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1. Introduction 

Comparative literature is a new branch in literary research, which 

has an unbreakable bond with topics like literary criticism, textual 

criticism, and investigation of the purpose of speech in the prominent 

works of different nations. This phenomenon was put forth almost two 

centuries ago in France which was then followed by Germany, Japan, 

and the United States of America. This kind of research was 

conducted in Iran in the 14th century A.H. for the first time, when the 

University of Tehran was founded. Different articles and works in 

various fields such as epic, mystical, lyrical, were published in the 

form of poetry or prose in Persian, Arabic, French, English and other 

languages. Comparative research is of paramount importance since the 

authors and audience of such works would get a deeper cultural 

understanding, and as a result of the expansion of such research, 

different morals such as conciliation, and peace, restraint from bigotry 

and prejudice would govern sociocultural relations. Therefore, 

considering the present status of our planet and its military and 

political challenges, contrastive works can help bring cultures and 

nations closer together and establish permanent peace. 
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2. Methodology 

The present study has tried to contrastively investigate several 

fundamental lines of thought between Hafiz and Tolle based on the 

theory of ‘peak experience’ and according to the different readings of 

Hafiz’s poems and Tolle’s works and the similarities of thought 

between them. 

 
3. Discussion 

 The Divan of Hafiz is certainly one of the most cryptic written 

world heritages. The more one dives into it, the more unknown 

aspects will emerge. This is, in fact, a kind of text in which the fate of 

man is reflected. The eloquence and the style of the text attracts 

different types of audience. Hafiz has always had a certain place in the 

minds of all Persians as well as other literary readers in such a way 

that those who read Hafiz try to look for themselves in his Divan. This 

splendid literary text has great capacity for comparative research, a 

fact which has resulted in writing many books and articles in this 

regard. On the other side, the prominent German writer, Eckhart Tolle, 

who, as a result of a spiritual evolution, has found acuity and new 

knowledge about himself as well as the world, and who has also 

created concise works which have been translated into other languages 

and attracted much audience around the world, has thoughts and 

perspectives similar to those of Hafiz. The present study, therefore, 

has tried to contrastively investigate and analyze the concise sayings 

of Hafiz and Tolle based on the theory of peak experience which some 

people have gone through and found new knowledge perspectives. 

Among the similar topics in Hafiz’s poems and Tolle’s works, adoring 

or worshiping the nature, conciliation and tolerance, self-denial, 

transient turns of the universe, and living in the moment have been 

investigated in the present research. This study has tried to prove, 

through peak experience theory, that the two intellectuals have had 

similar viewpoints towards the phenomenon of existence and 

knowledge of oneself despite the different times they were in. 

 
4. Conclusion 

Hafiz wrote about the ups and downs of man’s fate and his desires 

and limitations in an intellectual way.  One of the most fundamental 

thoughts of Hafiz was his love of man and his open-mindedness 

towards man’s freedom. By adoring or worshiping the beauties of 
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nature, and also by looking thoughtfully at those beauties, Hafiz tried 

to change the man’s mind and knowledge, and draw up a new plan to 

make a man in possession of tolerance and conciliation. In a similar 

fashion, Tolle tells of a new land and highlights the purification of 

thought or catharsis. The two intellectual have tried to sketch a new 

plan based on munificence, respect, and friendship of all mankind. It 

seems that humanism, gentility, and respecting others’ rights 

irrespective of the race, color, religion, etc., has been one fundamental 

concern of Hafiz and Tolle. Based on the relationship between self-

actualized people and peak experience, and based on the findings of 

the present study, Hafiz and Tolle have reached high levels of acuity 

and self-knowledge as two philanthropic intellectuals and have 

expressed their personal experience in the form of concise, 

meaningful, and wise sayings and poems. The concise poems of Hafiz 

which are also referred to a ‘subtle-poems’ can be compared to those 

of Tolle which are known as “sutras”. The common message of 

Hafiz’s poems and Tolle’s sayings is reaching inner peace, self-

acceptance, and reconciling oneself and the universe. 
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 تطبیقی ادبیّات نشریۀ

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1400تابستان و بهار، مچهارو  بیستشمارة  ،سیزدهمسال 
 

 تجربۀ اوج ۀیحافظ و اکهارت تله با توجه به نظر هاییشیاندهمگون
  2 ینیالد نیاحسان ز ؛1 )نویسنده مسئول (فرهمند تننییرو

 چکیده

ه آن ب تطبیقی است که در هایادبی، پژوهش جستارهای های نوظهوراز شاخه یکی

یشی، اندهای میراث مکتوب ملل گوناگون، بر مبنای اثرپذیری، اثرگذاری یا همگونهمانندی

بحث مشود. دیوان حافظ از زوایای گوناگون ارزش مطالعه دارد. این متن، در توجه می

ری اثرگذا وهای اروپایی اشعار حافظ به زبان در است. ترجمةگرانق اثری ،های تطبیقیپژوهش

ظ به حاف اسانحافظ از طریق ترجمة اشعارش بر اندیشة شاعران و نویسندگان جهان، توجه خاورشن

قی ی تطبیهاهای شاعران و نویسندگان غربی و حافظ، ضرورت توجه به پژوهشاندیشیو همگون

خصیت و ش تجربة اوج  ر این پژوهش، با توجه به نظریةسازد. درا در این زمینه، آشکار می

ة ی، لحظستایهای حافظ و اکهارت تله در مباحث طبیعتاندیشیهمانندشکوفا، های خودانسان

ده شرسی و تحلیل ای تطبیقی، برگونههستی،  به هایچرخه ناپایداری و تسامح اکنون، تساهل و

جه به وم توفظ و تله بر مبنای تساهل، پذیرش و لزشناسانة حااست. زاویة دید و نگرش هستی

گزیر عمر، نا ذرمندی از گتوجه به لحظة اکنون و بهره زیبایی و تقدّس طبیعت، استوار شده است.

 است.های همگون حافظ و تله، با تمرکز بر هوشیاری حواس، از دیگرگزاره

 اندیشی.وج، همگونحافظ، اکهارت تله، تجربة ا ادبیات تطبیقی، های کلیدی:واژه
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 مهمقدّ .1
های تهران و نام های تطبیقی در ادب فارسی به سرآغاز تأسیس دانشگاهپیشینة پژوهش

رشد بهدر روند رو .(27: 1395زاده و امامی،گردد )ایرانبهنام، باز می سیاح و جمشید فاطمه

مجتبی »اند: تهداشنظران نیز به این شاخة نوظهور، اشاراتیهای تطبیقی، صاحبپژوهش

 اسالمیهنرمندی و محمد علیکوب، خسرو فرشیدورد، حسنمینوی، عبدالحسین زرین

: 1389)انوشیروانی،« ندوشن، در میان آثار و تألیفات خود اشاراتی به ادبیات تطبیقی دارند.

ادبیات تطبیقی، عبارت »ها است: ستدهای فرهنگی ملتدادوموضوع ادبیات تطبیقی،  .( 10

های دیگر و چگونگی برقراری ارتباط ز مطالعة روابط تاریخی ادبیات ملتی با ملتاست ا

)ندا، « اند.میان آنان و تأثیراتی که در یکدیگر داشته و مطالبی که با یکدیگر مبادله کرده

تواند در جهان نا آرام های تطبیقی در این است که میارزش پژوهش .(28- 27:1384

و پرورش نیک نهادی در نوع بشر، یاری نماید و در آگاهی انسان  اندیشیکنونی به همگون

ها، در پرورش های راستین و پایدار فرهنگو دگرگونی آن اثر بگذارد و با شناسایی ارزش

یکی از اهداف ادبیات تطبیقی، یافتن » صلح و هماهنگی و افزایش خردمداری سهیم باشد.

    .(267: 1399)فورجانی زاده،» .وجوه مشترک با هدف نزدیک کردن بشریت است

دیوان حافظ، همواره مورد توجه پژوهشگران  در میان آثار شاخص شعر و ادب فارسی،    

هایی از این نوع و اشاره به عرصة ادبیات تطبیقی بوده است. ارزش پژوهش

جهانی و تواند در همسویی جامعةوران، میهای حافظ و دیگر اندیشهاندیشیهمگون

در جهان متالطم امروزی، ادبیات تطبیقی با تأکید بر »ها، مؤثر باشد. وی تمدنگفتگ

حرفی برای  اومانیسم جهانی و تعامل بین فرهنگی در سیاست خارجی و صحنة بین المللی،

« باشد.مدت بیش از علمِ سیاست، کارآیی داشتهر درازبسا دگفتن دارد و چه

به وضعیت اکنون سیارۀ زمین و انفجار اطالعات تله، با توجه  .(16: 1389)انوشیروانی،

آیا به دانش بیشتری نیاز داری؟ آیا دانش »افکند: ورانه، درمیان میبشری پرسشی اندیشه

بیشتر جهان را حفظ خواهدکرد؟ آیا در این زمان بشر بیش از همه چیز به انسانیت نیاز 

های تطبیقی در کاهش ژوهشباتوجه به مطالب فوق و ارزش پ .(17: 1388)تله،« ندارد؟

های مذهبی و افزایش تساهل و تسامح برای ایجاد صلحی پایدار در عرصة جهانی، تعصب
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 های تطبیقی و متن پنهان، آن قدر قابلیت و توانایی دارداندیشة حافظ و تله از منظر پژوهش

ت شرق بر گذاری ادبیاکه توجه پژوهشگر را به خود جلب نماید. فتوحی، با اشاره به اثر

گرایی و یکی از ها را ترویج نوعی بینش به نام تعالیگونه اثرگذاریغرب، یکی از این

-بن .(46:1389فتوحی و تایبی،ر.ک: ) داندشاعران اثرگذار را در این زمینه، حافظ می

ای است که آگاهی و بینش خاصی را به ذهن گونههای حافظ و سخنان تله، بههای غزلمایه

های خارجی و شهرت جهانی کند. با توجه به ترجمة اشعار حافظ به زبانمنتقل می خواننده،

در اشعار و سخنان حافظ و تله نمودی اشعارش و نیز با توجه به نظریة تجربة اوج که 

های حافظ و تله را بر مبنای تجربة اوج یا اندیشیای همانندتوان پارهمی ،برجسته دارد

در این پژوهش، سعی بر آن است تا  از حافظ، سامان بخشید. پذیری مع الواسطة تلهاثر

ورآلمانی، بر مبنای نظریة تجربة های فکری حافظ و اکهارت تله، نویسندۀ اندیشهشباهت

 اوج، بررسی شود.

 .شرح و بیان مسئله1-1

ن در تعریف تجربة اوج و افراد صاحب ای (، چیست؟pick Experienceتجربۀ اوج، )       

ود، خو به ننگرشی  ،فرد دارای تجربة اوجاند. سخن بسیار گفته و قلم گردانده تجربه،

ة ست که هماگرایانة بی نظیری تجربة اوج، اصطالح طبیعت»دارد. نظام هستی  دیگران و

ود ها محدز آنامعانی مشابه در واژگاِن مذهب و عرفان را دارد و در عین حال به هیچ یک 

آید مینه دست بگونه شیوۀ عمل ارادی و از پیش اندیشیده، هیچ شود. تجربه ای که بانمی

بارت عکه  رسدو تا حدودی اکتسابی است و طی آن بشر به چیزی در بارۀ خود و جهان می

  (88: 1394)شریعتی و افشار،« اند.است از این که هر دو حقیقتی یگانه

ا خودشکوفایی و ، بی رابینروشن و تجربة اوج میالدی(،1908-1970) مزلو، 

های بالقوه و نهفته در چنین افرادی که استعداد ،به نوشتة مزلو»داند. واالگرایی، مربوط می

ساز، نامید. این افراد، در مقایسه با دیگران  شکوفا توان خودبخشند؛ میخود را، تحقق می

ری و )حید« هستند.در انسانیت خود از دیگران فراتر  برخوردار و بلوغ بیشتری از

 شمارد:گونه بر میرا این های مشترک افراد خودشکوفاویژگی ،مزلو (.31:1393همکاران،

تر با آن، پذیرش خود، دیگران و طبیعت، خود آمدتر از واقعیت و ارتباط راستدرک کار»
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گیری و نیاز به خلوت، انگیختگی و سادگی، طبیعی بودن، مسأله محوری، قابلیت کناره

ناجیان اصل و )« .زگی مدام حس تحسین لذت، تجربة عرفانی و تجربة اوجخود مختاری، تا

های در جستجوی خویشتن خویش یا منِ برتر و انسانمیان  (32-31: 1393همکاران،

 جویی افرادخودشکوفایی، پیوندی استوار هست. ظهیری ناو، دراین باره با توجه به کمال

دار، اعتماد به ارگانیسم خود، احساس کسب تجربه، زندگی هستی آمادگی»شکوفا،  خود

ظهیری ناو و »داند. های این افراد، میدر شمار ویژگی را« آزادی و خالقیت

های افراد خودشکوفا و پیوند آن با تجربة ( با توجه به برخی ویژگی101: 1395همکاران،

هایی در های حافظ و تله، خودآگاهیاندیشهآید ها اشاره شد، به نظر میاوج که بدان

 هایی  با نظریة تجربة اوج، دارد.مخاطب بر می انگیزد که شباهت

 پیشینۀ پژوهش .2 -1

های اندیشه حافظ و ای در زمینه سنجش همانندیهای انجام شده، هیچ مقالهدر بررسی

تله، به دست نیامد. در این پژوهش که بر پایه همگون اندیشی حافظ و تله سامان یافته، 

های در پیوند با حافظ است و با همه ثاری مراجعه شد که در بردارندۀ همة مقالهناگزیر به آ

های حافظ شناسی در زمینه تطبیقی، اثری از تطبیق شعر و سخن حافظ و تله گستره پژوهش

(، که شامل چکیده و معرفی پانصد مقاله 1389وجود ندارد. در کتاب دفتر نسرین و گل)

شود. در کتاب راهنمای اندیشی حافظ و تله، دیده نمیهمگوندر بارۀ حافظ است، اثری از 

( سخنی از همگون اندیشی های حافظ و اکهارت تله، به 1388شناسی )موضوعی حافظ

نیز نشانی از موضوع مقاله،  (1397)پژوهینامة حافظ و حافظآید. در کتاب دانشچشم نمی

های لیت دیوان حافظ در زمینة پژوهششود که با توجه به قابمشاهده نگردید. یاد آوری می

های بسیاری در این زمینه وجود دارد و پژوهشگران در ای، تطبیقی و متن پنهان، مقالهمقابله

اند؛ اما چون با  موضوع ها حافظ را با شاعران و نویسندگان جهان، مقایسه کردهاین زمینه

 شود. میها خودداری این مقاله ارتباط مستقیمی ندارد از ذکر آن

 حافظ، و تجربۀ اوج .3-1

بینی را در آثار منظوم و منثور عرفانی ادب فارسی نیز پیشینة اشعار و آثار مبتنی بر روشن

درد » گوید: ندوشن، با توجه به همین موضوع، میتوان مشاهده کرد. اسالمیمی
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بیات فارسی واقع چیزی است که نزد تعدادی از این متفکران ایران در ادبینی، درروشن

ست و به اها را به خود مشغول داشته به این که ببینند واقعیت امور چه جریان دارد و این

(. نویسنده، در بحثی دیگر، یکی از 263:1392ندوشن،)اسالمی« کجا انسان باید بیاویزد.

بینی ها و پندارها و رسیدن به روشنهای حافظ را ضدیت با خرافهترین اندیشهبنیادی

سومین موضوعی که نزد » تواند با تجربةاوج نیز در پیوند باشد. داند که این موضوع میمی

دیدن جهان بینی است. یعنی خار خاری برای روشنحافظ خیلی مهم است، موضوع روشن

هایی که یکی از نشانه .(489:)همان« و شکافتن رمز جهان و رمز آفرینش و سرنوشت بشر.

هایی است که کند، غزلودشکوفایی و تجربة اوج منسوب میدر شعر حافظ، وی را به خ

« دوش دیدم»و « دیدم به خواب دوش»، «دیدم به خواب خوش»شاعر به رؤیا، اشاره دارد. 

دولت »باشد. حافظ، همچنین به ای تجربةشبانه، می(، بیانگرگونه317و 388،499:دیوان)

توان این تجارب شاعرانه را با کند و می، اشاره می«برآمدن ماه»و « رهایی از غصه»، «بیدار

 .(499و 317،312:الهام، مرتبط دانست )همان

بی، به یق غیهای شبانة حافظ و انتساب آن به معارف و حقارضایی، در بحث از مکاشفه

ده اق افتاجامم دی سحرگه اتف یک دو»و« دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند»های: غزل

 1392زاده،نو شعبا )رضایی داندهای شاعر را از گونة الهام، میربهپردازد و این تجمی« بود

:97). 

گوید، به شمول حافظ را که از ناخودآگاه جمعی بشر سخن میتوان اشعار جهانمی

دوش وقت سحر از » بینی و خودشکوفایی شاعر، مربوط دانست. حمیدیان، غزل روشن

گوید: دارد و میشناسی، منسوب میروان ( را به تجربة اوج در317:، )دیوان«غصه.....

دهد، باری، تجربة اوج یا وصول به غایت که در افراد خودشکوفا فراوان روی می»

ای و زودگذر که در آن شخص به ناگهان یک حالت ماورایی رویدادی است معموال دوره

، احساس کند که با نوعی درک متعالی، سرخوشی شدیدآگاهی، پیدا میو نیرومند از خود

)حمیدیان، « شدن با طبیعت و تغییر احساس و دریافت از زمان و مکان، همراه است.یکی

خواند و به نقل از نویسنده، حافظ، مولوی و عطار را خودشکوفا می .(2317 :ج سوم،1394
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بعید است کسی که این احوال را یافته و گفته از آن لحظات » افزاید: کوب، میزرین

آید راه یگانة حافظ را در به نظر می .(2317:)همان« بهره باشد.عرفانی، بیدرخشان تجربة 

تأمل و مکاشفه که بر تجربة شخصی شاعر مبتنی است و بر ترک خودی و وصول به 

 توان تجربة اوج محسوب کرد.می ،(106: 1366کوب،انجامد )زرینخودی میبی

 اکهارت تله، زندگی، آثار و تجربۀ اوج .4-1

فوریه  16(، نویسندۀ نامدار معاصر،آلمانی، متولدECKHART TOLLEتله، )تاکهار

تمرین  »، «نیروی حال» کند. میالدی، است. وی،اکنون در ونکوور کانادا زندگی می 1948

، از آثار اوست. پیرو هیچ سنت یا «گویدسکون سخن می»، و«زمینی نو »، «نیروی حال

چون استادان معنوی باستان، پیام ساده و واال به هایش هممکتب خاصی نیست و در آموزه

 ت( تله، تجربه درخشان گسستن از هوی7ّ: 1388کند. )تله،زبانی ساده و بی پیرایه، بیان می

-23است )نک: همان،داند که با توقف ذهن همراه بودهگذشته را، نوعی زندگی دوباره می

اری در جهان دارد و به چندین زبان شمآثار تله نیز با وجود حجم کم، مخاطبان بی .(26

  .استترجمه شده

های دشوار، های متوالی و تحمل رنجاش و در روند افسردگیسالگی 29تله، با اشاره به 

بایست آگاهی فهمیدم که فشار شدید رنجی که در آن شب کشیده بودم، می» گوید: می

پندار  ای که نهایتاًترسیدهمیقاًدانستن خویش با خود غمزده و عنشینی از یکیمرا به عقب

 (25الف :1386)تله،« باشد.ذهن است، مجبور کرده

های شرقی از جمله بودا، پاتانجلی، کریشنامورتی، ذن های معنویتتله، متأثر از آموزه

دارد. به  بودیسم و هندوییسم، بر این باور است که همیشه راهی برای رهایی از رنج وجود

هنگامی که وی از سعدی، حافظ و موالنا، یاد » شرق باشد: ثر از عرفانآید تله متأنظر می

شدت تحت تأثیر حکمت این عارفان بزرگ ایرانی، قرار دارد. او به کند، معلوم است بهمی

بودن زندگی مادی، ارزش نام نیک، حس بشر دوستی و نیاز به مبارزه با جهل، اشاره موقتی

 .(5: 1394)تله،« دارد.
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ه بر نگرش ثارش دآآید که اکهارت تله نیز با توجه به مضامین اندیشه برانگیز میبه نظر 

اصل از نی حبینظام هستی، انسان، طبیعت و تجربة منجر به رهایی از رنج و چشیدن روشن

 تجربة اوج، نگرشی همانند حافظ، دارد. 

از  یگگونو اشارت ییگودهیکم و گزشود، آنچه از دقت در آثارتله دریافت می

ستان هند با اها درگونه سخنان را با سوترنیسخنان تله است. ا یسبک ینشانه ها نیتربرجسته

یک »، «کتهبشنو این ن»حافظ نیز با اشاره به نکته،  .(10: 1388تله،ر.ک: ) سنجند یم

و  شخوییی گو، بر کم و گزیده«کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس»و  «ات بگویمنکته

 کند.تأکید می ژرفای زندگیبر ارزش 

 

 بحث و بررسی  .2

گزینی، پذیرش و تسلیم، اندیشی، خودپذیری، خلوتخودمختاری، صلح

ری گیدوستی، آسانخواهی، انساندوستی، تساهل، درک لحظة اکنون، آزادیطبیعت

 باشد.های همگون حافظ و تله میزندگی و...، در شمار اندیشه

 وتجربه  ای ایناوج، خودشکوفایی و نگرش و دیدگاه افراد داربا توجه به نظریة تجربة  

و های برجستة فکری این دهمگونی مشرب فکری حافظ و اکهارت تله، برخی شاخص

تساهل و  ستایی، لحظة اکنون و نیروی حال،ور را بررسی خواهیم کرد. طبیعتاندیشه

 هاییشهبه اندهای مشامحور ترینهای زندگی ، در شمار برجستهتسامح و  ناپایداری چرخه

 پردازیم.ها میحافظ و تله،است که در دنبالة سخن به آن

  طبیعت ستایی .1-2

نگاه  ه و ازان بودورپیوند انسان و طبیعت، از دیرباز مورد توجه حکما، فالسفه و اندیشه   

ت. ان استرین دبستان طریقت و بالندگی انسخردمندان، این پیوند دوسویه، آموزنده

 نیا» گوید: می مختاری، با اشاره به پیوند تنگاتنگ بشر و طبیعت و لزوم حفظ این پیوند،

 نشده نسوخمرابطه و همدردی و میل طبیعی میان بشر و طبیعـت، هرگز از میان نرفته و 

بیعت، نویسنده سپس به نگرش دگرگونة بشر نخستین به ط .(73:1379)مختاری،« است.

 (.74:کند )همان، تعبیر می«مذهب طبیعی انسان،» طه را، پردازد و این رابمی
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های هستی پیرامونش را تجربه ها و جاذبهحافظ، با همة حواس و با تمرکز بسیار، جلوه   

است. های طبیعت،آفریدههای معرفتش را با درنگ بر زیبایی«الغزلبیت»کرده و بسیاری از 

هشیاری  ،(465:دیواننگ الله و چشیدن شراب)بوییدن بنفشه، بساویدن زلف نگار، دیدن ر

شود که حافظ بر چشیدن دهد. یادآوری میحواس حافظ را در درک طبیعت، نشان می

گانه گذاری حواس پنجورزد و ارجهای نظام هستی، اصرار میطعم وقت و دریافت زیبایی

 شناسی و تقدّس طبیعت، معنا دارد.نیز در ارتباط با وقت

تازگی مدام حس »اکثری از طبیعت، با ویژگیِوری حدناپذیر حافظ در بهرهانگیزۀ پایان

( افراد خودشکوفا، همخوانی دارد. از 29: 1393اصل، و همکاران،)ناجیان« تحسین لذتِ

های طبیعت در شعر سوی دیگر، بسامد باالی دعوت به لذت و عشرت و توجه به زیبایی

را خیر مطلق و هدف  کندکه لذتیونانی، می حافظ، ما را متوجه فلسفة اپیکورس،حکیم

دانست و لذت معنوی و روحانی را غایت مطلوب بشر و مایة صفای مشروع زندگی می

داند و حافظ، چمن و بهار را دفتر حال می .(97:1382)رضایی، شمردروح و آسایش می

مدرسه،  معرفت شهودی را در موسم گل، بسیار ارزشمندتر از صفحة دفتر و قیل و قال

 .(548:)دیوان داندمی

وقت خوش، جام  مشام،خواهی و گل افشانی، مقامات معنوی، بشنو و «می»موسم گل، »   

می، صوت قمری و بلبل، هشیاری و بیداری، هوای میخانه، گوش سخن شنو و دیدۀ اعتبار، 

جویی، خدمت خواهی و صراحیبوی بنفشه و زلف نگار، وقت گل، عشرت، مجموعه

گوار، دور گسار، می خوشق و می، مجموعة گل، جام جم، آهنگ چنگ، می و میمعشو

پرستی و هایی هستند که میزان زندگیها و کلیدواژه، نشانه« الله، سماع و رقص

کنند. این همه رویکرد شاعر به چشیدن طعم وقت و ستایی حافظ را ثابت میطبیعت

نتواند بود. از نگاه حافظ، درخت، بلبل، صبا،  ربینی و آگاهی واال، میسّزندگی، بدون روشن

های مدرسی و مکتبی در لب خندان قدح، دف، نی و.... ،آموزگارانی هستند که آموزه

توجه به عنصر بوی نیز پیوند ژرف شاعر را با هستی،  هیچ جایگاهی ندارد. ها ،برابر آن

ی زندگی اوست به بوی مانند کند آویختگآنچه در نزد او با دیگران فرق می»دهد: نشان می
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اعتیادی مانند حاجتی و به همین سبب در عطر حافظ غلظت و حدّتی است که خاص خود 

 .(136: 1374ندوشن،)اسالمی« اوست.

ن ز داماقدر آموزنده و ارزشمند است که صحرا غبار غم طبیعت، از نگاه حافظ آن

و از  دهدیمدرس مقامات معنوی ، (510:)دیوانآموزد افشاند و بلبل غزل میانسان، می

ه، مسجد و حافظ، فراتر از کلیسا، صومع .(538:)همان دیشن دینکته توح توانیدرخت م

 .(504:مدرسه، در پی آموختن از مکتب طبیعت و آموزش آن به دیگران است )همان

وی نیز به  است.ستای تله نیز بر آموختن از نظام هستی تأکید شدهدر اندیشة طبیعت

ی هارسدکند که آوری میزیستی و سازگاری انسان و طبیعت باور دارد و مدام یادهم

 توان از طبیعت آموخت.فراوانی می

 ید برستاید و با تأکتله، طبیعت را با اوصافی چون عظمت، تقدس و زیبایی می

ی به ازههوشیاری حواس برای دیدن، شنیدن و بوییدنِ بدون دانش و قضاوت، معنای تا

ن در انسا بخشد. تله، بار دانش را حجابِ حضور هوشیارانةس شرطی شدۀ انسان، میحوا

ت هویّ  ر برابرهای انسان دشدگیهای ذهن که همان شرطیداند و به زندانبرابر طبیعت می

 پردازد.است، میتحمیلی جمعی

هد دمیر تذکّ تله، با تکرار مدام هوشیاری حضور وهمهمة ذهن، تقابل این دو پدیده را

عطوف م» داند: و فکر و ذهن خودمحور را حجاب بزرگ در برابر هوشیاری انسان، می

بلکه فقط  کردن توجه به سنگ، درخت یا حیوان به این مفهوم نیست که به آن فکر کنی،

ر هشیاری و باین درنگ  .(58: 1388)تله، « دار.ات نگهآن را مشاهده کن و در هوشیاری

 «!هان هشیار شو که مرغ چمن مست گشت»کند: افظ نیز بیان میتوجه به طبیعت را ح

خن شنو سگوش » ؛(505:همان)  «بشنو ای خواجه اگر زانکه مشامی داری»؛ (491:)دیوان

 .(479:)همان «کجا دیدۀ اعتبار کو؟

داند تله، توجه بشر به حضور و تسلیم یک گل را با تکامل آگاهی وی، مرتبط می

سپردن، گوش بسیار بر هوشیاری حواس، سکون، نگریستن و وی، .(60: 1388)تله،

های آگاهانة انسان را از طبیعت، (، تأکید و همچون حافظ درک و دریافت58:)همان
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ای؟ کرانگی فضا نگریستهآیا تاکنون در یک شب صاف به آسمان و بی» کند: گوشزد می

ای؟ یا به صدای وش دادهشود، گآیا به صدای جویباری که از کوه به جنگل سرازیر می

( تله، بر 47ب: 1386)تله،« یک توکای سیاه به هنگام غروب در یک شب آرام تابستانی؟

های هوشیار و این باور است که طبیعت در تکامل آگاهی بشر و سیاره به انسان

تواند تو را به سکون بیاورد. این طبیعت می»کند: حاضرکمک و سکون را به بشر، هدیه می

تله، با اشاره به آموزگاری طبیعت، نیاز انسان و  .(63: 1388)تله،« طبیعت به توست. هدیة

ات کند تا به طبیعت نیاز داری تا آموزگار تو شود و یاری» داند: طبیعت را دو سویه می

« دارد.داری، طبیعت هم به تو نیازاما نه تنها تو به طبیعت نیاز ؛شویدوباره با وجود متصل

 .(62:)همان

های حافظ مایه پیوند ژرف انسان، طبیعت و اندیشة تله، بسیار نزدیک به سروده این 

درس »ستاید. بلبل، از شاخ سرو است. حافظ، مدرسة طبیعت را با نقش آموزگاری بلبل می

آموزد. از نگاه حافظ، درک و دریافت طبیعت  می «غزل گفتن»دهد و می «مقامات معنوی

شود. تله نیز این درک و رنمی( میس534ّ:)دیوان ز نقش پراکندهشستن لوح دل ا جز با

از طبیعت که مبتنی بر حضور بی چون و چرا و خاموشی ذهن است،  را دریافت بی واسطه

که شاگرد از استادش کند. هنگامیگونه، بیان میدر گفتگوی مرشد ذِن با شاگردش، تمثیل

خواند و این به معنای دای رودخانه فرامیخواهد، او شاگرد را به شنیدن صراهنمایی می

(. حافظ، 273-274: 1394کردن همهمة ذهن برای رسیدن به حضوراست )تله،خاموش

آمیز مخاطب با طبیعت و درک شکوه توصیف ناپذیر آن، برای آشتی و پیوند سکون

گشادن به فغان خواند. حافظ، گوشها، فرا میحواس وی را به هوشیاری و درک پدیده

ورانة تله نیز (که با دیدگاه اندیشه538:بلبل را،  با بوییدن گل توفیق، برابر می داند ) دیوان

محورانه، همانند مدارانه ودرنگهای اندیشههمانندی دارد. حافظ و تله، در پردازش آموزه

شمار طبیعت هشیار شو؛ نسبت به صداهای ظریف و بی»گوید: هستند. تله، در این باره می

ها، نخستین چهچهة وز حشره های باران، وزها در باد، ریزش قطرهخش برگخش 
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 1388)تله،« پرندگان در صبحگاهان، خود را به طور کامل در اختیار گوش سپردن قرارده.

:59).  

فظ و دیشة حاهای همگون انمایههای طبیعت، از بنتسلیم هوشیارانه برای حس زیبایی

 . هشیارارندنتقال هوشیاری به مخاطب، طیف واژگان خاصی دتله، است. حافظ و تله، در ا

ه، و تل های تأکیدی حافظشو، بیدار شو، به گوش هوش نیوش، بنگر و بشنو، از جمله

 هستند.

 تساهل و تسامح .2-2

 تمعنا کرده اسگیری و بر هم آسان گرفتن، دهخدا، تساهل و تسامح را آسان

ای هرها و نگرشالحی تساهل، با مدارا و برتافتن باو(. معنای اصط5/6714: 1377نامه،)لغت

.« دیگران عتقاداتاآمیز با عقاید و برخورد مداراجویانه و احترام»دارد. دیگران، همخوانی

  .(217:1383)نیکوبخت، 

 ند که بادامی را غنیمتیفارسی، آنقدر عرفانی ادبعابدی، با اشاره به میراث گران    

چراغ  ها،نیها و دشمتواند در جهان نزاعها از چهرۀ درخشانش، میزدودن غبار پیرایه

ولتر،  .(12-11: 1385)عابدی،  وزاندمدارانه را بیامآشتی و دوستی باشد و همزیستی تساهل

أکید تهای تعصب و دشمنی بین تعصب و حقیقت، بر ضرورت تساهل با اشاره به زیان

 هل و مدارا وبا رد عصبیت و تأکید بر لزوم تساحیدری،  .(181: 1388)نیکداراصل، کندمی

: 1393،کاران)حیدری و هم داندگرایی و تساهل را ناگسستنی میارتباط تجربة اوج، آشتی

اه گن تسامح را از کوب، با اشاره به لزوم تسامح برای تداوم حیات جامعة انسانی،زرین .(37

 .(467: 1390کوب،داند )زرینحکما و عرفا امری پسندیده، می

اندیشی، دیده تسامح و آزاد با توجه به آنچه گذشت، در اندیشة حافظ و تله، تساهل، 

ای برحذر هستند. حافظ، در برابر مدعیان های دینی و فرقهشود. هر دو از کژاندیشیمی

نما، شیوۀ تساهل برگزیده و با گر بر منبر و دیگر متظاهران دینزهد و پرهیز و واعظان جلوه

حافظ نه تنها با زهد مدعیان و آنچه که » کند: و کنایه، شیوۀ ناصوابشان را نکوهش میطنز 

بلکه در اساس، زندگی و این دنیای دون را با  شود،رو میبهبا تساهل رو دانند،آنان فسق می

حافظ، در سدۀ هشتم هجری، . (196: 1388)نیکداراصل،« داند.گیری، قابل تحمل میآسان
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زندگی گیریشد، نمادآسانزمین بویی از آزادگی و تساهل شنیده نمیمغربزمانی که در 

گوید: دشتی، با اشاره به روزگار مشوش و هراسناک حافظ، می. (280: 1380)ملّاح، « بود.

های جاهالنه، در افق شیراز های رایج آز و طمع و پاکیزه از تعصبه ازدنائتحافظ، منزّ» 

 1380،یدشت) «زمان، فروغ ریزد.های خواهد بر تاریکیمی شود و فکر روشن اوطالع می

:178). 

توان آن را یکی از و می ی حافظ استهاترین اندیشهتساهل و تسامح، یکی از بنیادی

ها به داور، فرهنگی حافظ، دانست. حافظ، باورمند به سپردن داوری -های اجتماعیبیانیه

خوشگوار، ( و بخشیدن زهد خشک به می326:سپردگی به عنایت)همان(، دل451:)دیوان

را افسانه و آسایش دو گیتی را درگرو دوستی  «جنگ هفتاد و دو ملّت»( است. 379:)همان

(. وی، با تساهل، خواهان 198و 318:)همان داندبا دوستان و مدارا با دشمنان، می

بات مغان نظر، در خراحافظ بلند .(428:است )همانپوشی از خرقة نادرویش خویشچشم

مند ( و با اشاره به مرشدی پیرمغان، هر سری را از راز خدا بهره438:همان(نور خدا می بیند 

 .(242:داند )همانمی

همراه با  ها،گیرانه دارد. نگاه او به ادیان، باورها و فرقهتله، نیز درآثارش نگرشی آسان

نی و سیاسی از دیدگاه تله، پنداری قومی، نژادی، دیذاتگیری است. همنظری و آسانبلند

شود. تله، با آموزش دگرگونه دیدن و ای در پیوند با منِ خود محور و نفس، تلقی میپدیده

: 1394)تله،« معنویت تازه یا تغییر آگاهی»شنیدن، خواهان طرحی تازه است که از آن به 

، در راستای کند. وی، بازدید پاپ، ژان پل دوم، را از یک مسجد و کنیسه( تعبیر می25

کرۀ گونه رفتارها را الگویی مناسب برای ساکنانبیند و اینهمین تساهل و معنویت تازه می

 آن بشری هایتعصب ریشگیبی و گونگیحباب به اشاره تله، با .(25:)همانداندزمین می

 انسان، هایتعصب از بیش چیزهیچ» :افزایدمی و دهدمی قرار معنوی بیداری برابر در را

ذهن »سازی تله، با توجه به هویت .(22: 1388تله،)« .استنشده بشریت رنج موجب

های جمعی گرایی، مذهب، نژاد و هویت، نظام باورها، سیاست، ملی«کاذبخودمحور و منِ
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سازد، نکوهش نگری،گرفتار میای از تعصب و یک جانبهدیگر که انسان را در پوسته

 .(69: 1394ها نیست )تله، کدام از اینانسان در واقع هیچکند و بر این باور است که می

، کندزندگی می سازی،(،که همواره از طریق مقایسه و قرینهegoوی، با اشاره به منیّت )

، «ود محورخخودِ »ها، کشورها، و ادیان را در برابر همدیگر، با هویت جمعی نیرومند قبیله

 «اهندبود؟وجود کافران، مؤمنان چه کسانی خوبدون » گوید: داند و میدر ارتباط می

 (.33:1388)تله،

ت و به اس اهکه همواره با جهل و تعصب همر« پارانویای جمعی بشر»تله، با اشاره به 

صر عن» ، ازهای مذهبی راقبایل، ملل و سازمان« خودجمعی» شود، گونة خشونت آشکار می

ان، جادوگر وشکنجه و سوزاندن کافران  عقاید،داند و تفتیشسرشار می« قوی پارانویا،

های جهانی اول و دوم، تاریخ کمونیسم، جنگ سرد و کشمکش طوالنی و جنگ

 .(141-140: 1394داند )تله،آمیز خاورمیانه را نشان غلبة پارانویای جمعی بشر، میخشونت

اهد ز»، (318:)دیوان« جنگ هفتاد و دو ملت»های تله، با نگاه حافظ به این اندیشه

 حتسبمایام و تیزیانگیزی( فتنه372:خودبین )همان زاهد ،(243همان،«)پرستظاهر

 ایسه است.( قابل مق524:)همان« عالمیکاری پریشانروزی بوالعجبصعب» ( و223:)همان

 زوی، رهایی ا گیرد، بیزار است.مایه می خودستایی های عادتی که ازتله، از همة کنش

« اشد.ذار ببگ ،زندگی را رها کن»کند. تعصب بشری را توصیه می قید و بندهای برساختة

 .(56: 1388)تله،

 های ناپایدار هستیچرخه. 3- 2

 هاییدهین پدهای هستی تأکید و توجه انسان را به احافظ و تله، بر ناپایداری چرخه

سلیم، ت ها وکنند. هر دو بر این باورند که بین پذیرش این ناپایداریگذرا، معطوف می

اتب ان و مکادی هایپیوندی استوار وجود دارد. البته، این موضوع تازگی ندارد و در آموزه

یچ مِن ه» ست. ار، اشود. آناتا، به معنای وجود نداشتن هیچ من و خودِ پایدهند نیز دیده می

آن  وقف واقعی، هیچ خودِ پایداری وجود ندارد. آن خودی که شخص تا این حد خود را

ن ر سیالمی است که از ترکیب فرایندهای جسمانی و روانی، فرایندهایی دتوهّکرده، 

 .(151:1384)هارت،« مداوم، ایجاد شده است.
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های هستی و از جمله وجود انسان، ، این ناپایداری پدیدهدر اشعار حافظ و آثار تله

 است.مورد توجه قرار گرفته

پردازد و با های هستی، میری چرخهتله، در مبحثی با عنوان پذیرش حال، به ناپایدا

داند: ها، مقاومت انسان را در برابر این ناپایداری، رنج میتوجه به مقطعی بودن همة چرخه

یابد یا تغییر آن وضعیت یا پایان می ؛ماندچیز پایدار نمیپذیر، هیچاما در این بعد زوال»

 .(82ب: 1386)تله،« شود.کند یا معیار داوری شما دگرگون میمی

داند های دفتر هستی را ناپایدار میحافظ نیز با اشاره به گذرا بودن نقش نیک و بد، رقم

 .( 314:)دیوان

که شما به محض آن»داند: های هستی میتله، آرامش را نتیجة تشخیص ناپایداری پدیده

 ترین ساختارهایها( حتی محکمپذیرید که همة ساختارها )شکلدهید و میتشخیص می

 .(95: 1394)تله،« شود.باشد، آرامشی بر شما مستولی میمادی، ناپایدار می

ران طی دوران مدید به ویژگی فرزانگان و شاع»گوید: نویسنده، درجایی دیگر، می

اند که در ظاهر چنان محکم و واقعی و در عین حال چنان گونة وجود آدمی پی بردهرؤیا

(. حافظ، 76:1388)تله،« ارد ناپدید شود.ناپایدار است که در هر لحظه امکان د

 و بسته بودن پیوند عمر به مو« لب بحر فنا»گونگی وجود انسان را با اشاره به حباب

 دهد.(، نمایش می239و 245:)دیوان

بودا نیز با اشاره به ذّرات فرا اتمی وجود انسان که در کمتر از یک تریلیونیوم ثانیه از میان     

داند ظاهر محکم و استوار را متکی بر ذراتی موجود و ناموجود می روند، جسم درمی

تله، در یک داستان نمادین حکایت پادشاه و حکیمی را آورده که  .(46:1384)هارت،

رسد و از حکیم پادشاه مدام بین خوشبختی و نومیدی در نوسان است و سرانجام به عجز می

این نیز »به پادشاه که بر روی آن جملة  ای طالییجوید. حکیم، با دادن حلقهچاره می

) نک:  سازداست، وی را از گذرا بودن و ناپایداری اشکال،آگاه می، نوشته شده«بگذرد

  .(262-258: 1394تله،
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دل در  یرد.گحافظ، از شکوه و شوکت جمشید برای اشاره به ناپایداری جهان بهره می 

ملک اسکندر  ناپایداری عمر خضر و ،(538:)همان ، زنهار دل مبند(360:)دیوانجهان مبند

ابیات  کنند. مضمونهای گذرای جهان را در شعر حافظ، ترسیم می( چرخه360:) همان

 شعر وحافظ، همانند داستان گفتگوی حکیم و پادشاه در سطور باالست. درسخن تله 

 ها، مورد توجه است.های هستی و زوال همة شوکتحافظ، ناپایداری چرخه

ه وجه بانگارد. در اشعاری که حافظ با تملک مزرعة هستی را بی ثبات می حافظ،

 ه خاطربهای هستی سروده، سیمای خیام و اندیشة ژرفش ها و چرخهناپایداری پدیده

ن را مُقام محل است که خواجه آثبات و بیقدر بیجهان، آن .(150:1380)دشتی، آیدمی

، 431، 492ص: )های بیشتر را در صنمونه .(369:ان)دیو شماردسراچة بازیچه، می مجازی و

 (، بنگرید.314و 372، 375، 507، 416

 دریافت نقد وقت و لحظۀ اکنون .4-2

جا و اکنون های حافظ و تله، توجه کامل به ایناندیشیهای همگونیکی دیگر از زمینه

وم و منثور عرفانی بودن که در میراث منظالوقتالوقت و ابویافتن نقد وقت و ابناست. در

باشد. است، اشاره به ارزش لحظة اکنون دارد و نقطة مقابل ذهن میادب فارسی بسیار آمده

داند و گری میتله، با اشاره به تعالیم صوفیان، مولوی را معلم بزرگ مکتب صوفی

ا دارد،گذشته و آینده هر دو رگذشته و آینده پروردگار را از دید ما پنهان می»گوید: می

این دیدگاه همگون حافظ و تله در شعرسپهری  .(77الف:  1386)تله،« بسوزانید.

ها، آب و باران را نمادی از ها و کندن رختاست. سپهری، با اشاره به شستن واژهنیزآمده

ها، کندن رخت .(293-291: 1370)سپهری،  داند، می«حوضچة اکنون»حضور و آگاهی

سپاری به هستی در شعر سپهری، با گریز از قال و گوش ها و جور دیگر دیدنشستن چشم

های تله، همانندی دارد و در درگفتار محورحافظ و دوری از ذهن خوددفتر حال در اشعار

بودگی و اسارت انسان اندیشة هر سه درک نبض زمین و زمان، ارزش خاصی دارد. تله،گم

با  اوداند. جا، مرتبط مین و اینرا در زندان ذهن، با دوری از طبیعت و عدم درک اکنو

فراموش »گوید: ها، گیاهان، حیوانات و ارزشمندی لحظه، میتأکید برهوشیاری سنگ
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جا جا که زندگی هست باشیم: اینایم که چگونه باشیم، آرام باشیم، خودمان باشیم، آنکرده

 .(57: 1388)تله،« و اکنون.

که بیانگر نکوهش گذشته و آینده هستند و در اشعار حافظ، بسامد واژگان و ترکیباتی  

خواهد مخاطب را از بند گذشته و آینده بیرون آورده، بر زالل ها میشاعر با تکرار مدام آن

لحظة اکنون مهمان سازد، فراوان است. پربسامدی واژۀ وقت در دیوان حافظ، بیانگر توجه 

کند وقت، تأکید میدانستن های عزیز عمر است. حافظ، بر غنیمتشاعر به لحظه

، وقتی (238:)همان ( وقتِ خوش275،452،224:ترکیباِت وقتِ گل، )همان .(527:)دیوان

( با تکرار گل، خوش، طرب و هشیاری،  452:)همان ، وقتِ طرب( 503:)همان خوش

شناس، حاصل حیات را دم دهد. حافظِ وقتتوجه حافظ را به لحظة اکنون، نشان می

 .(527:)همانداندمی

حدیث چون و چرا، غصة دنیا، قصة مشکل، غبار غم، فضل و عقل، بساط زهد، جم و »

 کی، طامات و خرافات، حدیث مدرسه و خانقه، فضول نفس، مدرسه، خاطر به دست تفرقه 

دادن، صفحة دفتر،کمند صید بهرامی، زهد خشک، طامات و شطح ،تسبیح و طیلسان، زهد 

، مشتی از « نه و دفتر دانشراز دهر، غم ایام، افساگران، حجاب راه، حدیث عاد و ثمود، 

ها ها، مخاطب را از گرفتاریواژگانی هستند که حافظ سعی دارد با آوردن این واژهخروار

نیز با اشاره به تقابل دانش وخردمندی، بار دانش را  راجنیشو همهمة ذهن، رهایی بخشد. 

کشند اگر به راستی را بر دوش می کسانی که بار دانش» داند: مانع دریافت زندگی می

موسم »حافظ،  .(26: 1385)اُشو، « باید این بار را بر زمین بگذارنداند خواهان خردمندی

را در برابر « ، آهنگ چنگ و حالگل، نقد وقت، نقد عمر، معرفت، جام، هوای میخانه

« و قال، چون و چرا، غصة دنیا، عقل و فضل، جم، حدیث مدرسه و خانقه، طامات، شطح»

کند. گذشته در کارگاه خیال شاعر هیچ جایگاهی آورد و دریافت اکنون را گوشزد میمی

 (،  بنگرید.197و 510،200، 546،538های بیشتر به صص: )ندارد. برای نمونه

های پنداری با شرطی شدگیتله نیز بر این باور است که هر آنچه از دانش و همذات

حور است. تله، ذهن خودمن باشد، نوعی همسویی با حظة اکنوپیشین مانع درک و دریافت ل
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داند. تله، با آوردن لحظة قیل و قال مدرسه را بربَسته، می دانش و آگاهی را بر رُسته و

اکنون در برابر ذهن، مانند حافظ که اکنون و حال و دریافت وقت را در برابرگذشته و 

تعریفی از حضور و سکون و تبیین تفاوت آن دهد، در پی چون و چرا و قیل و قال، قرار می

برای منِ درونی لحظة حال به سختی وجود دارد و تنها گذشته و »با ذهن و همهمه، است: 

(. نویسنده، با اشاره به تقابل ذهن و نیروی 43الف :1386تله،)«شود.آینده مهم تلقی می

توانید که ذهنتان هستید، نمی کلید رهایی در لحظة حال است، اما تا زمانی»افزاید: حال، می

 (.43)همان،« لحظة حال را دریابید.

ید: گویزند و مکیفیت زندگی، پیوند می یتله، بین توجه به لحظة اکنون و ارتقا

 کنید،یدل مهنگامی که شما لحظة حال را به عوض گذشته و آینده، به کانون حیاتتان ب»

ن اتادگیفیت زندهید و همراه آن کینجام میبردن از کارهایی که اتوانایی شما برای لذت

 .(342: 1394)تله،« یابد.به طرز چشمگیری افزایش می

 ار خاطربکه  حافظ نیز مدام انسان را از غفلت و پرداختن به چون و چرا و قیل و قال

گاهی آاند و دها میدارد. او زندگی را در توجه به دفتر حال گلانسان است، برحذر می

  .(512:)دیوان بیندرحضور مدام میناب را د

اه خود را همر کوششم بر این بوده که شما»کند: بینی تأکید میتله، بر آگاهی و روشن

زۀ متا  به درون آن حالت بی زمانی ناشی از حضور آگاهانة عمیق در لحظة حال ببرم

، و تکرار «حال » تله، در مبحثی با عنوان .(28: 1394)تله،« بینی را به شما بچشانم.روشن

رای وهبت بپردازد و پذیرش اکنون را بهترین مهای لحظه و حال، به نقد وقت میواژه

آن  گویی و باچرا به آن خوشامد ن که گریزی از حال نیست،ازآنجا» : داندها، میانسان

بنا و کانون مهنگامی که حال »افزاید: نویسنده، سپس می .(37: 1388)تله،« دوست نشوی؟

له به توجه ت .(38)همان،« شود.ات با آسودگی آشکار میزندگی توست، زندگی توجه

ان که انس ذهن دگرگونی آگاهی بشر با تأکید و توجه بر اینجا و اکنون و رهایی از اسارت

برای  یسندههای نوسازد، یکی از راهکارها و شیوهرا مدام در گذشته و آینده اسیر می

 .( 7: ب1386)تله،  ، است«حوضچة اکنون»و ورودش به ورکردن مخاطب با ذوق حضآشنا
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 گیری نتیجه .3

مندی از نمط عالی سخنوری و انعکاس درد مشترک بشری، دیوان حافظ، به دلیل بهره

های مقابله ای، تطبیقی و متنِ پنهان، بوده است. همواره از متون مطرح در عرصة پژوهش

ها و ساله، همانندیصلة زمانی چندصدتله با وجود فا های حافظ و اکهارتاندیشه

های خود شکوفا با تجربة اوج و با  توجه به هایی دارند. با توجه به ارتباط انسانهمگونی

بینی ور بشردوست،  به درجاتی از روشناشارات متن مقاله، حافظ و تله در نقش دو اندیشه

عار و جمالتی حاصل تجربیات شخصی خود را در قالب اش و خودآگاهی نایل شده،

های حافظ که سراییگزیده اند.وار، معنا دار و خرد مدار، به یادگار گذاشتهچکیده

نام دارد، درخورسنجش، « سوترا،»های تله که گوییشود،  با چکیده، تعبیر می«شعرنُکت»به

ی تله، رسیدن به صلح درونی، هادرنگ و تأمل است. پیام مشترک اشعار حافظ و گفته

ری و آشتی با خود و جهان هستی، است. حافظ، با انگیزۀ تغییرآگاهی انسان، در ذیخودپ

که منظور « زمینی نو»، است. تله نیز بر «گونةدیگر»وآدمی از « عالمی دیگر»، «طرحی نو»پی 

و دگرگونی نگرش آدمی است، « آگاهی سازیپاک»های عاطفی، از آن زدودن زباله

حافظ و تله، سرشار از آموزش مهارت ارتباط انسان با خود، های کند. چکیدۀ پیامتأکید می

 دیگران و نظام هستی، است.

های چشمگیر های طبیعت و همة جلوهها و جاذبهدرک نبض هستی و توجه به کشش

کردن گذشتة های فکری حافظ و تله، است. دریافت لحظة اکنون و فراموشآن، از شباهت

های تله ،جایگاهی خاص دارد. توجه به حافظ و نوشته معدوم و آیندۀ موهوم نیز در شعر

بودن آن نیز در سخنان تله و اشعارحافظ، بازتاب دارد. های هستی و گذراناپایداری چرخه

بختی بشر را نیز در سیار بدان توجه داشته و نیکای که حافظ و تله بمایهترین بنبرجسته

است که نمودی معنا دار در سخنان  دانند، موضوع تساهل و تسامحگرو عمل بدان می

 ، دارد.نحکیمانة آنا
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