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 چكیده

 انیید   تییر پ ید ییده حقییوق بیییپ اقمنییی در دییر  بیسییت  دانسییته     جهییا  حقییوق بشییر را مهیی    دانییا  سیییاری اح حقییوق ب
ای  مییالدی در مویوبه   1948تر پ منبع حقوق بشر اعالمیه جهانی حقوق بشر است که در سال  در اصطالح دانش حقوق، مه 

طنبی، برادری، برابری و مساوات  ای اح ظن  ستیزی، عداقت ، آمیزهاعالمیه جهانی  پشامی سی اصی تدو پ و توو ب شد  در ا
حافظ شیاعر   شود که در د وا  حافظ نیز ردیا ی اح تمامی ا پ مقوالت، دابی رصد کرد  است گیری و مدارا د ده می و نیز آسا 

ی سیی  ا  د هی است که نمی تیوا  اعالمییه  بخواهی است  ستا شگر  آحادی و آحادگی و عداقت، نامی در  هشت  هجری دمری
اعالمییه    افت، اما می توا  نکات یراکنده در غزل ها را که الحمه بیا  هنری است، گرد آورد و با میواد  د وا  حافظ ی دراماده 

شده و بیه  اح جنبه های مختنف تاکید « و حقوق انسانی عداقتآحادی، برابری،»در اعالمیه حقوق بشر بر   تطبیق داد حقوق بشر
 در ا پ مقاقه نگارنده میکوشد ضمپ خوانش مفاهی  حقوق بشیر مااصیر،به بررسیی    رعا ت کرد  ا پ حقوق توصیه شده است

وجود ا پ مفاهی  در شار و عور حافظ بپرداحد برای نیی به ا پ هدف نخست ضمپ اشاره به تار ف حقودی مفیاهیمی ویو    
ر حافظ و اح قحاظ ادبی بررسی میکند و ا پ گونه تالش میکند وجیوه شیباهت و   آحادی،برابری و عداقت،مواد ق آنها رادر شا

 تفاوت بیپ ماانی مااصر و ییشیپ را آشکار ساحد و به تبییپ صنح و بشر دوستی حافظ بپرداحد 
 
 

 واژگا  کنیدی: حقوق بشر، حافظ،برابری، عداقت، صنح
 

 مقدمه    .1
بشر امروح بیش اح ییش گرفتار جنگ، کشتار،خشونت و دربانی نزاع های سیاسی طبقه ای حاکما  شده است؛ بحیرا   

خود سبب تشد د ا پ وضایت گرد ده اند ؛ ا نکه هر کشور بیرای   یه  به نوبه  یو اجتماع یفرهنگ ،یادتواد یها
را ییدا کرده است ؛ اما برای تحقیق بخشیید     تاستقرار صنح و آشتی در جها  با د بکوشد، امروحه حک   ک ضرور

به ا پ مه  در وهنه ی نخست با د صنح و آشتی در خود کشورها بر درار گیردد و فقیر و بیکیاری و تباییي هیای      
نژادی و دومی و دبینه ای رخت بربندند؛ آ  گاه در  ک تاامی جهانی سا ر منی بیه صینحی دايمیی و یا یدار دسیت      

  ابند 
میا  کشور ما ا را  اح ظرفیت های باققوه و بینظیری برخوردار است؛ و بیا ببیت نیاز هیزارا  عیارف و       در ا پ       

شاعر و متفکر و فینسوف در ییشینه ی فرهنگی خود در جا گاه ممتاح و منحور بیه فیردی در جهیا  ا سیتاده اسیت      
او در غرب تنها بخش انیدکی اح ادبیال    اح اشاار ترده عالده ی شاعرا  بزرگ غرب نظیر گوته به حافظ و استقبال گس

و احتراز عظیمی است که جهانیا  در حق مفاخر عن  و ادب ا را  مبذول داشیته انید؛ میا با ید ا یپ ادبیال و احتیراز        
وو  حافظ در خووص صنح و آشتی و منظ  و مدو  کیرد     یجهانیا  را مغتن  شمرده و با استخراج اند شه شارا

باهی و سر در گمی ای که در آ  غوطه ور است رها ی بخشی  و ا پ امر با توجه بیه اعتمیاد و   را اح ت امروحآنها بشر 
 اعتقاد جاماه ی جهانی به ا پ شاعر بزرگ و جهانی ما کامالً محقق و شدنی است  
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پ ا پ که شاعرا  ما در هزارا  سال ییش منادی صنح و آحادی و حقوق انسانی بوده اند ، میی توانید اح عمیده تیر       
دال ی ادبال جهانیا  به مفاخر منی ما تنقی گردد؛ نشر افکار ا پ شاعر در خووص صنح و آشتی فا ده ی د گری ه  

می دانند و د پ اسالز را د پ جنیگ و خشیونت مارفیی     هابرای ما دارد، یس تبنیغات کسانی که د پ را افیو  توده 
بانی فکری و عقیدتی شاعرا  عارف ما بر یا ه ی د یپ مبییپ   می کنند تا حد ح ادی خنثی و بی ابر می کند ؛ ورا که م

اسالز و تااقی  انسانی و بشر دوستانه ی آ  محک  و استوار شده است؛ با توجه به مباحث فوق یژوهش و تحقیق در 
 جنوه های صنح و آشتی در اشاار حافظ ضروری می نما د  ووصخ
ور میی توانید کمیک میوبری در بهبیود فااقییت هیای انسیا          بهرحال، استفاده اح ظرفیت های فکری و فرهنگی کش 

دوستانه باشد؛ قذا هدف اح ا پ مطاقاه؛ بررسی نگاه حافظ اح جهات مختنف اح جمنیه نگیاه بشیری و در  و جهیا      
 بینی و مقوقه صنح و آشتی در اشاار او میباشد 

 
   روش ها:2

  بد پ صورت که باد اح تهیه ی طرح تحقییق ، کیار    ا پ تحقیق اح روش توصیفی کتابخانه ای استفاده شده است در
مطاقاه آغاح شده و در ادامه اطالعات مورد نیاح تکمیی و موضوعات دسته بنیدی شیده انید؛ سیپس اطالعیات جمیع       

و طبقه بندی شده و  ادداشت هیا همیراه    دهآوری شده در فوی هیای مربوطه و ح ر شاخه های آ ، به نگارش درآم
ار ه  درار گرفته و نتا ج  ذکر گرد ده است  نگارنده در آغاح د وا  حافظ را  ک بار اح اول تا آخیر  با سند و مأخذ کن

مطاقاه کرده و گز ده ها ی  ادداشت نموده در آخر به خاطر مرتبط بود  برخی موضوعات جنوه های صنح و آشیتی  
ها را بر اساس کتاب فیوق اقیذکر و سیا ر    یراکنده و غیر محوری صرف نظر کرده است و مبنای  افته  ا اح سا ر سخن

منابع ماتبر مرتبط با موضوع رساقه درار داده است  حقوق بشر در مبانی حافظ مورد بررسی دیرار گرفتیه و در ادامیه    
 آورده است  ع بد یا وهیدارد به ش ییاعیرا که ر شه های اجتم یمورد توجه حافظ به مقوقه ی حقوق بشر ق مواد

 
 حافظ شه و حقوق بشر و انددر یرت ی  آحاد3
 یحقیود  ف ی شیود و در ادامیه تار   یحقوق بشر ارايیه می   یجهان هیاح اعالم یمختور خچه بخش تار پیعنوا  اوق به

آ  در شیار و عویر حیافظ     یو مایان  ق مویاد  ا یی شده و سپس به ب یبررس یجهان هیدر حقوق بشر و اعالم یآحاد
 یرداخته خواهد شد 

 
 حقوق بشر هیاعالم خچه   تار3.1

باح،  ر خاص منتسب کرد  اح د یکهپ سال تر اح آ  است که بتوا  آ  را به تمدّ  و دوره ا ا،یحقوق بشر در دن مفهوز
 همه مذاهب و کتب بزرگ حکمت و ادب، اح آ  دز حده اند و در مدح آ  سخپ ها گفته اند   شمندا ، همه اند

تفکیرات   گیر  و د وسیکنفوسی  شه در اند هود،  پ شت، کورش، دحرد دگاه حقوق بشر را اح د سندگا ، اح نو یبرخ
ی   ا یی اسالز)ص( در خطبه حَجّة اقوداع به محترز بیود  جیا  و میال و نیاموس آدم     یگرام امبریاند  ی ده کاو یخ تار

  ردک دیشود ی تأک یم دهیکه امروح حقوق بشر نام یزیهما  و یان 
 13دیر    ی ی در اوا ،یبیه مفهیوز امیروح   « حقوق بشر» یها هیاعالم یجوانه ها پینخست  ،یدان یتا آ  جا که ما م     

اسیتقالل   هیی رشد کرد  اعالم  ند کشور متحد شدند تا ددرت یادشاه را محدود نما پ در انگنستا  ی که مردز ا  یالدیم
مجمیع   1948دسیامبر   یجهیان  هیی ، و اعالم1789به سال  فرانسهحقوق بشر و شهروند در  هیز، اعالم 1776در  کا امر

 مدّو  کرد  حقوق انسا  هاست  یبرا یجاماه بشر یتالش ها گر ساحما  منی، اح د یعموم
 

 در حقوق بشر یآحاد گاه   جا3.2
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کیه امایا کننیدگا  آ ، وحیدت      دیساحما  منی متحد رس یمجمع عموم ب به توو یا هیز، اعالم 1948دسامبر  ده 
 یعداقت و صینح در جهیا  می    ،یاح آ  را اساس آحاد یحقوق ناش  یو شناسا یکرامت انسان ،یخانواده بشر یاعاا

 پ خود، آحاد و اح ترس و فقر رها باشند، به عنوا  باالتر دهیعق ا یرا که در آ ، افراد بشر در ب یجهان جاد دانستند و ا
 اعالز کردند  یبشر یآرما  و آرحو

اح  یاختویاص دارد و برخی   یبشیر  یها یاح آنها به آحاد یمیشده است که حدود ن پ مادّه تدو یدر س ه،یاعالم پ ا
کیه   هیی اح اعالم یجا به صورت گذرا به ذکر موادّ پ شود  در ا یمربوط م یبه مسايی آحاد یبه نحو زین گر د یبندها

 :  یرداح یمربوط اند، م یبه آحاد
 و کرامت و حقوق با ه  برابرند  تیثیوند و اح قحاظ حش ی: تماز افراد بشر، آحاد، حاده مد گو یاول م مادّه
ذکیر شیده    یهیا  یاح تماز حقوق و آحاد ،یز گونه تما چیه یکند همه افراد بشر، حق دارند که ب یدوز، اشاره م مادّه
 برخوردار شوند و     هیاعالم پ در ا
 دارد  یشخو تیّو امن یآحاد ،یحق حندگ ی: هر فردد گو یسوز م مادّه
 و داد و ستد بردگا  در هر صورت، ممنوع است  ی: بردگد گو یوهارز م ماده
 دواحده  در بند اول و دوز، اختواص به رفت و آمد و حق ادامت آحاد افراد در کشورها دارد  مادّه
  د گو یخانواده سخپ م ییاحدواج و تشک یشانزده ، اح آحاد مادّه
 بهره مند شود  پ، وجدا  و د شه، اند ید اح آحادحق دار یکند که هر شخو یهجده  اشاره م مادّه
 دارد  ا یو ب دهیعق یحقّ آحاد ی: هر فردد گو ینوحده  م مادّه
 اجتماعات و مجامع دارد  ییتشک یاشاره به حقّ آحاد ست ،یب مادّه
 انتخاب شغی دارد  یو سوز اختواص به آحاد ستیب مادّه
 گردد   یو سه ک اجتماع، شر یِفرهنگ یحق دارد آحادانه در حندگ ی: هر فردد گو یو هفت  م ستیب مادّه
دارد کیه رشید آحادانیه و همیه جانبیه او را       فیه یوظ یفقط در برابر آ  جاماه ا ی: هر فردد گو یو نه  م ستیب مادّه

 ساحد  یممکپ م
 یبیرد  حقیوق و آحاد   پیبی شود که موجیب اح   ریونا  تفس د نبا هیّاح مقررات اعالم ک  چی: هد گو یاز م یس مادّه

 شود  هیاعالم پ مندرج در ا یها
آ  بیه   یبنیدها  شیتر یدارد و در ب یو اساس یحقوق بشر، نقش محور یجهان هیدر اعالم یکه مانوز است، آحاد ونا 

شیود،   یهیا می   یمربوط به آحاد یکه به نحو هیمواد اعالم گر با توجه به د د دارد و شا گاه مختنف جا یصورت ها
 بشر است  یها یحقوق و آحاد هیحقوق بشر، اعالم یجهان هیبتوا  گفت اعالم

 پ اسیت و در آخیر   یو اسالم یاصی انسان ک شده اند که  ده کند که انسا  ها آحاد آفر یاعالز م ه،یماده اعالم پیاوّق
هیا، رد   یآحاد د تحد یرا برا هیعالممواد ا ریگردد و هرگونه سوء استفاده اح تفس یباح م یماده، باح ه  به مبحث آحاد

 کند  یو محکوز م
 

 حافظ شه در اند ی  آحاد3.3
و  یانسیان  پ همواره مواح ط دربار بوده و گاه اح دربار رانده شده است در هر شرا ت اگروه گاه مورد حما زین حافظ

 یکه بیه نشیانه اعتیراه بیه برخی       یها را در سر داشته است  طنزها و اشارت  یجو و عداقت یانسان ی فاا ت رعا
اسیت کیه    یو بنید اسیتبداد   دیی اح د  یو رها یآحاد یتالش برا ینوع خورد یمظفر در اشاارش به وش  م شاها  آل

   شیو  ی رند حافظ نا تیاست به در  شخو یباره کاف پ باح داشته بود  در ا  یا جاماه را اح هرگونه حرکت و یو
 پیاسیت  بیه همی    افته شاعر نامدار عمق  پ تا وه حد در آبار ا یکه روح آحاد  یاب و تاوب در یداور شیتا بدو  ی
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افکیار و   پ تیر  دهیسینج   یکنی  یبررسی  نهید  یو تظیاهر اسیاس می    ا را که حافظ در اشاارش با ر یا منظور اگر مبارحه
   یآنها استخراج کن یال اح البه  یتوان یخواهانه را م یآحاد یها شه اند
 یا و شگرد حافظ بیه گونیه   وهیش را نباشد ح سریم یبه آسان د در شار حافظ شا یش آحاداند یامر جستجو یدر باد  
او بیه   وهیو عمی کرده اسیت  شی   دهیش متفاوت اند ها شه ها و اند شاعرا  و مکتب یکه اح تمام یاست  به طور گر د

 یونیا  کیه آحاد   شد  ه  ی دا« مکتب حافظ»ز به نا انهجداگ یاو مکتب یبرا توا  یمنحور به خود اوست که م یددر
خیاص و مطنیق    یا شه و اند نشیب ا نگرش  ک در حوار تنگ  توا  یشار حافظ را نم گنجد، ینم یحوار چیدر ه

ونا  کیه شیار او    روش در نظر گرفت  ه  ک آ  را به  توا  یاست که نم الیس یشار او به ددر را در نظر گرفت، ح
 سیته  ح یمی  خ اح تار یا کرده و در دوره یه  هست اگر او عمر کوتاه خود را سپر نک بوده است ه  ا در در  هشت 

 ه  هست  نک ه  ا
است  افته را خوب در یاجتماع یاسیو اوضاع س ط آگاه است و شرا یکه حافظ شاعر   ر بپذ د با زیاح هر و شیی 

میذکور   ط حافظ که متیأبر اح شیرا   یش شود آ  گاه آحاداند پییاست عور حافظ شناخته و تب سته در آغاح با پ بنابرا
رند  رمغا ،یمحتسب، خانقاه، ی ،یصوف ش، درو اشوق،م ،یوو  م یو اقفاظ  یمفاه را شود  ح ییو تحن یاست بررس

 ک ی برخوردارند که هیر    یدر شار حافظ اح بسامد باال دهند یم ییحافظ را تشک ینیب اح جها  یو حاهد و    که بخش
اسیت   یشار حافظ ضرور  یحما  و مکا  جهت شناسا پ اشارت دارد که دانستپ ا یدر ظاهر به حما  و مکا  خاص

 یاشیاار حیافظ، درسینامه آحادگی     وا  ی عور اوست  د یاجتماع یاسیاح اوضاع س یا نه یشار حافظ آ زکال ک و در 
شمرد،  متیقذت برد، دز را غن یح مواهب هستکند، محبت کند، ا شهیی یکه وگونه آحادگ آموحد یم یاست  او به آدم

 بزرگ داشته باشد  یروح
در برابیر نفیوذ و    یرانی  و مقاومیت ا  یدار ی یا شه تفکر و اند را  ا خ وند صد ساقه است که در تار یدار حافظ واز 

کیه   یاح حمیان  یانی  وجیود داشیته    را  ی که در ا یکه اختناد  یداشته باش اد سنطه اعراب را یشت سر نهاده است  به 
که نفوذ و سینطه آنیا  در    یتا حمان کردند یم افت در ه و جز اجخر ا یران و اح ا  افتند نفوذ  را  اعراب مسنما  در ا

 را  ی ا خ   تیار یرانی  ا ش و آحادانید  خواه یروح آحاد یبود برا یبغداد مانا یخنفا استیس وستهیرفت ی ا یاح م را  ا
ویه   وآورد  یرانی  و ا را  ی نخواهد برد کیه ویه بیر سیر ا     اد را اح  یعباس یخشپ و سبوعانه خنفا استیگاه س چیه

را  یا تنیگ و بسیته   طیکه داشتند وه مح یها ینظر برداشتند و با تنگ ا یاح م ین را به اس  مذهب و تاوب د یرجاق
در  ا یو خوارحمشیاه  ا یو سینجود  ا  ی ویو ، غزنو  هی   یبه ظاهر مستقن یها کردند  هروند حکومت جاد ا را  در ا

بغداد بودنید   یها استیبالمناحع س یها مجر حکومت پ است که ا پ ددر مسن  ا یشد وق ییتشک یدوره اسالم را  ا
هاست کیه شیرط    حکومت پ ا یو اختناق مربوط به دوره حکمران یاسیس کات و تحر یا فرده یها خشونت شتریو ب
اسیت برخیورد    یسرسپردگ پ ا یها   اح نشانهدانستند یبه بغداد م یو سرسپردگ یرا به وابستگ ش حکومت خو یبقا

در  یبیه دسیتور مسیاود غزنیو     ر ی شد  حسنک وح خته به دار آو اه،یماتزقه و ش ا ،یبا باطن یغزنو دسفاکانه محمو
 ا ی و  یتزقی بیه جیرز ما   نایو ابیپ سی   یبیا فردوسی   یمحمیود غزنیو   دهیبرخورد ناماقول و نسنج فه،یاح امر خن تیتبا

 بود ! «یبدمذهب»
بیه   ش نبردند و در آبیار خیو   اد و مقاومت را اح  یشاعرا  با وجود جو اختناق و سرکوب، آحادگ یهمه برخ پ با ا 

و  پ ی همه به جهیت آ  بیود کیه مغیول اح خیود د      پ ا دند،یگوناگو  بساط ظن  و جور را به باد انتقاد کش یها وهیش
نداشیتند   یخاص تیتاوب و حساس یمذهب ین د و یفرهنگ ی در خووص مسا جهیتاستوار نداشتند و در ن یفرهنگ

 یهیا  شیه  افکیار و اند  ج تا آحادانه به تیرو  افتند  یمجاق زین یا شه و اند یفکر یها ها و دسته جهت، گروه پیو به هم
 بپرداحند  ش خو

بیود تیا    یعیامن  زیی ن یو سینجود  ییرور غزنو  یرطمطراق و مداح یها  حکومت یدربارها شد  دهیبرو گر د یاح سو 
که دبول خاطر  یبه شاه و سنطا  به شار بپرداحند  شار یتر و بدو  وابستگ هنرمندا ، و در رأس آنها شاعرا ، آحادانه
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بیه   یعاجتمیا  یاسی یس ط و متأبر اح شرا ش آ  نبود بنکه شاعر بنا به خواست خو تیو مقبوق تیسنطا  مال  مطنوب
 آورده بود  یغزل رو

 ش در میدح و سیتا   تیی و کراه یویدن یها یاح وابستگ زیآ  یره هیکه اح شروط اوق یعرفان یها شه اند ه ه  بر یا آ 
 بود  ینفس و کمال انسان تینااهال  و ترب

ونا  دتیی و   استوار ماند  ه  را  ونا  در ا ه  ین د یها آبار تاوب را ، نفوذ خالفت بغداد در ا یدگییس اح برو اما
و بیر   افیت  ظهیور   را  ی در ا یگیر  ییس اح د  یکی   فیضیا  یها فرما بود  حکومت حک  را  در ا یغارت و آشفتگ

  افزود یکشور م یاسیاوضاع س ینابسامان
 یبیرا  یحمنیه مغیول در امیا  مانید و میأمن      یاح خطیر نیابود   یاتابکیا  سینغر   ت فارس که به واسطه درا پیسرحم 

و  یاخالف اتابکیا  فیارس گرفتیار آشیفتگ     یادتیق یدر ابر ب یو هنرورا  و فاضال  حما  بود یس اح وند شمندا  اند
متاادیب آ    یو اجتمیاع  یحاک  شد، انحطاط فرهنگ یفقر عموم راحیمظفر در ش شد  در دورا  حکومت آل یدادگریب

آحادگا   ا یم پ   در اکرد یاوضاع را بدتر م گاهیبگاه و  یها یدادگریو ب افت  یفزون یمردم یو دردها د گرد دار ید
 کرد  توانستند ینم یجز خو  دل خورد  کار

اح کمیال، میردز حمانیه     یمراحنی  ییس اح طی  ی ود گشا یم یتیوش  به گ راحیدر ش یاوضاع پیخواجه حافظ در ون 
و دل  ندیب یرا حاک  حمانه م یو بدبخت یروح رهیقشکر ظن  و ت ند،یب یرا اند  م ش امپ و آسا ند،یب یخود را دردمند م

راه گیاه   پ ی و در ا ابید   یمی  ش خیاطر خیو   یو هنر شاعرانه خود را تسیال  ابد  یدردمند م یا را وونا  آحاده ش خو
 :د سرا یو م کند یم ش حوادث حمانه را بهانه شار خو

 یسمن ا بوده است  یومپ که گن پ در ا                          د  توا  د یتند باد حوادث نم ح
 یاسمن هست و رنگ  یگن یعجب که بو سموز که بر طرف بوستا  بگذشت             پ ا اح
 یبه دست اهرمن ینینگ ز عز پیون دل که حق رها نکند             یصبر کوش تو ا به

 یبرهمن یو را یمیکجاست فکر حک  بال حافظ                  پ دهر تبه شد در ا مزاج
 (477حافظ، وا  )د
اش  ای مداز و مستمر به سیوی آحادی دارد، و تجربیة هنیری    بیپ یو ه حافظ شیراحی همچو  همة آحاداند شا  روشپ 

تجربیة آحادی را در سیخپ حیافظ بیه بحیث       کیرا  یب ق ماطوف به آحادی است  در ادامه تنها ونید میورد اح مویاد   
 گذار    می

 :د گوی ونانچه حافظ ماستیدن پ به ا یعدز دقبستگ ک،یکالس اتیدر ادب یآحاد  یاح مفاه یک 
 بنده عشق  و اح هر دو جها  آحادز      و اح گفته خود دقشادز                         گویفاش م 

       (  317حافظ، وا  )د                          
فیپ  »تابید  صیاحب ا یپ     عشق، مینی است ماطوف به آحادی و هیچ داعده و دانو  و سنت و فرهنگی را برنمی      

شیار   یاصین  یاح عناصر و محورها یک نیاح است و اسیر عشق اح هر دو عاق  آحاد است عشق  مستغنی و بی« شر ف
محیور   پ در ا توا  یرا م یو یش آحاداند زیواح هر  شیو ب یرند ،یشناس حافظ است که عرفا ، مذهب، باور، انسا 

 و مورد مداده درار داد: د د
 دارد  پیآ  آستا  بوسد که جا  در آست یکس   باالتر اح عقی است          یعشق را درگه بس   حر

 (  121حافظ، وا  )د                                                                        
و خیود را   دانید  یعشیق می   یو نجات همگیا  را در گیرو   ندیب یو رمز و راح آ  را در عشق م یاساس هست یو     
 است: یرشک سنطان ه ما  یگدا پ در ماشوق است و ا یه گداک داند یم یعاشق

 
 بود  یرشک سنطان  یکشور گدا پ کاندر               پیکار ما سهنش بب د ساما  نما یب گروه
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 (218حافظ، وا  )د                                                                     
 شود: یم  یکه در مقابنه با اسارت است اشاار حافظ به دودسته تقس یمفهوز آحاد گر در باد د     

حافظ به جهت غنبه تفکیر انسیا  مدارانیه در کیی      یباد اح آحاد پ است که در ا یانسا  محور ه که بر یا ی اشاار1
جها  ییس اح میرگ     یدايی است که برا یاریو اخت یانسا  آ  ونا  آحاد یعمی کرده است که برا یابر،آ  ونا  دو

 :داندیخود را م رندهیگ  یتوم زین
    یغنما  ح روضه حور ح جنت به در کش    اگر نه روضه رضوا  به ما دهند                     فردا

 (377حافظ، وا  )د                                                                         
   کندینم یو سست یاحساس حبون زیورخ گردو  نفرو آورد در برابر  یو عقب ایسر به دن ستیکه حاضر ن یو درحاق 
 

 کش  اح ورخ فنک یمپ نه آن  که حبون   مرادز گردد               ریبر ه  حن  ار غ ورخ
 (303حافظ، وا  )د                                                                                                  

 را: نمونه
 فتنه ها که در سر ماست پ تبار  اهلل اح ا             د آ یفرو نم یو عقب ییبه دن سرز

                                                                                                                                      
 (  22حافظ،  وا  )د
در مفهیوز کیامال    یاشیاار،آحاد  پ ی ا ه ی   بر یاشماردیارج م یو ب ردیگ یم چیرا به ه نویو م یتیحافظ گ تیب پ در ا 

 شود  یگذاشته م ش دارند به نما دیبر آ  تاک شمندا  انسا  مدارانه و آنچه اند
 :نجا در ا و
                                                 آحاد است                                                                                          رد ح هروه رنگ تانق یذ       ورخ کبود              ر غالز همت آن  که ح 

 (37حافظ، وا  )د                                                                                        
 افتیه    یرها یوینفس و تانقات دن یطمع و هوااست که اح حرص و  یش گفت حافظ آحاداند توا  یاساس م پ ا بر

آحادمیردا  و آحادگیا     پ در حمیره برتیر   توا  یاو را م ثیح پ اح ا کند، یرهنمو  م یو آحادمنش یها را به آحاد انسا 
 جها  دنمداد کرد 

گذارد عرصه عرفا  و تووف است عنویر   یم ش به نما ش اح خو  یبا که وهره ح یآحاد یاح عرصه ها گر د یک 
عناصر باشد که در عرفا  به آ  توجه شیده اسیت در عیاق      پ تر یاساس د منظر شا پ و مفهوز خاص آ   اح ا یآحاد

ییا نهیاد  همیه خیواهش هیا و       ر ی شید  و ح  یکی  مابود و با او  یباحدارنده و رفتپ به سو ودیعرفا ،رها شد  اح د
 آ  را به دوش بکشد   یبار مانا تواندینم یدارد که واژه آحاد  یها آنچنا  مانا یوابستگ

 
   ستیکش اندر بند مال و جاه ن یعاشق درد است           یمشرب یح عاق ندیحافظ ار بر صدر ننش 

 (71حافظ، وا  )د                                                                                       
 :د گویبه یاداش آخرت ندارد و م یخود وش  داشت یدر مقابی ماشوق احق یحت حافظ

 
   ت در وشمش به جز خا  در کو چیه د این           یو اح عقب ییهمت که حافظ راست اح دن یحه  

 (95حافظ، وا  )د                                                                                 
خواهانه به درو  تابوهیا و   حافظ،طنز،بزرگتر پ میدا  تمر پ آحادی است، حرکتی است آحادی وا  در د گر د د اح د 

ر زد، و با دره  ر ختپ مرح مییا    درت  در ا پ حرکت، شاعر مرحها و خطوط ممنوعة ددرت را در ه  میفااهای د
تا خواننده قحظاتی عواق  ممنوعیه و خطرآمییز    آفر ند یهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی فاا ی آحاد م  بافت
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های دیدرت   نه گرفته است اح دره  آمیختپ گفتما آمیز حافظ که فرهنگ ادتدار را نشا تابوها را تجربه کند  طنز سخره
 گیرد: ما ه می

 
 حراز وقی به ح مال اوداف است که می   فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد                  

 (  44حافظ، وا  )د                                                                                             
حیراز بیر میال     برتیری میی  »دربارة « فقیه مست»اوداف منبع ددرت ادتوادی واعظ و مفتی و صوفی است، حک   مال

کشید   ش میی طنزی گزنده است که دنمروهای شرعی و منابع ادتوادی ددرت نظاز مدرسه و مسجد را به واق« اوداف
یاکید پ اح أکیی میال ودیف تبیرا       حیافظ خورنید، و   کند  واعظ و صوفی ققمه شبهه میی  و ارکا  ددرت را تخطئه می

 جو د  می
شستپ خردة آقودة صوفی با »، و «توبه کرد  به دست صن  باده فروش»، «داای صراحی و جاز«  ؛«داد  ییر مغا  فتوا
گییرد و   ر زد و فرهنیگ دیدرت را بیه سیخره میی      عر، مرحها را دره  میتابیرها ی است نماد پ و طنز آقود  شا« می

    کنند میخوانندگا  در طنزهای نافذ وی شمی  آحادی سخپ را استشماز 
شوق اسیت کیه حیافظ گزارشیگر      پ   به واسطه اداست اشاار او هو یجا یبهتر و برتر در جا یایشوق حافظ به دن 
بیه   ییی و م  یجیو  کمال پ   ایرداحد یآ  م فیبه توص ابد و هرگاه که فرصت  شود یفاضنه م نه برتر و مد یایدن پ ا

  یایی اح دن یر تویو  ه ی ارا ت به آ  و در نها تراهشاعر اح وضع موجود و اع ت بهتر خود نشا  اح عدز رضا  یایدن
 :دارد یآ  گاه که شاعر به وضوح اعالز م باشد، یکه مطنوب اوست م

 آخر آمد دوست دارا  را وه شد؟   یک یدوست     را وه شد             ارا   ن یبیاندر کس نم یار 
 (169حافظ، وا  )د                                                                                    

  کند یابراح م ش حمانه خو یاجتماع یاسیخود را نسبت به اوضاع س ح و صر یروا یب  ،یراه مستقگونه اعت پ ا و
دهید  در ا یپ فایای کالمیی،      د وا  حافظ شهری است که مجیال تجربیة آحادی و دموکراسیی را بیه خواننیده میی       

ها و نمادهای مسینط   با نشانه شود و امکا  باحی ساختارهای دو دطبی و متقابی شرع / عشق، و کفر/ ا ما  شکسته می
کاهید و   هنیری، اح سیتبری حبیا  دیدرت میی      ایای های ددرت فراه  میآ د  ا پ ف گفتما  ةو آحادساحی آنها اح سیطر

سیاحد و   بیند  حافظ برای مبارحه با ددرت مطنقه، عاقمی اح نو می میدانی اح کنمه و کالز برای تمر پ آحادی تدار  می
ا شیخ و داضی و صوفی را به واقش بکشد  رند گروه نامی است ناخوشا ند و کسی که بیرو  ت« رند»آدمی نو به ناز 

کشید و اح کرامیت و فایینت و صیدق و      شرعی و فرهنگی ح سته است، اما حافظ ونیدا  او را برمیی   های اح ارحش
د، دهرما  شیهر آحادی  شوند  رن گو د که شیخ و داضی و مفتی و سنطا  در برابرش حقیر می اش می راستی و یاکباحی

 است
 سری و سامانی   هاست در ا پ بی که گنج    همنشینی رندا  سری فرود آور               به
 (2حافظ، د )دوا                                                                                       
میدار و   انسیا   یهیا  شیه  اند افیت  اوسیت و ادرا  و در  یش و آحاداند یشناس انسا  گاه یبدو  شک رند حافظ تجن 

و عشق  یشناس وو  عرفا ، مذهب، انسا  یمیآ  مفاه یرند و همپا تیشخو قیحافظ تنها با در  عم خواهانه آحاد
 است  سریم یو وا  در د

که شاعر با شناور کرد  حبا  و ا هاز گیو ی و تنیادي ییرداحی کالمیش را       یابیحافظ درم وا  تامی در د یبا اندک   
ای شار عرفانی درو  شش  تا هشیت  اسیت، و نیه بیادة      در د وا  حافظ، نه آ  رمز کنیشه« باده»وند سو ه کرد  مثالً 

است؛ ه  بادة سنت شاری است، ه  بادة عرفانی و هی    ورانگوری، بنکه مفهومی است که میا  حقیقت و مجاح شنا
توا  به بافت فرهنگیی و گفتمیا  مشخویی     نما، ا هامی و وند سو ة حافظ را نمی بادة انگوری  بنابرا پ بیا  متنادي

خواره و ه  متد پ  اح ا پ جهت که شبیه سیخپ هییچ    محدود ساخت  سخپ او ه  سخپ عارف است و ه  رند می
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نخسیتیپ شیرط آحادی، تایادل    »حبا  غیب توصیفش کرده اند  شارش فرآ ندی اح تاادل نیروهاست و  کس نیست به
 نیروهاست 

 
 اح منظر حافظ یاجتماع-یاسیس ی  آحاد3.4

به حوحه شار بکشیاند   ندیب یدارد آنچه را که م یاست  او سا ش دورا  خو یاجتماع یاسیگزارشگر اوضاع س حافظ
در شیار حیافظ    یاجتماع یاسیتفاوت را دارد که اوضاع س پ دوره مشروطه ا یاجتماع یاسیبا شار س سه اما در مقا

 ک ی محیدود بیه    ییی دق پیاست و به هم خ تار واراوضاع در تماز اد یشمول ناگوار و جها  یکن تیاح ماه ینمودار
آ  که در حما  متودف شود تا مختوز به فنیا گیردد و    یب ستیخاص ن یاجتماع یاسیبرهه س ک  ا و  یخ مقطع تار

 پ ی که شیار شیاعرا  دوره مشیروطه اغنیب بیا ا      یشد  اوضاع اح دست دهد  در حاق یخود را با سپر یارحش هنر
شار حافظ است اما انسا  میورد نظیر او    یاح محورها یک به کار جها    یاعتنا یب دماای بزرگ مواجه است هرون

 یافراد انسیان  یاجتماع یاسیس ف اشاار خود وظا یجا یبرخوردار است  او در جا یو اجتماع یاسیس یها شه اح اند
طیرح   یموضوع به نوبه خود نیوع  پ و ا دهد یکه مربوط به عاق  ناسوت است مورد اشاره درار م عیوس یرا در سطح

هییا و  بیا ارحش  وسیته ییشیمول حافظ   و جهییا  یجهیان  یتیحیافظ و انتظیار اوسییت اح انسیا  در میاه     یاسی یتفکیر س 
 پ ی را در ا ش امپ و آسیا  ق عاشقانه است طر یو وو  رهرو عشق و یاکباح زدیست یم یغنط اجتماع یها باورداشت

 :داند یبال م ش خو یراه برا
   یباد آ  دل که با درد تو خواهد مرهم ش ر   خطاست           ش امپ و آسا یعشق باح ق طر در

 (470حافظ، وا  )د                                                                                                  
  او نسیبت بیه اغنیب    کنید  یاست که در جاماه خود مشاهده م یبه انحرافات« اعتراه»و  «ینف»در حال  وستهیی حافظ

 و    ماتره است  یفکر ،یتیترب ،ین د ،یاسیس ،یاجتماع ،یدر جاماه اع  اح اخالد موجود یها انحراف
او بیه   یاجتماع و نگاه متایاق  یدردها ا یشاعر در ب یجوشش درون یا حافظ که خود گو یاح شارها یادامه برخ در

 :شود یاست آورده م یحیاح هر شرح و توض احین یو اجتماع است و ب طیانسا ، مح
 

   اد فساد هزارا  هزار دارد  پ اح ا ح انقالب حمانه عجب مدار که ورخ               
 که وادف است که رفت تخت ج  بر باد   کجا رفتند                یکه آگه است که کاووس و ک   

 (101حافظ، وا  )د                                                                   
 باشد    پیدسمت اوضاع ون ره در دا  دادند               یبه کس ک هر  و خو  دل یجاز م  

 (161حافظ، وا  )د                                                                    
 عمر بر باد است    ادیباده که بن اریب   است             ادیکه دور امی سخت سست بن ایب  

 (37حافظ، وا  )د                                                            
 که کرد آگه ح دور روحگارز          قب جاز         بوس یشکرانه م پ به ا  

 (323حافظ، وا  )د                                                                       
 تا بر تو عرضه دارد احوال منک دارا       است بنگر                              یسکندر جاز م نه یآ 

 (5حافظ، وا  )د                                                                                                         
بوده اسیت و بیا    یحقوق بشر و اقبته حقوق شهروند یاست که عرفا  ما راهگشا پ ا د آ یباال بر م  یآنچه اح مفاه 

 ش اما در شارها د نما یم دیاح او دور و با یاجتماع ی آ  که حافظ در یندار و گفتار درونگراست و یرداختپ به مسا
حمیا  خیودش    یاسی یو س یاجتمیاع  ،ینی  د یها که او به جنبه رساند یم جهینت پ که ما را به ا کند یرا طرح م ین مسا

 روحگار خود است    یوضع اجتماع یتماز نما ی نه که حافظ، آ ستین دهییوش یتوجه داشته است و بر کس
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 یفری  عداقت ک5
 یتی یاستقرار عداقت در یهنیه گ  یا که بشر همواره رؤ  یاب  یدر م یزارساقه بشره پ وند خ به تار یاجماق ینگاه با

و  ق مویاد  ا یی کیرده سیپس بیه ب    یعداقت در حقوق بشر را بررسی  یدسمت ابتدا مانا پ را در سر داشته است در ا
    پرداحیو شار حافظ م شه واژه در اند پ ا  یمفاه

 
   بسامد عداقت در حقوق بشر5.1

است و به طور روشپ تر هر عمی آمرانیه   یو اجتماع یحقوق فرد پ اح ا انتی. ناظر به حفظ و صقتیدر حق عداقت
عادالنیه   ی. عمنی د جد یو انسا  شناس یباشد. ظاقمانه است  بر اساس مارفت شناس پ ادیحقوق بن پ که نادي ا یا

 ی. نهادهیا گیر  د یبشر باشد  اح سیو  یاساس وقاح حق انتیناظر به حفظ و ص یاست که منطبق بر اصول و دواعد کن
تیوا    یاعتبیار. می   پ کنند و به ا ع خود را بر حسب دواعد عادالنه توح یها مکنفند امکانات و توا  مند زین یاجتماع

 شود   یاح اصول عداقت محسوب م یمناصب اجتماع یهمگا  در تور یگفت: حق برابر
اراده  یهیا  آحاد پیتحقیق عیداقت. تی م    یظن  است و بیرا  ق مواد پ اح بارحتر یآحاد ی. استبداد و نفپ افزو  بر ا  

   شمار یاح اصول عداقت م زیرا ن یبود  همگا  در آحاد یرو. حق مساو پ است  اح ا یضرور یتحت دواعد کن
 ،یو عمیوم  یعداقت متساو از اال   بود  عدل و داد بر همگا  واضح و مبرهپ است و اح دد ی بد یوافر و ب تیاهم 

 تیی ه  عداقت است  وادا یتمد  انسان خ در تار یاصطالح حقود پ تر یم است  دد هیاجتماع أتیه یآرحو پ بهتر
عداقت بنا نهیاده شیده     ةو تماز عاق  و هر آنچه در اوست، بر یا ماناست یاست که جها  بدو  عدل، ب پیهم زیامر ن

 یبیوده کیه تحقیق آ  در یرتیو برگیزار      خ بشر در طول تار یآرحوها پ اح مهمتر یک  یفریعداقت ک یاست  بردرار
 و دفاع ممکپ خواهد شد یبر فراه  نمود  حق دادخواه یعادالنه مبتن یدادرس

 
   عداقت اح منظر حافظ5.2

اسیت کیه بیه واسیطه عشیق       یاح جمنه فرحانگا  عارف یاست  و یو عداقت خواه یو آحادگ یآحاد شگر ستا حافظ
اح عمیق   یامیر ناشی   پ ی اسیت؛ و ا  زا  گر ر دارد، اح ساقوس و ظواهر و تزو تیو حق یه کرامت انسانکه ب یسرشار

 نا یو مسیند نشی    هیاحرق قباسیا  دل سی   یخود یسیند  یاکار اح ر غ تأسف و در نده و نما دتیاخالص و صدق عق
 روحگار شاعر است  پیخود ب

 خ ادوار تیار  پ اح هوقنیا  تیر   یکی   یرا شناخت  عور حافظ به راست کارشیعور او و ی د شناخت حافظ با یبرا 
قبیاس   ر ی در ح ،یادشیار و طبقیات اجتمیاع    پ شکی گرفت و محروز تر ش دوز در  شش  جنبش دراو مهیبود  اح ن

شاار محروما  همه عورها  پ ا - یبرادرو  یو برابر یبا شاار عداقت اجتماع نا  جمع شدند  ا یش و درو یدنندر
 دهیگذشته، به تووف گراي اتیبا مطاقاه ادب ،یخود را به وجود آوردند و حافظ که در اوا  جوان یاسیس التیتشک –

و ممیدوحش   یحام نجو ابو اسحق ا خیاش، اح آ  جدا شد؛ و باد اح دتی شاه ش یقیحق تیبود، بادها با شناخت ماه
عناصر آگاه حما  خیود را   پ شتریبود که ب رومندیدر در  هشت  آ  ونا  ن ش   جنبش دراودیايگر ش به جنبش دراو

در دورا   یو حتی  ده جنبش گرو پ شاعرا  در  هشت  به ا پ دو تپ اح بزرگتر یحاکان دیدر بر گرفته بود حافظ و عب
شرافت مکرمت،  ،یدجوانمر»که به  یدگکردند صفت آحا یرا ینها  نم ش خو الت تما پ، مبارحاقد ریاستبداد ام اهیس

وند، اح جمنه : حیق   یاتیشده است، خود موجد صفات و خنق یو مان ری( تاب83، 1337)دهخدا،«یو مردم یوارستگ
 یدر فرد آحاده است  وه انسا  آحاده و عداقت خواه، همانگونه که تپ بیه یسیت   یو عداقت خواه یزیو ظن  ست یطنب
ندارد، همه ودت با ظنی    ر به صاحبا  حر و حور و تزو  یبندد و اعتنا یجها  دل نم ر یذفنا یدهد و به ددرتها ینم

به اسیتاباد   ا، و ر ر که به تزو یو ظاق  مخاقفت و اح محنت مظنوز و درد محروز، در غ  و رنج است و طبااً با کسان
بیا اقهیاز اح    -گمیا   یبی  -باشید،   زینمسنما   ،یفرد پیکند و مخووصاً اگر ون یو استثمار خنق مشغوقند، مبارحه م
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شیما )مسینمانا ( بیا ظاقمیا       د ی ( هرگیز نبا 113)هیود /    « وَقَا تَرْکَنُوا إِقَى اقَّذِ پَ ظَنَمُوا فَتَمَسَّیکُ ُ اقنَّیارُ   :» رینظ یات آ
 ودخ فهیرا وظ یزیو ظن  ست یآنا  در شما خواهد گرفت [عداقت خواه فریو گرنه آتش ک د، همدست و دوست شو

داند و در دنع و دمع ست  و مظاهر  یم ش اح دشر مظنوز و مستااف جاماه را عهده عهد خو یهوادارشمارد و  یم
و ماارف  ق سردفتر اهی راح و در حقا پ ا» راح،یمستطاب خواجه ش وا  در د یریبا س پ، کوشد بنابرا یآ  به جا  م

کیه او   پ ی (و بیا توجیه بیه ا   303، 1299)شوشیتری،   «ب ی رو  بیی مبرا اح ع یو ما  است و ا بیممتاح، که قسا  اقغ
 زیی و یره یزیو ست  سیت  یو عداقت خواه یعارف است و اصوالً نفس عرفا ، و سنو  در راه حق را، آحادگ یشاعر

کیالز و نکتیه    ین ریجزاقت و ش ثیکه او همانطور که اح ح   بر یم یاست، ی یایاح قواحز طب یو نامردم یاح کج رو
و  یاح شیکوهمند  یبزرگا  شار فارسی  ا یدر م ال،یصور خ  یبا و قطافت احساس و عاطفه و ح شه و عمق اند یدان

او کیه فرمیوده    یبیا  شار ح پ بر ا یاست وادا یموداد ش، هنر شاعر گاه برخوردار است و رفات یا یخاص  یواال
 است :

 
 تا سر حقف سخپ را به دن  شانه حدند           نقاب           شه کس وو حافظ نگشاد اح رخ اند 

 (184حافظ،  وا  )د                                                                                                  
 زیی انگ ش ممتاح و سیتا  یوهره ا زین یزیو وسات مشرب و ظن  ست یو عداقت خواه یاح قحاظ آحادگ یو پیهمچن

 را اح برکت دوقت درآ  به دست آورده : سینف ه سرما پ دارد و به گفته خود خواجه، او ا
 
 با اوست     بس روح مکرز ش حا  که بخشا      دارش                 یحافظ اح ماتقدا  است گرام 

 (57حافظ، وا  )د                                                                                                
و  یاجتمیاع  یهیا  شیه  و اند یو عداقت خواه یحافظ، که ضمناً الحمه روح آحادگ یجها  فکر گر د یها یژگ و اح

 ر ی و صاحبا  حور و تزو اکار ستمگرا  ر هیاست که عن یو نستوه یمبارحه دايم ا  یزیهست، ظن  ست زیاو ن یاخالد
 است  یدر شارش متجن رات،یتاب پ رت فیمقدس به صور گوناگو  و در قط کاریی پ کند و باحتاب ا یم

و  یسرکشی  ،یتجیاوح، فیزو  طنبی    ،یکه تاد یبغ» یرا آنگونه که در کتب قغت آمده است، به ماان« ظن »اگر واژه    
 یعییپ اقحییق اقیی یوییو : تایید یمیخییدا و مفییاه ریییجییور، عییدوا ، عبییادت غ داد،ییی: حور، با ییاسییت  یگمراهیی
کنمه، شامی همه رذايی و ارتکیاب   ع ا یو آ  را به مان   ری( در نظر گ18، 1337()دهخدا،554، 1381مایپ،«)اقباطی

در  ،یمایان  پ ی ا یمظاهر تمام راح،یخواجه ش ینیکه در جها  ب   بر یم یی  ،یدانب یو عقن یشرع یو مناه ح دبا هیکن
 ه آنا  کیه اح سیرما   ژه بو -مردز محروز مستااف هستند یکه سد راه حق و عداقت و مانع ترد یکسان هیاعتراه عن

 یتجن -ند جو یسود م ش خو ینفسان الیام یو ارضا یویبه جاه و جالل دن یابیو نفاق به منظور دست ا ساقوس و ر
برا  انتقادات سیاحنده و   غیو شجاع  قبه ت ح است صر یمنتقد یکند حافظ در مبارحه ظن  و ظاق ، و عداقت خواه یم

و دقیق خیود    هیجامه کیس سی  »و  د مان یبه ناحق نم ییو م د گو یگاه بد نم چیکه ه -عارف آحاده پ داطع ا پیبراه
و  د ی نما یمی  یمارف یبزرگ و نابخشودن یرا اح مظاهر کفر و جرايم  یخودرأ و ینیکه خودب -کند و او  ینم« احرق

 اعتقاد دارد که:
   یو خودرأ ینیمذهب خودب پ کفر است در ا                    ستین یخود در عاق  رند یخود و رأ فکر

 (493حافظ،  وا  )د                                                                                                     
ضید   یها یش ها و مونحت اند یب ها، عواز فر یفزو  طنب مال را یا ت و حر پ است که د یاکاران متوجه ر شتریب

اسیت   پ دهند  ا یعواز اقناس درار م قیتحم نهیو وس ر را داز تزو یکنند و درآ  و مقدسات مذهب یم ش خو یمردم
دايیی اسیت،    یو کیالز اقهی   پ ی د یکیه بیرا   یاحترام زهیانگکه اح سَرِ درد و به    نگر یموارد، او را م یاریکه در بس
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 یمتوجیه می   شا  باطپ را به کجرو هیبخش، ظاهر ساحا  س یاریهش انه آورد و با تاح یدادخواهانه را بر م  یادها فر
 کند 

 مکپ وو  دگرا  درآ  را   ر داز تزو                      یکپ و خوش باش وق یخور و رند یحافظا م 
 (9حافظ، وا  )د                                                                          

 :د سرایم ش حمانه خو  یا ر ا یحاهدا  و صوف ق در نکوهش و رد و انکار طر و
 رو و ب نداحیب نهیخرده یشم پ حافظ اخواهد سوخت              پ خرمپ د ا آتش حهد و ر 

 (407حافظ، وا  )د                                                                                
 :پیهمچن و
 مکر با فنک حقه باح کرد ادیبن            نهاد داز و سر حقه باح کرد                    یصوف 

                                                                                                                                     
 (133حافظ، وا  )د
عیداقت   از ی اال   بود  عدل و داد بر همگیا  واضیح و مبیرهپ اسیت و اح دید      ی بد یوافر و ب تیاهم  یافت یس در 

هی    یتمید  انسیان   خ در تیار  یاصطالح حقود پ تر یم است  دد هیاجتماع أتیه یآرحو پ بهتر ،یو عموم یمتساو
  یة آنچه در اوست، بر یاو تماز عاق  و هر  ماناست یاست که جها  بدو  عدل، ب پیهم زیامر ن تیعداقت است  وادا

 عداقت بنا نهاده شده است
 
 خوش باش که ظاق  نبرد بار به منزل  بر منهج عدل است                     کسره  یدور فنک 

                                                                                                                                     
 (304حافظ، وا  )د

برتیر و بهتیر    یعداقت اح منظر یگذاشت و حت یایا یا ةبه ماامن توا  ینم یعوض چیکه عداقت را با ه ستین ید ترد
 ساعت عداقت بهتر اح هزار سال عبادت است  ک اح بزرگا  ماتقدند  یاریکه بس یاح عبادت است؛ به نحو

 
 که در او داد کند یساعت عمر ک ددر      شاه را به بُوَد اح طاعت صد ساقه و حهد               

                                                                                                                                    
 (190حافظ، وا  )د
  محتوز اسیت کیه   شود یمحقّق م یعداقت و دادگر یاجرا  ةدر جوامع ه  در سا تیامن جاد ها و ا حکومت یدار یا 

  ماند یم ادگار گنبد دوّار به  پ نامش در ا رود، یم ایدن پ و دادگر، اگروه جسمش اح ا آورد یم یماندگار ،یدادگر
 شود: یدر شار حافظ مشهود است که در ادامه به آ  اشاره م زیامر ن پ ا 
 داند      یاگر دادگستر رد،یجها  بگ  به دد و وهره هر آ  کس شاه خوبا  شد                    
 دارد      یگدا ه که به همسا ییادشاه              اح عداقت نبود دور گرش یرسد حال        
 تو غرده به خو  وو القه باد اهیدشمپ دل س   باد                    اقهیدادگرا تو را فنک جرعه کش ی 
 ستین یکه دادخواه یبر سر راه ستیکه ن    یادشاه کشور حسپ                  یرو ا دهیعنا  کش 
    دیدادخواه رس اد کمال عدل به فر   ظفر نقاب انداخت                 یجمال بخت ح رو 
 

 حافظ : وا  اح واژه ها در د یبرخ یماان ی  بررس5.3
 

 واژه محتسب )اح نظر حافظ( : ی  بررس5.3.1
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وجیود داشیته کیه     یگیر  در کنار محاک  شرع، سیاحما  د  را ، و در جاماه ا یاسالم یدر کشورها ،یدرو  وسط در
حتسیاب بیوده اسیت و    ا ا ی داد و نیامش حسیبه    یاح منکر را انجاز می  یمرادبت و نظارت امر به ماروف و نه فهیوظ

گفتپ امر به مایروف و عمیی کیرد  بیه      ر گونه هر جا که ت پ گفته اند بد یمحتسب م ا حسبه  یمسئول آ  را واق
عبارت بیوده   ف وظا پ ا پ آمده است مه  تر یو مداخنه محتسب الحز م ف شده انجاز وظا یم یمنکر ظاهر و عنن

حجاب حنیا  و عیدز گفتگیو و     ت رعا ،یز تظاهر به روحه خوارجماه، عد یاست اح مرادبت در حسپ انجاز نماحها
مبیارحه بیا    ا ،یمستا ، دمارباحا ، ماتادا  به مواد مخدر، روسیپ  خوارا ،یباحداشت م ابر،با مردا  در ما شا  مااشرت ا
او بویورت   ب داشته و تأد ب جنبه تأد شتریو احتکار و تقنب در کسب  عمی محتسب ب یو گرا  فروش یک  فروش

و حنیا  بیه عشیرت و     ردا که در آ  م یا یمهمان ا اجتماع  ییو انجاز حدود بوده است  محتسب اگر به تشک ر تاز
به  رمجاحیو حرمت خانه و ممنوع بود  ورود غ   اعتنا به موو  بود  حر یبُرد ب یم یمشغول او بوده اند ی یشادمان

کیرد    یمی  ر ی تاز ا ی حد  یرا حد می  خوارا یشکست و م یآ  را م تاف  یشد  اگر خمره شراب م یآ ، وارد خانه م
 ا ی اند به صاحب آ  کیاخ   ده د یم یشده و اگر عمی به منکر یشاها  م یها خوارد کا ینوشته اند که محتسبا  حت

گیذار آل مظفیر در وهیی     ا یی بن پ مبارحاقید  ریی که ام پ کرده اند با توجه به ا یاخطار م یداده و حت یخانه هشدار م
را بر انداخت و خود بر مسند دیدرت   نجو و ارتکاب انواع گناها  توبه کرد و وو  خاندا  آل ا یخوارگیاح م یساقگ

و  یداضی  ف وظا یمحتسب شهر را خود به شخوه به عهده گرفت و حت ف حد انجاز وظا هیتک راحیو حکومت در ش
حک  و خیود   یبود خود عهده دار شد  خود صدور حک  و خود اجرامحتسب جدا  ف که اح وظا زیحاک  شرع را ن

فرحندا  خیود   نهییرداخت  به حق، بوس یتأسف ا  ریأبت پ بدو  احساس کووکتر ختپ به حد و گرد  حد  و خو  ر
 ،یدقی  پیآ  سینگ  نهیداد تیا بوسی   یققب به دست حیافظ حربیه ا   پ و ا افت ققب محتسب  راحیو مردز نکته سنج ش

را  ارانش ی محتسیب و   یو دکانیدار  یب و مردز فر یاکار و ر ر و مه  تر اح همه تزو یز خونر ،یسواد یب ،یرحمیب
روحگیارش باشید و کوبنیده تیر اح همیه       خ دار صیادق تیار   نیه یآي زیی ن شا  اعمال ا د یکش ر به توو درانتقاد کند و 

حافظ هرگیز نیاز او    یمحتسب سخپ گفته است )محتسب( با شدت و ددرت حکومت کرده وق یآنجاست که اح رند
 است  افته انتقاد و رسوا ساختنش  یبرا یرا به حبا  نرانده بنکه ققب محتسب را ابزار

 
 دانو  نخواهد شد یافسانه ب پ که ساحشرع اح ا بخش            یدف و ن اد خدا را محتسب ما را به فر    

 
 یدر دیاموس  او شیرع بی    سیت یحرف ها بدهکار ن پ است باورمند و و متاهد و ماتقد گوشش به ا یمحتسب فرد  

 یحافظ در درو  خطوط درمز و ممنوعه و در باا  یقرحد  وق یم  یا مکدر و عرش کبر ات شر نه یآ شودیدانو  م
 یا ی و ر ب شناسد  و اح ر یم یبه خوب اجرز خود ر یو محنسب را مالدات کرده شرکا یو مفت خیاح خنوتگاه ها ش

 : د گو یم یخاطر خطاب به ساد تیآگاه است قذا با امن یققمه شبهه خوار بخوب ا یآنا  و صوف
همه  یبنگر کی  نو محتسب                                                     وو یو حافظ و مفت خیخور که ش یم      

 کنند یم ر تزو
اح دافنه عقب نمانده بهار توبه شکپ او را ه  وسوسه کرده  زیبر آتش دارد و اون یکه ابپ اقودت است دست زین یصوف

خوارا  ، سبو بیه   یمخف یخ  نشانده  است او ه  محتسب را در نها  گاه ها یو به یا دهیکش رو یخانقاه ب ه اح حاو
 و سرخوش مشاهده کرده است  به کف اقهیدوش و ی

 
 کشد به دوش یکه سبو م دمحتسب تا د                      خ  نشست     یح کنج صوماه در یا  یصوف 
 
 اند: ده احواالت د پیرا در هم گر همد انت و د پ د پیدروغ ا یمدع یهمگ ستین  یسابقه  یکار ،کار ب 
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 به دوش دیکش یاماز شهر که سجاده م             بردند             یدوشش به دوش م کدهیم یح کو 
 
رود و حکومت دهیر و   یم شیاست و بر وفق مراد ی یدگیدر حال اح ه  یاش راحیش یو اجتماع یاسیاوضاع س رایاخ 

 یاح دور سوسیو می   دیسقوط درار گرفته است و روحنه ام یبیوفتور و سراش در موضع ضاف ین مبارحاقد ریغاب ام
 حند 

کیرده و محتسیب و    دایی ندارد او جسیارت ی  یوحشت زیترسد اح قوز  و سرحنش عواز ن ینه تنها اح محتسب نم حافظ
   ستیاح آنا  ساخته ن یکار یاند وق افته  یاو آگاه ینهان شیعپ اقمنکر اح ع ا یآمرا  بماروف و ناه

 
 دانست ینهان شیع پ در ا زیمحتسب ن                  ش عواز اند یشد اکنو  که ح ابنا آ 

  
 : د آ یبر نم یکار زیاح اوضاع مطنع شده اح دست او ن زین یدرست است شاه غاح راحیرند ش حدس

 
 محتسب و شحنه  یادشه دانست یوه جا        ا                   ینه  د یحافظ و ساغر کش ث حد 
 
محتسب است و هی  او و هی  آصیف دورا      یو تحت فرمانده اریساحما  حسبه در اخت  یاح عناصر اجرا زیشحنه ن 

 رنگ باخت است: زیددرت آنا  ن یحافظ  مطنع هستند وق ی( اح عشق و عاشق ریام ر )وح
 
 ه  زین ما یواصف منک سن          محتسب داند که حافظ عاشق است                     
 
آنیا  بیه    یدعوت هیا  یابر شده است کس یب زیو امر به ماروف ها ن شتریو ب شتریب راحیشهامت و جسارت حندا  ش 

 :د گو یرندا  آشکارا م یکند   سخنگو یتر  و توبه را گوش نم
 
 کن  یکار ها کمتر م پ محتسب داند که مپ ا   مپ نه آ  رندز که تر  شاهد و ساغر کن               
  

 یاسیت کیه بیرا    دهیرسی   یر محتسب به جارسد کا یبگوش م  یحده شده است نجواها تیحاکم  نهیرد بر س دست
و دار اقحسیبه   ددارالحکومیه یدوان شیه  شود  فساد در اعماق جا  حکومت ر یمجوح کار صادر م یشرع یاعمال مناف

 اش به داراقفجور مبدل شده است   
 کرد یشد بر محتسب و کار به دستور   کرد                     یدوستا  دختر رح توبه ح مستور    

 کرد یکه ورا دور فا  به حر د تابگو                             دیآمد احیرده به مجنس عردش یا  کن  
 
ننید  در کیار   ک یاست فرصت طنبا  رنگ عیوه می   ا  دار اقحکومه رو به یا یها یریخبرها خوش است سخت گ 

رسید دختیر رح اح نهانخانیه بیدر آمیده  و اح       ینوشانوش به گیوش می   یاهویحاصی شده است  ه ش دختر رح گشا
 است  یبیکند، روحگار عج یمحتسب یروانه کار)جواح کسب( مطاقبه م

ارعیاب و   یحسیبه غافیی کیرده و در فایا     یرا اح کاراصین  تیعمال حاکم ر و تزو ا اعتقادات به ر یفساد و آقودگ 
 آراز تر شده است    یددر د تهد
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 محتسب باده بده والتخف است مست ر    خبر حاهدا  نقش به خوا  و التقی                    یب 
 
  ا و محتسب مست اح باده ر ش حاهدا  غرق در احوال حو 
 
 ه  زیسنطا  ن یغو ار بنکه اح                         اریب ینترسد م یعاشق اح داض 
  
انیداحادو سینگ را بیا     یشکند  سنگ به جاز م یخورد و نمکدا  م یاو متاهد به حفظ منافع حکومت است نمک م 

تواز بیا طنیز و    یکند طنب یو حق خود را اح سنطا  مطاقبه معرصه بر حافظ تنگ شده است  ی وقستین یجاز مناسبت
   به مطا

  
 یوح محتسب گواه  یح بنده دعو نک ا    است جام            یته ییادشاها کز م ست عمر

 
گر ونانچه یادشاه حرما  و خمیار صید   عادل تر اح محتسب  ا یاو خود محتسب است وه گواه یادعا پ شاهد بر ا 

 شبه او را باور ندارد اح محتسب بپرسد که مورد اعتماد و وبوق حکومت است وگونه؟
 ا  ی کیرده اسیت و یا   فیتوصی  پیون پ خوش ا یرا در آ  روح ها راحیش یاسیهوش ربا اوضاع س یحافظ در غزق  

 دهد   یسا  خاتمه م پ را بد ین سرنوشت شوز محتسب مبارحاقد
  
 بنوش ریدق یکه دور شاه شجاع است م مژده بگوش              دهیرس ب یسحر ح هاتف غ 
 هزارگونه سخپ در دها  و قب خاموش  رفتند               یشدآنکه اهی نظر برکناره م 
 حد جوش یم نهیس گ که اح نهفتپ آ  د     ها           ت آ  حکا   یبوورت ونگ بگو 
 ببانگ نوشانوش  یبنوش ار  یبرو          ورده                   ترس محتسب خ یشراب حانگ 
 به دوش دیکش یاماز شهر که سجاده م     بردند                یدوشش بدوش م کدهیم یکو ح
 مکپ به فسق مباهات و حهده  مفروش           راه نجات                     کن  به  رتیدال دالقت خ 
 
 

 در شار حافظ «ر تاز» واژه  ی  بررس5.3.2
  
 کنند یم ر باده که تاز د ینها  خور    کنند                     یم ر که ونگ و عود وه تقر یدان 
 
مزبور مطنع بیوده و عمیداً و بیا صیراحت      ق با وسات اطالعات و درس درآ  و کشف کشاف اح حقا راحیخواجه ش 

را  یکنندگا  حکومت، گما  دارند که حد شرع ر گروه تاز« کنند یم ر باده که تاز د ینها  خور»کامی گفته است : 
اطالع بوده و هشتاد ضربه شیالق را   یخبر و ب یب ق ب نسخه بردار که اح حقاکات ک  یگذارند وق یبه مرحنه اجرا م

 یحافظ و حفیظ آبیرو   یرا غنط ینداشته و به خاطر گی رو «ر تاز»دانسته است کنمه  یمسن  م یبه عنوا  حد شرع
 آ  نوشته است:

آورده  د ی فیات نُسَیخ را ید  شیده اسیت اختال   س و بادها کیه نسیخه او رونیو   « کنند یم ریباده که تکف د خور ینها »
 (8،ش  1367است )بهبودی، 
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 عداقت در شار حافظ ق اح مواد یبرخ ی   بررس5.4
 دادیب یو نف ی  ک  آحار5.4.1

شده است  جنیگ   دیو بر آنها تاک هیحقوق بشر بدانها توص هیاست که در اعالم یانسان یتماز ارحش ها ادیعداقت، بن 
  یاسیت و میردز آحار   یعیداقت  یب کسره غاقب آنها  رد، یذ یخانما  سوح ه  که به ناز تحقق عداقت صورت م یها

بنکیه   ست؛ین «شیب»در برابر  ب،یترک پ در ا «ک »  «یک  آحار»موسوز به  یهست در فرهنگ و ادب فارس یاصطالح
بیه   هیبیه آ ، توصی   هیاسیت و توصی   یرانی  ق امردز اساس اخال احرد یو ن «یآحار یب» یان کننده است  یمنف شوندیی

  یتحقق و گسترش عداقت است و تحقق تماز حقوق انسان
 
 است   یدر ک  آحار د جاو یکه رستگار  و خت  کپ حافظ           احاریدقش به ناقه م 
 

کی    ،یبیا ناقیه و حار   یآحرد  دل کس یمانا که هرگونه آحرد ، حت پ بر ا   « احاریدقش به ناقه م» تیحافظ در ب دیتاک
دهید کیه    یاح هرگونه آحرد  و آحار داد  است، نشا  م زیدر گرو یره د جاو یاست و رستگار یو مردز آحار یآحار

اح ظنی  و   یاست آکنده اح عدل و داد و ته  یایاست، دن یران ادر فرهنگ  یآرمان یایحافظ که همانا دن یآرمان یایدن
 ،یران و فنسفه ا یران است  اساس فرهنگ ا یمهرورح یرسد  الحمه ک  آحار یکه در آ  هر کس به حق خود م دادیب

است، ه  ابزار مارفت و هی  میادر    یهست ادیاست؛ عشق، ه  بن یاست، عشق و مهرورح یو عرفان یکه فنسفه اشراد
  ی فاا

 :نجا ا و
 ستین یگناه پ اح ا ریما غ ات که در شر               کپ یآحار و هر وه خواه یدر ی مباش

 
و  ابید   یعداقت، تحقق م ابد امر تحقق  پ است و اگر ا یگنج ساادت و عداقت، همانا ک  آحار دینگاه حافظ، کن در

و  تیی و انتخاب باور گرفته تیا حیق ماقک   یرسد  اح حق آحاد یبه حق خود م د، با تحقق عداقت، هر کس، ونانکه با
کنید تیا اح    یدر گنستا  واز می  ،یو حکمت، ساد خپبنند اح استاد س یسبب که حافظ موراع پیحقوق  به هم ر سا

 د را سپاس گو یخدا ،یبابت نداشتپ حور مردز آحار
 ندارز   یکه حور مردز آحار    شکر          یخود دارز بس یمپ اح باحو  
 

را سیت    زادیی و منحور بیه فیرد آدم   یو گناه اصن گذارد یمورد به اصطالح، سنگ تماز م پ فوق در ا اتیدر اب حافظ
  کند یم یتنق
 کند یم هیو خوومت توص یو اعراه اح دشمن یو دوست یرخواهیحافظ به خ گر د یسو اح

        
 شمار آرد  یبرکپ که رنج ب ینهال دشمن بنشا  که کاز دل به بارآرد            یدرخت دوست 
 
 :      گر د یدر جا ا  و
     ارا فرصت شمار  ارا   یبه جا یکین ده روحه مهر گردو  افسانه است و افسو                 
 را     نوایب ش کپ درو یتفقد یروح   احب کرامت شکرانه سالمت              ص یا  
 با دوستا  مروت با دشمنا  مدارا     دو حرف است               پ ا ریتفس یتیدو گ ش آسا  
 

 افظ ح شه در اند ییوش بی  ع5.4.2
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انسیا  را   نکیه  انسا  ها نشیا  دهید و او عیالوه بیر ا     یبرا یکند راه نجات یم یهمواره سا یراحیشاعر بزرگ ش پ ا
کنید تیا بیا سیاخت دو      یمی  یکنید او سیا   یکرا  عنیوا  می   یو ب یتناه ال یداند، بشر را موجود یگنه کار م یفرد

همیانطور کیه امیاز     د، ی را بگو یاخالدی  یهیا  هموارد را در تقابی دیرار دهید و آمیوح    پ ا رمغا ،یحاهد و ی تیشخو
شیبانگاه را در   یاگیر انسیان  » ند فرما یم ش اح اصحاب خو یک گهربار به  یاقسالز( در کالم هی)عن یعن پیراقمومنیام

 یآموحه اخالدی  پ ا ،«یتو ندان یوقاو شبانه توبه کرده باشد  د گناه نگاه نکپ ورا که شا د به او به د ،ید حال گناه د
   یخوان یاشاارش م وا  در د اریرا حافظ بس

را ندارنید و حاهید    گر آورد و انسا  ها توا  دااوت همید  یرا م یاخالد یآموحه ها زیحافظ در برابر آ  گناها  ن  
  ستین نگونه ا رمغا یکند اما ی یحافط به شدت دااوت م وا  د
 
 که گناه دگرا  بر تو نخواهند نوشت                     سرشت       زهیحاهد یاک یرندا  مکپ ا بیع

 آ  درود عادبت کار که کشت یهر کس           و گر بد تو برو خود را باش            ک یاگر ن مپ
 
  حایرت  زنید یکیرد  بپره  یانسیا  هیا اح داور   د ماناست که با  پ حافظ بد یدر نظاز اخالد« را باش برو خود تو»

 کند:  یاشاره م گر د یدر جا یراحیحافظ ش
   
  یرق نکنو دقق خود اح هیجامه کس س                    یبه ناحق نکن ییبد و م   یما نگو 
 است: پیون و
 است    «پیاقکاتب کراز»حسابش با        که بدگو رفت و جا  برد؟                 یتو یندار 
 
 :نجا در ا و
 ادرا  انداح    نه یدر آ شیدود آه                  د ند بیکه به جز ع پیآ  حاهد خود ب ارب   
 :پیهمچن و
 شکپ دارز      ما یی یدق مانه،یکه مپ در تر  ی                     خانهیح م ب یفرحانه مکپ ع ریی یاال ا  
 

 کند یم یتنق« راه نجات»که آ  را به منزقه  ست ا به درجه ییوش بیاح نظر حافظ حرمت و منزقت ع مختور
 

   د ییوش بیو گفت: ع یبخواست جاز م      راه نجات؟            ستیگفت  که و کدهیم ریی به
 
دارد  ح او اشاره صر یمغا  و خطایوش ریتوسط ی گرا  د بیفوق حافظ بارها به سریوش گذاشتپ بر ع اتیکه در اب 

 ق ی طر کیده یم ریی اح ی دارد یمی  ا یی اعتقاد راسخ دارد که ب یمقوقه نغز و اخالق عمن پ دل ما ونا  به ا و خواجه ناح 
و سیتار   ا یآدم وبیدر جواب حافظ سریوش گذاشتپ بر ع ریو ی ست؟یاست که و دهیرا یرس ینجات و راه رستگار
 دانسته است  یبه کمال و رستگار د یبود  را تنها راه رس

 
 :یریگ جهی  نت6

و  یریی گ آسیا   زیی و مساوات و ن یبرابر ،یبرادر ،یطنب عداقت ،یزیاح ظن  ست یا زهیحقوق بشر، آم یجهان هیاعالم در
 شیه  شود  با مطاقایه و شیناخت اند   یم افت مقوالت، پ ا یاح تمام  یردیا زیحافظ ن وا  که در د شود یم ده مدارا د

کیه   سیت ین دهیاست و یوش یو عداقت خواه یو آحادگ یادآح شگر در مجموع ستا یکه و  یابیدرم یحافظ به روشن
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اح اوضاع حمانیه و تیالش    یبه وضع موجود، آگاه یروا یو ب  یطانه و طنز و اعتراه مستق  یا و حهد ر ا مبارحه با ر
  ند آ یحافظ به شمار م یش آحاداند یاصن یبهتر و برتر اح مبان  یایبه دن د یرس یبرا

 ا  و دریا  یحافظ جستجو کن شه را در اند یا و اصول مه  حقوق بشر امروحجستار تالش بر آ  بود که مبن پ در ا 
در یرتیو عیداقت و    یروحگار خود و کرامت انسان یو اجتماع یاسیمسايی س ا یبه ب یرک که حافظ به ح  یافت در کین

را شکی داده است  انس گرفتپ  یحقوق بشر یاصن وودهاست که امروحه شاق یزیهما  و پ یرداخته است و ا یآحاد
 که: پروراندیم شیاح ی شیاعتقاد را ب پ ما ا ی شه او، در اند یش آحاداند شتریبا حافظ و در  هروه ب

 بر نفس دقکش و قطف سخنش     پ آفر  مارفت است                   اقغزل تیحافظ همه ب شار
 
 
 اجع:  مر7

و  یمطاقایات عنمی   یمحمد موحد،تهرا :موسسیه نهادگیذار   ،ترجمهی،وهار مقاقه درباره آحاد1382 ا زا پ،آی( برقاقف
 ا گو ییژوهش

 انتشار،اول ی:شرکت سهامشمندا ،تهرا  ،حقوق بشر اح منظر اند1380( بسته نگار،محمد ب
 8ینج ، شماره  ی،سریفرهنگ ها ی، ک"کنند یم ر ،      که تاز1367محمدبادر  ،ی( بهبودپ
 611-607،ص12-8،شماره13ز،دوره ینده،یا آ ه ،نشری خطایوش1366  حیا ،مسی( بهرامت
 یو فکر ی،تهرا :انتشارات عنم2و1،جند1363ابپ خندو   خ   تار،محمدیگناباد پ (یروث
  و صورت شار حافظ،تهرا :سخپ یدر مان ی:تامنا ،گمشده قب در1382 یا ،تق ( یورنامدارج
  یآ ،تهرا :نشر ن خچه حقوق بشر و تار یجهان هی،اعالم1377 نده،محمدجافر ( یوچ
  شاهیعن یرهبر،تهرا :انتشارات صف بی:به کوشش خطوا  ،د1369محمد  پ ( حافظ،شمس اقدح
 یگرا  تهرا :انتشارات جهاد دانشگاه شه اند دگاه اح د یو اجتماع یاسیس یها یآحاد1374 یدهادی،سی( حايرخ
 دشوار حافظ،تهرا :سروش  اتیو اب یدیکن  ی،شرح اقفاظ،اعالز،مفاه1387 پ ،بهااقدی( خرمشاهد
  تهرا :موسسه انتشارات و واپ دانشگاه تهرا  4قغت نامه جند1373اکبر  ی( دهخدا،عنذ
  تهرا :نشر نور شه ،حافظ اند1371 ی،موظفیمی( رحر
 تهرا : نشر شهر دانش ک ، ،حقوق بشر در جها  مااصر، دفتر 1389محمد  دیس ،یفاطم دیس ی( دارح
   ( درآ  کرژ

 24شه،شماره ،عداقت و حقوق بشر،فوننامه باحتاب اند1389 ا،ناصری( دربا  نس
 :دطره ،تهرا یو باير شناس یباشناس ح ه غزل حافظ بر یا ستی:گزارش برمغا  ،د1375 پ اقد رجاللی،می( کزاحش


