان بایا به جای فوجّه به ای  و ین و بریورده

 بانا و از او ماد بخواها 



ناااااماااساااااا یااار  داااا  داارابااات  گاااایااان   ای 

 

اِنااااااااام    ز اَنااااااااامی وخااااااااوشااا    ماااریاا 

 (7 بیا182  خند 1388)وافظ           

 

فرماایاا  ایخان کاه شروردگاار بخشاااخااه ممرباان یاار و اناا  مینیااز دراباافیدر بیاا مورد بحاه باه مخااط،اان کاه گااایاان بی

که از ای  بخاگان نافوان وه دیند جن   بانایانما نااناته  دصالتان انساانمادکار ناماساا  وشا  رفع نیاز به دساا بمائ

اساا و رومان  روی  از تاکات اوساا  به هرگونه دساتگیری به بخاگان داده  خ  نظری  امّا ین قادر متااد ورا شساتی و ف

 (  77   1382)دانشگر    کخیااو روی یریا و یاری و دستگیری از او طلب

نمایا که از روما  ها گونااند میاسااا و به ینی جلب نمودهها را به روما المطورکه قرین کری  فوجّه انسااانهمان

و ال فیأس مِ  همه واد بر روی بخاگان باز اساا )واساان دااونای نومیا نشاویا؛ زیرا درِ روما وق روزان و نا،ان در  

 گویا   روما اهلل(؛ وافظ نین می

ایااخااجااا  مااور  کااماارِ  از  اسااااا  کاا   کااوه   کااماارِ 

 

ای    مشااااو  رواامااا  درِ  از   شاارسااااا بااادهنااااماایااا 

 (4  بیا24 خند1388)وافظ                   

 اسا  همچخی   وافظ همواره متوجّه م،اأ فی   

 بیا که دو  به مسااتی ساارو  رال  خیب

 

او  روماا  اسااااا فی   راام  کاه  داد   نویاا 

 (5  بیا405 خند1388)وافظ              

دانا که  ای از تااکات میزنا  وافظ داا را دارای مجمورهمیموججای دیوان وافظ امیا به رکو و روما المی  در جای

  نااود ها روما و ملکرت المی اسااا و در ابیات زیر با تااراوا فردیاناشتیری  ای  طرز انایشاان او هویاا میمممتری  ین

  (69   1380دنتی )

زور و  زر  ناااارد  وااه  گاار  مااا  کاام  دردی   شاایاار 

 

 واااافاااظا دونااا  نویااااااا داد رخااااااایااااااا که  

 

دااطاا  و  رااطااابااخاام  دارددااو   داااایاای   اشااو  

 ( 3  بیا123 خند1388)وافظ                  

نااااام ضااامااان  گاخاااهااا  راکاو  بااه  ما   کااه  ی   باااز 

 (10  بیا321 خند  1388)وافظ                

به بان   کخا که اگروه دوردن می گخاه اساا   میرکو از اساما و تاکات باری فاالی اساا  وافظ در بیا زیر فصاریَ

کخخاه خکران و بخشام ین مخ،ع فیا  و کردگار بخشاخاه را به شیم یر و در شاسا   وخ  ین را بیاناام و در برابر مالما

بودن وق فاالی و یناارار سااادت  ای  تااکا المی موجب ننود روما او و نما و ین را بگوی  اقرار به یمرزناهباان فریه

 اسا جای قرین کری  یماهمم  در جایامر گردد  ای  الطافم مینمود  

او یمرزناه   کخا؛یفریخا و اراده میدرستی که او نخسا می(؛ به15و 14ال،روج    وَ هُوَ اللَُکورُ الوَدُود  )اِنَّهُ هُوَ یُ،اِ ُ و یُایاُ

 دارناه اسا و دوسا



یمان برای فساریع در رکو و بخشام ایشاان بر اقرار بر بخشاخاگی و رکو  کاران و گمراهان ششا در قرین کری  از زبان گخاه

فا در ای  کار      تاکا وق از او دردواساا رکو کخیاو به بخاگان فوتایه نااه که با ینارار ساادت  ای  و یمرز  او فریه

 نود  فسریع

واوالااه مای  بااه  رشااااقااا  سااااالاان  شایار   کاخااا واو 

 

بااا    ماای  داااا  رواامااا  مااخااتااظاار  و   بااخااو  

 ( 3  بیا274 خند1388)وافظ                  

گیرد و وتی انساان گخاهرار را  که در برابر ین دطا و گخاه بخاه را به وینی نمی  میا وافظ به روما المی فا ینجاسااا

 دانا مستحق رفت  به بمشا می

نایسااااا اراتا،ااار  گار   باخاااه   داطااای  و   سااااماو 

 

و    رااکااو  واایسااااااماااااخاای  یمُاارزگااار   رواامااا 

 (7  بیا65  خند 1388)وافظ                

نگتارنا و ن،خشاخا  بایا کیکری ییا  یا اگر گخاه ما را به وساا  سامو و دطا  نمیگر  ارت،ار نیساا؛ یاخی اگر به وساا 

 ( 121   1375)نصری  شتیرد  در کار بانا فا ماخی بخشایم فحقّق

 قااااااام دریاااااا  ماااااااار از جخاااااااز  وااااااافظ

 

اسااااا  گاخاااهاراااران  جااای  نااه  وااه  اگار   بامشااااا 

 

وشااااار  روز  کااه  نااتاارسااااا   سااااایاااه  ناااماان   از 

 

اسااااا می  گخاااه  خرق  واه  گر  بمشااااا کاه  باه   رود 

خاااند1388)واااافاااظ                  ( 7 بااایاااا   79  

او هاامااا  بااه  مسااااتااظااماارم  کااه  باااده   باایااار 

 (  2  بیا405  خند1388)وافظ             

کاخا   طای  نااامااه  ایا   از  تااااا  او  لاطا   فایا    بااا 

 ( 5  بیا351  خند1388)وافظ              

گویا  اگر گخاهرار  دانا  یا وافظ مررّر میراو در بیا زیر  کسی اسا که سیر رارفانه و رناانن وافظ را در راه وق نمی

 ولی بخاه ه  بایا گخاه را به گردن بگیرد   ؛«لط  داا بیشتر از جرم ماساه  بانی  »

جاانا  روز  راااو  رَخاا   َراالاای  کااه  اماایااام   هسااااا 

  

 فی  رکااااااااو  نخمااااا بااااار گخااااه بر دوناااااااا   

 (5  بیا340  خند 1388)وافظ             

 

  انساان 2(  روما المی بر خضاب او خل،ه دارد )سا،قا رومتی خضا،ی  1کخا   مطالب فوق وخا نرته مم  را گوناند می

   لط  و رخایا المی بیم از فصور ماسا 3ورا که نومیای دود از بنرگتری  گخاهان اسا   گاه ن،ایا نومیا نود؛هیچ

ماااساااااا جاارم  از  باایشاااااتاار  داااا   لااطاا  

 

داامااو    داناایا  وااه  ساااااربساااااتااه   ناارااتاان 

 (5  بیا284  خند1388)وافظ             

؛  گیرددشاا  م  شیشاای میگویا  روما م  بر  که شروردگار می  ییادر متون رارفانن ما  ین وایه قاساای مررّر می

دواران را گویا  فو که رناان و می  مصاراع اود فرجمن ای  وایه قاسای اساا  در مصاراع دوم میسَا،ََقا رَومَتی خَضَا،ی

 د،ری  ش  دامو  با  کخی  از راز ناگکتن روما و بخشایم شروردگار بیسرزنم می



مااای رو  بااا،ااااری   شاااو   داااطاااا  ابااار  ای   رود 

 

دیاوان    بااه  یماااهکااه  ساااایاااه  نااامااه   ایا  راماا   

 (6 بیا 366  خند1388)وافظ                

کخا و در  نااویا و شا  میارمالم می  را از نامن  که همه دطاهای انسااانی  کخامیوافظ لط  المی را به بارانی فشاا،یه

 کخا که   ها نجوا میگو ِ همن انسان

 گشاته باز ییا به کخاان  خ  مخور یوسا ِ گ 

 

 « مخوراونان  ناود روزی گلساتان  خ کل،ن » 

 (1 بیا 255  خند  1388)وافظ              

 کخا که؛وافظ همن رال  را امیاوار می

 ای از سارّ خیبهان! مشاو نومیا وون واق  نه

 

 هاای شخماان  خ  مخور بااناااا اناار شرده باازی 

 ( 5  بیا255  خند 1388)وافظ             

هاای شخماان  دانی  کاه واه شیم دواهاا یماا و باازیواه در قضاااای المی اساااا و ماا نمیسااارّ خیاب  در ایخجاا یاخی ین

 یماهای موافقی اسا که انتظار ین را نااری  شیم

 بیااااار باااااده  کااه در بااااارگاهِ استاااالخااا 

 

 وه مساسلطان  وه هونیار و  شاس،ان و وهوه 

 (  3  بیا25  خند  1388)وافظ                

نونای دها  وافظ بادهبارگاه اساتلخا  درگاه شروردگار اساا  که از نین و با کارهای ما در ین فأییری و فلییری رج نمی

به زها همچو فویی یا به فسااق همچو »  گویا که رونق کاردانن یفریخمدانا که بخشااودنی اسااا و مررّر میرا گخاهی می

 مخی« کاسته نخواهانا  

د و دیگرانخا که به او از دیگر تااکات دااونا متااد  قیّوم بودن اسااا؛ یاخی قائ  به دود اسااا که به دیگری نیاز ناار

ها و زمی   یسااماننیاز و او که دالق  امّا دااونا وجودی اسااا  کام  و بی ص اسااا؛به ر،ارفی دیگر  نیاز از نق   نیازمخانا؛

 ( 392   1382)دانشگر    اناگرفتهنا نین از ای  تکا وق بمرهنیازخا دیگری نیسا  رناان که بیاسا  نیازم

باای بااه  باااه سااااااقاای  ماای  کااه  رناااان   ناایااازی 

 

الاالااخاای  هااو  ماالااخّاای  تااااوت  ز  بشااااخااوی   فااا 

 (6  بیا479  خند1388)وافظ              

 ک  ده  که  مرا سیرا مینیازی رناان قس دها  فو را به تکا بیبخشخاه اسا« سرمیاو گاه که ماخی توت »فا ین

 اسا هسور  لقمان اناره نا  26نیازی دااونا در یین به بی

دااونا    اساا  هماناها و زمی  اساا از داا وه در یسامان(؛ ین26 قمان لنَّ اهللَ هو اللَخیُّ الحمیا )لِلّهِ ما فی السّامواتِ وَ االَر  اِ 

 مچخی  ناطر به یین نریکن زیر اسا ه نیاز اسا؛ستوده و بی

فخما دااساا یا ایّما الخّاس انت ُ الکقرا  الی اهللِ و اهلل هو اللخی الحَمیا«  ای مردم همن ناما نیازمخا به داا هساتیا و »

 ( 15فاطر   که خخی و ستوده اسا )

الوجود دااونا وون واجب  اسا کهای  مس له به ای،ات رسیاهمون ذات المی  های کالمی و فلسکی شیرادر سالساله بحه

اساااا کاه دود باه ا یفریااه ناه باه دااطر ین بودهو کمااد مطلق هیچ نیاازی باه خیر نااارد و اگر خیر )جماان دلقاا( ر  اساااا



  1375 نصری برسانا )شان  اسا که ماسوای دود؛ یاخی موجودات را به کماد وجودیبلره برای ای  بوده  یابا؛کمالی دسا

 اسا های گوناگون بیان کردهوافظ دود ای  مطلب را به تورت(  114

 زرشقِ نافمااام ما  جماااد یااار مستلخاای اسا 

 

 زی،ا راو دط وه واجا رویو رن  و دادبه ی  

 (4  بیا3  خند1388)وافظ                      

 بانا شروردگار راهخما و راه،ر می

زلااکااا دد   واایاا   انااار  نااااا   وااافااظ 

 

 بِاااالیاااااااا ٍ مُظلَاااااااا  وَ اهللُ هااااااااادی  

 (8 بیا438  خند1388)وافظ                   

فرمایا  دد وافظ را که در البالی زل  سیاه و نب گونه فو دوار ظلما و گمراهی گشته اسا  مگر هاایا  دواجه می

طورکه او دود بارها به هاایا بخاگان در قرین کری  انااااره  همان برهانا؛نیاز ماد کخا و از ظلما  یهمتا و بین هادی بی

 اسا فرموده

(؛ و همانا دااونا ینان را که ایمان یوردنا راه نمایخاه به راه 54  وج  یمَخُوا اِلی تاااراطٍ مُساااتَقی  )وَ اِنَّ اهللَ لَمادِ الّتی َ

 راسا اسا  

فمام بخاگان و هادی گویای تاکتی از تاکات اوساا  مح،ّا او ناام     خاگی از تاکات شروردگار اساا و کلمنکخهاایا

دارنا و انا  ین قادر متااد را بر هاایتم بخاگان بنرگ میکخخاه هاایا از وقها که دردواسااویژه ینبه  ؛اساارام ایشاان  

 (69   1382)دانشگر    کخخاهایم ستایم میبر ناما

 همان یاری شروردگار اسا و رانق مختظر رخایتی اسا که او را یاری نمایا در بیا زیر مخظور از کوکب هاایا   

 در ای  ناب سایاه  گ  گشاا راهِ مقصاود

 

 ی برون یی  ای کوکاب هااایاا ااز گونااااه 

 6  بیاا  94  خند  1388)واافظ                

) 

داری  بخااگاان را باه ایماان و دی گااه  دهاا و ینشروردگاار هماان کسااای اساااا کاه باه یفریااگاان دود هماه وین می

 کخا میهاایا

یفریخا و که هر وینی را می (؛ گکا شروردگار ما ین کسای اساا50  طه ک َّ نای  ٍ دَلََقهُ یُ َّ هَای)قادَ رَبّخا الّتی اَرطی  

  م،ارکن  از ساور   50که در یین   گونههمان از جانب دالق مساتمر و همیشاگی اساا؛نمایا  هاایا مخلوق  ساد  هاایا می

ن،انااا انسااان طاخی )انّ االنسااان  وه اگر هاایا او   کخا؛مییفریخا و سااد  هاایاداا انسااان را می  التکر یماه طه فوق

 سرکشی و سرشیچی اسا   ( همواره یماد لیطلی

 هاایا در ای  بیا همان جتبه اسا 

 زاهاا ار راه باه رناای نَ،َرَد  مااتور اساااا 

 

 موقوفِ هاایا باناا رشاق  کاری اساا که   

 (4  بیا158  خند  1388)وافظ              

 که از میان برود ق،  از ای  ابر هاایتی از سوی شروردگار اسا؛ و همواره دواهان



 یااا ر  از اباار هاایااا برسااان بااارانی

 

بردینم   میاان  ز  وو گردی  زان کاه   شیشاااتر 

 (3  بیا336  خند1388)وافظ                  

لتا دااونا از یخاز ه  هاایا رام    انا؛ها از یخاز دلقا مورد لط  و رخایا دااونا قرار گرفتهاز نظر وافظ همن انسااان

 اسا و ه  هاایا داص دود را ها نمودهدود را نام  واد انسان

 نایطان همچخان در کمی  اساا  که انساان را از رناا و کماد باز دارد  امّاهای بسایاری بر سار راه یدمی قرار دارد و دام

به ر،ارفی دیگر  لط  المی از ازد به ای    دها؛  کرده  نجافماز او دسااتگیری فوانادر ای  میان فخما لط  دااسااا که می

ها و بخابرای  نیکتادن در دام هوس ؛ها مسایر کماد را طی کرده و رهسادار بمشاا بری  ناونااساا که  انساانفالّق گرفته

 که لط  دااونا متااد نام  واد انسان نود مگر ای   ی و رها نان از ین دام دنوار اسا؛یرزوهای دنیای

 گر یار نود لط  داادام ساخا اسا  م

 

 ورناااه یدم  نَ،َرد ترفاااه ز نیاااطان رجیااا  

  10 بیاا  367 خند  1388)واافظ              

) 

 گیری نتیجه

ناار وافظ جاا از مجمورن متون نظ  و نثر فارسای  به مساائ     گرفا کهفوان وخی  نتیجهوه گتناا  میاز ین     

اللند مارفا اساا و م،حه اساما و که دیوان وافظ  همه بیاساا  واتا  ساخ  یناررفان و دااناخاسای نین شردادته

 نود میفری  م،اوه در نظر وافظ و دیوان اناار او محسو تکات دااونا نین یری از مم 

اللیب  مارفا المی و نخادا داا و اسما    نشأت یافته از مارفا اسا و مارفا واقای نند لساناناار و خنلیّات وافظ

   اساو تکات او 

وساایلن ناامود و انااراق درونی  از نظر وافظ  برای  امّا نه با کمن رق ؛ بلره به  دانا؛وافظ نااخادا داا را میساار می

مگر کساانی که به مرافب واالی کماد    فوانا داا را بشاخاساا؛ناخادا داا اهلیّا و اساتاااد الزم اساا  هر انساانی نمی

لتا نخادا تکات    کخخا؛فوانخا داا را در رو  در دیاگاه وافظ  نااهالن وون در وجا  هستخا  نمیاز ای   بانخا؛  رسیاه

 المی ورای در  و فم  انسان اسا 

د المی  در دیوان دواجه نایرازی  دود تاکافی وون؛ وری   خخی  لط   روما  بخشام  بخشاخاگی و جماد و جال

برای مثاد  یری از تاکات داا  ورما    ناود؛میدلی  و گواهی بر شیونا و رابطه ماخوی دواجه با دااونا سا،حان ناخادته

  اسااسا  دااونا وری  اسا و همن افااد او وریمانه  

همچخی   تااکا    و ملکرت المی اسااا؛  ها رومافری  ینکه مم   داناای از تااکات میوافظ داا را دارای مجموره

 کخی    وه ما بخاگان در راه او مینیازی مطلق اوسا از یننیازی در مورد شروردگار رنین  بیاستلخا و بی

انا از دیگر تاکات دااونا متااد  قیّوم بودن اساا؛ یاخی دااونا قائ  به دود اساا که به دیگری نیاز ناارد و دیگران

ها و زمی   دااونا وجودی اساا کام  و بی نیاز و او که دالق یسامانامّا   به ر،ارفی دیگر  نیاز از نقص اساا؛  نیازمخانا؛که به او 

 اسا  نیازمخا دیگری نیسا 



هاایا و راهخمایی مخلوق از جانب دالق قادر و متااد  مستمر و همیشگی   کخخاگی از تکات شروردگار اسا کههاایا

ها اللیب  انساانبخابرای   از نظر لساان همواره یماده سارکشای و سارشیچی اساا؛او ن،اناا  انساان طاخی    اساا؛ زیرا اگر هاایا

انا و دااونا همواره از یخازدلقا ه  هاایا رام دود را ناااام  واد  از یخاز دلقا مورد لط  و رخایا دااونا قرارگرفته

 اسا و ه  هاایا داص دود را ها نمودهانسان
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