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Abstract 
Psudo-Dreams and dreams occur in awakening and dreams that eventually lead to the mystical 

discoveries and testimonies. The process of Psudo-Dreams formation in the memorization of poems 

has a direct connection with religious literature and the principles of mythology and retelling. In his 

dreams, Hafez, with the help of his individual and collective consciousness and his return to the 

“covenant” and “the first world and the last world”, takes a step in the field of human creation. In 

order to achieve this, the world of out of time and space, the poet does not require the place and time, 

he, instead is the supervisor of creation. Hafez has used other words to describe more effective 

expression of these elements in the form of aesthetics symbols and features. Current study aims to 

conduct an analytical, citation, and referring to the analytical first hand books in this field, in order to 

investigate, highlight, the dimensions of different agreements that exist in the field or return. Although 

aspects of the research have been studied in many cases, the study of this subject has neglected the 

mythological and psychological approaches that have been addressed in this study. 

Keywords: Hafez, Psudo-Dreams, Dream, Event, Discovery, Intuition, Last Night, Last Day, First Day 

Critique of Myth. 
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 مقالة علمی

 فصلنامة کارنامة متون ادبی دورة عراقی

 111-19، صص هـ. ش 1911، بهار 1سال اوّل، شمارة 

 یختشنا اسطورهبررسی رؤیاواره در غزلیات حافظ با رویکرد 

 *مجید منصوری

 همدان دانشگاه بوعلی سینا ادبیات فارسی، زبان و استادیار

 حمید غالمی

 آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسیدانش

 88/9/8933 تاریخ پذیرش:  02/8/8938 تاریخ دریافت:

 چکیده
 گیهری  اهوند  رریهان اه      عارفانه  مهی  افتند که  سهرانمام منمهر به  کشهه و اه ودهای        ها در مرز میان رؤیا و بیداری اتفاق می رؤیاواره

های خهود، بها    رؤیاواره الگویی و اسطورۀ بازگشت دارد  حافظ در های ک ن مای  پیوندی مستقیم با مبادی دینی و بن رؤیاواره در ااعار حافظ

  به  منوهور حلهول    گذارد میعرصۀ آفرینش آدم  قدم در، «عالم الست»و « ع د ازل»استمداد از ناخودآگاه فردی و رمعی و با بازگشت ب  

نشهیند  حهافظ بهرای بیهان      اود و ااعر بیرون از قید زمان و م ان ب  نوارۀ آفهرینش مهی   نوردیده می مند در مند و م ان ب  این امر، دنیای زمان

در اهعر  « سهرر »و « دوش»بهرای نمونه  کلمهات    اسهتفاده کهرده اسهت      اناسی دیگهر  از نماد و رمز و عناصر زیبایی ها ف لّؤاین م تأثیرگذارتر

ر را ر افتد و در بیشتر مواردی ک  حهافظ کلمهۀ دوش و س ه    رؤیاواره در آن اتفاق می بیان دیگری از روزگار الست و فضایی است ک  حافظ،

اسهتنادی و    - با روای ترلیلهی  اده استن پژوهش تالش در ای آورد  آورده، پیام یا بشارتی ب  زبان ادبی از رانب معشوق ازلی ب  همراه می

 و اسهطورۀ  ههای متتلهه مورهود در رؤیها     کردن و بررسی ابعاد و افق ل در این حوزه ب  واکاوی، بررست با مرارع  ب  کتب ترلیلی دست اوّ

ا بررسهی ایهن مقوله  بها روی هرد      اگرچ  ابعادی از پژوهش انمام اده در آثار دیگهر مهورد مداقه  قهرار گرفته   امّه       بازگشت مبادرت نماییم 

 ب  آن پرداخت  اده است اناسی مغفول مانده است ک  در این ترقیق اناسی و روان اسطوره

   طوره، نقد اسرؤیا، رؤیاواره، واقع ، کشه، ا ود، دوش، الست، ازلحافظ،  ها: کلیدواژه
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 پیشگفتار. 1
 ژهدر دیوان خواره  اهیراز وا  »ا اند  امّارائ  دادههای متتلفی اناسان دیدگاهفیلسوفان، عارفان و روان «رؤیا»تعریه  ۀدربار

( و این کلم  ب  دلیه  کهاربرد   871: 8930)کمیلی،  «ب  کار رفت  است« خواب»ژۀ وا نیامده و ب  رای آن الًاص «یاؤر»تازی 

ای عوهیم و  متیله  و آن را دارای گسهتره   رؤیا را نااهی از قهوۀ   ابوعلی سینا» رایج و پواش این مف وم استفاده اده است 

نیسهت و   چ  هست تلویر نمایهد یها آنچه  را که  اصهالً     تر از آن تر یا کوچک تواند اایاء را بزرگ داند ک  مینامردود می

ابهن عربهی در    ( 88 -02: 8912)سهامی،   «ت آن عدم احتیاج ب  آالت بدنی و قوۀ مررکه  اسهت  بسازد و علّ ،ورود ندارد

تفاوت رؤیای عارف با غیر عارف در آن است که  خیهال   »کند: چنین بیان میرؤیای عارف را این تاهمیّ فلوص کتابِ

توانهد آنچه    امّا عارف مهی  ورود پیدا کند تواند و رؤیای غیرعارف صورت گذرایی بیش نیست و در خارج از وهم نمی

 (   911: 8981)ابن عربی،  «ابدحفظ کند و نگذارد ک  زوال ی را ک  در عالم خیال آفریده است،

ک  بنا بر مقتضهای برهب به      گرفت  اده است  نتست، رؤیای صادق و دیگر رؤیای کاذببرای رؤیا اقسامی در نور 

تهوان  رمهوز مهی   ۀههای چندالیه  تحبرداری از سها پس از تأوی  و تعبیر و پردهگون  رؤیا در اینپردازیم  میصادق رؤیای 

 مطلبی را کشه نمود   

واقعه  میهان خهواب و    : »کنهد گونه  بیهان مهی   ، فرق میان خهواب و واقعه  را ایهن   مرصادالعبادصاحب  ،الدین رازینمم

نهد که    دا  امّا خواب را آن می«ف اده باادبیداری بیند، یا در بیداری تمام بیند  همچنین از خیال بیرون آمده و غیبی صر

  به   بها تورّه    (083: 8911)رازی، « ، در غلبات خواب چیزی در نور آیدهحواس ب  ک  از کار بیفتاده و خیال بر کار آمد»

رؤیاواره و واقع  حالتی ناهشیار و در عین حال متفهاوت بها خهواب رریهان دارد که        توان گفت: درتعاریه ارائ  اده می

 یک سر آن در پیوند با عالم و فضایی غیر از دنیای ماده است 

و خهواب راسهت را نهوعی از واقعه      تفاوتی میان خواب و واقع  قائه  نیسهتند    ،ین طریقبرخی از بزرگان ا ،در این بین

، خهواب  واقع  اگر در بیداری رخ نماید ال ام، اگر در خواب ترقق پیهدا کنهد  »گوید: دانند  نسفی در این خلوص میمی

گهویی بها    ،چه  در خهواب   و بیداریاین تعریه باید گفت ک  واقع  چ  در بربنا  (88: 8973نسفی، « )اودراست گفت  می

 هور و بهروز آن در فضهایی    گیری و ظواره نیز ب  دلی  ا  رؤیا ای مرتبط است و در همین راستافضایی قدسی و اسطوره

توانهد بها واقعه     مهی  ،و در پیوند بها عهالمی برتهر اسهت    است م ان تی ک  فرازمان و فراان دیگر، در وضعیّی یا ب  بیااسطوره

رؤیهاواره،   اهده، به  منوهور آا اراهدن زوایها و ابعهاد       عالوه بر مفهاهیم و تعهاریه تبیهین    تاری داات  بااد مناسبات ساخ

پواهانی  ه ههم یاگرچ  گاه با برخی از تعهار یم، ااف  و حالت خلس  داات  بااک  گریزی نیز ب  حالت م  نمایدمناسب می

  قع اودثر واتواند مؤهنمایی ب  مقلد مقال  میا ر ت رادارند  امّ

ههای متتلهه و در تلهاویر و    ای از معشوق ازلی است که  در سهاحت  رؤیاواره دیدار با رلوه ی ی از اهداف بنیادین

دانهد که    عربی اص  و مقلهود رؤیها را آن مهی    گردد  ابنهایی از رمز و نماد منع س میساختارهای گوناگون و در الی 

ها را در حافظ بنها بهر ااهعار    اگر ما یادمان ازلی غربت انسان  (982: 8981عربی، )ابن  (8)انسان خدا را ب  خواب دیده بااد

حسهن   ۀو اولهین رلهو   (0)یبازگشت به  فهرون نتسهتین سهاق     ،هستند« ع د ازل»و « روزگار الست»بسیاری ک  قاب  تعبیر ب  

 (9)،مافهزای معشهوق بهدانی    از رام رانای ر طلب کرد و روزگار ب  او نداد، ررع اس ندرا معشوق ازلی بدانیم و اگر آنچ  

 ی نتستین است تگاه تملّای از خاسبازگشت و دریافت بارق  ،رؤیا و رؤیاواره ترین مقلودگمان م مبی
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عد نورانی و روحانی نفس، در خواب یا رؤیها از دیهدگاه   بُ ،تعالی یا ب  تعبیری دیگربدین ترتیب، مالقات عارف با حق

هها،  هها و م ااهف   را، چه  در رؤیاهها و چه  در واقعه      ر است  بسیاری از عرفا تمثه  مربهوب ال هی   عرفا دارای اهمیت بسیا

از مضهمون اقهوال بسهیاری از     انهد  ستن به  میهان آورده  نیز های رؤیاگون  تمرب و در بسیاری موارد از این  اندتمرب  کرده

واقعه    ایهن اتفهاق،     ایندربارۀ امّا   ا ودی اتفاق افتاده استتعالی یا رؤیت رسد ک  دیدار با حقچنین ب  نور میاین آنان

چنین در بعضی از ح ایات اااره به  صهدا یها ههاته غیبهی اهده       ، ستنی ب  میان نیامده است  همبوده یا در رؤیا رخ داده

، قلمهداد کهرد    تتوان انیدن صدای هاته را نوعی ال ام ک  همان واقع  در بیداری اساست  با تور  ب  دیدگاه نسفی می

الی را به  خهواب دیهدم    تعه حق»، تلریح ورود دارد: تعالی در عالم خواب رخ داده استگاه نیز در مورد این   دیدار حق

پندارند ک  مهن چهون ایشهان     خلق»و گفت: « خود گوی و ب  من رسیدیراه ب  تو چون است؟ گفت: ترک  و پرسیدم ک 

 ( 020: 8980)عطار، « ، هالک اوندن در عالم غیب بینند  اگر صفت مامی ی

 لهمسأبیان  .1-1

های عارفانه  به  خهوبی    ب ای میراث تمرب سرایان زبان فارسی از ممموعۀ گرانترین غزل حافظ در رایگاه ی ی از بزرگ

آن ا را در ااعارش بازگو کرده است  هدف اصلی این رستار این اسهت که  بها     ترین ا   مم نب ره گرفت  و ب  ظریه

بسهتر اعتقهادات    ها در ها برای وی ب  وقوع پیوست  است و قرار دادن آنگون  لرو هایی ک  در اینتمزی  و ترلی  م ااف 

 ب  بررسی رؤیاواره در ااعار او پرداخت  اود  های عرفاو آرمان

 پیشینة تحقیق .1-2

از  تعبیهر رؤیها  از یونه  و کتهاب    رؤیاهها ، ههایش  انسهان و سهمبول   هایی از رمل  اناسی کتاب رؤیا از نگاه روان ۀدر حوز

دیگهران ورهود دارد  در    به  و ای از الیهاده، کاسهیرر، کم  اناسی آراء پراکندهاسطوره ۀت است  در حوزفروید حایز اهمیّ

و  لهب دریها   گمشهدۀ  ههای  و پورنامهداریان در کتهاب   رنهدان  ۀاز کوچکوب در کتاب کتب ترلیلی زبان فارسی نیز زرین

در صهرفی   رضها   مرمدانهد  ی ارائه  کهرده  نورات اهایان تهورّ   رؤیا، حماس ، اسطورهو کزازی در کتاب  دیدار با سیمرن

از رؤیهاواره  زوایهایی  به    «بررسی کارکردهای نمادین زمان در اهعر عرفهانی بها ت یه  بهر دیهوان حهافظ       » با عنوانای  مقال 

نیهز   «هها  حافظ حضور راودان  در زمهان و م هان  »ۀ در مقالنژاد  (  عباس باقی 889 -39: 8988)صرفی، پرداخت  اده است 

 ( 77 -18: 8977نژاد،  )باقی نگاه حافظ ب  زمان ذکر اده است ک  درخور تور  است ۀمواردی دربار

 ت تحقیقضرورت و اهمیّ. 1-9

ههایی که    مقال  ب  رؤیاواره در اندیشۀ حافظ تن ا از یک منور و روی رد خاص درخور بررسی نیست و بردااهت نگاه این 

 کند ب  ف م ب تر این مضمون کمک می ،اود  ب  کلیّت ااعار او دریافت میبا تورّ

 . بحث2

 رؤیاواره در ادب فارسی. 2-1

مرد و انسان آرمهانی و گهاه   اود  معشوقی ک  گاه در قالب ابرمیدر عرفان، رایگاه معشوق زمینی ب  معشوق آسمانی داده 

ههای بررسهت  و م هم    فه  ن ایت دارد و ی ی از مؤلّ معشوقی ک  علم و قدرت بی  کندحضرت حق خودنمایی می در رلوۀ

  خهود  ی را به خلوصیت انسان کام  یا همهان رهاودانگ   ،است ک  از رهگذر این نامیرایی شم انی بودنرازمان و فراآن ف

گنمهد و تن ها   های مشترک و عمومی نمهی ای است ک  در افق تمرب چنین معشوقی تمرب  عشقِ دهد  تمربۀاختلاص می
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ا از راه نفهی و از میهان   ها ب  صورتی مرموز تهداوم پیهدا کهرده اسهت  در روی هرد عرفهانی تن ه       در ناخودآگاه رمعی انسان

اهه  عرفهان، وصهال یها      ،آرزو و آمال عارف است و فقهط از ایهن رهگهذر    ورسید و دیدار ا «او»توان ب  می« من»بردااتن 

بر ظاهر اهریعت بعهد از مهرگ و     از نورگاه ایشان بسیاری از امور ک  بنا»دانند  یت مربوب را در این ر ان مم ن میرؤ

طبیعهی    تمربه  اسهت  در آن ر ان قاب  رؤیت و تمرب  است، در این ر ان و از طریق مرگ اختیاری نیهز قابه  رؤیهت و    

ک حواس ظاهری اسهت و نه    در ها ن  مُافتد و در آنها و م اافات اتفاق می  این رؤیت و تمرب  در ضمن واقع است ک

ههای  تر از تمربه  صوفی با روّ روحی خاص وی، حقیقی هایی است ک  برایک اایاء مرسوس مادی، بل   رؤیاوارهدر مُ

  (809: 8980)پورنامداریان، « دگردهای حسی تلقی میعالم واقعیت

ی تغییهر حالهت را در خهود احسهاس     هایی خاص از زمان، ترت تأثیر رذبه  و کشهش، نهوع   بنابراین، عارفان در لرو 

هها رهز بها    یابنهد  دسهتیابی به  ایهن لروه      کشهه و اه ود در عهالم معنها دسهت مهی       کنند و با ی ی از حواس باطنی ب می

اهود، از زمهان   کند و وارد این قلمهرو مهی  رفی ک  این زمان را تمرب  میپذیر نیست  عاهای علمی و عملی ام ان ریاضت

پهس از  کنهد   را درک مهی  ناپهذیر  دسهترس  مقدّس وای آید و حادث همگان قاب  احساس است، بیرون می عادی ک  برای

دهد و به  تناسهب   ی میاافاتی روبرای او م  ،یابددل و روح عارف با حقایق پوایدۀ هستی پیوند می ورود در این وادی

   پردازد   ب  کشه و ا ود در عالم معنا میخفی و یا روح   از حواس باطنی خود، یعنی عق ، سرّمقامی ک  دارد با ی ی 

االرض، ارابهت دعها   م اافات عرفانی مث  خوارق عادات، ااراف بر ضمایر، آگاهی دادن از اخبار غیبی، طهیّ  بیشترِ

و « نزهتگه  ارواح »دههد و متعلهق به  ایهن عهالم اسهت        آتش در عالم مثال رخ مهی  هوا وآب و روی و راه رفتن بر  درحال

دی و زمینهی صهورتی   مورهودات مها   ااهد که  در آن همهۀ   تواند اااره ب  این عهالم ب در اعر حافظ نیز می« ختنصررای »

 نیز صورتی مثالی دارند  مورودات عالم معقول و از رمل  عق  ک  و نفس ک  و همۀ روحانی

 گهههر بههه  نزهتگههه  ارواح بهههرد بهههوی تهههو بهههاد 

 

 عقهه  و رههان گههوهر هسههتی بهه  نثههار افشههانند     

 (898: 8988)حافظ،  

 گشههههایگههههانی بههههده ای خلههههوتی نافهههه مژد

 

 کهه  ز صههررای خههتن آهههوی مشهه ین آمههد     

 (883: همان) 

حهداق    تمربه  کهرده اسهت     ی یار اسهت، تملّ های رسیدن ب  کوی یار را ک  همان برخورداری ازگویی حافظ لرو 

 احتمال چندان بعیدی نیست: ،آیدمیهایش برظاهر بعضی ابیات و غزلاز ا رایی ک  ت

 تهها مگههر همچههو صههبا بههاز بهه  کههوی تههو رسههم  

 

 

 حاصهههلم دوش بههه  رهههز نالهههۀ اهههبگیر نبهههود   

 (880 :همان) 

 شناسی حافظهستی. 2-2

، عامه  اصهلی   ازلهی  کنهد و یهادآوری خهاطرۀ   ی پیدا مهی آفرینش تملّ لروۀاعر حافظ بیشتر در بازگشت ب  رؤیاواره در 

داریهوش اهایگان در زبهان تمثیلهی       اسهت « ع هد ازل »ای دوبهاره از  بازگشهت و دریافهت تمربه     رنب و روش او بهرای 

سهتند که    رودههایی ه  طرات اقوام گوناگون ر ان ب  مثابهۀ خا»: کندگون  توصیه میخاطرات ازلی اقوام گوناگون را این

ر و و رغهم تنهوع صُه   اهود و ارتبهاخ خهود را علهی    وان  مهی گیرد و هر یک ب  سوی دریا رلی  مای  میهر یک از آبشتور اوّ

را ههدف  « ی عشهق تملّه »حهافظ  (  000-008: 8988)اهایگان،   «کنهد اختالفات ناای از خلائص قومی با مبدأ حفظ مهی 
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و در فضهای الم هانی و زمهان     گریهزد مهی ن  از تنگنای زمهان و م هان   آمیز ا ود عارفاداند و در حالت خلس آفرینش می

عشهق همهان مقهام احهدیّت     »رسد که  از نوهر وی    نشیند  ب  نور می را ب  تمااا میو آفرینش آدم  یابدمیزمانی حضور  بی

یهک زاههد   »حهافظ   تهوان از مهی   (927: 8981)فروههر،  « ک  عشق نیز التعیّن اسهت ست  چنانبوده بااد ک  مرتبۀ التعیّن ا

عیار ساخت ک  پشهت پها به  همهۀ     حقیقی ساخت ک  پیوست  بر زهد ریایی دیگران تاخت  است یا از او یک رند قلندر تمام

    (80: 8910)خرمشاهی،  «های ااعران  دانستهای پیرامون خود زده است یا اعر او را رزء بازیعالم و ارزش

عرفانی او نسبت ب  ازل اسهت  بازگشهت در دنیهای پهیش از دنیهای مهادّه و        ترین عقاید حافظ، دیدگاهی ی از بررست 

ست ک  مشهیّت ال هی در آن    ایانسان صفر »اند  در این نگاه ها را آفریدهیادآوری تع د و سراتی ک  بر آن اساس انسان

  (17 :8980، )پورنامداریان« کاره استانسان در این میان هیچاود و بازی می

 انهههدصهههفتم دااهههت  طهههوطی در پهههس آینههه  

 

 گهههویمآنچههه  اسهههتاد ازل گفهههت بگهههو مهههی   

 (010: 8988)حافظ،  

 نفرمودنههد–رهز رنهدی   ری به   امهرا روز ازل که  
 

 نتواهد ادافزون ازآن آنما رفت ک  قسمت هرآن 
 

 (880: همان)

نمادهایی است که  روزگهار السهت    افتد در ارتباخ مستقیم با رؤیاواره در آن اتفاق می هایی ک  زوایایی ازاغلب م ان

پیرههای حهافظ   گیهرد   ضور انسان در آنما نشأت مهی هایی است ک  از حآورد و یادآور پیوند و میعاد و پیامرا ب  خاطر می

پیر گلرن ، پیر مغان، خضر، سلیمان، باد صهبا و   که  برخهی از آن ها      اناسی دارند  همانندای یا زیباییاسطورهبیشتر رنبۀ 

بهرای  » یاهای او اهاید ایهن موضهوع بااهد که      رؤ هن حافظ هستند و دلی  راهیابی پیر )یا عنلری در رایگاه پیر( ب زادۀ ذ

کسهی که  ایهن مضهایق و م الهک را       رسیدن ب  سرمنزل مقلود، متهاطر و م الهک زیهادی ورهود دارد و رهز بها اراهاد       

  (810 :8918)زراز،  «ها را پشت سر گذااتتوان منزلاناسد، نمی می

 دوش بهها مههن گفههت پن ههان کههاردانی تیزهههوش 

 

 کههز اههما پن ههان نشههاید کههرد راز مههی فههروش   

 انهههههههههههههههههههههههدخهههههههههههههههههههههههورده

 

 (839: 8988)حافظ، 

 گههذرت بههر ظلمههات اسههت بمههو خضههرِ رهههی  

 

 کههه  در ایهههن مرحلههه  بسهههیار بهههود گمراههههی   

 (987: همان) 

 شناسی از نگاه اسطوره «دوش» .2-9

پیونهدی معنهادار    ،انگیزی آن است ک  از همین منوراساطیر ور  رمزگونگی و خیال انگیزهای راندار و وهمف لّی ی از مؤ

ای به   آلود، تیره و نااناخت  است و عناصهر اسهطوره  اغلب موارد، وهم ای درکند  فضای اسطورهبا اب و تاری ی پیدا می

الگهو در طهول ادوار تهداوم    در قالهب ک هن   نماد و گهاه  های مرموزِدر الی  ، گاهگرفتن از دنیای روان واقعیت دلی  فاصل 

اهب بها   » اناسهی از نگهاه اسهطوره  و  گیرتهری دااهت  اسهت    ویهژه و چشهم   لی  اهب رلهوۀ  های اوّر نگرش انساناند  دیافت 

 اود ( یاد می37: 8981 ،کوب )زرین «های م ااف تر با مف وم لرو اج و گوناگون و از هم  م مهای موّ مف وم

رؤیها از ناخودآگهاه فهردی و    »، بها ایهن تفهاوت که      دانهد رؤیا را برگرفت  از ناخودآگهاه انسهان مهی    کزازی اسطوره و 

ای فهردی  ؤیا اسهطوره ر» ب  قولی دیگر: ( 10: 8987)کزازی، « گیرد( انسان نشأت میاسطوره از ناخودآگاه رمعی )تباری

(  البت  این برداات ریشه  در تعریهه اسهطوره از نگهاه نویسهنده دارد که        ما)همان «یی همگانی استرؤیا است و اسطوره
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تهاری  در آن دیگهر بهار انگیتته      ههای  زدههها و واپهس  آلهود که  رانهده   اک و مه  ای است رازنپ ن » معتقد است اسطوره:

هها روالنگهاه    نآ سهت که  ههر دو   تهوان دریافهت ایهن ا   رؤیها مهی   ه و  ور  مشترکی ک  میان اسطور(13)همان:  «اوند می

 ها با ما زبان رمز و نماد است  یند و زبان اصلی ارتباخ آننمادها

رکاربرد در اعر حافظ است و منوور همان دورانی است ک  انسان در عهالم السهت به  سهر     ی ی از نمادهای پُ «دوش»

کنهد   و بهروز پیهدا مهی    خهود ظ هور  خورد و تملیات خداونهد در آفریهدۀ   برد  زمانی ک  سرنوات برای انسان رقم میمی

افتهد و ایهن   ادراک آدمی می ایی است ک  در آیینۀهطلیع  پس از دوش، اروع آفرینش و ظ ور تملی حق در تمام نقش

کنهد  دوش زمهانی اسهت    ها در طول ادوار خودنمایی میای نامرسوس در ناخودآگاه رمعی انسانها گویی ب  گون نقش

گر دست اری خلقهت و رفهتن تقهدیر بهر خهویش      بدون هیچ دخ  و تلرف، تن ا نواره ک  انسان اختیاری از خود ندارد و

ید و ب  رسمیت اهناختن اصه    یو تأ خواب دواین حاکی از ب  یاد آوردن ،تلویراً، )زمان بیداری و آگاهی( است و صبح

نمهات و رسهتگاری را به      ۀوعهد  ،آورن پیامآفقط پس از بیدار کردن انسان است ک  »ب  قول الیاده  است و منشأ آسمانی 

  (810:8938 )الیاده، «آموزد ک  در این دنیا چگون  رفتار کندب  او می دهد و ن ایتاًاو می

 کنهد، یهداری و دنیهای مهاده منقطهع مهی     انسهان را از عهالم د   ،به  نهاگزیر   ،ای است ک هدتاری ی گستراب )خواب(، 

 اهود  یونه  در ایهن خلهوص آورده:     خود و واقعیت خود نزدیک می ان ب های روزمره ب  ی سو ن اده اده و انس نقاب

او از چیزهها به  ی بهاره     یافهت  سهید که  به  هنگهام فهرا رسهیدن اهب در       توان آا ارا دیهد و برر در نزد انسان آغازین می»

نگهام  مها در آن ه گهردد  ا گردد و میاود  در تمامی روز نگرش ب  سوی ر ان بیرون ک  دیداری است میدیگرگون می

در انسهان   ،اهود  زیهرا فهرو رفهتن خوراهید     رسد هم  چیزهها، رهادویی و آکنهده از هنگهام ارواح مهی      ک  تاری ی فرا می

 «گهردد رود، ر هان درونهی پدیهدار مهی    همراه است با خامواهی خودآگهاهی روزانه   تها رواهنایی از بهین مهی        ،آغازین

  (88-87: 8987)کزازی، 

غم غربت و ب  قول الیهاده حسهرت    ،ثر استرؤیاهایش مؤ انگیزش حافظ در آفرینشی ی دیگر از مرورهایی ک  در 

ربهوخ  رؤیاها، تلهاویر و تلهورات م   ها،خواب»گردد  م روحانی میگذات  است ک  سبب ورود ناخودآگاه حافظ ب  عال

دود را به  عهالم       هم  نیروهایی هسهتند که  مم هن اسهت انسهانِ به  لرهای تهاریتی مره         ب  حسرت گذات  و ال اماتش و

به  دلیه    (  88: 8938یهاده، )ال «تاریتی خهود مها بااهد    لروۀ تر از عالم مردودن ایت با عومتروحانی وارد سازند ک  بی

عناصهر طبیعهی و    وزگهار السهت و ع هد ازل اسهت، بها اسهتفاده از      اناسی حافظ در پیوند با ر  ی ی از ابعاد م م هستی این

دوش  این راسهتا در اغلهب ااهعاری که  کلمهۀ     بیان ب تر نگاه ازلی خود داات  است و در  اناسی سعی در دریافت وزیبایی

پیهام   دهد ک  گیرنهدۀ گاه انسانی قرار میخود را در رای رسد و حافظعالمی دیگر ب  او می بشارتی از ،را ب  کار برده است

ز زبهان پیهر   زیست  است  در بیشهتر ایهن مهوارد ا   از عالم الست و ع د ازل است  روزگاری ک  زمانی پیش از این در آن می

 اود استفاده می ،کندادبی پیدا می ک  در برخی موارد رنبۀ

 دوشهههههههههاتفی از گواههههههههۀ میتانهههههههه   

 

 گفهههههت ببتشهههههند گنههههه  مهههههی بنهههههوش   

 (830: 8988)حافظ،  

 تیزهههوشکههاردانیگفههت پن ههان بهها مههن  دوش

 

 فههروش سههرّ مههی نشههاید دااههتکههز اههما پن ههان 

 (839)همان:  



 111 شناختی بررسی رؤیاواره در غزلیات حافظ با رویکرد اسطوره
 

 

 از غلّههه  نمهههاتم دادنهههد  سهههرروقهههت  دوش

 

 آب حیهههاتم دادنهههد ظلمهههت اهههبونهههدرآن  

 (808)همان:  

 دیهههدم کههه  مالئهههک در میتانههه  زدنهههد دوش

 

 گهههه  آدم بسراههههتند و بهههه  پیمانهههه  زدنههههد   

 (ما)همان 

 از رنههاب آصههه پیههک بشههارت آمههد    دوش

 

 کههز حضههرت سههلیمان عشههرت ااههارت آمههد    

 (881)همان:  

 عههالم غیههببیهها کهه  دوش بهه  مسههتی سههروش   

 

 نویههد داد کهه  عههام اسههت فههی  رحمههت او      

 (082)همان:  
 میتانه  دوش مسهت و خهراب    چ  گویمت که  به   

 نشهههههیننور اهههههاهباز سهههههدرهکههههه  ای بلنهههههد

 

 هههها دادسهههتسهههروش عهههالم غیهههبم چههه  مهههژده   

 آبهههاد اسهههت نشههیمن تهههو نههه  ایهههن کهههنج مرنهههت 

 (07)همان:  

 میتانهه  آمههد پیههر مهها    از مسههمد سههوی  دوش

 هههم منههزل اههویم طریقههت مهها بهه  در خرابههات 

 

 چیسههت یههاران طریقههت بعههد ازیههن تههدبیر مهها    

 کهههاینچنین رفتسهههت در ع هههد ازل تقهههدیر مههها

 (8)همان:  

ای از روزگهار السهت هسهتند و زنهدگیِ انسهان روی هردی ازلهی دارد و        در این نگاه، تمام رویدادهای زنهدگی رلهوه   

   این رویدادها است  گویی هم  چیز از پیش رقم خورده و وظیفۀ انسان کشه 

ی ههای صهبح آفهرینش بهر آدمهی تملّه      وضعیتی است ک  هنوز زمان بر آدم حادث نشده است و هنهوز طلیعه    «دوش»

عرفهانی خهویش از آن   ای تهأمالت  ی ا ود و م ااهف  که  حهافظ در پهاره    هااین لرو »کوب: ن رده است  ب  قول زرین

 عرفا با مقهام تم هین ارتبهاخ دارد    م ااف  در نزد ون از مرز زمان، زیرابیر ای است، لرو در واقع کند،می« دوش»تعبیر ب  

سهت و عهارف   منشهأ تلهوین ا   ،سازدنا رالل الدین، در توصیه م اافۀ معروف دقوقی خاطرنشان میو زمان چنان   موال

  (38: 8981 کوب،)زرین« اودرهد و از قید چون و چند فارن میدر چنان حال از چنبرۀ زمان وامی

 بازگشت ةاسطور .2-4

   ( و و کههو  الرنههس، کمبهه ، الیههاده :رملهه  )از اناسههانآراء اسههطوره ههها بههر اسههاسِتههرین اسههطورهی ههی از قدرتمنههد

 فهروم  اریهک ، یونه  ، فرویهد  :ز قبی )ا انددانست بشر ضروری می ها را در کاوش روانِاسطوره اناسانی ک  اناخت  روان

ردی از آن یافهت   ،ای هسهتند ی که  مل هم از مفهاهیم اسهطوره    یهابازگشت ب  ازلیت است ک  در تمام کتاب و   ( اسطورۀ

ازل و عهالم السهت در بهر     آوری ع هد  تهرین ابعهاد معنهایی، یعنهی یهاد     اود و ساحت وسیعی از ااعار حافظ را در عمیقمی

روزگهار  »حافظ در اهرح و یهادآوری آفهرینش و     ک هایی است ترین اسطورهبازگشت ی ی از بررست  اسطورۀ گیرد  می

بازگشت و حضهور دوبهاره در م هان قدسهی      گمان، اسطورۀ، بی«رر س »و  «دوش»و استفاده از عناصر ادبی همانند « الست

 برانهداختن زمهان بها   » ورودی خود را ب  قهول الیهاده   های اصلیِکند و از این رهگذر ی ی از رسالتپیشین را بازسازی می

 سازد ( عملی می12: 8932)الیاده،  «های ازلی و ت رار کردارهای مثالیلید از نمون تق

پهذیر  رؤیها ام هان   زدن ب  ناخودآگاه و از رهگذر آن با راهیابی ب  عهالم  معتقد است ک  معنی ناب زندگی با پ  حافظ
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، عامه  اصهلی یادمهان غربهت از     گیهرد اناسی حافظ در پیوند با ازلیت انسان ا   مهی ک  در هستی یاست و مف وم زیبای

زیبایی و خوبی، بهیش از همه  عبهارت اسهت     »کند  الیاده در این خلوص آورده: را در او برانگیتت  مینتستین خاستگاه 

روزگههار السههت را  ،رؤیههاواره حههافظ پیوسههت  در  (818 :8938)الیههاده، « قبهه  از تمسههداز بهه  یههاد آوردن حیههات روحههانی 

ن آفقهط  » یابد  ب  قهول الیهاده  ن آفرینش میهای آغازیها را لرو ثق  هستی انسان ۀ  و نقطمرور تورّکند و آوری مییاد

 «ای یها اسهاطیری رخ داده، ارزش دانسهتن دارد   افسهان   ۀت دارد  فقهط وقهایعی که  در گذاهت    میّه آغهازین اه  ازلیِ ۀاسطور

حهافظ موضهوع چگهونگی زمهان و تفهاوت زمهان مینهوی و مهادی حهائز           ۀواره در اندیشرؤیا در برخورد با  (813: همان)

آغازی دارد و انمهامی و انمهام آن بازگشهت به  وضهع مینهوی پیشهین        »ای است ک  زمان در حافظ ب  گون   ت استاهمیّ

  (889: 8988)اایگان،  «رسداست با ورود این زمان اخروی عالم ب  پایان می

ب  این موضوع پرداخت  و بر ایهن عقیهده اسهت که  برخهی از       ،، مفلّ ی حافظاناسهستیداریوش آاوری در کتاب 

یِ حهافظ را  بینه است  او بنیاد ر ان« دوش، سرر، اب قدر»ها عناصر در اعر حافظ روی ردی ازلی دارند ک  از رملۀ آن

زیهرا   نمایهد  صهواب مهی  این ایهده نزدیهک به     البت    (008-003و  819-872: 8973 ،آاوری :ک)ر  داندمی« سرنمونی»

هها  ای دارند و حافظ در دنیای ذهن خهود بها آن  ای اسطورهرنب  الحات ب  کار رفت  در دیوان حافظبتش عویمی از اصط

 کند زیستن را دریافت میها پیام چگون  کند و در زمان حال از آنرابط  برقرار می

 شناسی و خواب در روان رؤیا .9. 2

رؤیها   ههای خهواب و  اناسی است ک  ب  پیدایش سرچشهم   ره نگاهی ردید دارد علم روانارؤیاو ب  هایی ک ی ی از زمین 

در نگهاه بزرگهان ایهن علهم به  خهود اختلهاص         را تپردازد و توانست  است رایگاهی حایز اهمیّاز دیدگاه روان اوی می

، بل ه   ب  حهاالت و انع هاس رویهدادهای روزانه  بسهتگی نهدارد       فقطخواب    یون  معتقد است ک  پژوهش دربارۀدهد

آید نشأت گرفته  از طبیعهت،   ای میبشری نیست  ب  نور زمزم  گیرد ک  کامالًخواب از ذهنیتی سرچشم  می» معتقد است

  تلهرف و خواسهت انسهان نیسههت    و در حیطهۀ  (19: 8983 )یونهه ، «از زیبهایی و سهتاوتمندی و البته  گهاه از خشهونت     

ودآگهاه  رؤیا در پیوند مستقیم بها ناخ  گیریا   فرایند  (13: 8983)یون ،  «خواب دیدن یک اتفاق است ن  یک ابداع»

توان گفت ک  خواب در ح هم عهاملی ر هت برقهراری تعهادل      اوست  ب  دیگر ستن می های سرکوب ادۀانسان و می 

در قالهب عناصهر و مفهاهیم     ل به  نرهوی نامرسهوس و گهاه    این تعهاد البت   کند بین خودآگاه و ناخودآگاه ایفای نقش می

ها و غور در نقاخ مهب م ذههن، علهی التلهوص درک و     از آنما ک  می  ب  دریافت نااناخت  اود نمادین ب  انسان القا می

شهیار و  رؤیاهها تهالش ناه  »نیهازی ضهروری در درون ماسهت،     ،الگوهایی که  در ناخودآگهاه رمعهی اسهت    بازتولید ک ن

، )فیسهت  «ابهراز اهوند   نتوانند ب  صورت نمادیها و درک واقعیتی است ک  فقط میما برای اناختن نااناخت  ۀگیتتخودان

8981 :883)  

 الگهویی که  در ااهعارش به  کهار بهرده      ای حافظ بنا بر عناصر و مفاهیم ک هن گمان ذهن و دریافت ادبی و اسطورهبی

ای عمیهق بها ناخودآگهاه    مبهادی دیهن اسهالم توانسهت  اسهت به  گونه         و اناخت و پیوند مستر م با ادیان متلوصاً است

 تن ها ن تور  است ک  مطالب ذکر اهده  گیرد  البت  اایاآبشتور ناب و اصی  آفرینش ب ره  رمعی ارتباخ برقرار کند و از

این طهرز تلقهی از   »ان تمربیات عرفانی خویش دست زده است، ب  بی نیز همانند سایر عرفاحافظ  بل   ،خاص حافظ نیست

تهوان  همچنین می  (30: 8981کوب، )زرین «نی ایران اناخت  بوده استرمزها همچون یک زبان قراردادی در دنیای عرفا
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 را دقت و ظرافت هنری او در کاربرد و استفاده از این عناصر دانست  عام  بررستگی حافظ در این دوره

   در خهواب دانسهت های ذهن در حد واصه  بهین خودآگهاه و ناخوداگهاه انسهان      و کاوش هاتوان یافت اره را میورؤیا

رؤیاهها منبهع اصهلی    »  (38: 8988 )یون ، «یابندهای خودانگیتت  ب  خودآگاه راه میهای ناخودآگاه یا ترریکواکنش»

 دهنهد  ایهن    مهی ئه دانسهت، ارا الگو مهی بر ورود ک ن دلی رؤیاها آنچ  را ک  یون   الگویی هستند و برخی ازمواد ک ن

)فیسهت،   «تلی برای خواب بیننده آانا بااهند ا ۀتوانند از طریق تمربورند ک  نمیآهایی را ب  ورود میمای رؤیاها نقش

م اراهان   توانهد  ز روان هستند ک  ذههن خودآگهاه نمهی   رؤیا اغلب نمودهای بتشی ا نمادهای» ب  بیان دیگر  (801: 8981

به  صهورت   » هها را کنهد و آن رؤیاها را در ارتباخ مستقیم بها ناخودآگهاه قلمهداد مهی     نیز فروید  (83: 8988 )یون ، «کند

ههای ناهشهیار فهرد    امیال، نیازها و ترس» کند  دلی  این نگرش این موضوع است ک معرفی می «راهی ب  سمت ناهشیار ااه

هها ایهن   رؤیا اناسی دلی  نمادین اهدن برخهی از  های روان  ب  آموزه( و با تور827ّ: 8930)کری،  «اوندرؤیا ابراز می در

آاه ار اهوند، به      ها ب  قدری برای فرد غیر قاب  قبهول هسهتند که  به  رهای این ه  مسهتقیمًا       برخی انگیزش»امر است ک  

  (ما)همان «اوندیا نمادی ابراز می یافت صورت تغییر ا  

عهد ورهودی انسهان    گویی ناخودآگاه انسان در ت اپوی رسیدن ب  ابرمرد و آرمانش ر است و آن ور  از بُرؤیاواره  در

ههای  فه  لّی هی از مؤ کهاود   ی بهین هواهیار و ناهشهیار مهی    در حالت ،روی ک ن الگوی انسان کام  استو را ک  در رست

تهوان  صیات دوران کهودکی اسهت که  مهی    ها و خلودااتن کودک درون و یادمان زنده نگ  ،اناسی ت در رواناتلیّ

مد بهاالیی در ااهعار   ازلهی پیمهان السهت تعمهیم داد که  بسها      همین ساختار را در نگاهی عرفانی ب  زنده نگ  دااتن یادمهان  

 حافظ دارد 
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بهرای   یسرنواهت هنهوز  زمهانی که     ،بهرد دورانی است ک  انسان در عالم الست ب  سر می در اعر حافظ،« دوش»مقلود از 

اود و بها هبهوخ در دنیهای زمانمنهد و     بالقوه قرار داده می داوند در ناخوداگاه تباری،انسان رقم نتورده است و تملیات خ

 ههایی اسهت که  در آیینهۀ    ی حهق و تمهام نقهش   کند  صبح آن اروع آفرینش و ظ ور تملّه م انمند ظ ور و بروز پیدا می

 افتد   ادراک آدمی می

آتهش   دیهدار بها اهاهد را از سهر گذرانهده و در ایهن واقعه         قعی و حقیقی، پیری است ک  واقعۀدر ااعار حافظ، پیر وا

نشهین    و خانقهاه را رهها کهرده و خرابهات    ور اده است  از افسردگی زهد بیرون آمده و مسمد و صهومع  عشق در او اعل 

ادن عقه  و قطهع پیونهد عااهق بها خهویش و ر هان         ق مشروخ ب  زای اده است  دیدار با یار و تملی حق در مقام معشو

هر چ  رز یهاد معشهوق اسهت    اند و ب  یاد آن دیدار ازلی از د ک  عشق نتستین را فراموش ن ردهعااقان آنانی هستن  است

را بتواننهد بها اه ود    انهد و اه ود او را آرزومندنهد تها روزگهار فهراق       یار اهده  گ  اند و اسیر دام همرانند و تملیدل بریده

ههایی تن ها بهرای    ای مرروم است و چنین واقع ز نگاه حافظ، زاهد از چنین تمرب موقتی، ب  امید وصال دائم ترم  کنند  ا

امها بها    و صومع  و رای زهد و عبادت بااهد   تواند مسمدبنابراین م ان وقوع آن نمی افتد عااقان دیرینۀ مست اتفاق می

نتیم  گرفهت که  م هان وقهوع      توان، میهایی طرح اده استها یا رؤیاوارهواقع ها از حافظ ک  در آنهایی   ب  غزلتورّ

میتان  و خربات و دیر مغان است ک  رای عااقانِ مسهت  از نهام و ننه      ،های حافظهای مطرح در غزلواقع  یا رؤیاواره

 رست  است:  
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 در دیههر مغههان آمههد یههارم قههدحی در دسههت     

 ع هههس مههه  نهههو پیهههدا    در نعههه  سهههمند او 

 

 تمست از می و میتواران از نرگس مستش مسه  

 وز قههههدّ بلنههههد او بههههاالی صههههنوبر پسههههت   

 (02: 8988)حافظ،  

 گویمت ک  ب  میتان  دوش مسهت و خهراب  چ 

 

 ههها دادسههت سههروش عههالم غیههبم چهه  مههژده    

 (07)همان:  

بنابراین، حداق  از نور متلوف  ام ان رؤیت معشوق ال ی ب  نروی از انرهاء در همهین ر هان و از طریهق م ااهف  یها       

 بوده است  به  ح هم   هایی را داات چنین تمرب دهد ک  او هایی از حافظ نیز نشان میتمارب روحانی مم ن است و غزل

 پایهد  دریافهت   امّا نمی  آید   موهبتی است ال ی ک  میپایدار بااد بلتواند هایی نمیدوگانگی ورود انسان، چنین تمرب 

نفرهات ال هی اسهت    از    کرده بااد میسر است و نیز الزمۀ آن ب ره دااهتن این موهبت برای انسانی ک  صفای روح حاص

 پورنامهداریان، )ر ک:  کنهد اااره می بدان« ال فتعرَّضوا ل اا نَّ لرَّبِ م فی ایامٍ دهرِکم نفراتٍ اَ»در حدیب  صک  پیامبر اکرم

گونهاگونی   ههای یابنهد، الرهرم راه  ها راه میاین لرو های اتلی ب  گون  ک  هریک از عرفا با تمرب   همان(918: 8980

من لم یعلهم فیمها بینه  و بهین ا      »گوید: ابومرمد رریری می کنند  از رمل  ابی ب  رذب  و م ااف  پیشن اد میرا برای دستی

هها را  ن به  ایهن لروه    حهافظ نیهز رسهید     (981: 8980 اج،سرّ« )لم یل  الی ال شه و المشاهده تعالی بالتقوی و المراقب ،

 گوید:داند و میات معشوق میناای از عنای

 ای نسههههیم سههههرری خههههاک در یههههار بیههههار 

 

 کهههه  کنههههد حههههافظ ازو دیههههدۀ دل نههههورانی 

 (998: 8988)حافظ،  

 ک : یار را مورد این نوع کشه و ا ودها می امارد  چنانو نیز تمرکز ف ر بر نقش رخ 

 آن زمههههان کههههارزوی دیههههدن رههههانم بااههههد

 

 در نوههر نقههش رخ خههوب تههو تلههویر کههنم      

 (093)همان:  

 رسد ک  دیدار با حق تعالی یا رؤیهت اه ودی در فضهای   چنین ب  نور میاین باید گفت ک  در اعر حافظ در ممموع

نیهز در نوهر حهافظ حهائز      ،اهود گزینش کلمات و فضاهایی که  از ایهن کلمهات اسهتنباخ مهی     واره اتفاق افتاده است  رؤیا

اهده  تهداعی   )صبح یا سهرر( پیوسهت  در ذههن حهافظ     )اب( ب  اقلیم ورود ت بوده است  گویی آمدن انسان از عدماهمیّ

 ، نیمه  اهب، نیمه  اهبی    صهبرگاه  دوش، دواین، دیشب، سرر، صبح، صبردم،»ی همچون: های واژه است و با استفاده از

ر بهرده مف هوم رؤیهاواره را القهاء     هها را به  کها   کند  البت  در همهۀ مهواردی که  ایهن واژه    این وقایع عرفانی اااره می ب  «   و

  به  موضهوع مهورد نوهر مها      اهود که  ی از کاربرد این واژگان اااره مهی ، فقط ب  مواردکند  از این رو، در این ترقیق نمی

ههایی که  در طهی    دهد  تمربه  هایی ورای حس و آگاهی می از این تعابیر، خبر از تمرب  افظ با استفادهح کنند داللت می

  روحهانی خاصهی را که    عشق، دیدار با معشوق و یا واقعۀها از یک حقیقت ناب، مث  آفرینش ر ان و انسان، پیدایش آن

کنهد که     ههایی را بهازگو مهی   بعضهی غزلیهات لروه    کشد  او در کند، ب  تلویر میکشه می در حالت م ااف  و ا ود

کنهد و به    حقهایق و نهور هسهتی را ادراک مهی     یابهد و روح او بهی واسهط    ر ان ماوراء حس و ظاهر ارتباخ مهی عارف با 

الوصه، با ورود به  ایهن   گنمد  معهای انسان عادی نمیدریافتیابد ک  در چارچوب هایی دربارۀ هستی دست میتمرب 

اهود و به    حقایق هستی به  روی عهارف گشهوده مهی    ای از ، دریچ «وقت خوش»تعبیر خود حافظ خوش و ب  های لرو 
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  یابدتر مییابد، خود را ب  حقیقت و خداوند نزدیکرا درمی« وقت خوش»  او این همان میزان ک

 حافظ های رؤیاواره در شعربررسی نمونه. 9-1

 ه  یهک   به  این ای ههیچ ااهاره  اود و فضای غزل بی روحانی اروع می از غزلیات حافظ با بیان مشاهدۀ یک واقعۀ برخی

گشهاید   ده را ب  روی مها مهی  دری از عالم مشاهک  اود ب  سمتی سوق داده می ،گیری استروحانی در حال ا   واقعۀ

هها را در اهمار   در حالهت بیهداری بیگانه  اسهت و مها آن     ههای عهادی و رهاری    رخ داده بها تمربه    ، واقعۀموارد غالبدر 

تهوان  گذاری خواب یا بیداری برای آن نمهی نام کنیم و از آنما ک  مرز معینی برایهای روحانی حافظ مرسوب می تمرب 

ع اهده  اسهت، خهواه واقه    ایچنهین تمربه    دربردارنهدۀ عنوان مثال چند غزل زیهر   کنیم  ب رؤیاواره می یافت از آن تعبیر ب 

 بااد، خواه ب  تتی  پدید آمده بااد:

 دوش دیهههدم کههه  مالیهههک در میتانههه  زدنهههد

 سههههاکنان حههههرم سههههتر و عفههههاف مل ههههوت

 آسههههمان بههههار امانههههت نتوانسههههت کشههههید   

 رنهه  هفتههاد و دو ملههت همهه  را عههذر بنهه      

 

 گهههه  آدم بسراههههتند و بهههه  پیمانهههه  زدنههههد   

 نشههههین بههههادۀ مسههههتان  زدنههههد   بهههها مههههن راه 

 زدنههههدقرعههههۀ کههههار بنههههام مههههن دیوانهههه     

 چهههون ندیدنهههد حقیقهههت ره افسهههان  زدنهههد    

 (808-891)همان:  

های اگرف حافظ در قلمهرو ایهن م ااهفات عرفهانی در همهین غهزل اسهت که  اهاعر، مهیالد آدم و           ی ی از تمرب 

، آغهاز آفهرینش را   کشهه و اه ود   ۀکشهد  در ایهن تلهویر، اهاعر از ورای دریچه     پیدایش روهر انسان را ب  تلویر مهی 

الهدین در سهیر اطهوار      عارفهان دیگهر از بایزیهد تها مریهی     چه این البت  یک نوع م ااف  است از نوع آن»کند  توصیه می

حهریم مل هوت را نیهز بها انسهان       اند  اگر وی در طی این سهیر روحهانی سهاکنان   یش داات انسانی و در معراج روحانی خو

مل هوت ههم مثه  عهالم ملهک از      یابد که  قلمهرو   متعالی میت ک  عشق را امری چنان بیند از آن روسپیال  مینشین هم راه

ای تمربه   ،کنهد انه  عرضه  مهی   مالیهک و میت از ای هم ک  حافظ در ایهن تلهویر   حوزۀ استیالی او خالی نیست  م ااف 

 ( 33: 8981کوب، )زرین« های دیگر وی نیز هسترای در غزل است ک  رای

گونه  از ااهعار حهافظ در فضهای طبیعهی و      ایننامیم این است ک  واره میرؤیا ها راگون  دریافتاز دالی  دیگری ک  این

رؤیا یاد کرد  زیرا انسمام سهاختار معنهایی    ب  عنوان ها صرفاًتوان از آنگیرند و ب  طور قطع نمیرریان روزمره ا   نمی

هها را تن ها   تمام ایهن سهن  غهزل    توانای تا حدی در ااعار وی مستر م است ک  نمیو نفوذ آبشتورهای دینی و اسطوره

گون  دخ  و تلهرف در آن ندااهت  اسهت  البته  اهاید بتهوان       دانست و اذعان داات ک  ااعر هیچ مرتبط با دنیای خواب

 های او دانست:مل م از خوابرا ها برخی از دریافت

 دیههدمسههرر کراههمۀ چشههمت بهه  خههواب مههی 

 

 زهههی مراتههب خههوابی کهه  بهه  ز بیداریسههت      

 (87: 8988)حافظ،  

فراهتگان در   گویهد   ه  حهافظ مهی   این»پیداست ک  دیدن چنین اتفاقی با چشم سر و در عالم بیهداری مم هن نیسهت     

ب  میتان  روی آوردند یا ب  میتان  وارد ادند  حاکی از آن است که  حهافظ خهود در میتانه  بهوده       میتان  را زدند، یعنی

 ن  ساختن با گه  آدم، بها او بهادۀ   راست ک  مالئک بعد از پیمااست ک  این واقع  یا رؤیا را تمرب  کرده است  چون همان

ای عرفهانی از ایهن دسهت،    اره ب  این بااد ک  الزمهۀ تمربه   اند ااتوانداز مضامین عرفانی می مستان  می زنند و این از چشم
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(  همین ملداق نمهود بیشهتری در   089-088: 8980 )پورنامداریان،« و تعطی  حواس ظاهر و مرو عق  استس ر معنوی 

 غزل مش ور زیر دارد:

 دوش وقهههت سهههرر از غلّههه  نمهههاتم دادنهههد  

 بیتههههود از اعشههههعۀ پرتههههو ذاتههههم کردنههههد  

 چه  فرخنهده اهبی   چ  مبهارک سهرری بهود و    

 

 ونهههدرآن ظلمهههت اهههب آب حیهههاتم دادنهههد   

 ی صهههههفاتم دادنهههههدبهههههاده از رهههههام تملّههههه

 آن اهههب قدرکههه  ایهههن تهههازه بهههراتم دادنهههد  

 (808: 8988)حافظ،  

ای فانی و تمارب روحی حافظ است ک  در پایان چنهین اهب فرخنهده   عر گویان  بیانگر ی ی از حاالتواقع  این غزلِ

پایهان نهور   های راودان  ب  دنیای بیمث  حال کسی ک  از سرزمین ظلمت ،نهای درخشالرو ک  حافظ نی  خود را ب  آن 

ی صهفات دارد بها   پرتو ذات و از نوایدن یک ررع  از رام تملّ ای را ک  از اعشعۀکند و تمرب ، توصیه مین دقدم می

اهود که  آن را رهز به  یهک      ی احساس مهی اد و در بیان وی چنان لرن صادقان آورق و هیمان ااعران  ب  بیان در میاو

ر طی آن صهفات حهق بهر    ای دارد ک  د، نور ب  م ااف این تملی در واقع توان کرد تمربۀ واقعی و اتلی منسوب نمی

ز خهویش  آن ه  وی ا حتهی بهی   ،ک  حماب است در میان نیسهت کند و چون در این حال صفات انسانی ی میعارف تملّ

عقلی ک  ادراک ااهراقی اسهت    مراتب دارد از م اافۀاین تمارب »کند  بی را کشه میبعضی از حقایق غی غایب اود،

بهدین ترتیهب در ایهن غهزل       (38:8981 کهوب، زرین ک: ر)« کندک  رؤیت مالیک را ب  ذهن القا میتا کشه روحانی 

 ک  حهافظ در گیهرودار گرفتهاری و مشه الت     و اااره ب  این دارد رودرفانی، ستن از وصول ب  یک تمربۀ عرفانی میع

پذیرگردد و این اهراب، اهراب تملّهی اسهت  ایهن      کند تا مش الت برای وی ترم عشق ال ی از یار تقاضای اراب می

تملّی، خواه تملّی مربوب ب  صورتی زیبا بااد و خواه تملّی ب  هر یک از اسهماء و صهفات وی و خهواه از طریهق تلقهین      

نمهایی یهار   این برای حافظ تملهی به  معنهی رلهوه    اود  بنابرفع مش الت و افزایش اوق میبب مستی و رال ام و کالم، س

است ب  صورتی از صور، در واقع ، خواه در رؤیا، خواه در حالتی نااهی از تمرکهز ذههن که  همهراه بها گسسهتن از عهالم         

ظ در غزلهی دیگهر نیهز،    حهاف تملّی اسهت   ی حالت عدم آگاهی است، همان تمربۀ دیدار و درک خارج و رسیدن ب  نوع

 اود:این غزل با این ابیات آغاز می ت ها یا تمسم خیالی آن را ح ایت کرده اسی ی از این تمرب 

 لهب و مسهت  کرده و خندانآافت  و خویزله

 کنههانرههوی و لههبش افسههوسنرگسههش عربههده

 سههر فههرا گههوش مههن آورد و بهه  آواز حههزین    

 

 صهراحی در دسهت  خوان و چاک و غزلپیرهن 

 اههب دوش بهه  بههالین مههن آمههد بنشسههت   نههیم

 گفههت ای عااههق دیرینههۀ مههن خوابههت هسههت؟ 

 (02: 8988)حافظ،  

  صهورت مربهوبی   عارفان  است ک  ضمن آن حافظ، تملی یهار را به   رسد این غزل هم ح ایت یک تمربۀب  نور می

هایی است که  بهرای عارفهان دیگهر، در همهان اهرایط و       یدار نویر همان دیدارها یا تمرب این د کند زیباروی مشاهده می

الهدین کبهری   القضهات و نمهم  های هرمس، حالج، عینهایش را در تمرب ک  نمون  استحال و هوای روحی اتفاق افتاده 

 ،کننهد تعبیهر مهی   کند و عرفا از آن ب  حقی میها بر سالک تملّگون  واقع ده نمود  این زیبارویی ک  در اینتوان مشاهمی

مانی نفهس اسهت که  به  اقتضهای اندیشهۀ اهتص بهر او ظ هور          عد روحانی یا المثنای آسهمان نفس عارف در بُ ،در واقع

 ک: رهها دارد ) نورگهاه و زوایه  دیهد آن   دهنهد بسهتگی به     بان واقعه  به  ایهن اهاهد زیبهارو مهی      کند  نامی که  صهاح   می
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کند که  در آن معشهوق   افظ یک واقع  و تمربۀ عارفان  را بیان میزل، حل این غدر س  بیت اوّ(  988:8980 پورنامداریان،

که  منهزّه از ههر وصهه و     « او»مطلق یها   ی ی حقّ  امّا حق دو چ ره دارد  گرددیأت ااهدی زیبارو بر او آا ار میدر ه

زیبهای   ههای عارفانه  در چ هرۀ   فات و واقعه  ی که  در خهالل م ااه   متملّه  کنش قاب  رؤیت و تشبی  است و دیگری حهقّ 

مشهب    حهقّ  ،اود و بنابراین صفات و افعال قاب  وصه و بیان و تشبی  دارد  بدین ترتیهب ک  در رؤیا ظاهر می انسانی، چنان

ا چون صورت بدون مهاده اسهت، امّه    ،یک معشوق انسانی دانست ک  اگرچ  هم  قادر ب  دیدن او نیستند توان ب  مثابۀرا می

ننهد  توابینند و در نتیمه  مهی  یری در آین  یا صورتی در رؤیا مینی او را درست مث  تلوهای عرفاصاحبان واقع  و م ااف 

 دربهارۀ  ،توان گفهت انسانی در قلمرو یک عشق طبیعی میمعشوق  صفات و افعال او را وصه کنند و همۀ آنچ  را دربارۀ

 او بگویند و بیان کنند 

ههای صهوفیان  اه ود    هها و واقعه   معشوق ک  عارفان در م ااف  ی یالّمتم حقّ»نماید ک  نیز ضروری میذکر این ن ت  

ی او نااهی از    کیفیهت صهورت تملّه   ی گهردد ن ایت صهورت متملّه   اند در بیتو  او میهمواره یک چ ره ندارد ،کنندمی

هها و  اهقان یهک معشهوق را در رلهوه    اندیش  و تلور و آرزوی صاحب واقع  و م ااف  است  ب  همین سبب است ک  عا

و  ل و ت امه  اندیشه   ههای متعهدد به  سهبب تغییهر و ترهوّ        حتی یک عااق مم ن اسهت در واقعه   بینندر متتله میو صُ

 ه  عااهق   بهر آن  شهوق های متتله ببینند  از این نورگاه است که  در اهعر حهافظ مع   تلورات خود، معشوق را در چ ره

 ر ک:) ی را در خویشهتن دارد لطه ازله  سابقۀموهبت    چرا ک  کندی میرین  تملّبر عااق دیبل    کند تملی نمی ،نیست

را تملّی حق یا ربرئی  یا منِ مل وتی عهارف در  « ااهد زیبارو»توان میهای حافظ غزل اماری از  در (811-811همان: 

 حهقّ « اهاهد زیبهارو  » امّها سهن اسهت    اش حُرمز عشق دانست که  انگیهزه   ،پیمایدو ارابی را ک  ب  زاهد میت حسن صور

 تواند او را درسهت و به  منزلهۀ   کند و صاحب واقع  میای انسانی بر عااق عارف تملّی میی است ک  ب  صورت زیبمتملّ

ا به  صهفات گونهاگون به  دقهت وصهه       یک معشوق ممازی وصه و تشبی  کند  ب  همین سهبب اسهت که  حهافظ او ر    

تمربه  و    (887 همهان: )ر ک:  زوی عااق اسهت رد آراندیشیده و مو ب  صورت چ رۀ حق بر عااق عارف کند  تملّی می

واحهدی نیسهت  در ایهن زمهان      ، تمربهۀ دهدهای خوش و مقدّس روی می ا ودی ک  برای عارف در این لرو  کشه و

هها، پهاکی و   آیهد  در ایهن لروه    رفتن از زندگی رسمانی به  ورهود مهی   برای او فرصت تط یر و پیرایش روح و فاصل  گ

ههای  ههایی که  در لروه    تمربه  ک  پهیش از ایهن گفته  اهد     چنانکند  رامع  و ر ان را احساس می ط ارت مطلق خود،

در ایهن زمهان مهوارد زیهر را     متنوع و گوناگون است  حهافظ   ،آیدبرای عارف ب  ورود می -ها رؤیاواره–کشه و ا ود 

 کند کشه می

 گوید پیدایش عشق ستن میکند، و از میای از تمربیّات، آغاز آفرینش و هستی را تمرب  در پاره الف.

 دوش دیهههدم کههه  مالیهههک در میتانههه  زدنهههد

 سههههاکنان حههههرم سههههتر و عفههههاف مل ههههوت

 

 گهههه  آدم بسراههههتند و بهههه  پیمانهههه  زدنههههد   

 مسههههتان  زدنههههد  ۀنشههههین بههههاد بهههها مههههن راه 

 (801-808: 8988)حافظ،  

 ت پیونهههدسهههر زلفههه بههها در ازل بسهههت دلهههم  

 

 تههها ابهههد سهههر ن شهههد وز سهههر پیمهههان نهههرود    

 (818همان: ) 

 یابد آن را در دل خود راودان می کند وگاه عشق یار را تمرب  می ب.
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 در انههدرون دادنههد  دیشههبنههدای عشههق تههو   

 

 حهههافظ هنهههوز پهههر ز صداسهههت ۀفضههای سهههین  

 (88همان: ) 

  کندکند و گفتار و کردار آنان را درک میگاه در این زمان با فراتگان و قدسیان دیدار می ج.

 آمد خروای عقه  گفهت  می صبردم از عرش

 

 کننهد  قدسیان گویی که  اهعر حهافظ از بهر مهی      

 (891همان: ) 

 دوش دیهههدم کههه  مالیهههک در میتانههه  زدنهههد

 

 گهههه  آدم بسراههههتند و بهههه  پیمانهههه  زدنههههد   

 (808: همان) 

آب  اود و سپس از آن بها تعبیرههای نمهادینی چهون    کشه و ا ود یا معرفت عشق نای  می گاه در این زمان ب  تمربۀ د.

 کند صبح، فرون اراب و    یاد می یِحیات، م 

 یههک دو رههامم دی سههررگ  اتفههاق افتههاده بههود

 ز سههر مسههتی دگههر بهها اههاهد ع ههد اههباب      ا

 در مقامههات طریقههت هههر کمهها کههردیم سههیر    

 سهههاقیا رهههام دمهههادم ده کههه  در سهههیر طریهههق 

 ای فرمهها کهه  دواههم آفتههاب   ای معبّههر مههژده 

 

 لههب سههاقی اههرابم در مههذاق افتههاده بههود     وز  

 خواسههتم لههی ن طههالق افتههاده بههودررعتههی مههی

 عافیهههت را بههها نوربهههازی فهههراق افتهههاده بهههود  

 وش نیامههد در نفههاق افتههاده بههودهههر کهه  عااههق

 وثهاق افتهاده بهود    در ا ر خواب صهبوحی ههم  

 (888)همان:  

 کند خود استفاده میگون  غزلیات ب  عنوان دستاویزی ب  منوور بیان آرزو یا ااتیاق گاه از این .ـه

 دیههدم بهه  خههواب دوش کهه  مههاهی برآمههدی   

 رسهههدتعبیهههر رفهههت یهههار سهههفر کهههرده مهههی  

 

 کههز ع ههس روی او اههب همههران سههر آمههدی  

 هرچههههه  زودتهههههر از در آمهههههدی جای کههههها

 (921: همان) 

 آید گاه ب  دیدار با خود معشوق نای  می و.

 دوش بیمهههاری چشهههم تهههو ببهههرد از دسهههتم    

 عشق مهن بها خهط مشه ین تهو امهروزی نیسهت       

 

 بسههتماز لطههه لبههت صههورت رههان مههی  لههی ن 

 دیرگاهیسهههت کهههزین رهههام هاللهههی مسهههتم   

 (089همان: ) 

 سههههررم دولههههت بیههههدار بهههه  بههههالین آمههههد  

 قههدحی درکههش و سههرخوش بهه  تمااهها بتههرام 

 گشههههایمژدگههههانی بههههده ای خلههههوتی نافهههه 

 

 گفههت برخیههز کهه  آن خسههرو اههیرین آمههد      

 تهها ببینههی کهه  نگههارت بهه  چهه  آیههین آمههد       

 مشهه ین آمههد کهه  ز صههررای خههتن آهههوی   

 (883همان: ) 

 کند اود و مش الت روحی خود را ح  میگاه در این وقت خوش ب  م انی دلپذیر و مقدّس وارد می ز.

 سههههررم هههههاته میتانهههه  بهههه  دولتتههههواهی

 ما کهش که  ز سهرّ دو ر هان     همچو رم ررعۀ

 

 گفهههت بهههاز آی کههه  دیرینهههۀ ایهههن درگهههاهی  

 بهههین دههههدت آگهههاهی  پرتهههو رهههام ر هههان  

 (987همان: ) 
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 آلهههودهدوش رفهههتم بههه  در می هههده خهههواب  

 فهههروشکنهههان مغبچهههۀ بهههاده آمهههد افسهههوس 

 است و اویی کهن و آنگه  به  خرابهات خهرام     

 بههه  ط هههارت گهههذران منهههزل پیهههری و م هههن 

 پاک و صافی اهو و از چهاه طبیعهت به  در آی    

 

 آلهههوده دامن و سهههماده اهههراب  خرقههه  تهههر  

 آلههوده گفههت بیههدار اههو ای رهههرو خههواب     

 آلهههوده  تههها نگهههردد ز تهههو ایهههن دیهههر خهههراب 

 خلعههت اههیب چههو تشههریه اههباب آلههوده     

 کهههه  صههههفایی ندهههههد آب تههههراب آلههههوده 

 (039)همان:  

 به  کهوی می هده یههارب سهرر چه  مشهغل  بههود      

 حدیب عشق ک  از حرف و صوت مستغنیسهت 

 رفههت مبههاحثی کهه  در آن مملههس رنههون مههی  

 

 ک  روش ااهد و سهاقی و اهمع و مشهعل  بهود     

 و نههی در خههروش و ولولهه  بههود   بهه  نالههۀ دف 

 ورای مدرسههه  و قهههال و قیههه  مسهههأل  بهههود    

 (02: 8988)حافظ،  

ایهن مشه الت همانها    که    گشهاید مهی و مشه الت روحهی خهود را    کنهد  مهی  گاه با ورود در این زمان با پیر مالقهات  ح.

 ناپذیر هستی است معماهای پایان

 بیهههنم داد پیهههر میتانههه  سهههرر رهههام ر هههان   

 

 از حسهههن تهههو کهههرد آگهههاهمن آینههه  نهههدراو ا 

 (088همان: ) 

 کههردههها دل طلههب رههام رههم از مهها مههی  سههال

 گوهری کز صدف کون و م هان بیهرون اسهت   

 مشهه   خههویش بههر پیههر مغههان بهههردم دوش     

 

 کههردنچهه  خههود دااههت ز بیگانهه  تمنهها مههی   او 

 کهههردطلهههب از گمشهههدگان لهههب دریههها مهههی 

 کهههردکهههو بههه  تأییهههد نوهههر حههه  معمههها مهههی 

 (31همان: ) 

 فههروش کهه  ذکههرش بتیههر بههاد    دی پیههر مههی 

 ننهه و دهههدم بههاده نههام   گفههتم بهه  بههاد مههی   

 

 گفتههها اهههراب نهههوش و غهههم دل ببهههر ز یهههاد   

 گفتهها قبههول کههن سههتن و هههر چهه  بههاد بههاد      

 (13همان: ) 

 نتیجه  

 برب مطرح کرد: ۀهای زیر را ب  عنوان نتیمن ت  توانبر اساس آنچ  گذات، می

نیهز  در دیهوان حهافظ    ای باید ب  آفرینش و نقطهۀ آغهاز آن بهازگردیم،   مسأل  یند و  برای ف م و درک هر فرآاز آنما ک  8

ههایش اهناختی درسهت از خاسهتگاهش     هها و دغدغه   ل  او را بر آن داات  ک  ی ی از چهالش ضرورت و خارخار این مسأ

سهبب   ،آفهرینش  التلوص بها اسهطورۀ  ای، علیا عناصر و مفاهیم اسطورهای و پیوند ببااد  از طرفی درک عمیق اسطوره

 روزگار الست بااد    خودآگاهش در پی پیوند و تمربۀاده تا حافظ همواره در خواب و بیداری و در خودآگاه و نا

 تر از اسهطورۀ بازگشهت  هگذر آن دریافت ظریهرؤیاواره و از ر بیان ب تر و تأثیرگذارتر مضامین مربوخ ب  حافظ برای  0

دنیهای الزمهان و    «دوش»اب، سرر و صبح است   ها کلماتی مانند دوش، نیمترین آناز رمز و نماد استفاده کرده ک  م م

 گردد اود و اختیار ب  آدمی تفوی  میهنگامی ک  زمان بر انسان عارض می «صبح»الم ان است و 

ره در آن رؤیهاوا  اهود که    اری از موارد زمانی را یادآور میدوش ی ی از کلمات نمادین در اعر حافظ است و در بسی  9
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دوش ب  کار برده اده است، بشارت یها پیهامی از عهالمی برتهر، از زبهان پیهر یها         افتد و در بیشتر ااعاری ک  کلمۀیاتفاق م

    اود، ب  متاطب القاء میگیردرسان قرار میسروش یا ی ی از عناصر ادبی ک  در رایگاه پیام

دیهدار   ضی احوال عارفان  و از رمله  تمربهۀ  و ضمن این تمرب  بعام ان قبول این   حافظ طریقت را تمرب  کرده بااد   8

ههیچ تعهذّری نهدارد    د، اننمایتا آنما ک  اعر او مییار را در ضمن تملّی، مث  عارفان و سال ان دیگر، درک کرده بااد، 

ی ک  مشاهده اهد در بسهیار     چنانکندها اااره میگون  رؤیاوارهرو ادیم ک  ااعر ب  این  های زیادی روبو حتی با نمون 

معنهی توهاهری در خواننهده پیهدا      بی اعتباری معنی ظاهری یا ورود معنهی و منوهور دیگهری ن فته  در آن سهوی      از ااعار

ست ک  در عالم خارج و در قیاس بها تمهارب معمهول و مشهترک مها همهاهنگی و مناسهبت        ا ایاود  علّت، بیان واقع  می

 ه  حهافظ   داری مم هن نیسهت  این    دیدن چنین اتفهاقی بها چشهم سهر و در عهالم بیه      ندارد و بی ملداق است  پیداست ک

خلهوص نثهر     عرفهانی ههم اهعر و به    ههای  های اوست ک  در کتهاب ا نیخود ی ی از سنت« یا دیدمدر رؤ» گوید: نمی

 های متعدد دارد   نمون 

 ها یادداشت
(8) 

 این هم  ع هس مهی و نقهش نگهارین که  نمهود      

 

 سههت کهه  در رههام افتههاد یههک فههرون رخ سههاقی  

 (880)همان:  

(0) 

 حسن روی تو به  یهک رلهوه که  در آینه  کهرد      

 

 اوهههههام افتههههاد ایههههن همهههه  نقههههش در آیینههههۀ 

 (880)همان:  

(9) 

 آنچهه  اسهه ندر طلههب کههرد نههدادش روزگههار    

 

 ای بههود از زالل رههام رههان افههزای تههو    ررعهه  

 (880)همان:  

 منابع

 مرکز  :ت ران ،شناسیهستی ،8978 ،آاوری، داریوش -

 صمد موحد، ت ران: کارنام     و علی موحدتوضیح و ترلی  مرمد ،فصوص الحکم، 8981 ،ابن عربی، مرمدبن علی -

  ت ران: قطرهتررمۀ ب من سرکاراتی،  ،اسطورة بازگشت جاودانه ،8978 ،الیاده، میرچا -

  تررمۀ مانی صالری عالم ، ت ران: کتاب پارس  ،تاسطوره و واقعیّ ،8938،--------- -

 کتاب پارس   م ارری، ت ران:مرمدکاظم  تررمۀ ،تصاویر و نمادها ،8938، --------- -

 -18 :82مارۀ ، اه 8، دورۀ شـناختی  یات عرفانی و اسطورهادب ،«هها  حافظ حضور راودان  در زمان و م ان» ،8987 ،نژاد، عباس باقی -

77  

 ت ران: ستن  ،)تأملی در معنی و صورت شعرحافظ( لب دریا گمشدة، 8980 ،پورنامداریان، تقی -

، ت هران: پژوهشهگاه علهوم انسهانی و     عطّـار(  مقالـه در عرفـان و شـعر و اندیشـة     دیدار با سیمرغ )هفـت ، 8978 ،------------ -

  مطالعات فرهنگی

 ت ران: زوار ، و قاسم غنی مرمد قزوینیب  اهتمام  ،دیوان، 8978 ،الدین مرمدحافظ، امس -

    ت ران: علمی فرهنگی ،نامهحافظ ،8987 ،خرمشاهی، ب اءالدین -



 111 شناختی بررسی رؤیاواره در غزلیات حافظ با رویکرد اسطوره
 

 

 نشر نو   :ت ران ،ذهن و زبان حافظ ،8910 ،-------------- -

    امین ریاحی، ت ران: علمی و فرهنگیب  اهتمام مرمد ،مرصاد العباد، 8911رازی، نمم الدین،  -

 ت ران: علمی  ،فرهنگ اشعار حافظ، 8918 ،احمدعلی ررایی بتارایی،

  ت ران: ستن ،حافظ( ةزندگی و اندیش ة)دربار رندان کوچةاز ، 8981، کوب، عبدالرسین زرین

  ت ران: علمی ،)نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی( سرّ نی، 8989 ،-------------- -

  ت ران: ط وری ،تعبیرات عرفانیفرهنگ لغات و اصطالحات و ، 8972 سمادی، رعفر -

    م دی مربتی، ت ران: اساطیر رشی  رینولد آلن نی لسون، تررمۀتلریح و ت، اللمع فی التصوف، 8980 ،اج طوسی، ابونلرسرّ -

 امیرکبیر  :ت ران ،ازلی های ذهنی و خاطرةبت ،8988 ،اایگان، داریوش -

   ت ران: امیرکبیر  ،حافظنمای فرهنگ واژه، 8911 ،دخت صدیقیان، م ین -

ـ  ،«حهافظ  وانیه بر د  یبا ت  یزمان در اعر عرفان نینماد یکارکردها یبررس» ،8988 ،مرمدرضا ،یصرف - ـ  ینثرپژوه  ،یادب فارس

  889 -39 ،01ش 

   عالمی، ت ران: زوّار مرمد است کواش به، االولیا ةتذکر، 8980 ،عطار نیشابوری، فریدالدین -

   ت ران: فروزان یریی سید مرمدی،  تررمۀ ،تهای شخصیّنظریه ،8981، گریگوری ری و فیست، رس و فیست -

مرمدعلی مودود الری، ب  کواش دکتر گ  بابا سعیدی، ت ران: حهوزه   ۀتررم ،اصطالحات الصوفیّه ،8971 ،کااانی، عبدالرزاق -

  هنری

  رالل الدین همایی، ت ران: هما، تألیه مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه ،8917، کااانی، عزّالدین -

 ارسباران  ت ران:ریی سید مرمدی، ی ۀتررم ،درمانیبست مشاوره و رواننظریه و کار ،8930 ،کری، ررالد -

 مرکز ت ران:  ،، حماسه، اسطورهرؤیا ،8987 ،الدین کزازی، میررالل -

  888-818 :9 مارۀپنمم، ا، سال شعر پژوهی ،«خواب و رویا در دیوان حافظ» ،8930، کمیلی، متتار -

  بن سیناکتابتانۀ ا ت ران: ،مکتب حافظ ،8988، مرتضوی، منوچ ر -

 تلریح ماریژان مول ، ت ران: ط وری  ،االنسان الکامل، 8977 ،نسفی، عزالدین -

 فرهنگی فرد، ت ران: انممن آثار و مفاخر اصغر میرباقریتلریح سیدعلی ،بیان التنزیل ،8973 ،---------- -

 دیبا  دکتر مرمود سلطانی ، ت ران: رمۀتر ،هایشانسان و سمبول، 8983 ،ستاوویون ، کارل گ -



 

 


