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  باسمه تعالي

  مقدمه

در اهللا مطهري يه اي است مشتمل بر پنج جلسه كنفرانس استاد شهيد آ عرفان حافظ مجموعه

 هجري شمسي در دانشكده الهيات و معارف اسالمي 1350همين موضوع كه در حدود سال 

اين كتاب، اول بار پس از شهادت استاد تنظيم و منتشر و چنيدن بار . دانشگاه تهران ايراد شده است

نظر به اينكه تنظيم . گرديد منتشر مي» تماشاگه راز«چاپ شد و در چند چاپ اول با نام تجديد 

لي آن داراي اشكاالتي بود و از دقت كافي برخوردار نبود، مطالب استاد مجدداً از نوار استخراج و قب

  .گردد سپس به دقت و با حفظ امانت تنظيم شد و اكنون به صورت حاضر منتشر مي

آيينه « ديوان به صورت كتابي با نام اند كه همراه هايي نيز بر ديوان حافظ داشته استاد شهيد حاشيه

شوند و در  در واقع اين سخنرانيها و آن حواشي مكمل يكديگر محسوب مي. منتشر شده است» امج

شوند و در برخي  برخي موارد، مطالب اين كتاب تفضيل آن حواشي مكمل يكديگر محسوب مي

  .موارد، مطالب اين كتاب تفضيل آن حواشي است

ماترياليسم « ماديگري تحت عنوان همچنين استاد مطهري در بخشي از مقدمة كتاب علل گرايش به

  تحريف شخصيتها و مادي جلوه دادن آنها را يكي از تشبثات مضحك ماترياليستها دانسته» در ايران
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  .اند و آنگاه به بحث جامعي دربارة حافظ پرداخته

سنجي ايشان در امر تحقيق است و به  دهندة دقت و نكته كتاب حاضر همچون ديگر آثار استاد نشان

 كه بيانگر بعد عرفاني شخصيت -باشد ب موضوعش از حال و هوالي لطيف عرفاني برخوردار ميسب

  . و شايد به همين سبب تا كنون مورد استقبال فراوان قرار گرفته است- استاد نيز هست

 اهل دل و - كه در واقع يك معرفي اجمالي از عرفان اسالمي است-اميد است اين اثر استاد

  .نماييم از خداي بزرگ توفيق خدمت مسألت مي.  را توشه راه و آرام جان باشدسوختگان عشق الهي

  73 ارديبهشت 12
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  راههاي شناخت حافظ
. االيام يك ديوان عرفاني تلقي شده استديوان حافظ از قديم . است» عرفان حافظ« موضوع بحث 

 زياد است، ولي نه خيلي البته دواوين عرفاني در شعر فارسي. فاني تلقي شده استالبته دواوين عر

زياد، و آنهايي كه واقعاً عرفان شناخته شده است به معني اينكه تلقي ديگران اين بوده است كه 

گوينده واقعاً مرد عارفي بوده است و ادراكات و احساسات عارفانه خودش را در شعرش منعكس 

ي زياد نيست، غالباً مقلدند نه كرده است و وارد در عرفان بوده است، چنين ديوانهايي در زبان فارس

عارف، ولي البته هست، ديوان عطار مسلّم ديواني است عرفاني، اشعار عراقي اشعاري است عرفاني، 

ديوان مثنوي و : مغربي ديواني است عرفاني، و از همه معروفتر و شاخصتر دو ديوان است) ديوان(

  .ديوان حافظ

 توجه كه عرفان دو قسمت يم، اول بايد به اين نكتهما اگر بخواهيم درباره عرفان حافظ بحث كن

  .كنيم اول عرفان عملي را ذكر مي. عرفان نظري و عرفان عملي: است
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  عرفان عملي
عرفان عملي عبارت است از سير و سلوك انسان، يا بيان سير و سلوك انسان الي اهللا، و به عبارت 

منزل «كه از اولين منزلي كه عرفان آن را ديگر بيان حاالت و مقامات انسان در سير به سوي حق 

تا به آخرين منزل كه منزل وصول به حق ) شود شروع مي(نهند، يعني منزل بيداري،  نام مي» يقظه

كنند؛ يعني از نظر عارف توحيد حقيقي جز با وصول به حق  مي» توحيد«است و آنها آن را تعبير به 

شما اگر منازل . داند حله را عارف توحيد واقعي نميمر شود، يعني توحيدهاي قبل از اين حاصل نمي

 و اين كتاب اخيراً به فارسي هم ترجمه -السائرين خواجه عبداهللا انصاري را مالحظه كرده باشيد

بينيد كه منازل سلوك را بيان كرده است به صورت صد منزل، و ده منزل ده منزل   مي-شده است

از نظر عرفا اين مسأله يك مسأله . شود ه نهايات منتهي ميشود تا ب كرده است، از بدايات شروع مي

ايم، بيش از هر علم ديگري  تجربي و آزمايشي است، يعني در ميان علومي كه ما در گذشته داشته

تعبير » تجربيات دروني«شبيه به علوم امروزي از نظر متكي بودن به فرنگيها هم اينها را به عنوان 

قاي دكتر عبدالرحمن بدوي هم كه تعبيرات ايشان غالباً تعبيرات فرنگي در همين بحثهاي آ. نند: مي

بود، يا تعبيراتي كه اقبال الهوري دارد، كه باز تعبيراتي است كه از فرنگيها گرفته است، در مورد اين 

در همين بحثهاي آقاي دكتر . نند: تعبير مي» تجربه دروني«سير و سلوك معنوي تعبير به 

 هم كه تعبيرات ايشان غالباً تعبيرات فرنگي بود، يا تعبيراتي كه اقبال الهوري 1عبدالرحمن بدوي

دارد، كه باز تعبيراتي است كه از فرنگيها گرفته است، در مورد اين سير و سلوك معنوي تعبير به 

شناسي  اي است، و هر روان شناسي يك وادي ناشناخته كنند، و اين از نظر روان مي» تجربه دروني«

شناسي عرفاني را درك كند، زيرا تا كسي عمالً به دنياي روح وارد نباشد چه را  تواند روان نمي

  تواند شناس عارف سالك مي عالم روانخواهد آزمايش كند؟ تنها يك  مي

                                                 
 .)اشته استوي قبل از استاد شهيد شخنراني د ( - 1

10 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

شناسان  در ميان روان. توانم بيان كنم و توضيح بدهم شناسي عرفاني را مي  ادعا كند كه من روان

شايد بيش از يك نفر (تا حد اطالعات و مطالعاتي در همين زمينه دارد جديد يك نفر است كه 

شناس معروف آمريكايي ويليام جميز كه قريب  فيلسوف و روان) شناسم باشد، من اين يك نفر را مي

. بوده است» آزمايشهاي عرفاني«به زمان ما هم بوده و كتابي هم نوشته است كه نام اصلي آن گويا 

و اين مرد خودش ضمناً » دين و روان«اند به نام  ب را به زبان فارسي ترجمه كردهقسمتي از اين كتا

شناس بوده، و روي بيماران  يك آدم مذهبي عارف مشربي بوده، شخصاً عارف مشرب بوده و هم روان

كنندگان خودش بيشتر، از اين نظر عرفاني مطالعه كرده و سخت هم به حاالت  خودش يعني مراجعه

  .ني معتقد استرواني عرفا

العاده عظيمي است؛ يعني مسأله عرفان عملي مسأله انسان و  به هر حال اين سك مسئله فوق

اي كه قرآن كريم آن را  مرحله خاكي بودن تا آن مرحلهشناخت انسان است، انسان از اولين 

 از كجا تا  .1 كَدحاً فَمالقيِهي ربكيا اَيها االنسانُ انَّك كادح الي ربك كَدح النامد  مي» لقاءاهللا«

  !كجا

اي كه  اگر كسي بخواهد درباره عرفان حافظ بحث كند، يك قسمت اين است كه حافظ در اين وادي

، در وادي سير و سلوك، چه گامهايي برداشته است و چه »وادي ناشناخته«اآلن ما تعبير كرديم به 

ر خودش منعكس كرده است، يعني در اشعار حافظ از مقامات حاالت و مقاماتي را از عرفان را در شع

شود، كه اينها را بايد انسان دقيقاً ابتدا با آنچه كه عرفا در كتبي  سير و سلوكي چه چيزهايي پيدا مي

اند تطبيق كند، بعد ببيند كه در هر جايي حافظ چه  صريح بيان كرده) اند نوشته(كه در اين موضوع 

برند و حافظ هم بدون شك تابع  الحات خاصي دارند، كلمات خاصي به كار مياينها اصط. گويد مي

  همان اصطالحات و تعبيرات و الفاظ است؛ و بخشي از ارزش حافظ به اين 

                                                 
 6/  انشقاق  1
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كند اين يك شود كه اين حاالت معنوي را چگونه توانسته است در اشعارش منعكس  درك مي

  .قسمت بحث است

  عرفان نظري
بيني عرفاني، بينش عرفاني، يعني آن  عرفان نظري يعني جهان.  استقسمت دوم، عرفان نظري

طور مسلّم با نظر هر فيلسوفي مختلف و  نظري كه عارف و عرفان درباره جهان و هستي دارد كه به

بيني خاصي دارند كه با ساير  متباين است، تا چه رسد به غير فيلسوف؛ يعني طبقه عرفا يك جهان

اين ديگر نظر است درباره خدا، هستي، اسماء و صفات حق، و درباره . ستها متفاوت ا بيني جهان

  از جنبه نظري اظهار نظر كردن، در واقع اين است كه خدا در نظر عارف چگونه توصيف و . انسان

بيند و انسان را چه  شود و انسان در نظر عارف چگونه است، عارف در انسان چه مي شناخته مي

 - كنند تعبير مي» عرفان فلسفي« كه بعضي از آن به –ار بينش عرفاني گذ پايه. دهد تشخيص مي

يعني آن كه عرفان را به صورت يك فلسفه و يك بيان و يك بينش درباره هستي و وجود درآورد، 

 كه بعضي از - گذار بينش عرفاني پايه. دهد بيند و انسان را چه تشخيص مي عارف در انسان چه مي

 يعني آن كه عرفان را به صورت يك علم درآورد و به - كنند بير ميتع» عرفان فلسفي«آن به 

اصطالح متفلسف كرد و به صورت يك مكتب درآورد و در مقابل فالسفه عرضه داشت و فالسفه را 

اي  اي كه بعد از او آمدند چاره در واقع تحقير و كوچك كرد و روي فلسفه اثر گذاشت و فالسفه

پدر عرفان . است» الدين عربي محيي« او با اعتنا باشند، بدون شك هاي نداشتند جز اينكه به نظر

  .الدين عربي آن اعجوبه عجيب روزگار است نظري اسالمي محيي

 محيي  الدين در عرفان عملي نيز قدم راسخ داشته است، يعني اصالً از
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توصيف البته ما اآلن داريم . ( اول عمرش يك مردي بوده كه اهل رياضت و مجاهده بوده است

اند، جايزالخطا  الدين يا حافظ حرفشان درست است، يا معصوم كنيم و كار نداريم كه محيي مي

). گويند كنيم كه اينها چه دارند مي هستند؛ مسلّم اين حرفها مطرح نيست، ما داريم بيان مي

  است كه عرفان را متفلسف كرد يعني به صورت يك مكتب منظم درآورد، والدين اول كسي محيي

 و حتي در عرفان عملي هم همين طور - كه محور عرفان است» وحدت وجود«اصالً اين مسألة 

عملي هم همين طور است، كه حاال يك بحثي » است، كه حاال يك بحثي درباره آن هست، چون آ

رسد همان وحدت وجود است در  درباره آن هست، چون آن توحيدي كه عارف آخرش به آن مي

الدين عربي  وحدت وجودي كه در عرفان نظري بيان شد، اول بار توسط محيي و اين -عرفان عملي

هاي عظيم و بزرگي تربيت كرد و هر كس هم كه از آن زمان به بعد  بيان گرديد و او بود كه شاگردي

الدين است بدون شك، و اصالً اين مرد يك شور و غوغاي عرفاني در جهان  خوار محيي آمده ريزه

الدين  محيي« گويند  ين مرد از نظر نژاد عرب است، يعني اندلسي است، به او ميا. اسالم بپا كرد

گويند چون از قبيله  مي» طائي«گويند چون عرب است؛  مي» عربي«؛ »عربي طائي حاتمي اندلسي

رسد، و  حاتم است، نسلش به حاتم طائي مي بن گويند چون از اوالد عدي مي» حاتمي«است، » طي«

در آن وقت اندلس اندلس اسالمي بود و اين اندلس . ند چون ساكن در اندلس بودگوي مي» اندلسي«

اسالمي چه مركز بزرگي بوده است براي تمدن و فرهنگ اسالمي در هر قسمتي، چه ادبيات، چه 

وجود آورده و چه سرنوشت  فلسفه، چه عرفان، چه طب، چه رياضيات، و چه اشخاص بسيار بزرگي به

كه عجيب است؛ و به چه جبري مسيحيها آمدند آنجا را احتالل كردند و از آن انگيزي هم دارد  غم

هاي دنيا همين  ترين مركز به بعد هم ديگر اين اسپانيا روي سعادت نديد، كه االن هم ديكتاتوري

  اسپانياي
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  .جناب فرانكو است

بوده و مجاورت مكه و اين مرد مسافرتهاي زيادي به دنياي اسالم كرد؛ اوالً سالهاي زياد مجاور مكه 

اهللا الحرام و مجاورت قبر مقدس پيغمبر اكرم، جزء چيزهايي بوده كه عرفا براي خودشان الزم  بيت

اند كه يك مدتي در اين مكانها باشند و مجاور باشند و براي مجاورت اين مكان هم يك  دانسته مي

بينيد زمخشري اهل  ما ميآثار خصاي قائل بودند؛ نه تنها عرفا، غيرعرفا هم همين جور؛ ش

النهر است، اهل شمال ايران قديم، يعني اهل سرزمين شوروي فعلي، سرزمين بسيار سردسير،  ماوراء

كنم  شود، كه من تعجب مي آيد سالهاي زياد مجاور سرزمين داغ مكه مي  ميكند از آنجا حركت مي

 چه ايماني بوده و اين چه كند، اين يك آدمي كه عادتش بوده كه در سرزمينهاي سرد زندگي مي

و » جاراهللا«شود به  كند كه مقلب مي اهللا الحرام مي مجاور بيت.شوري بوده كه ساليان دراز اين مرد را

گويد شما اثر مكانها را غافل نباشيد و هر كسي  در تفسر كشاف در يكي از آيات سوره عنكبوت مي

معنوي در اين مجاورت هست كه در غير فهمد كه يك آثار  كه سالها مجاور خانه كعبه باشد مي

  .آبادي شيرازي صاحب قاموس، سالها مجاور مكه بوده الدين فيروز يا همين مجد. جا نيست آن

). اند  چنين بوده(غرضم اين است كه اختصاص به عرفا ندارد و غير عرفا هم از ادبا، فقها، شيعه، سني

شود و فوائد المدنيه  ه و مدينه مجاور ميرود در مك بينيد امين استرآبادي سالها مي شما مي

الدين هم سالها در مكه مجاور بوده و  محيي. نويسد، بحرالعلوم سالها مجاور در مكه بوده است مي

 در مكه نوشته است و به همين -  كه از يك نظر بزرگترين كتاب عرفاني است–فتوحات خودش را 

الدين  يعني شيخ شهاب(با سهروردي معروف . شود ناميده مي» فتوحات مكيه«مناسبت فتوحات او 

  در مكه مالقات كرده است و) االشراق، كه اينها معاصر هستند سهروردي مقتول صاحب حكمة
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 كه اين -گويندكه ساعتها اينها با يكديگر در خانه كعبه مالقات داشتند و به احتمال بسيار قوي مي

وقي و اشراقي را بيشتر تحت تأثير  جناب سهروردي حكمت ذ-جهت بيشتر مورد غفلت است

الدين حتي در حكمت اشراقي اسالمي هم  رض اينكه محييغ. الدين عربي بوده است تا ديگران محيي

گويند وقتي از هم جدا شدند، از شيخ اشراق پرسيدند اين مرد را چگونه  مي. اثر فراوان داشته

  .ديدي؟ گفت مرد صالحي بود

اند، از قبيل  شته است كه اين كتب عرفاني علمي را اينها نوشتهالدين شاگردان زيادي دا محيي

اش يعني پسر زنش هم هست، با مادر او ازدواج  الدين قونوي ضمناً پسرزداده صدر. الدين قونوي  صدر

الدين، صدرالدين قونوي  هاي محيي  وي بود و در واقع شارح گفته العاده  و مريد فوقدكرد و او شاگر

  .است

فارض در شعر عربي  مصري در ميان شعراي عرب نظير حافظ ماست؛ يعني ديوان ابناين فارض 

اند مدعي هستند كه حافظ از نظر لطف   با يك تفاوت كه آنهايي كه اهل فننظير ديوان حافظ است، 

و ظرافت باالتر است و از ابن فارض مدعي هستند كه حافظ از نظر لطف و ظرافت باالتر است از 

نظر مقامات عرفاني باالتر است از حافظ، يعني چيزهايي را از مقامات فارض از   ابنفارض ولي ابن

عرفاني، او منعكس كرده است كه حافظ در آن موضوعات سكوت كرده و در حافظ چيزي منعكس 

 سال 56نويسد،  العاده است، عمر زيادي هم نكرده، آن طور كه تاريخ مي فارض خيلي فوق ابن. نيست

در كوههاي . او هم گاهي در مكه بوده و گاهي در مصر. رش نگذشته كه فوت كرده استبيشتر از عم

طور، و  كرد، تنها و تحت تأثير عرفاني خودش بود، و در مصر همين رفت گردش مي مكه مي

او هم آدم عجيبي . رد: كرد، در مصر بود با مكه مغازله مي گويند در مكه بود با مصر مغازله مي مي

  . يب دنياي اسالم استاست، از عجا
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شود،   مي ختم» ت«آي دارد، تأئية ابن فارض، در حدود هزار شعر است كه همه آنها به  قصيده

  .ها از اوست شعرهاي معروفي است، كه اين شعر

  و لكن فيه شاهد بِابوةٍ       و انّي و اَنْ كُنْت ابنَ ادم صورةً

  

  . اند ا در حالت بيخودي به اصطالح گفته و ديگران نوشتهگويند تمام اين شعرها ر و مي

ةاي  شده ةا و زنده داوود قيصري شارح فصوص، از اين طبقه است، يعني از طبقه احيا شده

  .عبدالرزاق كاشاني، شارح ديگر. الدين است محيي

. است داشتالدين قونوي و در قونيه با صدرالدين نشست و برخ مولوي بلخي رومي معاصر بود با صدر

الدين در حدود  الدين است، يعني محيي چهل سال بعد از فوت محيي فوت مالي رومي در حدود سي

الدين طوسي  ، كه سال فوت مالي رومي و خواجه نصر627ي رومي در سال د و مالكن  فوت مي635

ي كه از  راز، جام آمدند، مثل محمود شبستري صاحب گلشن  بعد از او هم كساني كه . يك سال است

الدين عربي هستندن و در  الدين است، همه سخت تحت تأثير محيي شارحين فصوص الحكم محيي

  .تواند ببيند الدين را كامالً مي اشعار شبستري انسان كلمات محيي

است و ديگران به  الدين تأثير غجيبي روي عرفاي بعد از خودش گذاشته غرض اين است كه محيي

نظر  در ميان نويسندگان فارسي زبان، كسي كه اگر در اين مسائل اظهار. ندا  اين مطلب اعتراف كرده

وي . كوب است زند، آقاي دكتر زرين حرف نمي) حساب بي(اي روي مطالعات است و  ند تا اندازه: مي

  : گويد كند و مي نوشته، اين حرف را اعتراف مي» ارزش ميراث صوفيه«در كتابي كه به نام 

  الخصوص شعراي صوفيه الدين، علي  از محييمحققان صوفيه بعد« 
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  1».اند بهره بسيار يافته»  ايران، از آ

فارض در عبربي يا حافظ در  ، البته شعرهايش در حد شعرهاي ابن گفته الدين شعر هم مي محيي

فارسي نيست ولي شعر زياد گفته و اصالً شعر براي او حالت شعري ندارد، در واقع موج است، و 

. ند: ايش هم در آن حد اعالي از زيبايي است، كه گاهي در اسفار شعرهايش را نقل ميبعضي شعره

دو سه تا شعر در هفته گذشته آقاي دكتر بدوي خواند، گواينكه ايشان اين شعرها را خواند به اعتبار 

 مقام آخر عرفاني توحيدي -شعر آخرش و خوب هم توجيه نكرد، و شعري آن آن به اصطالح

  :گويد اين است خودش را مي

  لقد صار قلبي قابالً كلَّ صورة  فمرعي لغزالن و دير لرهبان

  و بيت الوثان و كعبة طائف  والواح توراة و مصحف قرآن

  ادين بدين الحب انا توجهت  ركائبه فالدين ديني و ايماني

ت، الدين خاضع و فروتن و كوچك اس شعرهاي عجيبي دارد، و از كساني كه سخت در مقابل محيي

  .صدرالمتألهين است

الدين است و اگر ما درباره عرفان نظري حافظ بخواهيم  غرض اين است كه پدر عرفان نظري محيي

الدين تأسيس كرده است بايد ببينيم  اي نداريم جز اينكه همان مكتبي را كه محيي بحث كنيم جاره

ولي انسان وقتي كه .  و يا نداردآند و آيا حافظ در اين زمينه چيزي دارد كه اينها چگونه بيان كرده

بيند كه خيلي دامنهء درازي دارد، و من حيفم آمد كه  شود، مي وارد بحث درباره عرفان حافظ مي

  يك قسمتهايي را اينجا بيان نكنم گو

                                                 
 . چاپ چهارم1356، اميركبير 116 ارزش ميراث صوفيه، ص - 1
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  .اينكه ممكن است منجر شود به اينكه من همه حرفهايم را نتوانم بزنم

  

  آيا حافظ عارف بوده؟
ايم مفهومش اين است كه ما حتماً حافظ را يك مرد  كه ما عنوان كرده» حافظعرفان «بحث دربارة 

كنيم كه عرفان عملي حافظ در چه  ايم، آنگاه در چگونگي عرفان حافظ بحث مي عارف فرض كرده

يك مطلب جديدي به وجود ولي در عصر ما . حد و مرتبه است و عرفان نظري حافظ چگونه است

ايم و آن اين است كه اصالً آيا حافظ واقعاً عارف بوده يا  ين را به وجود آوردهآمده و خود ما ايرانيها ا

  . عارف نبوده؟ اين اول حرف است براي ايرانيهاي امروز

هاي بوميه و غيريوميه  شما اگر اكثر قريب به اتفاق مقاالتي كه امروز در جرايد، مجالت؛ روزنامه

نويسند و حتي كتابهايي كه  اخيراً درباره حافظ مينويسند و حتي كتابهايي كه  درباره حافظ مي

بينيد حافظ به  اند بخوانيد و اينها را مقياس شناسايي حافظ قرار بدهيد مي اخيراً درباره حافظ نوشته

. اند شود سرسري گرفت و گفت بيخود گفته اين را هم نمي. هر چيزي شبيه است جز يك عارف

اند او را به  واقعاً عارف نبوده و بيخود با يك سلسله تأويالت آمدهشايد هم واقعاً اينجور باشد و حافظ 

واقع مطلب چيست؟ آيا حافظ يك مرد عارفي بوده يا نبوده؟ امروز . اند صورت يك عارف جلوه داده

عرفان هم ). روي او گذاشت(شود نام عارف   نميكنند كه هيچ اغلب حافظ را به صورتي منعكس مي

روزي نيست، يك جرياني است كه بيش از هزار سال در همان دوره اسالمي كه يك امر اختراعي ام

  عبداهللا انصاري مثالً، بوده يا نبوده است؟ آيا حافظ از تيپ خواجه. گذرد از آن مي

دانند اين مطلبرا كه ما حافظ را  اي اساساً سخت انكار دارند و الاقل قبول ندارند يا مشكوك مي عده

حاال ما بايد ببينيم كه حافظ كيست؟ اول بايد بفهميم حافظ كيست، . نيميك مرد عارف واقعي بدا

  توانيم حافظ آيا مي
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كنيم؛ اگر  را از اول به صورت يك عارف قبول كنيم؟ اگرنتوانستيم، در همين مرحله توقف مي

  . رويم ببينيم عرفانش چگونه عرفاني است توانستيم، آنگاه مي

يكي : توانند كمك به يكديگر باشند اريم كه اين دو منبع ميبراي شناختن حافظ، ما دو منبع د

كند؟ يعني آن مقداري كه حافظ در تاريخهاي  تاريخ است؛ تاريخ حافظ، حافظ را چگونه معرفي مي

چون هر (اند  معاصر خودش آمده است و به زبان مردمي كه در آن زمان يا نزديك به آن زمان بوده

 بهتر شناخته است تا كسي كه هفتصد هشتصد سال از او نزديك به خودش همكسي در زمان 

شده است و چگونه شخصي بوده و چه شخصيتي داشته  حافظ چگونه شناخته مي) گذشته است

مرد را از راه سخنش ). بوده است(چگونه ) حافظ(است؟ و دوم خود ديوانش؛ از راه ديوانش ببينيم 

انسان در زير زبانش پنهان :  كالم اميرالمؤمنين است1»هالَمرء مخبو تَحت لسان« ): شناسند مي(

  .است

كنم  انسان هر كار بخواهد بكند كه خودش را مخفي كند و پرده روي زبان خودش بكشد، خيال نمي

  .به هر حال يك منبع ديگر، ديوان است. صددرصد بتواند

ن است هر دو توافق در بعضي قسمتها ممك. اين هر دو، منبع خوبي است براي شناسايي حافظ

 كه البته بيشتر مربوط به جزئيات –در بعضي قسمتها، از تاريخ حافظ يك چيزهايي . داشته باشند

يك چيزهايي را هم از ديوانش . شود فهميد شود فهميد كه از ديوانش نمي  مي-زندگي حافظ است

تواند بيان  نميگر تاريخ مثالً اوج عرفان حافظ را دي. شود فهميد شود فهميد كه از تاريخش نمي مي

تواند اوج عرفان حافظ را بيان كند و قهراً تاريخ هم  بوده نمي» نويس شرح حال«كند، يعني كسي كه 

  در اين قسمت

                                                 
 .148البالغه، حكمت   نهج- 1
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  .سكوت كرده است

  

  حافظ از نگاه تاريخ
آي  اتفاقاً حافظ در زمان خودش به گونه اند؟ شناخته حافظ را در زمان خودش چگونه شخصي مي

اش غلبه داشته است، هم بر جنبه  ةاي ديگرش، هم بر جنبه شاعري شده است كه جنبه شناخته مي

اند و حافظ هم  شناخته اي نمي عارف بودن و درويش بودن؛ يعني او را اوالً به صورت يك شاعر حرفه

 يك وقتي آقاي محيز طباطبائي اين را -اند زياد شعر نگفته است، بر ايام عمر حافظ كه تقسيم كرده

 شايد در ماه يك غزل گفته باشد؛ غير از شاعرهاي ديگري مثل نظامي يا فردوسي و -كرد يان ميب

البته شعر حافظ . اند شده حتي مولوي است، اينها به شاعر بودن در زمان خودشان بيشتر شناخته مي

فته بلكه ةاي شيراز بيرون ر با همه كمي، در همان زمان خودش شهرت پيدا كرده و نه تنها از دروازه

هاي ايران بيرون رفته، ولي به هر حال شعر زياد نگفته و در زمان خودش هم به نام يك  از دروازه

اي هم  شاعر معروف نبوده، همچنانكه در زمان خودش به عنوان يك درويش و يك صوفي حرفه

ستادهايشان همه ا اند، ها داشته ها و رشته اند، سلسله متصوفه مردم پنهاني نبوده. معروف نبوده است

آند، و  هاي صوفيه را نوشته مشخص بوده، اين شيخش آن بوده، آن شيخش آن بوده، كه سلسله

اند، كالهشان كاله  با ديگران تفاوت داشته» زي«بينيد كه اينها اغلب در لباس و در  بلعاوه شما مي

اند، به  تراشيده ر نميمخصوصي بوده، و در عصرهاي اخير كشكول و طبرزين و اينجور چيزها بوده، س

نه « اند، به قول خود حافظ تراشيده نه هر طبرزين و اينجور چيزها بوده، سرن نمي«قول خود حافظ 

؛ اگر چه گاهي در  ظاهراً حافظ حتي زي تصوف هم نداشته. »هر كه سر بتراشيد قلندي داند

  حافظ اين خرقه پشمينه بينداز و« گويد  تعبيرات خودش مثالً مي
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خرقهء «اين .  استپوشيده شود كه واقعاً حافظ عمالً هم خرقه پشمينه مي ولي اينها دليل نمي» برو

. كنيم هم كه لفظش آمده، مثل خيلي الفاظ ديگر حافظ است، كه بعد روي آن بحث مي» پشمينه

كنم كه حافظ درزي اهل تصوف نبوده، ولي تا آنجا كه من مطالعه  اين را من صد در صد نفي نمي

اي به دست نيامده است كه درزي اهل تصوف بوده و بلكه قرائن بر خالف است، و حتي  ام قرينه دهكر

مربي، آنچه كه   يعني بي- » دليل راه«  با اينكه اين مرد در ديوان خودش تكيه زياد دارد كه بي

يه عجيب تك) نبايد طي طريق كرد و (–گويند  مي» استاد«و » شيخ«و احياناً » مرشد«متصوفه او را 

  :دارد كه كسي بدون استاد و مربي محال است كه اين راه را بتواند طي كند

  همرهي خضر مكن قطع اين مرحله بي  ظلمات است بترس از خطر گمراهي

  

كه بعد در جاي خودش خواهيم گفت كه حافظ اشعار زيادي در اين زمينه دارد و اين يكي از 

ه روي آن تكيه دارند كه هر كسي، مثل پزشك العاده عظيمي است كه اين طبق مسائل فوق

 در اين طب روحي، يك پزشك مراقب احتياج دارد، يعني -  نه مثل پزشكهاي معمولي- خانوادگي

يك كسي كه هميشه بر روح او اشراف داشته باشد، نه كسي كه يك وقتي اگر مشكلي بود برود 

كنيم؛ نه فقط خواندن   به او مراجعه ميسراغش حالش را به او عرضه بدارد، مثل طبيبي كه ما احياناً

كتاب كافي نيست، مراجعه به پزشك كافي نيست، بلكه اينها معتقدند هر كسي بايد يك پزشك 

؛ آري، با اينهمه )بتواند اين راه را طي كند(معالح مراقب دائم داشته باشد و بدون آن محال است 

ز نتوانسته نشان دهد كه مرشد او چه كسي آي كه اين مرد روي اين امر دارد، يك نفر هنو تكيه

معلوم است كه مربي او از اين تيپ مشايخ معروف صوفيه . نيست) مشخص(بوده، مسلّم داشته ولي 

هاي معروف متصوفه نبوده و به طور كلي تصوف شيعي از تصوف سني اين امتياز را  و از اين سلسله

صوفه اهل تسنن است و متصوفه شيعه، هم ها و اين تشريفات بيشتر مال مت دارد كه اين سلسه

  عميقتر از متصوفه اهل تسنن و هم 

21 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

كمتر اهل اين حرفها هستند كه شيخي و استادي و او استادش را نشان بدهد، او استادش را نشان 

  بدهد؛ بسا هست كه اينها را در زمان خودشان 

اش،   حتي همسايه خانهشناخته است كه داراي عاليترين مقامات عرفان هستند، هيچ كس نمي

آند كه اين باالترين مقامات عرفان را دارد، ولي واقعاً داشته،  شناخته اش، شاگردش نمي زنش، بچه

اي هم پيدا  شناخته، از غير او هميشه پنهان بوده؛ و من يك قرينه فقط همان معلم خاصش او را مي

 كرده كه به اهتمام خودش، يعني حافظ يك مدتي كوشش: شاءاهللا خواهيم گفت آم كه بعد ان كرده

خورد و  كشد، خون جگر مي بدون استاد و معلم و مربي، اين راه را طي كند، بعد كه سالها زحمت مي

امكان ندارد، » دليل راه«رسد به آنجا كه نه، بدون  شود، مي حتي به يك سلسله مكاشفات نائل مي

گويد كه بدون دليل راه اهتمام  خرش ميآ.. .گويد كه چنين كرديم و نشد، چنان كرديم نشد، مي

  .جور بوده، ولي بعد مسلّم پيدا كرده شود مدتي اين معلوم مي. كرديم و نشد

بود كه در زمان خودش  اي است كه حافظ اگر يك كسي مي خوب، اين هم خودش يك قرينه

ود و اي داشت و كاله چند تركي و از اين حرفها، مسلّم شيخش هم معروف و شناخته ب خرقه

  ). او شاگر فالن شيخ بوده است(گفتند  مي

كساني كه حافظ را در زمان خودش يا نزديك به زمان خودش توصيف كرده و القابي برايش ذكر 

اند و نه لقب عرفاني، بلكه گويي اصالً يك فقيهي را، يك حكيمي  اند، نه لقب شاعري به او داده كرده

البته اين نكته را . تمام عناوين هست جز اينجور عناوينكنند،  را، يك اديبي را دارند تعريف مي

اي كه بر ديوان حافظ نوشته اين  اند، مرحوم شيخ محمدخان قزويني در مقدمه ديگران توجه كرده

دانيد كه ديوان حافظ را اول بار شخصي از معاصران و ظاهراً از  مي. نكته را ذكر كرده است

   كه -همشاگرديهاي حافظ
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 بعد از وفات -اند خوانده مي) حكمت، كالم، منطق، تفسير(همين دروس ظاهري را  يينزد استادها

اند، ولي قزويني و  نوشته» اندام محمد گل«اسمش را در بعضي از چاپها به نام . حافظ جمع كرده

هاي خيلي قديمي اسم  هاي متأخرتر اضافه شده و در آن نسخه گويند اين اسم در نسخه ديگران مي

گويد  معاصر مينيست، ولي معلوم است كه يكي از معاصرين حافظ است، و آن » اندام محمد گل«

كرد كه اين شعرها را جمع  به حافظ اصرار مي) يكي از استادهاشان(الدين عبداهللا  غالباً استاد ما قوام

 كرد، مثل اينكه يك حالت عرفاني به او كن، حيف است اين شعرها از بين برود، و حافظ تعلل مي

 وفات يافت، بعد از وفاتش ما آمديم 792گويد تا در سال  داده اينها را جمع كند؛ مي اجازه نمي

برد به  اين مرد كه همشاگردي حافظ بوده است، وقتي كه از حافظ نام مي. شعرها را جمع كرديم

  :برد اين عناوين نام مي

  ) شهيد عرفان و عشق استمقصود(ذات ملك صفات، موالنا االعظم السعيد، المرحوم الشهيد « 

الملة  مفخر العلماء، استاد نحارير االدباء، معدن اللطائف الروحانيه، مخزن المعارف السبحانيه، شمس

  .»والدين محمد الحافظ الشيرازي

طيب اهللا تربته و رفع في عالم «: گويد بعد هم مي. نه يك عنوان عرفاني دارد نه يك عنوان شعري

گويد كه يك نسخه  باز مرحوم قزويني مي. كند فقيهي را دارد توصيف مي گويي يك» القدس رتبته

از ديوان حافظ كه يك كاتبي كه يا خيلي نزديك به زمان حافظ بوده يا معاصرش بوده استنساخ 

  : استكرده است، در آخر كه از اين مرد ياد كرده به اين عناوين ياده كرده
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القّراء و افضل المتأخرين، شمس الملة والدين، موالنا محمد تم ديوان المولي العالم الفاضل، ملك «

  ».الحافظ روح اهللا روحه و اوصل فتوحه و نّور مرقده

  

  :گويد كه مرحوم قزويني مي

از القاب و نعوتي كه اين كاتب بسيار نزديك به عصر خواجه و شايد معاصر خواجه در حق او « 

 اينكه وي از مشاهير عرفا و صوفيه عصر خود بوده از نگاشته بدون اينكه هيچ عبارتي ديگر دال بر

العرفاء، عارف معارف الريبي، واقف مواقف  قبيل قطب السالكين، فخرالمتألهين، ذخر االولياء، شمس

 در حق او استعمال -افزايند مي كه در نسخ جديده معموالً بر اسم او –اسرار غيبي، و امثال ذلك 

 كه خواجه در عصر خود بيشتر از زمره علما و فضال و 1ط كردكرده باشد، شايد بتوان استنبا

رفته تا از فرقه عرفا و صوفيه، يعني جنبه علم و فضل و ادب او بر جنبه عرفان  دانشمندان به قلم مي

كه كاتب در حق او استعمال كرده، به » ملك القراء«  و عالوه بر اين از نعت 2و تصوف او غلبه داشته

شده و به همين سمت  شود كه خواجه از معاريف قراء عصر خود محسوب مي ينحو وضوح معلوم م

  :مخصوصاً در زمان خود مشهور بوده و اين بيت او كه گويد

  عشقت رسد به فرياد ار خود به سان حافظ  قـرآن زبر بخـواني با چـارده روايت

  

                                                 
 .گويد مي» شايد« مرحوم قزويني هميشه حزمهايش را هم به صورت - 1
ردم مسلّم غلبه داشته، شايد مقـصود ايـشان هـم            البته اين نظر را ما به اين معنا قبول نداريم كه واقعاً غلبه داشته ولي در اشتهار ميان م                   - 2

 .همين بوده
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بالغه شاعرانه نبوده است و در حق او صادق و به هيچ وجه اين گونه تصريحات او از قبيل اغراق و م

  ».بكلي اسم بامسمي و صفت بارز او بوده است) يعني حافظ قرآن(» حافظ«تخلص 

اي كه آقاي  من از ديوان حافظ دو نسخه بيشتر ندارم، يكي نسخه مرحوم قزويني، و ديگر نسخه

توانند  و ميالبته ايند. سيدابوالقاسم انجوي شيرازي اخيراً چاپ كرده و جزو نسخ خوب حافظ است

اش بيشتر بر نسخ قديم است و به ذوق و اين حرفها  جامع باشند، از نظر اينكه مرحوم قزويني تكيه

هيچ اعتماد ندارد و آقاي انجوي شيرازي و تيپش افرادي هستند كه خيلي به نسخ قديمه اعتنايي 

به تيپ شعر حافظ گويند ما هر شعري هم كه در ديوانهاي منسوب باشد، اگر ببينيم  ندارند، مي

  .كنيم خورد قبول مي مي

  .حافظ معلم رسمي هم زياد داشته، يكي از استادهايش ميرسند سيدشريف جرجاني معروف است

مرحوم دكتر معين (كند درمقدمهء حافظ انجوي از حافظ شيرين سخن مرحوم دكتر معين نقل مي

  ):زد د حرف نمياستنا زد، هيچ وقت بي هم يك آدمي بود كه هميشه مستند حرف مي

  

گفت به عوض اين  شد، مي هرگاه در مجلس درس ميرسيدشريف عالمه گرگاني شعر خوانده مي«

پرسيد  رسيد عالمه گرگاني مي الدين محمد مي ترّهات به فلسفه و حكمت بپردازيد، اما چون شمس

  شاگردان عالمه به وي اعتراض. بر شما چه الهام شده است؟ غزل خود را بخوانيد
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كني ولي به شنيدن شعر حافظ رغبت  كردند اين چه رازي است كه ما را از سرودن شعر منع مي مي

شعر حافظ همه الهامات و حديث قدسي و لطائف حكمي و : گفت دهي؟ استاد در پاسخ مي نشان مي

  ».نكات قرآني است

طائف حكمي گويم ل گويد آنچه من مي تعبير خود حافظ است كه مي»  با نكات قرآنلطائف حكمي«

  ).شده(اين جمله ميرسيد شريف در واقع از خود حافظ گرفته . است با نكات قرآني

شود كه حتي در زماني كه حافظ هنوز جوان و شاگرد ميرسيدشريف بوده، تلقي افرادي  معلوم مي

  .نظير ميرسيدشريف از حافظ در اين حد بوده است

اند مال عصرهاي  را كه به حافظ داده» لغيبلسان ا«يادم نيست من در كجا خواندم كه اين لقب 

اگر اين حرف درست باشد، . گويند مي» لسان الغيب«متأخر نيست، از همان زمانهاي قديم به او 

شناخته (قرينه ديگري است كه اين مرد از همان زمان خودش به عنوان يك مرد عارف اهل معنا 

كردند كه اين شعرها  اند يعني اينجور فكر مي تهدانس به طوري كه اساساً او را زبان غيب مي) شده مي

شده است؛  را كه او سروده، او نبوده به عنوان يك بشر كه بسرايد، بلكه از غيب به زبان او جاري مي

  .چنين اعتقادي داشتند

شود كه حافظ يك مردي بوده در  از تاريخ حافظ، هر چه كه ما مطالعه كنيم، اين مطلب روشن مي

اند اما  شناخته نزديكانش او را به صورت يك عارف مي(بته در عين اينكه يك عارف بوده زي علما و ال

آن محمد . بيشتر به عنوان يك عالم معروف بوده است) اي نه به صورت يك درويش و صوفي حرفه

  خواهد عذر بياورد براي اينكه حافظ خودش اندام هم وقتي مي گل
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اينقدر مشغول مطالعه كتب دواوين عرب «گويد  ، مي) كندديوانش را جمع( فرصت نكرد و نخواست 

گويي كسي مرحوم ميرزا محمدتقي شيرازي . »بود كه فرصت نداشت.. .و كشّاف و مفتاح و مصباح و

  .كند را وصف مي

مرحوم ميرزا محمدتقي شيرازي اعلي اهللا مقامه از شعراي بسيار زبردست است، خواهرزاده قاآني هم 

گويد، مجتهد و مرجع تقليد، ولي خيلي كم شعر گفته؛ حاال كسي   شعر ميهست، خيلي هم خوب

گويد ايشان آنقدر مشغله  اند يا نه؟ آدم مي بگويد آقاي آميرزا محمدتقي ديوانشان را جمع كرده

كردند كه اينقدر  درباره حافظ اينجور فكر مي. رسيد بيايد ديوانش را جمع كند داشت كه ديگر نمي

  .رسيد بيايد شعرهايش را جمع كند ت كه خودش ديگر نميمشغله علمي داش

  .پس چهره حافظ در تاريخ به اين شكل منعكس است

  

  حافظ از نگاه ديوانش
خواهند  در زمان ما بيشتر حافظ را مي. اما بياييم سراغ منبع دوم شناخت حافظ يعني ديوان حافظ

ه راه درستي است، خودش يك راه اين هم البت. هايش بشناسند از روي ديوان و اشعار و گفته

 به نظر من اعم از فارسي و عربي، و شايد ابن -شناسايي است، ولي نظر به اينكه در ميان همه شعرا

مثل حافظ اينجور نيست كه در شعرش يك دوگانگي  هيچ كس -فارض هم مثل حافظ نباشد

در بعضي از ). نيستلذا شناخت حافظ از راه ديوانش خالي از دشواري (ظاهري مشهود باشد، 

گري و فسق و فجور و پشت پا زدن به همه سنن و مقدسات، و دم  اشعارش يك حالت الابالي

اعتنا به همه چيز بودن منعكس است، و از آن طرف هم اشعاري دارد كه بدون  غنيمت شمردن و بي

يك . نهي اينهاگونه توجيه و تأويلي مخّ عرفان و مخّ اخالق است و نقيض اينها، يعني درست  هيچ

  چنين دونگانگي در اشعار 
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حافظ مشهود است، و همين جهت سبب شده كه حافظ در زمان ما به شكلي در آمده است كه 

اي كه سر و كارش جز با شراب و رباب  پرست ميخواره  لذتجوي لذتاحدي نظير ندارد؛ يعني آن آدم

ا اپيكوري، در كار خودش از حافظ و چنگ و اين حرفها نيست، يعني يك آدم به اصطالح امروزيه

بينيد، و  گيرد، و در بسياري از مجالس و بزمها ديوان حافظ سوم شراب و رباب است، كه مي مدد مي

از طرف ديگر همين ديوان حافظ در محافل ديگري هميشه بوده و هنوز هم هست، در محافلي كه 

كنند،  ، گناهان خودشان را ياد ميگيرند نشينند، حالت تجرد به خودشان مي آيند مي افرادي مي

ريزند و  خوانند، اشك مي گيرند، شعرهاي حافظ را مي به خودشان ميكنند، حالت ذكر  عبادت مي

شود؛ يعني در بزم آنها سوم شراب و  شان جدا نمي گريند، افراد خيلي بزرگي حافظ از سجاده مي

اينها ديگر صحبت . يفهء سجاديه استرباب است، و در محفل الهي و روحاني اينها سوم قرآن و صح

افرادي نظير مرحوم فيض مثالً، به حافظ . نيست، و من چنين اشخاصي را سراغ دارم» به خودبندي«

حاال اين چگونه است؟ و واقعاً هم اگر ما به اشعار حافظ نگاه . كردند به اين چشم و ديده نگاه مي

پس حافظ نگاه كنيم، در . بينيم ونگي را در آن ميكنيم، در نظر ابتدائي الاقل، اين دوگانگي و دوگ

پس حافظ كيست؟ از اين شعرهايش . بينيم نظر ابتدائي الاقل، اين دوگانگي و دوگونگي را در آن مي

  .خواهيم بفهميم كيست مي

شناخت يك نفر از روي اثرش، ديوانش، كاري است منطقي، يعني ديوانش را بايد تحليل كرد، حاال 

احياناً كسي برسد به جايي كه آخرش نتواند او را بشناسد، ولي باالخره اقدام به اين ممكن هم هست 

اگر نرسيديم كه نرسيديم، ولي . رسيم رسيم يا نمي كار، كاري است عملي، بعد ببينيم به نتيجه مي

  اگر رسيدم راه، راه صحيحي است، راه تحليل ديوان و اثر 
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  .يك شاعر

ها را يك يك بيان كنيم، بعد هر يك از  ما بايد اين فرضيه. يادي هستهاي ز در مورد حفاظ، فرضيه

كند، و احياناً قرائن تاريخي هم ممكن است در بعضي موارد به  آنها را با قرائن موجود تطبيق نمي

اي در  كمك ما بيايد، درست مثل همين كه علماي امروزي در مسائل طبيعي، اول يك فرضيه

آورند در مرحله پراتيك و عمل،  صطالح اين مرحلة تئوري است، بعد مي به ازند، ذهنشان برق مي

  .كند كند يا نمي ببينند اين فرضيه با واقع انطباق پيدا مي

  

  حافظ صرفًا يك هنرمند است: فرضيه اول درباره حافظ
 يك شاعر است به تمام معني اولين فرضيه درباره ديوان حافظ اين است كه حافظ در ديوانش صرفاً

يك هنرمند است؛ حافظ در ديوان خودش هيچ هدفي نداشته جز اينكه لمهء شعر و شاعر، يعني ك

خواهد يك شاهكار هنري  هنرمند وقتي كه مي.  شاهكار هنري به وجود بياوردخواسته است يك مي

خواهد يك شاهكار هنري به وجود بياورد تمام همتش اين  هنرمند وقتي كه مي. به وجود بياورد

او ديگر الزم . شود به و جود آورد از چه موادي و براي چه هدفي يك شاهكار بهتر مياست كه 

ساز  يك مجسمه. خودر چه به درد كارش مي) كند نگاه مي(نيست به آن ماده اعتقاد داشته باشد، 

اي  هدفش اين است كه يك مجسمه عالي بسازد، آنگاه دنبال سوژه خوب است؟ و از چه ماده

شود ساخت يا با فلز و يا با سنگ؟ يا بهلولي هست در مدرسه  ا گچ بهتر ميشود ساخت؟ ب مي

براي اين نقاشها بهترين سوژه اين جناب بهلول است، خيلي قيافه خوبي . سپهساالر، بهلول معروف

  حاال اگر كسي بيايد . اش را بخواهند بريزند اش را بخواهند بكشند يا مجسمه است كه نقاشي
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آي است كه به بهلول دارد؟ نه، هنرمند دنبال  آلعاده ريزد، اين عالمت ارادت فوقمجسمه بهلول را ب

. شعر، خودش هنر است. گردد كه هنر خودش را به بهترين وجهي ظاهر كند سوژه و موضوع مي

را جزو فنون » صناعات خمس«ارسطو هم شعر را اول جزو منطق نشمرده بود، خطابه و شعر از 

منتها بعد گفتند همه اينها جزو هنرهاست، هم علم است هم هنر، و لهذا اسم يعني جزوه هنر آورد، 

العاده هنرمند است و  در اينكه حافظ فوق. گذاشتند، اينها صنعت است و هنر» صناعات خمس«

شاعر به تمام معني كلمه، يعني از نظر هنري به تمام معني كلمه شاعر است، و يك هنرمند 

گويد حافظ يك هنرمند است و ديوان شعر  اين فرضيه مي. دي بحث نداردالعاده مقتدر است، اح فوق

هيچ جايش را، نه آنجايي كه دم از مي و معشوق و اين  از نظر محتوا نبايد جدي گرفت، او را هم

زند، هر دو براي حافظ سوژه هستند و  زند و نه آنجايي كه دم از خدا و عرفان و سلوك مي حرفها مي

گردد، خصوصاً كه از  دده هنرمند، و هنرمند عاشق هنرش است و دنبال سوژه ميبس، او بابايي بو

اصالً شعر با دروغ دست شده؛ آن شعري هم كه قرآن نهي » اَحسنُ الشِّعرِ اَكذَبه«: اند قديم گفته

همين شعري است كه » عراًلَئنْ يملَأ بطنُ الرَّجُلِ قَيحاً خَيرٌ منْ اَنْ يملَأ ش« : كند و پيغمبر فرمود مي

 بعضي اشعار هم حكمت 1» انَّ منَ الشِّعرِ لَحكْمةً« : محتوايش تخيل محض باشد، بعد هم فرمود

در منطق هم شعر را به عنوان يك موضوع تخيل و يك امر ). تخيل است(است؛ ولي اساس شعر 

  . خاصي دارد، يعني به نظم كار ندارند، كه حاال خودش تعريف)سناسند مي(تخيلي

  اگر اينجور باشد، از ديوان حافظ چيزي را جع به شخصيت حافظ 

                                                 
 .290ص / 79 بحاراالنوار، ج - 1
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 نمي  .شود استنباط كرد

  :كنند كه فرزدق يك وقتي در ضمن اشعارش اين شعر را گفت داستاني نقل مي

  

  

خليفهء وقت گفت تو در اين شعرها . برده هايي را كه با آنها بسر ميكند يك عده زن ف ميوصدارد 

گويد اين جماعت نسوان در دو طرف من  چو مي(اي، بايد حد بر تو جاري شود  اقرار به زنا كرده

راحت خوابيده بودند، كار من هم تا صبح جز قفل بسته بازكردن چيز ديگري نبود، گفت اين اقرار 

چطور؟ : گفت. حد را از من برداشته» قرآ» انَّ كتاب اهللاِ يدره عنَّا الْحد«: فرزدق گفت). به زناست

 اَنَّهم في كُلِّ واد يهيمونَ و اَنَّهم والشُّعراء يتَّبِعهم الْغاونَ اَلْم تَرَ«: فرمايد خداوند متعال مي: گفت

چنين [ به خود حافظ هم 10.كند رِ نكرده را توصيف كا كار شاعر اين است كه9»يقولونَ مااليفعلونَ

گويند با اميرتيمور مالقات  دهند، مي البته اين افسانه است كه به او نسبت مي] (اند داده چيزي نسبت

  :گويند گفت كه مي) نكرده

  

به خال هندويش بخشم «  شعر درست است كه يك شاعر آسمان جل بگويد  در منطق يكاين فقط

ام تا  گويي؟ من اينهمه جان كنده اين حرفها چيست مي: اميرتيمور به او گفت. »سمرقند و بخارا را

ام كه  بخشي؟ گفت اينهمه بخشش كرده ام، تو به يك خال سياه مي سمرقند و بخارا را فتح كرده

ند ي گوي دهند؛ مين افسانه است كه به او نسبت مي البته ا!ينجور جلنبر هستمحاال چيزي ندارم و ا

  .مور مالقات نكردهير تيبا ام

                                                 

8.و بِت اَفَض اَغْالقَ الختام   رَّعاتصم يبفَبِنتْنَ بِجان  

  اگر آن ترك شيرازي به دست آرد دل ما را  به خال هنديش بخشم سمرقند و بخار را

  1396، چاپ و تحقيق عبداهللا الصاوي، قاهره 836ص / 2 ديوان فرزدق، ج - 8
 .226 -244.  شعرا- 9

 .9ص/ 4 كشكول شيخ بهايي، ج . 10
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  .زبان، زبان شعر است و زيان، زبان هنرمند است

اي كه آثار شاعر بلژيك  كند كه يك بيچاره  نقل مي11الدله حجازي در كتاب آينه  يك داستاني مطيع

خوانده بود و مجذوب )  و داستان واقعي هم هست12وريس مترلينگ استكه ظاهراً نظرش به م(را 

، از فالن كشور بار سفر بست كه برود 13تخيالت لطيف و انساني و اخالقي جناب مترلينگ شده بود

گفت من از راه . دهد رفت مالقات كند، يك خانم سكرتري داشت، گفت او مالقات نمي. به مالقات او

هر چه اين زن . خواهم چند دقيقه استاد را زيارت كنم ام، مي ر را طي كردهام، چندين كشو دور آمده

تا آخر از بس او ). دانست چه چيز است آن زن مي(شود  بدبخت گفت آقا برگرد، وقت ندارد، ديد نمي

گويد كه رفتم، تا در اتاق را باز كردم  آن شخص مي. اصرار كرد، هر جور بود يك وقتي برايش گرفت

اخمهاي درهم كشيده آمد بيرون و گفت از جان من چه  دم بدتركيب بدهيكلي بايك وقت دي

.  بودم و از اين حرفها؛ عكس تمام آن چيزهايي كه من در آثارش خوانده! برو گم شو! خواهي؟ مي

بله : گفت! نويسد؟ بعد آمدم به آن زن گفتم اين همان است كه اينهمه آثار مي. مات مبهوت ماندم

من كه باور : گفتم. بله: گفت! ت كه اينهمه چيزهاي خوب و زيبا نوشته است؟گفتم همان اس

آن زن انگشترش را در آورد، گفت اين انگشتر من چگونه انگشتري است؟ خيلي زيباست؟ . كنم نمي

ساز هم خيلي زيباست؟  آيا چون اين خيلي زيباست، دليل براين است كه انگشتر: بله، گفت: گفتم

  خر اين هنر است، ممكن است او خيلي آدم بدتركيب بداخالقي آ: گفت. نه: گفتم

                                                 
  .100 -93ص . 11
 .]توش بوده استولي ظاهراً نظر نويسنده به موسيو پيرال [ 12
 . مترلينگ خيلي شاعر است، در نثر خودش هم شاعر است، يعني نثرش هم شاعرانه است، او واقعاً شاعر است و فيلسوف نيست 13
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نويسنده فقط هنرمند است، . سازد باشد از هر جهت، ولي اين هنر را هم دارد كه انگشتر زيبا مي

شود كه خودش زيبا باشد، تو اشتباه  هنرش اين است كه يك اثر زيبايي خلق كند، اين كه دليل نمي

  .اي كرده

  .فظ چنين اعتقادي دارنداي درباره حا عده

شود با دليل و برهان رد كرد؛ معنايش اين است كه ظاهر كالم حافظ در هيچ  اين مطلب را نمي

شود رد كرد، ولي هيچ كس كه آشنا با ديوان حافظ باشد هم  اين را نمي. اي حجت نيست مقوله

هنرمند بوده و ه صرفاًتواند اين حرف را قبول كند كه آن اشعار عرفاني حافظ را يك شاعر ك نمي

و او توانسته چنين ) سروده است(اساساً واقف به رموز عرفان و سيرو سلوك و معنويت و اينها نبوده 

عرض كردم . اثر جاويداني خلق كند كه بعد از هفتصد سال اشكها را در خلوتهاي شب جاري كند

دليلش هم .  قبول نيستاين، برهان نيست، ولي براي خود من شخصاً هيچ وقت چنين چيزي قابل

ها خشك شده، كه حافظي نباشد،  آيد؟ آيا ديگر قريحه اين است كه امروز چرا حافظي به وجود نمي

ها خشك شده باشد؛ روحها در مسير ديگري است، يعني روح  اي نباشد؟ دليل ندارد قريحه سعدي

آيد؛ اين ديگر يك امر  حافظ ديگر وجود ندارد كه اثري مثل حافظ و حتي مثل جامي به وجود نمي

در اينجا كامالً مشهود است؛ همان طور كه خود قرآن » اَلْمرء مخْبو تَحت لسانه« شخصي است و 

دهند از نظر مناجاتها و راز و   و صحيفه قرار ميناي حافظ را سومِ قرآ عده  كه گفتيم- كريم

اي كه از يك افق مافوق   ولي يك زيبايياش دارد،  اثر خودش را در دنياي روي زيبايي–نيازهاشان 

  اعجاز قرآن اين است . كند بشري برخاسته، و چقدر قرآن روي اين موضوع تكيه مي
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انَّما  * 14و اذا سمعوا ما اُنزِلَ اَلَي الرَّسولِ تَري اَعينَهم تَفيض منَ الدمعِ مما عرَفوا منَ الْحقِّ(

نونَ الَّذينَ اؤمهِم المبلي رع ايماناً و متْهزاد اياتُه هِملَيع تيذا تُلا و مهقُلوب جِلَت رَاهللاُ وذا ذُك

اَهللاُ نَزَّلَ اَحسنَ الحديث * 16اذا ذُكرَ اهللاُ وحده اشْمأَزت قُلوب الَّذينَ اليؤمنونَ بِاالخرَةِ * 15يتَوكَّلونَ

. اين ديگر يك امر ساختگي نبود. )17هاً مثاني تَقْشَعرُّ منْه جلود الَّذينَ يخْشَونَ ربهمكتاباً متَشابِ

العابدين اگر فقط يك  امام زين. توانست چنين كاري را خلق كند بود نمي پيغمبر اگر يك هنرمند مي

فصيح باشد، هر  چه يك هنرمند هر. بود، محال بود اثر جاويدي مثل صحيفه خلق كند هنرمند مي

و همين طور يك آدمي كه : چه بليغ باشد، محال است بتواند دعاي كميل خلق كند؛ به عقيده من

خاصيت  روحش روح سوخته و عرفان نباشد، خودش متأثر نباشد، امكان ندارد كه يك چنين آدم بي

ك مدرس شرح خواهم بگويم يك آدم فاسق فاجر، نه، يك آدم عادي، يك مالي معمولي، ي  نمي-

 -  اين حرفهاو استاد كشّاف و از) كرده اند حافظ شرح مطالع تدريس مي طور كه گفته همان(مطالع 

  غزلي در 

                                                 
  .83/  مائده 14
  .2/  انفال 15
 .45/ زمر 16
  .23/  زمر 17
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  :اين حد بگويد

  طفيل هستي عشق  اند آدمي و پري    ارادتي بنما تا سعادتي ببري

  نصيب مباش بكوش خواجه و از عشق بي  هنري كه بنده را نخرد كسي به عيب بي

  وح و شكر خواب صبحدم تا چندمي صب  به عذر نيم شبي كوش و گريه سحري

امكان ندارد چنين چيزي، اينها حرف . ترين غزليات حافظ است تا آخرش، كه يكي از آن برازنده

؛  )مشكل است(ولي عرض كردم كسي بخواهد با دليل و برهان بگويد چنين نيست، . مفت است

  .اين يك فرضيه. شود كاري كرد گويد، ديگر نمي د دارد ميكه اين مر بعالوه با اينهمه صراحتي

. خوشبختانه اين فرضيه امروز در زمان ما طرفدار ندارد كه ما خيلي بخواهيم يقه براي آن پاره كنيم

هاي همين آقاي انجوي  از بعضي گفته. گويند كه حافظ فقط يك هنرمند محض بوده امروز نمي

ظ يك مردي بود كه از زمان خودش رنجيده بود و چون از عصر آيد كه حاف شيرازي اين حرف برمي

 آورده بود؛ ولي او هم به اين شدت  خودش و مردم و محيطش رنجيده بود به هنر خودش پناه

  .خواهد اين حرف را بزند نمي

  حافظ اشعار خود را در حاالت مختلف گفته است: فرضيه دوم
كه ( است كه حافظ اين حرفهاي ضد و نقيض را  اين-  كه اين هم فرضيه عجيبي است-فرضيه دوم

تحت تأثير ) خيلي هم ضد و نقيض است و ما بعد دربارة تناقضهاي ظاهري حافظ بحث خواهيم كرد

  حاالت مختلف گفته؛ آنجايي كه در حد اعالي اپيكوري گفته، در آن وقت حالتش هم 
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و آن وقتي هم كه در اوج  آمد، يگذشت اگر گيرش م حالت اپيكوري بوده و خالصه از هيچ چيز نمي

عرفان گفته، در آن وقت هم حالت عرفاني داشته؛ يعني اين نوساني كه شما در ديوان حافظ 

غرب است؛ المشرق و الم بينيد، منعكس كنندة نوسان روحي خود حافظ است، در اين حد كه بين مي

شود؟ اوارد براون نظرش اين  گوييم چظور چنين چيزي مي مي. تا اين حد روح حافظ در نوسان بوده

گويد حافظ آنجايي كه  او كتابش تاريخ ادبيات ايران را به انگليسي نوشته؛ در جلد سومش مي. است

راجع به ميخوارگي گفته مقصودش همين ميخوارگي بوده، آنجايي هم كه راجع به مخّ عرفان گفته 

شود  ا ممكن است تعجب كنيد مگر ميگويد شم بعد به انگليسيها مي. واقعاً در آن وقت عارف بوده

  18... ايد، ايراني يك چنيين جنس آدمي است گويد ايرانيها را نشناخته يك نفر اينطور باشد؟ مي

                                                 
  ].ظاهراً اندكي از پايان اين جلسه روي نوار ضبط نشده است[ 18
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  حافظ، گلي از بوستان معارف اسالمي
  

بحث ما رسيد به اينجا كه حافظ خودش در لحن اشعارش طوري هست كه اين امكان را به افراد 

 يك نوع تفسير او به اصطالح تفسير مادي حافظ است،. اگوني تفسير شودداده كه به اشكال گون

يعني آن چيزهايي كه در زبان حافظ آمده است از مي و معشوق و شك و حيرت و دم غنيمت 

 به همين -كند  كه به قول فرنگيها حافظ ار يك شاعر اپيكوري معرفي مي-شمردن و امثال اينها

در جلسه پيش گفتيم كه بسياري حافظ را . ش هم همين استظاهرش حمل كنيم و بگوييم مقصود

كنند ولي آنها هم به عمد و توجه يا نه، قسمتي از اشعار حافظ در اين زمينه  همين جور تفسير مي

آورند، همان اشعار مادي به اصطالح، كه مفهومي اين گونه دارد، و قسمت ديگر را  را به حساب مي

شود كه خود اين   مقدار از مفاهيم ماده پرستي حافظ آورده ميدر واقع آن] گذارند مسكوت مي[

نويسندگان را بتواند توجيه كند، يعني چيزهايي را كه حاضرند به خودشان نسبت بدهند و نه 

بيشتر، و اما در حدودي كه حتي خودشان هم ابا دارند كه به خودشان چنين نسبتهايي بدهند، در 

  ا گفتيم حاال كنند و م آن اشعار حافظ سكوت مي
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آيد، و درآورديم كه اگر حافظ را اينجور تفسير كنيم، براي حافظ جز همان  ببينيم چه از آب درمي

ماند، بلكه يك انحطاط اخالقي روحي در منتها درجه، منتها با هنر  هنر شاعري چيزي باقي نمي

  .اين يك گونه تفسير. العادهء شعري فوق

ايم كه حافظ اينجور   كه چه مانعي دارد؟ مگر ما قول دادهالبته اينجا ممكن است كسي بگويد

اين طرز فكر، يعني . سخن ما هم همين است. نباشد؟ ما بايد ببينيم حافظ در واقع چگونه بوده است

اند شعرايي كه  طرز فكر اينچنين مادي براي يك شاعر و هنرمند، در جهان اسالم سابقه دارد و بوده

ها بوده و بي پرده و مكشوف اين مدعاي خودشان را بيان  همين زمينهاشعر و ادب و هنرشان در 

 يعني تاريخ فلسفه - نامند، البته خودشان مي» اپيكوريست«فرنگيها اينجور افراد را . اند كرده

دهند، واال خود اپيكور هم به اين  گويند روي يك نسبت غلطي است كه به اپيكور مي  مي-ها نويس

  .است، ولي اصطالحي شدهمعنا لذت پرست نبوده 

  

  گري يزيدي
در جهان اسالم اول كسي كه در شعر خودش مفاهيم معنوي و مذهبي و اخالقي را به مسخره 

هم جز همين امور  دم از لذت و عيش و شراب و شاهد و اينها زد و مقصود او  پرده گرفت و بي

نامند مسلمين بايد  مي» كوريسماپي«ظاهري نبود يزيدبن معاويه است، و آنچه كه اروپاييها آن را 

البته . بنامند، چون اول كسي كه اين باب را در جهان اسالم فتح كرد يزيد بود» گري يزيدي«

ام  العاده زبردست بوده، خيلي شاعر بليغي بوده، و ديوانش هم شنيده دانيد كه يزيد شاعري فوق مي

لماي بزرگ اسالم و مورخ بزرگي است خلّكان معروف كه از ع ابن چاپ شده، و معروف است كه قاضي

  العادة  و كتابش جزوه اسناد تاريخي دنياي اسالم است و خودش مراد اديبي هم هست، شيفته فوق
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العاده ارادتمند بوده، و در اشعار  شعر يزيد بوده، به خود يزيد اراداتي نداشته ولي به شعر يزيد فوق

 و معاني دين و مذهب است در قبل لذات و يزيد همين مضامين تحقير هر چه معنا و اخالق

  :گويد گيري از طبيعت، در كمال صراحت آمد ه است، مثل اين اشعار كه مي ه بهر

  قوموا معشَرَ النَّدمان  و اسمعوا صوت االَغاني  

  واشْرَبوا كَأس مدامٍ  و اتْرُكوا ذكرَ الَمعاني

  :كند با نفي معاني  توأم ميكند، مخصوصاً وقتي كه به اين امور دعوت مي

  عنْ صوت الْاَذانِ        شَغَلَتْني نَغْمةُ الْعيدانِ

  عجوزاَ في الدانِ        و تَعوضْت عنِ الحور

  

گويد؛ حاال اندكي از آن را ترجمه  دانند چه دارد مي اشخاصي كه به مفاد عربي آگاه هستند مي

ها را گوش كنيد، جام  پاخيزيد، صداي موسيقي را، اغنيهدوستان، نديمان، ب«: گويد كه كنم؛ مي مي

دمادم بنوشيد و ذكر معاني و آن حرفهاي اخالقي را رها كنيد، من شخصاً كسي هستم كه آواز  مي

دهند، اين  عودها مرا از شنيدن آواز اذان بازداشته است و بجاي حورالعين كه در بهشت وعده مي

در زبان عربي كنايه از خمر كهنه » عجوز«كلمة » .ام خاب كردهپيرزني را كه در داخل خُم هست انت

   :گويد يا مثالً مي. شود آورده مي

  

                                                 

  

   

19و مشْرِقُها الساقي و مغرِبها فَمي   شُميسةُ كَرْمٍ برْجها فَعرُ دنِّها

21حكَت نَفَراً بينَ الْحطيمِ و زمزَم 20اذا نَزَلت من دنِّها في زجاجة

  .)ين مسخره كردنش امور ديني و مذهبي را و به ياد سخريه گرفتن اينها، هميشه در اشعارش هستا. ( گويد شراب را مي 19
 ريزد در شيشه آنجا كه از ظرف خودش قلقل كنان، زمزمه كنان مي 20
 .كنند  گويي حجا هستند كه ميان حطيم و زمزم دارند حركت مي 21
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  :گويد يا راجع به مساجد مي

  

زدن به عبادت و مسجد و اينجور  بينيم در كلمات عرفاي خودمان، طعنه همين مضاميني كه ما مي

  .گويند و در كلمات آنها هست شود در مقابل عيش و نوشي كه خودشان مي حرفها زياد پيدا مي

گر برسد  وظيفه«: دردي كه نسبت به اجتماع، كه گور پدر اجتماع، هر چه بود بود الً بييا مث

پولي برسيد و ما برويم آنجا، گلي و نبيدي و از اين حرفها، ديگر گور » مصرفش گل است و نبييد

  . خواهد بر دنيا بگذرد پدر دنيا، هر چه مي

اي بود  فت بود، معاويه كه در سياست مرد پختهكرد، چون نامزد خال در اثر اين كارهايي كه پزيد مي

دردي و  كند، خصوصاً اين بي ديد اينها زمينه خالفت او را بكلي خراب مي  خيلي ناراحت بود، مي

براي اينكه او را عالقمند به سياست و امور نظامي بكند، در يكي از جنگهايي كه با . اش گي عالقه بي

خواست برود،  سپاه رفتند و او هم دلش نمي. سپاه را به او دادروميها داشتند، مخصوصاً فرماندهي 

 بعد از مدتي كه 23كرد، تا رسيد به يكي از ديرها باألخره خودش چند منزل بعد از سپاه حركت مي

  لشكر در جايي اطراق 

                                                 

22فَخُذْ علي دينِ الْمسيحِ بنِ مريم  ت يوماً علي دينِ اَحمد رُمـفَاْنِ ح  

  دعِ المساجِد للعباد تَسكُنُها  واجلس علي دكَّةِ الخَمارِ واسقينا

  انَّ الَّذي شَرِبا في سكْرِه طَرِبا  و الديناو للْمصلّينَ الدنيا 

  ما قالَ ربك ويلٌ للَّذي شَرِبا  للْمصلّينالكنَّه قالَ ويلٌ 

 .است، به دين مسيح بنوشكند، اگر به دين احمد حرام   اديان يكي است، فرق نمي 22
شيوع شرابخواري و فحشا در ميان مسلمين از ديرهاي مسيحيت آغاز شد، چون مسأله عفاف اسالمي و حجاب اسالمي و ممنوعيت  23

ها به عنوان زنهاي تارك دنيا داشتند، همان جاهـا            ها و ديرهاي خودشان راهبه      داد؛ مسيحيها در صومعه     شرب خمر عياشي را اجاز نمي     
و در خـود شـام      ) آن وقت تركيه جزو مسيحيت بـود      ( بودند، و شما هم كه مجاور قسطنطنيه و در مرز بود              مركز عيش و نوش كرده    را  
 . مسيحي زياد بود- مخصوصاً در دهات اطراف شام-هم
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كرده بود، به او خبر دادند كه يك بيماري خيلي سختي افتاده ميان سپاهيان و اينها را مثل برگ 

كلثوم پيدا كرده بود و با او مشغول عيش و نوش بود،  او در دير، زني به نام ام. ريزد ان به زمين ميخز

دردي نسبت به  در بياصالً خيالش از اين حرفها نبود؛ يك وقتي كه سرش گرم شد اين شعرها را

  :مردم گفت

  

بعد البته 

هم 

ابونُواس كه يك شاعر اهوازي االصل هست و شاعر بسيار . هاي ديگري به همين حال درآمدن شاعري

زو عمال شهوت و خلوت اينها بعدها به اصطالح ج. توانايي است در عربي، يك جنين شاعري است

خلفا شدند، يعني جزوه وسائل و ابزارهاي عيش و نوش خلفا و اشراف و اعيان و رجال، كه وقتي 

خواستند دستگاه عيش و نوش داشته باشند، از جمله كساني كه به آنها احتياج داشتند، نديمها،  مي

د براي اينكه عيش آنها را گوين گوها، شاعرها و كساني بوند كه مضمونهاي عالي و لطيف مي بذله

  .مكَّمل كنند

 منْ  منْ حمي و24بِالْقَذْقَذونَةِ    ما اَنْ اُبالي بِما القَت جموعهم

  موم

  بِديرِ مرّان عندي اُم كُلثوم    اذا اتَّكَأَت علَي االَنماط مرْتَقفا

از حافظ چنين شخصيتي بيرون ) در آن مكتب(كند،  آن مكتبي كه حفاظ را به نحو مادي تفسير مي

اي هست كه اين برگه هم اين بيچاره حافظ را  اتفاقاً در حافظ يك برگه. شود آيد و استفاده مي مي

) ديوان قزويني( غزلهايش كه در ترتيب اين ديوان كند و آن اين است كه در يكي از بيشتر متهم مي

شود، يك مصراعش  اولين غزال او قرار گرفته است، بلكه همان اولين بيتي كه حافظ با آن شروع مي

  : يزيد استاز

                                                 
  .در بعضي قرقدونه. ما بوده؛ من در بعضي كتابها قذقذونه خوانده» قرقدونه«يا » قذقذونه«ظاهراً اسم محل » بالفَرقدونة« يا  24
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  كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكلها  اال يا اليها الساقي ادر كأساً و ناولها

  

و » ادر كأساً و ناولها يا ايها الساقي«: است، منتها مال او اينجور بودهگويند مال يزد  مصراح اول مي

  :شعرش چنين است

  ادر كأساً و ناولها اال يا ايها الساقي    انا المسموم ما عندي بترياق والراق

  

اند بعضي عذر  شود و لهذا بعدها شعرا آمده گري عليه حفاظ بيچاره درست مي اينجا يك برگه يزدي

اي؟ در اين  اند كه تو چرا اين شعر را از يزيد گرفته د، بعضي ديگر به حافظ ايراد گرفتهنا خواسته

گويد كه اهلي شيرازي خواسته براي اين امر عذري از   مي25برخاسته نوشته» سودي«شرحي كه 

  :گويد كه حافظ بياوريد؛ مي

  26همال  گفتم اي در فضل و دانش بي        خواجه حافظ را شبي ديدم به خواب

  با وجود اينهمه فضل و كمالض        از چه بستي بر خود اين شعر بزيد

  مال كفار هست بر مؤمن حالل        گفت واقف نيستي زين مسأله

  

ولي كاتبي نيشابوري اين حرف را قبول نكرده و به گونه ديگري در واقع بر حافظ نقد كرده است؛ 

  :گويد مي

                                                 
 سودي يك مرد ترك زباني بود كه با ادبيات فارسي آشنا بوده، ديوان حافظ را به فارسي شرح كرده، ولي شرحش شرح لغوي و ادبـي                            25

مبتدا است، اين  : كند  است، شرح عرفاني نيست، به مقاصد حافظ هيچ كاري ندارد، فقط براي تركهايي كه با فارشي آشنا باشند در واقع تركيب مي                     
  . اين خبر است؛ چنين چيزي

  .است، غلط مال سودي است» همال بي«نوشته ولي مسلّم » حساب بي«او  26
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  خرد زان عاجر آيدبه نوعي كش        عجب در حيرتم از خواجه حافظ

  كه در ديوان نسخت از وي سرايد       چه حكمت ديد در شرع يزيد او

  حالل است و در او قيلي نشايد       اگر چه مال كافر بر مسلمان

  .كه لقمه از دهان سگ ربايد       ولي از شير عيبي بس عظيم است

  .گري در حافظ اي شد براي يزيدي اين يك شعر هم برگهباالخره 

رويم ببينيم كه مطلب چيست؟ آيا واقعاً همين جور است؟ ديوان حفاظ همين طور بايد حاال ما ب

بود و همه اشعار حافظ همان جورهايي بود كه ما  تفسير شود؟ اگر ديوان حافظ يكنواخت مي

 چه مانعي دارد كه بگوييم حافظ اينجور گفتيم بله، ايم، مي هايش را در قسمتهاي مختلف داده نمونه

اند، خوب  و يك مرد خيلي عالي و قديس ساخته» لسان الغيب«ال از حافظ براي ما يك بوده؟ حا

زنند، ديوانش هم كه  دهد، عوام اين حرف را مي اند، چون تاريخ كه چيزي را نشان نمي اشتباه كرده

  .سراسر اين است، پس حافظ اساساً همين هم هست، بيش از اين هم چيزي نبوده

و اگر ما اينطور درباره حافظ قضاوت كنيم . ه اشعار حافظ آن جورها نيستولي اينطور نيست و هم

كه بحث ما فعالً در اين است، ما تاريخ حافظ (حافظي پيدا شود بخواهد از روي ديوانش قضاوت كند 

مثل هر شاعر ديگري، بايد تمام اين ديوان را از اول تا به آخر در نظر بگيرد، )  بحث كرديمرا قبالً

  27»ضاًعاَلْقُرانُ يفَسرُ بعضُه ب«  تشبيه دربارهء قرآن كريم ما داريم كه چون بال

هو الَّذي (بيان كرده » متدولوژي«و خود قرآن براي خودش ) بعضي از قرآن مفسر بعضي هست(

تابِ والْك نَّ اُمه كَماتحم آيات نْهم الْكتاب كلَيتشابِها اَنْزَلَ عيغٌ  اُخَرُ مز ا الذَّينَ في قُلوبِهِمفَام ت

  فَيتَّبِعونَ ما 

                                                 
  .»يشْهد بعضُه علي بعضٍ«: ، با اين عبارت131  البالغه، خطبة نهج 27
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تْنَةَ والْف غاءابت نْهم هتَشاب هتَأويل غاءتو خود قرآن اين باب را براي اولين بار باز كرده، باب 28)اب 

گويي و اينكه آن محكمات ام الكتاب باشد يعني مرجع همه كتاب باشد و  گويي و محكم متشابه

ما دربارة قرآن هم اگر بخواهيم بعضي از آيات آن را استخراج كنيم . مقياسي باشد براي متشهابهات

خواهد، و اغلب  آيد غير از آنچه كه خود قرآن مي را مقياس قرار بدهيم، چيزي درميو بعد همانها

 و تفسير شود انسان قسمتي از آن را، بعضي از آن را بگيريد كتابهاي مهم همين طور است كه نمي

  .كند

حافظ در كتاب خودش يك كليد به دست ما داده است و آن كليد آن است كه كلماتي به كار 

خواهد بگويد من مردي از اين تيپم؛ مثل كلمه  دهد كه مي برد كه آن كلمات همه نشان مي مي

كرده ولي كند؛ بعضي از اينها را نقد  را خيلي اوقات نقد هم مي» صوفي«البته (عارف، كلمه صوفي 

؛ كلمات مقدس در حافظ از قبيل سالك، عارف، طريق، طريقت رونده، مرشد )بعضي را نقد نكرده

در زبان عربي . اند دهد كه اين ديوان از تبيپ ديوانهايي است كه عرفا تنظيم كرده اينها نشان مي. پير

توانيم از عرفا جدا   ما نميحافظ را. خوب، ما اول بايد برويم سراغ عرفا به طور كلي. و در زبان فارسي

تفسير حافظ بايد تفسيري باشد در ضمن تفسير عرفا، خوبيها يا بديهايش در . كنيم و تفسير كنيم

پس ما بايد يك نظر كلي به همه عرف بكنيم، ببينيم اصالً در ميان عرفا . همه بايد سنجيده شود

 يعني با الفاظ -مروز سمبليك حرف زدنبينيم به اصطالح ا اين گونه حرف زدن بوده يا نبوده؟ ما مي

 امري بوده كه قرنها قبل از حافظ در ميان –و كلماتي كه هر كدام رمز يك معناست سخن گفتن 

  گوي و  عرفاي اسالمي، اعم از عربي

                                                 
 .7/آل عمران 28
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گوي، رايج بوده، اختصاص به حافظ ندارد، قرنها قبل از حافظ بوده و خودشان هم در جاهاي  فارسي

اند كه اين كلمات، رمز واصطالح است و ما از اينها يك معاني خاصي در نظر  ردك ديگر تصريح مي

اين نه به حافظ اختصاص دارد، نه به قرن حافظ و نه به زبان فارسي، كه اگر ما بخواهيم . داريم

كند؛ من همان قدر كه شما بدانيد اين مطلب به  دنبال اين مطلب را بگيريم خيلي دنباله پيدا مي

كنم تا مطلب برايتان قطعي و  رن حافظ و زبان فارسي اختصاص ندارد براي شما عرض ميحافظ و ق

  .يقيني بشود

  الدين عربي، پدر عرفان اسالمي محيي
قبالً هم عرض كرديم كه يكي از عرفايي كه الهام دهنده همه نوابع عرفاني است كه از قرن هفتم به 

در عرفان اسالمي است و او بود كه تحول عظيم در ناخواه پ الدين عربي خواه اند، محيي آمدهبعد 

كنيم، قسمتي  در يكي از بحثهاي آينده، در عرفان نظري كه بحث مي. (عرفان اسالمي به وجود آورد

مولوي، حافظ، شبستري و . اند عرفاي بعد از او همه از او الهام گرفته). از آنها را عرض خواهيم كرد

گفته و بعضي شعرهايش  الدين شعر هم مي محيي. اند بدون شك الدين امثال شاگردان مكتب محيي

گوييم در  اصالً او يك آدمي است كه همان طور كه ما مولوي را مي. هم خيلي عالي است نه همه

از جمله . گنجد؛ يك چنين آدم عجيبي است گنجد او باز بيشتر در قالب شعر نمي قالب شعر نمي

كه خودش همانها را شرح كرده به نام » االشواق ترجمان«ام يك كتابي، يك عده اشعاري دارد به ن

اين اشعار همه اشعار عاشقانه است و با اينكه خودش . و چاپ شده و در دست است» ذخائر االعالق«

 كه داستانش را در مقدمه –اي در مكه داشته  كند كه او برخوردي هم با يك خانم عارفه تصريح مي

   و آن زن شاگردش بوده و خودش هم در ابتدا تصريح -اند ل كردهآن كتاب و در شرح حال او نق
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فكل اسم اذكره في هذا (گويم  گويم همين زن را دارم مي كند كه اين كلماتي كه من دارم مي مي

دار اندبها فدارها اعني من هر اسمي اگر ببرم، سعاد بگويم، مقصود اوست، و  الجزء فمنها اكنّي و كل

ولي در عين حال معناي شعر سمبليك اين ) ام ندبه كنم دار او را قصد كردههر داري را كه من 

رأيت » گوييم  مثل اينكه ما مي) چيز ديگر اراده شده(گويد شراب، از شراب  نيست كه مثالً وقتي مي

را شود ولي شراب  مستقيماً رجل شجاع اراده شده، نه، از شراب، شراب اراده مي» اسد«و از » اسدا

كه » شراب«كند هدفش از توصيف شراب چيز ديگر است، نه اينكه لفظ  توصيف ميوقتي كه 

در مجازاتي كه ادبا به . بايد يك چيز ديگر بگذاريم» شراب«گويد و بجاي لفظ  گويد، مجازاً مي مي

برند كه اگر لفظ اصلي را بگذاريم  برند اين طور است كه لفظي را بجاي لفظ ديگر به كار مي كار مي

كند، ولي در بيان سمبليك چيز ديگر است و آن اين است كه درباره يك معني بحث  غيير نميمعنا ت

كند، اين مطلب او ظاهري دارد كه ظاهرش هم درست است، يعني ظاهرش هم يك معنايي  مي

اين عين اقتباس از همان  .يك باطن ديگري در كار است] چيز ديگري است و [دارد، ولي روحش 

شده براي  معنايش اين نيست كه لفظ قرآن وضع» ظاهر و باطن«. اهر و باطنظ: كار قرآن است

يعني در آنِ واحد بطون متعدده ] يعني در آنِ] بلكه[ معناي باطني و معناي ظاهري مجاز است، 

بعد . فهمند و اهل باطن باطنش را را ميدارد؛ يك ظاهر دارد و يك باطن؛ اهل ظاهر ظاهرش 

  : گويد مي

فيما نظمتها في هذا الجزء علي االيماء علي الواردات االلهية و التنزالت الروحانية ولم ازل «   

  »و المناسبات العلويه جريا علي طريقتنا المثلي فانّ االخرة خيرلها من االولي
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بما اليه اشير والينبك مثل ) اهللا عنها رضي( ولعلمها «: دانست ها مي گويد خود آن خانم و بعد مي

او خودش هم . » يعصم قاريء هذا الديوان من سبق خاطره الي مااليليق بالنفوس االبيهخبير واهللا

خواند خيال كند كه مقصود ما فقط همين معناي  دانست و مبادا كسي كه اين ديوان را مي مي

  .ظاهري بود

 فقها گويد ديوان من كه منتشر شد بعضي از علما نقد كردند، ايراد گرفتند، شايد بعضي از بعد مي

فلما سعمعه « : تفسيق و تكفير كردند، وقتي كه من مقصود اصلي را براي او شرح دادم او توبه كرد

وقتي كه آن منكر شرح مرا »  عن االنكار علي الفقراء اهللا سبحانه تعالي و رجع ذلك المنكر تاب الي

» م من الغزل و التشبيبمايأتون به في اقاويله«شنيد ديگر توبه كرد از اينكه بر فقر انكار كند و 

يعني مطلب خودشان را به نام يك » تشبيب«. كنند كليت دارد اينكه آنها در غزلياتشان تشبيب مي

مثالً قصيده برده كه از بوصيري . كنند ولي هدف چيز ديگري است معشوق و يك محبوب آغاز مي

ر اسالم گفته شده، چگونه ترين قصايدي است كه د ترين و با اخالص ترين و پرسوز هست و از عالي

يك مقدماتي دارد، هفت هشت قسمت است و بعد وارد مدح . شود شود؟ با غزل شروع مي شروع مي

  :كند شود و خيلي قصيده عالي و عجيبي هم هست، ولي چگونه شروع مي اكرم مي رسول

  

  أمن تذكر جيران بِذي سلَم  مزَجت دمعاً جري منْ مقْلَةٍ بِدمِ

  ت الريح من تلْقاء كاظمةام هب  و اَومض البرق فيِ الظَّلْماء منْ اَضَمِ

همين شعراي خودمان كه بعدها مدح . زند مثل كسي كه درباره معشوق ظاهري دارد حرف مي

گويند، بعد وارد  اند، اول از زلف و رخ و اين حرفها مي را گفته.. .حضرت امير و حضرت امام حسين و

اند و نشبيب  گفته شود همان وقت رايج بوده كه عرفا غزل مي معلوم مي. دشون مدح علي مي

  بعد خودش اين شعر را . اند ولي مقصودشان چيز ديگر بوده كرده مي
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  )گويد براي اينكه از مقصود ما آگاه بشوند و مي(گويد  مي

29كُلَّما اَذْكُرُه منْ طَلَلٍ 
  

  

  

  

  

  

    

                                                

   كُلَّما30اَو ربوعٍ اَو مقامٍ

 اَو»مه « نَّ«اَوه « عاً اَومج

31»هما«

كَذ و ن قُلْتهي«ا ا « اَو قُلْت

  »هو«

32قَدر في شعرِنا اَو اَتْهما   و كَذا ان قُلْت قَد اَنْجدني

33...و كَذَا الزَّهرُ اذا ما ابتَسما كَتب ذا قُلْتا بحكَذا االس و  

34طالعات كَشُموسٍ اَو دمي   هدتاَو نساء كاعبات نَ

35ذكْرُه اَو علَت جاء بِها رب السما   ذْكُرُه مما جريكُلَّما اَ

نْ لَهم فُؤاد فُؤادي اَولَما36لالْع نْ شُرودثْلُ مايي م37م

  صفةٌ قُدسيةُ علْويةٌ  اغْلَمت اَنَّ لصدقي قَدما

  لْخاطرَ عنْ طاهرِهافاصرِف ا  و اطْلُبِ الْباطنَ حتّي تَعلَما

  مولوي
زند، ولي به اين مطلب  مولوي خودمان با اينكه در مثنوي تغزل ندارد و با زبان ديگري حرف مي

  گويد مبادا تو حرفي را كه از  توجه دارد و مي

 
  .هايي كه از منزل محبوب باقي مانده  يادگارهاي محبوب، خرابه 29
  .قام يعني منازلربوع و م 30
  .گويم گويم، هر چه مي گويم، هنَّ مي گويم، هي مي هو مي 31
  .برم برم، اسم تهامه مي اگر اسم نجد مي 32
  .گويم گويم، از خنده شكوفه سخن مي از گريه ابر سخن مي 33
  .گويم كنند مي  و از زناني كه مانند خورشيد طلوع مي-»پستان برآمده« يعني -يا از نان كاعب 34

حاال چرا اينها بـه     . ام  خواهد بگويد اينها اسرار و الهاماتي است كه بر قلب من وارد شده و من به اين صورت اينها را تجسم كرده                       مي 35
  .كنيم اند، بعد در اين باره بحث مي اين صورت گفته

  .آن واردات بر قلب من وارد شده يا بر قلب كس ديگر 36
  .اند آناني كه مثل من از علماء باهللا 37
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بادا تو حرفي را كه از عارف گويد م كند، مي تشبيه خوبي مي. شنوي به ظاهرش حمل كني عارف مي

مثل اينكه در . اند گويد آنها مرغ حق كند، مي تشبيه خوبي مي. شنوي به ظاهرش حمل كني مي

شدند به رهبري  اشاره دارد به منطق الطير عطار و داستان اينكه مرغان همه جمع»  حقمرغ«كلمه 

ي اينكه سيمرغ را به پادشاهي ، رفتند برا)و ههد رمز پير مرشد است و مرغهاي ديگر سالك(هدهد 

كه داستانش را اگر بخواهم شرح كنم، يك وقت ديگر در جاي خودش بايد شرح (انتخاب كنند 

كنند براي رفتن به خانه  كنند كه حركت مي اين است كه سالكان را تشبيه به مرغان مي). كنم

  :گويد مولوي مي. سيمرغ

  چون صفيري بشنوي از مرغ حق   چون سبقظاهرش را يادگيري

  وانگهي از خود قياساتي كني  مرخيال محض را ذاتي كني

  اصطالحاتي است مر ابدال را  كه نباشد زان خبر غفّال را

  توانيم بگوييم؟ با اين تصريحات، ما چه مي

  

  شيخ محمود شبستري
 و افسوس كه –ترين قطعات عرفان اسالمي است  محمود شبستري در منظومه خودش كه از عالي

دانيد سؤاالتي از  ؛ مي]دهد اين اصطالحات را توضيح مي [- شود  اينها بكلي دارد فراموش ميمعاني

اند و آن وقت هم ظاهراً او در آذربايجان بوده و آن سؤاالت را جواب داده و آنطور كه  خراسان كرده

  :گويد در يك شب هم جواب داده و اين خيلي عجيب است خودش مي

  سانرسولي با هزاران لطف و اح  رسيد از خدمت اهل خراسان

  

  :جزو سؤاالت آن آدم يكي اين سؤال است
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  چه خواهد مرد معني زان عبارت  كه دارد سوي چشم و لب اشارت؟

  چه جويد از رخ و زلف و خط و خال  كسي كاندر مقامات است و احوال؟

  

وده؟ مفصل در اين معلوم است كه براي اينها مطرح بوده كه مقصود عرفا از اين تغييرات چه ب

من چند (دهد  آنوقت اينجور جواب مي. كند، شايد در حدود صد شعر داشته باشد ها بحث مي زمينه

  ):خوانم تايش را برايتان مي

  

  هر آن چيزي كه در عالم عيان است  چو عكسي ز آفتاب آن جهان است

  چهان چون زلف و خط و خال و ابروست  كه هر چيزي به جاي خويش نيكوست

  جلّي، گه جمال و گه جالل استت  رخ و زلف آن معاني را مثال است

  صفات حق تعالي لطف و قهر است  رخ و زلف بتان را زان دو بهر است

  چو محسوس آمد اين الفاظ مسموع  نخست از بهر محسوسند موضوع

38كجا بيند مرا او را چشم غايت    ندارد عامل معني نهايت

                                                 
 .گويد الفاظ، اول براي معاني محسوسه وضع شده  مي 38
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39پيدا آن معنا كه شد از ذوق  هر
    

                                                

40كجا تعبير لفظي يابد او را؟

  چو اهل دل كند تفسير معني   41به مانندي كند تعبير معني

  كه محسوسات از آن عالم چو سايه است  كه اين چون طفل و آن مانند دايه است

  

  ...كند كه زلف يعني چه، رخ يعني چه، پردازد، خيلي شرح مي بعد به شرح مي

  :گويد بعد سائل مي

   و شاهد را چه معناستشراب و شمع  خراباتي شدن آخر چه دعواست؟

  :دهد جواب مي

  شراب و شمع، ذوق و نور عرفان  ببين شاهد كه از كس نيست پنهان

  شود آنگاه وارد بحث مفصلي در اين زمينه مي

 
  .معاني عرفاني، واردات قلبي 39
اي وضـع شـده كـه بـشر از راه             معاني عرفاني كه در قلب آمده، اساساً لفظي ندارد كه به آن لفظها بيان شود، چون اين الفاظ براي معاني                    40

  :گويد حواس با آنها آشنا شده در جاي ديگر مي
  كه بحر بيكران در ظرف نايد  هرگز اندر حرف نايمعاني 

  :كند يك شعر عربي هم هست كه حاجي سبزواري نقل مي
  و عشرين حرفا عن معانيه قاصر  اَال ِنّ ثوباً خيط من نص تسعة

  .شود بيان كرد لفاظ نميآيد، يعني آن معاني را هرگز با اين ا اي كه از اين بيست و نه حرف بافته شده، به اندام او راست نمي يعني جامعه
  .گويد با تشبيه مي] يعني [ 41
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  مغربي
اني يكي ديگر از شعراي بسيار زبردست عرفاني، كه البته لطف حافظ را ندارد ولي از نظر معاني عرف

 عرض كردم نه از نظر شعري و -دانند اي او را از حافظ جلوتر مي يعني رسيدن به عمق عرفان عده

كه ديوانش هم » مغربي« شاعري است به نام -ادبي و هنري، بلكه از نظر رسيدن به عمق عرفان

بل  كه من در كتاب خدمات متقا-]شعرهايي در اين زمينه دارد[مغربي در اول ديوانش . چاپ شده

چون خيلي مفصل (خوانم  آم، بعضي از اين اشعار را مي اسالم و ايران اين شعرها را از آنجا نقل كرده

  :گويد ، مي)است

  

  اگر بيني در اين ديوان اشعار   خرابات و خراباتي و خمار

  بت و زنّار و تسبيح و چليپا  مغ و ترسا و گبر و دير و مبنا

  شراب و شاهد و شمع و شبستان  بربط و آواز مستانخروش 

  مي و ميخانه و رند خرابات  حريف و ساقي و نرد و مناجات

  نواي ارغنون و ناله ني  صبح و مجلس و جام پياپي

  فروشي خُم و جام و سبوي مي  حريفي كردن اندر باده نوشي

  ز مسجد سوي ميخانه دويدن  در آنجا مدتي چند آرميدن

  گروه كردن پيالهء خويشتن را  جان و تن را سر مينهادن بر 
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  گل و گلزار و سرو و باغ و الله  حديث شبنم و باران و ژاله

  خط و خال و قد و باال و ابرو  عذار و عارض و رخسار و گيسو

  لب و دندان و چشم شوخ و سرمست  سر و پا و ميان پنجه و دست

  مشو زنهار از اين گفتار در تاب  برو مقصود از آن گفتار درياب

  در سر و پاي عبارتمپيچ ان  اگر هستي ز ارباب اشارت

  نظر را نغز كن تا نغز بيني  گذر از پوست كن تا مغز بيني

  چو هر يك را از اين الفاظ، جاني است  به زير هر يك از اينها جهاني است

  تو جانش را طلب از جسم بگذر  مسماجوي باش از اسم بگذر

  فرو مگذار چيزي از دقايق   صحاب حقايقكه تا باشي ز ا

  

  هاتف اصفهاني
  ]شود كه با اين بيت آغاز مي[يا مثالً هاتف در آن ترجيع بند معروفش 

  اي فداي تو هم دل و هم جان  وي نثار رهت هم اين و هم آن
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  :كند بندهايش مخصوصاً تصريح مي در يكي از آن ترجيع

  هاتف ارباب معرف كه گهي  مست خوانندشان و گه هشيار

   و مطرف و ساقياز دف و چنگ  وز مي و جام و ساقي و زنّار

  قصد ايشان نهفته اسراري است  كه به ايما كنند گه اظهار

  شيخ بهايي
 هر كه بشود احتمال دارد،  اند كه درباره ها شعر گفته بينيم افرادي كه در اين زمينه و بعالوه، ما مي

االسالم زمان   شيخ بهايي، فقيه عصر و شيخمثالً. شود احتمال اين حرفها را داد درباره آنها ديگر نمي

خودش، از اين حرفهاي رندي به اصطالح، آنقدري كه در كلمات حافظ آمده در كلمات شيخ بهايي 

  :گويد هم آمده، كمتر نيامده، مثل اين شعرهاي معروفش كه مي

42دين و دل به يك ديدن باختيم و خرسنديم
 

 

                                                

  در قما عشق اي دل كي بود پشيماني

   بر بتي دارم، راه مسجدم منماسجده  كافر ره عشقم، من كجا مسلماني

43حور و جنت اي زاهد بر تو باد ارزاني  خواهيم ما ز دوست غير از دوست مقصدي نمي

  ديدم زاهدي به ميخانه سرخرو ز مي  گفتمش مبارك باد ارمني مسلماني

  خانه دل ما را از كرم عمارت كن  به ويرانيپيش از آنكه اين خانه رو نهد 

  

 
  . كنيم شاءاهللا بحث مي گويد دين را داديم، مقصودشان چيست، بعدها ان راجع به اين مسألهء دين كه مي 42
  .كند، مثل شعرهاي خود حافظ البته اين شعر ديگر تفسير مي 43
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  اشعاري از عالمه طباطبايي
اند، همانها را  ها گفته ها و فقهاي زمان و مراجع تقليد زمان در اين زمينه اگر شعرهايي كه مجتهد

، 44بخواهيم جمع كنيم، مثل شعرهاي مرحوم ميرزامحمدتقي شيرازي، شعرهاي مرحوم نراقي

آيد كه شعرهايي از  م، ولي خوشم ميكن  كه ديگر خيلي معطلتان نميخودش يك داستاني دارد،

اهللا تعالي را براي شما بخوانم، ببينيد كه اين مفسرين مادي  استاد خودمان عالمه طباطبائي سلّمه

  :گويد ايشان مي. گويند حافظ اينجا چه مي

45بود كيش من مهر دلدارها     آم بارها همي گويم و گفته

                                                

  پرسش به مستي است در كيش مهر   هشيارهابرونند زين جرگه

  به شادي و آسايش و خواب و خور  ندارد كاري دل افكارها

  نباشد به دست گرفتارها  بجز اشك چشم و بجز داغ دل

 
  ]:آوريم نتشر شد و به عنوان نمونه يكي از آنها را ميكه پس از رحلت ايشان م) ره(وشعرهاي حضرت امام خميني [ 44

  من به خال لبت اي دوست گرفتار شدم  چشم بيمار تو را ديدم و بيمار شدم
  فارغ از خود شدم و كوس اناالحق بزدم  همچو منصور خريدار سردار شدم

  غم دلدار فكنده است به جانم شرري  كه به جان آمدم و شهرهء بازار شدم
  ه گشاييد به رويم شب و روزدر ميخان  كه من از مسجد و از مدرسه بيزار شدم

  جامهء زهد و ريا كندم و بر تن كردم  خرقهء پير خراباتي و هشيار شدم
  آلوده مددكار شدم از دم رند مي  واعظ شهر كه از پند خود آزارم داد

  بگذاريد كه از بتكده يادي بكنم  من كه با دست بت ميكده بيدار شدم
 

 !دين را از خودش يكجا سلب كرد 45
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  كشيدند در كوي دلدادگان  ميان دل و كام ديوارها

  چه فرهادها مرده در كوهها  چه حلّاجها رفته بر دارها

  چه دارد جهان جز دل و مهر يار  دارهاةايي ز پن مگر توده

  ولي رادمردان و وارستگان  نيازند هرگز به مردارها

  آند ميهن مهرورزان كه آزاده  بريدند از دام جان تارها

  به خودن خود آغشته و رفتهاند  چه گلهاي رنگين به جوبارها

  بهاران كه شاباش ريزد سپهر  به دامان گلشن ز رگبارها

  كشد رخت سبزه به هامون و دشت   گلزارهازند بارگه گل به

  نگارش دهد گلبن جويبار  در آيينهء آب رخسارها

  رود شاخ گل در بر نيلُفر  برقصد به صد ناز گلنارها

  درد پردهء غنچه را باد بام  هزار آورد نغز گفتارها

  به آواي ناي و به آهنگ چنگ  خروشد ز سرو و سمن تارها
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  به ياد خم ابروي گلرخان  بكش جام در بزم ميخوارها

   را ز راز جهان باز كنگره  بكش جام در بزم ميخوارها

  گره را ز راز جهان باز كن  كه آسان كند باده دشوارها

  جز افسون و افسانه نبود جهان  كه بسته است چشم خشايارها

46به اندو آينده خود را مباز
  

                                                

47كه آينده خوابي است چون بارها

  فريب جهان را مخور زينهار  خارهاكه در پاي اين گل بود 

  بپايي بكش جام و سرگرم باش  بهل گر بگيرند بيكارها

  

  حافظ گلي است از بوستان معارف اسالمي
تا اينجا ما رسيديم به اين مطلب كه حافظ گلي است از يك بوستان؛ بوستاني را شما در نظر 

 آن بگيريد كه صدهزار متر مربع است و در آن دهها هزار گل وجود دارد و يك گلش حافظ است و

بوستان، بوستان معارف اسالمي است كه گسترده بود، نيمي از جهان را فرا گرفته، به زبانهاي 

  .مختلف، تازه من عربي را آوردم، در زبانهاي ديگر هم همين جور بوده، اختصاص به آن ندارد

م جور ما حافظ را تنها از اين بوستان بچينيم، بعد بخواهيم مطابق دل خودمان تفسير كني] اينكه[

  نيست، حافظ را فقط در 

 
 .همان نقد حافظ كه آنهمه خوانديم، دم حافظ 46
 !كنند انكار قيامت است آنطور كه اين آقايان از حافظ استفاده مي 47
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 مطالعه كنيم تا بتوانيم - كه آن، بوستان فرهنگ اسالمي است-داخل همان بوستاني كه رشد كرده

ما تا استادهاي حافظ را، استادهاي استادهاي حافظ را، جو حافظ را، فضايي كه حافظ . مطالعه كنيم

و كار يك ]  درستي از او پيدا كنيمشناخت[در آن فضا تنفس كرده به دست نياوريم محال است 

بزرگترين اديب . خواهند حافظ را شرح كنند اديب نيست؛ اشتباه اين است، در عصر ما ادبا مي

حافظ را عارفي بايد شرح كند كه اديب هم باشد و به . تواند حافظ را شرح كند جهان هم بيايد نمي

عي شرح حافظ نيستم چون نه عارفم كنم هيچ مد همين دليل اين بنده با تمام صراحت عرض مي

يابد كه حافظ را شرح كند، آن هم اديب به معناي جامعه علوم عصر و  نه اديب، عارفي اديب مي

  .زمان حافظ، اديب زمان حافظ

  علت رمزگويي عرفا
اي بوده است كه اين آقايان عرفا  برويم سراغ يك مطلب ديگر، و آن اين است كه حاال اين چه داعي

اي هم در  دريِ اينجوري، پرده حرفهاي خودشان را اينجور در پرده بگويند آنهم با يك پردهبيايند 

زنند؟ چرا حرف خودشان را صريح  زنند، چرا سمبوليك حرف مي آن هست، چرا با رمز حرف مي

يعني » اصطالحاتي است مرا ابدال را« ! يعني چه؟» چون صفيري بشنوي از مرغ حق« گويند؟  نمي

  !گويند؟ آي دارند كه حرف خودشان را واضحو صريح نمي بيماريچه ! چه؟

اند كه علت قضيه اين بوده كه در ابتدا عرفا  بعضي اينجور تفسير كرده. اينجا هم باز تفسيرهايي شده

پرده و رك براي  گفتند، بعدها چون ديدند اين حرفهاي صريح و بي حرفهاي خودشان را صريح مي

د، مجبور شدند كه حرفهايشان را در پرده بگويند براي اينكه اهل ظاهر، كن اينها دردسر درست مي

  فقها و پيروان فقها مزاحمشان نشوند؛ اين بود كه حرفشان را در پرده 
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  . گفتند

 كه –، و ديگري »تاريخ تصوف در اسالم« مرحوم دكتر قاسم غني دو كتاب دارد، يكي به نام 

كه وقتي انسان از اول تا » بحثي در تصوف« به نام -  استگويند چكيده افكار دكتر قاسم غني مي

كرده، مطالعه زياد  بيند اين مرد چيزي از عرفان و تصوف درك نمي كند مي آخرش را مطالعه مي

اوالً ايشان . ايشان اصرار دارد كه مطلب را همين طور توجيه كند. دانسته كرده ولي چيزي نمي

 كه اصالً اين -قاي دكتر بدوي هم طرح كرد و رد كرد يك حرفي كه آ-مدعي است، خيال كرده

يك حرفي از فرنگيها شنيده بود، دنبال همان . (اش حرفهاي نوافالطونيان است عرفان اسالمي همه

  گويد بعد از اينكه اين فلسفهء نوافالطونيان در ميان مسلمين آمد به شكل عرفان  بعد مي). را گرفته

صوفيه به زحمت افتادند و  د تفكير واقع شد و جماعتي از بزرگانآمد كه مور تصوف به شكلي در« 

بعضي به قتل رسيدند و اين پيشامدها سبب شد كه صوفيان اسرار خود را از نامحرمان مكتوم 

بدارند و كلمات خود را مرموز و ذو وجوه ادا كنند، ظواهر شرع را رعايت نمايند و مخصوصاً در صدد 

را به وسيله تفسير و تأويل با قرآن و حديث تطبيق كنند و انصاف اين برآمدند كه عرفان و تصوف 

است كه از عهده اين مهم به خوبي برآمدند و پايه تأويل را به جايي گذاشتند كه دست فيلسوفان 

   48».تأويل كنندهء تورات هم به آن نخواهد رسيد

  .گويد در جاي ديگر هم باز همين حرف را به گونه ديگري مي

  اتقافاً اينها در عين اينكه .  يك حرف نامربوطي استاين حرف

                                                 
 .10 بحثي در تصوف، ص  48
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 يعني صوفيهء قرن دوم، سوم، –اند، از نظر ظواهر از قدماي صوفيه  مدعاي خودشان را در پرده گفته

  .اند دري كرده  بيشتر پرده-چهارم

ايي بود، اينها نبايد حرف خودشان را در زير پردهء همان چيزه اگر مسأله اينها مسأله تقيه مي

  . بگويند كه به حسب ظواهر شرع مكروه و مذموم است

اينها در پرده حرف زدند، . گويند همين است عذر بدتر از گناه كه مي! خيلي حرف عجيبي است

چگونه در پرده حرف زدند؟ همه مدعاي خودشان را به صورت چيزهايي گفتند كه يا كفر است يا 

ديني   كه اهل ظاهر آنها را متهم به بي[ور است اين چه جور در پرده گفتنِ به آن منظ! فسق

كردند، مثالً بجاي اين حرفها كلماتي  گفتند كه مردم اشتباه مي ؟ اگر به يك زبان ديگري مي]نكنند

گفتند مقصود ما از سجود فالن معناست،  آورند و بعد مي مانند وضو، غسل، تيمم، ركوع و سجود مي

؛ اينها كه از اين الفاظ شرعي ]اين نظريه قابل توجيه بود[ ، ...يمماز ركوع فالن معنا، از وضوع، از ت

اش يا  اند كه مفهوم ظاهري اند، از الفاظي استفاده كرده از الفاظ مقدس عرفي استفاده نكرده] يا[

گويد دينم را باختم و  مي» دين و دل به يك ديدن باختيم و خرسنديم«. فسق بوده يا كفر

! ه در پرده حرف بزند كه مردم عوام نفهمند؟ خيلي حرف عجيبي استآيا اين خواست. خرسندم

بعضي ديگر از اين ناسيوناليستها  !كنم از اين آدم كه چطور چنين حرفي زده تعجب مي

آند كه اين حرفها اختصاص دارد به شعراي ايراني و فارسي  اند، خيال كرده چشمهايشان را باز كرده

آند به اينكه بله،   و مغ و مغيچه است و يكدفعه افتاده طالح ميزبان و اين اصطالحات هم فقط اص

يك چيز ديگر است و آن اين است كه اين شعراي ما در زير سلطهء عرب و اسالم بودند، 

آي نداشتند،  خواستند اظهار عالقه كنند به ايران قديم و ايران قبل از اسالم، راهي نداشتند، چاره مي

دهند به  ند براي اينكه اهل دل بفهمند كه اينها دارند عالقه نشان ميآمدن اين تعبيرات را آورد

  ايران قديم و ايران زمان 
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خواندم، در آنجا  يادم است سك وقت اين كتاب عرفان و اصول مادي دكتر اراني را مي. ساساني

اين شعر زنند و نقل كرده بود كه يك آقايي گفته  مسخره كرده بود آنهايي را كه اين حرفها را مي

  :گويد حافظ كه مي

  بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوي مي  خواند دوش درس مقامات معنوي

از آن زبان  اشاره به زبان پهلوي و مال ايران قبل از اسالم است مخصوصاً» پهلوي«چون كلمهء 

. ستدهد و اين نشانهء احساسات ملي شاعر ا گري نشان مي اش را به زردشتي گويد، دارد عالقه مي

  :گويد دكتر هروي نوشته بود اگر اينطور است پس شعر بعدش هم كه مي

  يعني بيا كه آتش موسي نمود گل  تا از درخت نكته توحيد بشنوي

  :گويد و شعر بعدش كه مي! گري شاعري است اين هم تمايل يهودي

  اين قصهء عجب شنون از بخت واژگون   ما را بكشت يار به انفاس عيسوي

اين مزخرفات يعني چه؟ يك حرفهايي كه استعمار قرن !! گري شاعر است ت مسيحياين هم عالم

خواهند تا  نوزدهم تو كلهء ملتهاي اسالمي فرو كرده براي جدا كردن اينها از يكديگر، اينها حاال مي

هزار دليل تاريخي بر رد اينهاست و . اينها دروغ محض است. هزار سال پيش هم اين حرفها را ببرند

  .ام ر كتاب خدمات متفابل اسالم و ايران در اين قضيه هم بحث كردهمن د

به عقيدهء من مطلب دو دليل داشته كه يك . پس قضيه چيست؟ قضيه را از خود عرفا بايد بپرسيم

شعر و ادب و فصاحت و : اثر نبود و آن اين است كه دليلش در كلمات عرفا نيامده است ولي حتماً بي

اي است براي بهتر رساندن هر پيام، حاال پيام هر چه  ، خودش يك وسيلهبالغت و زيبايي بيان

  يك نفر سياسي هم اگر بخواهد پيام سياسي خودش را به . خواهد باشد مي
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بينيد به اندازه صد كتاب  مردم برساند، با شعر و ادب و اين حرفها، با يك شعر خيلي عالي شما مي

خود . گذارد وقتي لباس زيباي شعر را بپوشد بهتر اثر ميگذارد، يعني آن مطلب  در مردم اثر مي

 قرآن  اش هست، يعني اعجاز قرآن كه در فصاحت و زيبايي. قرآن كريم از همين معنا استفاده كرد

العاده مؤثري بوده در  ن هميشه عامل فوقهنر را درخدمت پيام الهي قرار داده و اين جهت قرآ

ها،  اي پيام عرفاني خودشان از زيبايي ادب، از اين تشبيهعرفا هم بر. پيشرفت و پيشبرد قرآن

كند  تر مي اين مسلّم مطالب را زيبا]. اند استفاده كرده[ها  تمثيلها، شعرها، از اين رمزي سخن گفتن

پرده بگويند، لطف ندارد؛ يعني براي تبليغ حرف خودشان  طور مكشوف و بي تا اينكه مطالب را همين

  .اند اب كرده را انتخ]وسيله[اين 

اين معاني اساساً لفظ ) حرف اساسي اين است، كه در شعرهاي شبستري هم بود(و ديگر اينكه 

توانند اين معاني را درك كنند كه  ندارد، الفاظ بشر كوتاه است از افادهء اين معاني، و تنها افرادي مي

 عشق - به تغبير خودشان –كنند كه  اين است كه اينها تصريح مي. خودشان وارد اين دنيا باشند

خود حافظ هم در خيلي جاها به اين مطلب تصريح . قابل بيان نيست، زبان عشق زبان بياني نيست

  :گويد كند، مثالً در يك جا مي مي

49ما با تو نداريم سخن، خير و سالمت    اي آنكه به تقرير و بيان دم زني از عشق

                                                

  

  :گويد تر مي يك جاي ديگر صريح

  ست كه آيد به زبانسخن عشق نه آن ا  ساقيا ده و كوتاه كن اين گفت و شنفت

  اين حرفي است كه اينها معتقدند كه اين معاني با بيان صريح گفتني 

 
 .آيد  اينها به لفظ نمي 49
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توانند درك كنند كه اهل راه و اهل سلوك  نيست، فقط با رمز بايد گفته شود و افرادي هم مي

رغان است، منطيق الطير است، فقط فهمند، به قول مولوي زبان م باشند، غير از اينها كسي نمي

بنابراين . توانند در اين حريم وارد شوند نمي داند كه علِّمنا منطقَ الطَّير باشد، ديگران اصالً كسي مي

. افتند با زبان رمز است كه اگر بخواهند به صورت غيررمزي بگويند همه به گمراهي و اشتباه مي

شود پيمود، و نه با بياباني كه آن بيان مال فكر و  فكر و عقل مياينها معتقدند كه اين راه نه با قدم 

  .توان تقرير كرد عقل است مي

حافظ يك : به ذهنم آمد، هنوز هم به عقيدهء خودم باقي هستم] مطلبي[من ساله پيش بود كه 

در اين غزل، من خيلي شديد معتقدم كه حافظ مخاطبش . غزل عارفه دارد كه خيلي عالي است

مقامات «به نام ) نمط ما قبل آخر(بوعلي در آخر اشارات نمطي دارد . است و آخر اشاراتبوعلي 

و انصاف اين است » مقامات العارفين«يك حكيم توانسته ] اينكه[و انصاف اين است كه » العارفين

ري يك حكيم توانسته مقامات العارفين را اينجور بيان كند خيلي عالي است، واقعاً شاهكا] اينكه[كه 

است از اين حكيم، ولي البته عارف قبول ندارد كه يك حكيم با قدم حكمت و فلسفه بتواند به 

معاني و رموز عرفان و سلوك پي ببرد و لذا فلسفه و عقل را از اين جهت كه به راز مطلب پي ببرد 

  :گويد  مي50.كند نفي مي

    اني دانستگوهر هر كس از اين لعل تو51 راز نهاني دانست صوفي از پرتو مي

                                                

  :گويد بعد مي

 
 .دهيم  اگر فرصتي شد، اين مورد را در شعرهاي حافظ نشان مي 50
 .داند مي) معلوم است كه مقصود از مي عارفانه چيست(نهان را فقسط از پرتو مي عارف آن راز  51
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  كه نه هر كو ورقي خواند معاني دانست  غ سحر داند و بس مر52قدر مجموعهء گل

است، كه در » سحر مناجات«مقصود همان روح عارف است كه سحرخيز است و » مرغ سحر«

موضوع سحرخيزي و مناجات سحر و گريه سحر، هيچ كس از حافظ بهتر سخن نگفته، به قدري 

كند كه من  دار و سحرخيزي بوده و مكرر تصريح مي زنده به قدري مؤثر، و خودش مرد شبسوزناك، 

  .هر چه دارم از سحرخيزي دارم

  قدر مجموعهء گل مرغ سحر داند و بس  كه نه هر كو ورقي خواند معاني دانست

جات، از آيد؛از سلوك، از منا آيد، از كار مرغ سحر به دست مي اينها از كتاب خواندن به دست نمي

  .شود تهذيب نفس، از تضرع، از زاري، از مناجات كردن، از رفتن به درگاه الهي فقط، پيدا مي

  عرضه كردم دو جهان بر دل كار افتاده  به جز از عشق تو باقي همه فاني دانست

  آن شد اكنون كه ز ابناي عوام انديشم  محتسب نيز در اين عيش نهاني دانست

   نظر لعل و عتيقسنگ و گل را كند از يمن  .هر كه قدر نفس باد يماني دانست

  :گويد آنگاه مي

  اي كه از دفتر آيت عشق آموزي  ترسم اين نكته به تحقيق نداني دانست

  .نويسي، ترسم اين نكته به تحقيق نداني دانست مي» مقامات العارفين«اي بوعلي كه از دفتر عقل 

                                                 
 .و اين بهتر است» وصف مجموعهء گل«:  در بعضي نسخ دارد 52
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   اوشعاربيني و ايدئولوژي حافظ مطابق ظاهر ا جهان
  

  حافظ اشعارش را در ادوار مختلف عمر خود گفته است: فرضيه سوم
به اينجا رسيديم كه بعضي ديگر آمدند گفتند حافظ اين اشعار را در ادوار مختلفي از عمر خودش 

هاي  گري كند بر الابالي گفته است و ادوار را هم تعيين كردند، گفتند آن اشعاري كه داللت مي

ها، اينها مال دوره جواني است، خوب  ها و شرابخواريها و شاهد بازي مت شمردنحافظ، بر دم غني

 و ممكن است كسي 53»...كه افتد و دانيندر عنفوان جواني چنا« : جواني است ديگر، به قول سعدي

شوند؛  اند و در پيري مسلمان مي بگويد روحيه ايرانيها اغلب همين جور است كه در جواني المذهب

گري، همه راست و  كند بر ميخوارگي و شاهد بازي و الابال  شعرهايش كه داللت ميحافظ هم آن

اهللا و  كند بر پاكي و تقوا و فناء في جدي است و مال دوره جواني اوست و آن اشعاري كه داللت مي

  هاي سحر و اين حرفها، اينها هم همه جدي و  سير و سلوك و مراقبه و محاسبه و گريه

                                                 
 .گلستان، باب پنجم، حكايت نهم 53
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  . دوره آخر عمرش استراست است و مال

. »شناسي حافظ« كتابي نوشته به نام -شناسم  كه من او را نمي-يك كس به نام محمد علي بامداد

ها يك جمعي تبرّعي است  اوالً اين به قول طلبه. ايشان جدي است در اين قضيه كه اينطور است

 توجيهي است كه  ممكن است ايشان احتمال بدهد اما يكخوب،. يعني يك توجيه بالدليل است

حتماً اينچنين بوده، و بلكه داليل ] كه[پس بايد گفت احتمال هست، نه به صورت جد . دليل ندارد

برخالف اين است يعني اگر ما باشيم و ظاهر اشعار حافظ، اين توجيه كافي نيست، زيرا در همان 

ا، قرائني هست كه كند بر عياشي و شرابخواري و عيش نقد و از اين حرفه اشعاري كه داللت مي

مثالً اين شعر حافظ را خود همين آقاي بامداد هم گويا جزو شعرهاي . مربوط به زمان پيري است

  ]:دانسته است[ الابالي گرانهء حافظ 

  

  اگر آن ترك شيراي به دست آرد دل ما را   به خال هندويش بخشم سمرقند و بخارا را

  باقي كه در جنت نخواهي يافت بده ساقي مي  را  ار آب ركناباد و گلگشت مصالكن

  فغان، كاين لوليان شوخ شرين كار شهر آشوب  چنان بردند صبر از دل كه تركان خوان يغما را

  ز عشق ناتمام ما جمال يار مستغني است  به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روي زيبا را

  :گويد بعد مي

  تر دارند نصيحت گوش كن جانا كه جان دوست  عادتمند پند پير دانا راجوانان س

  :گويد تر هم ما زياد داريم، مثالً مي شعرهاي ديگري از اين واضح
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  پيرانه سرم عشق جواني به سر افتاد  وان راز كه در دل بنهفتم به در افتاد

  از راه نظر مرغ دلم گشت هوا گير  اي ديده نگه كن كه به دام كه در افتاد

  :گويد در جاي ديگر مي

   عجب شنون از بخت واژگون اين قصهء  ما را بكشت يار به انفاس عيسوي

  

  :گويد در جاي ديگر مي

  ديدي دال كه آخر پيرو زهد علم  با من چه كرد ديدهء معشوقه باز من

  

  توانيم اين توجيه را به اين شكل بپذيريم؟ كند چطور ما مي خوب، با اين تصريحاتي كه خودش مي

  

  دست است و ظاهر آن حقيقت استاشعار حافظ يك: فرضيه چهارم
توجيه چهارم توجيهي است كه بسياري از نويسندگان زمان ما در واقع براي اينكه توجيهي از حافظ 

كنند كه نه، اصالً اين حرفها ندارد، توجيه و تأويل  براي خودشان پيدا كرده باشند ذكر مي

ي كرده و از شاهد و شاهدبازي و از پرست ستايي و مي خواهد، ظاهر اشعار حافظ كه اين همه مي نمي

عيش و از دم غنيمت شمردن سخن گفته است، همه حقيقت است و هر چه در اين زمينه گفته 

اصالً فكر حافظ همين بوده و آن حرفهاي عارفانه كه حافظ در فالن شعر فالن نظر عرفاني را گفته 

ه و تأويل است، كساني كه به شعر حافظ يا در فالن شعر ديگر فالن مقام عرفاني را گفته، اينها توجي

واستند حافظ را به صورت يك × اند و نمي اند و حافظ و شعر حافظ را دوست داشته ورزيده عالقه مي

  فاسق و فاجر و مرد رند الابالي معرفي كنند، ناچار 
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 همين اند، نه شعر حافظ همين است، باطن و ظاهرش ند به توجيه و تأويل شعرهايش پرداختها آمده

و يك گونه و ) بر خالف نظر اول(است، اوالً شعر او جدي است و نه تخيل و شعر به معناي منطقي 

گويند در حاالت مختلف خودش  برخالف نظر امثال بر اون مي(يكدست هم هست از اول تا آخر 

ت ، همه يكدست اس)گفته و برخالف نظر كسي كه گفته است در دوره از عمرش اين شعرها را گفته

  .و مقصود هم همين است

نوشته بودند تحت عنوان  اي آقاي محيط طباطبايي مقاله. اي گويا در اطالعات خواندم يك وقت مقاله

. دانستند چه اصراري هست بر اينكه ما حافظ را در عصر خودش و عصرهاي بعد شيعه هم مي: اينكه

اي نوشته و عكس خودش را  قالهنويسندگان مجالت، ميكي دو روز بعد ديديم كه يك نفر از همين 

 كه آقا ارزش حافظ در همين -!كرد ديد وحشت مي  كه حفاظ اگر آن عكس را مي–هم چاپ كرده 

 و به قول او -عصيان حافظ است، در همين است كه اصالً پايبند اصول و مقررات زمان خودش

  .ه است نبوده؛ تمام ارزش حافظ در همين پشت پا زدن به اينها بود-عادات زمان

، مقاله خيلي )خواهم اسمي ببرم، لزومي هم ندارد فعالً نمي(آند  در اين زمينه هم كتاب خيلي نوشته

اند و همه قضاوتها هم در همين زمينه بوده  اند، در مجالت زياد راجعه به حافظ بحث كرده نوشته

  .است

  

  اشعار حافظ يكدست است و همه عارفانه است: فرضيه پنجم
ن است كه شعر حافظ از اول تا آخر يكدست است و همه هم عارفانه است و تمام آن نظر ديگر اي

  هاي  شعرهايي هم كه در كمال صراحت در زمينه
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و  ضدعرفاني گفته شده است، يك سلسله اصطالحات است كه عرفا و شعراي اين گونه دارند

ها هست، يك معاني   اين زمينهمقصودشان از مي، از شاهد، از زلف، از خط، از خال، از هر چه كه در

زنيد؟ خواهند گفت كه اوالً بعضي  اگر به اينها بگوييم به چه دليل شما اين حرف را مي. ديگري است

گونه توجيهي معاني عرفاني را در حد اعلي گفته كه  اشعار حافظ در كمال صراحت و بدون هيچ

 ندانيم و جدي بدانيم - فتنِ تنها يعني همين جور گ–همين قدر اگر ما آن را به صورت يك شعر 

. مادي توجيه كنيمتوانيم به معاني جسماني و  آنها را ديگر به هيچ شكل نمي) كه فرض بر اين است(

به عبارت ديگر به قول اصوليين و فقها، اگر ما دركالم يك نفر كه مطمئن هستيم تناقض نخواسته 

م كه ظاهرش متناقض هست، اگر يكي ظاهر بيني بگويد، يك مطلب را خواسته بگويد، مطلبي را مي

كنيم نه اظهر را به ظاهر، يعني اظهر را قرينهء ظاهر  باشد و ديگري اظهر، ظاهر را به اظهر حمل مي

گيريم نه ظاهر را قرينهء اظهر، و بعالون خود حافظ در اشعار خودش گاهي به اين تصريح  مي

كند كه شعر من معرفت  هي خودش تصريح ميما حافظ را دروغگو كه نبايد بدانيم، گا. كند مي

   مثال54ً.است

  الغزل معرفت است شعر حافظ همه بيت  آفرين بر نفس دلكش و لطف سخنش

ما آن سه نظر را كه رد كرديم، حتي نظر اول را اگر يادتان باشد عرض . اين هم البته يك نظراست

فظ فقط يك شاعر بوده و غير از شعر توانيم دليلي منطقي اقامه كنمي بر ضد آن كه حا كردم ما نمي

 مخصوصاً -اي نداشته، يك صنعتگر و يك نقاش بوده است؛ ولي در مجموع اشعار حفاظ هدفي و ايده

   يك نفر آشنا با شعر حافظ - شعرهاي عرفاني و آن سوز و گذارهاي عجيب

                                                 
 .كنيم  اين را بعدها استقصا و عرض مي 54
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گويد من قبول روح است، اما كسي هم اگر ب تواند بپذيرد كه اين شعرها كار يك صنعتگر بي نمي

  .شود حرفش را رد كرد ندارم، با دليل هم نمي

با صد و ] هستند ولي[يك گونگي حافظ ] كه هر دو معتقد به[خوب، ما مانديم و اين دو بيان 

رويم سراغ آنهايي كه  ما اول مي. هشتاد درجه اختالف، يا كامالً از اين طرف و يا كامالً از آن طرف

گويند همين ظواهر  نند و هيچ گونه تأويل معنوي قائل نيستند، ميدا شعر حافظ را يك گونه مي

خواهيم روي  خوب، ما حاال مي]. محتواست[مادي را بايد گرفت، بلكه آن عرفانياتش همه الفاظ بي 

اول بياييم . آيد خواهيم ببينيم اگر ما حافظ را اين جور بدانيم چه از آب در مي آن تحقيق كنيم، مي

خرج بدهيم، شايد هم حافظ اينجور بوده، حاال اگر اينجور ما كه نبايد تعصب به روي اين فرضيه؛ 

  آيد و حافظ اين گونه چه جور موجودي هست؟ بوده ببينيم چه از آب درمي

  

  نقد فرضيه چهارم
  

كه طبق اين [شود به فكر حافظ، يعني به جهان بيني حافظ  بعضي قسمتهاي اين فرضيه مربوط مي

آنهم شك بسيار ] خواهد بود[يك شكاك ] او[و يا ] خواهد بود[بيني مادي  هانيك نوع ج] فرضيه

تواند چيزي از راز عالم بهفمد و مخصوصاً  ؛ با اين شك و ترديد و تحير نمي]شديدي[تلخي، تخير 

كند و در نتيجه براي اينكه از زهر  ايماني مي شود، بيشتر در او تلقين بي هر چه هم مواجه مي

برد، كه بسياري از ميخوارگان همين طور  م خودش نجات پيدا كند به مي پناه ميفكرهاي مسمو

خورند يا  هستند، در اثر شدت گرفتاري، آنهايي كه غم و غصهء زيادي دارند يا در عشق شكست مي

اند،ر  آيند كه خودشان براي خودشان غيرقابل تحمل يك شكستهاي ديگري، بعد به حالتي درمي

شان براي  خودشان غيرقابل تحمل شدند يعني عقلشان، فكرشان، انديشه وقتي خودشان براي

  خودشان غيرقابل تحمل شد،ر براي اينكه اين انديشهء مزاحم را از 
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برند كه دمي بياسايند، درست همان كه  پناه مي» مي«خودشان دور كنند، به آن ضد انديشه يعني 

 گفت در جهنم عقربهايي هست كه مردم از آنها به مارها 55»نّاركَاْلُمستَحيِر منَ الرَّمضاء بِال« : گفت

  .برند  مي پناه

  :جهان بيني حافظ طبق اين نظريه

  گري جبري.١
 كه قهراً او را -گويند همين اشخاصي كه اين فكر را دارند، يكي از چيزهايي كه در موضوع حافظ مي

گونه اختياري ندارد  وده كه بشر هيچگري است، يعني معتقد ب  مسأله جبري-كرده تاب مي عجيب بي

ام انسان وقتي احساس كند آزاد  در آن رسالهء انسان و سرنوشت گفته. و جبر مطلق حكمفرماست

اش در مقابل يك  دهد، خصوصاً اگر احساس كند كه اين عدم آزادي نيست اين امر خيلي رنجش مي

گويند بسياري از اشعار  مي. مغز راه دادشود در  قدرتي است كه انديشه تخلف در مقابل او را هم نمي

برده است، مثل شعر  گري خودش مي حافظ منعكس كنندهء همين آزاري است كه از فكر جبري

  :معروفش

  رضا به داده بده وز جبين گره بگشاي  كه بر من و تو در اختيار نگشادست

  
 آرايي هست من اگر خارم و گر گل چمن رويم پروردم مي كه به هر دست كه مي

 

                                                 
 .]برد مانند كسي كه از گرماي زياد به آتش پناه مي[ 55
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 مكن در اين چمنم سرزنش به خودرويي رويم دهند مي چنانكه پرورشم مي

 
 در كار گالب و گل حكم ازلي اين بود .كاين شاهد بازاري وان پرده نشين باشد

خواد بگويد آنهايي كه به مقامات رسيدند هم هنري  در واقع مي] كه[گويد  در جاي ديگر شعري مي

  :اند اند، آنها را رسانده هنكردند چون آنها نرسيد

 القدس ار باز مدد فرمايد فيض روح كرد ديگران هم بكنند آنچه مسيحا مي

  :يا

 گوره پاك ببايد كه شود قابل فيض ورنه هر سنگ و گلي لؤلؤ و مرجان نشود

همانطور كه گفتم . اند كه آن شعرها را دليل بر جبري بودن حافظ گرفته] هست[كه باز شعرهايي 

كند و قهراً نتيجهء اين فكر  خود هر نوع نشاط و اميدي را از انسان سلب مي گري خودبه جبريفكر 

پرستي و خالصه فراموش كردن خود منتهي  گزندهء گدازنده اين است كه در آخر كار به مي و مي

  .شود مي

  

  حيرت. ٢
فهمم، سردر  ، نميدانم شود، مسألهء حيرت است، نمي بيني حافظ مي كه باز مربوط به جهان ديگر،

  :روم آورم، براي چه، از كجا آمدم و براي چه اينجا هستم و به كجا مي نمي
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 عيان نشد كه چرا آمدم كجا رفتم دريغ و درد كه غافل ز كار خويشتنم

  
 چو هر دري كه گشودم رهي به حيرت داشت خبري از اين سپس من و رندي و وضع بي

  

، ... گفته، هر راهي رفتم، حكمت و فلسفه و منطق و ديانت وآن عالج و دوايش را هم پشت سرش

هر جا كه رفتم آخرش ديدم حيرت اندر حيرت است، گفتم همه را رها كن، عمر ارزش اين حرفها را 

  : خبري ندارد، برويم در عالم بي

 از هر طرف كه رفتم جز وحشتم نيفزود نهايت زنهار از اين بيابان وين راه بي

  
 قف بلند سادهء بسيار نقشچيست اين س زين معما هيچ دانا در جهان آگاه نيست

  :يك شعرش اين است» اگر آن ترك شيرازي به دست آرد دل ما را«يا در همان غزل 

كه كس نگشود و نگشايد به حكمت اين معما را گوي و راز دهر كمتر جو حديث از مطرب و مي

  
نيست  معلوم كه در پردهء اسرار چه كرد  ام ده كه نگارندهء غيب ساقيا جام مي

  
 وجود ما معمايي است حافظ هكه تحقيقش فسون است و فسان

73 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  

 ز سرّ غيب كس آگاه نيست قصه مخوان كدام محرم دل ره در اين حرم دارد

  
 اي كه ره عقل و فضل نيست در كارخانه فهم ضعيف رأي فضولي چرا كند

  
 وبرو اي زاهد خودبين كه ز چشم من و ت راز اين پرده نهان است و نهان خواهد بود

  
 حديث چون و چرا دردسر دهد اي دل پياله گير و بياسا ز عمر خويش دمي

  
 گفتي ز سرّ عهد ازل يك سخن بگو آنكه بگويمت كه دو پيمانه دركشم

  

  گرايي  پوچي-٣
 نيست، باالتر از شك و اين ديگر تقريباً شك و حيرت). نيهيليسم(گرايي است  باالتر، مسألهء پوچي

  :حيرت است، اندكي زير صفر هم هست

 جهان و كار جهان جمله هيچ بر هيچ است ام تحقيق هزار بار من اين نكته كرده

  
باده پيش آر كه اسباب جهان اينهمه 

 نيست

 حاصل كار گه كون و مكان اينهمه نيست

  پنج روزي كه در اين مرحله مهلت داري   زمان اينهمه نيستخوش بياساي زماني كه
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 بر لب بحر فنا منتظريم اي ساقي  فرصتي دادن كه ز لب تا به دهان اينهمه نيست

  انكار قيامت. ٤
شود كه اساساً معلوم نيست آخر  اشعار ديگري حافظ دارد كه از آنها بوي انكار قيامت فهميده مي

  :توجه كند، مثل اين شعر معروفشكاري و قيامتي باشد و آدم نبايد فكرش را به اين جور چيزها م

 خوشتر از فكر مي و جام چه خواهد بودن تا ببينم كه سرانجام چه خواهد بودن

  غم دل چند توان خورد كه ايام نماند  گو نه دل باش و نه ايام چه خواهد بودن

  باده خور، غم مخور و پند مقلد منيوش  اعتبار سخن عام چه خواهد بودن

  كه شود صرف به كامدسترنج تو همان به   داني آخر كه به ناكام چه خواهد بودن

  

  :گويد يا در آن شعري كه مي

 داني كه چيست دولت، ديدار يا ر دين در كوي او گدايي بر خسروي گزيدن

  

  :گويد آنجا كه مي

 بوسيدن لب يار اول ز دست مگذار كĤخر ملول گردي از دست و لب گزيدن

  ه منزلفرصت شما صحبت گز اين دو راه  چون بگذريم ديگر نتوان بهم رسيدن

  

  الحشري كه  الجمعي كه روز رسيدن به يكديگر است و يوم پس يوم
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  »چون بگذريم ديگر نتوان بهم رسيدن«: روز رسيدن همه به يكديگر است، در كار نيست

كه باقي مانده، بيني تنها چيز  در اين جهان. دهد بيني حافظ را تقريباً نشان مي تا اينجا شعرها جهان

، ]وجود دارد[شود اگر نه، چيزهايي كه تقريباً در همان حد است  انكار خداست كه صريح ديده نمي

از . انكاذ معاد با خود همان شك در اين جهت، چيزي است كه با توجيد هم پرُي سازگار نيست

، نتيجهء اين افكار بيني است آييم سراغ چيزهايي كه به منزله نتيجه اين جهان اينكه بگذريم، مي

بيني اوست، اين ايدئولوژي اوست؛ يعني بر اساس آن فكر دستوري  است؛ به اصطالح آن جهان

حاال كه جبر مطلق است، حاال كه سر از اسرار كون  هيچ در هيچ است،  حاال كه كار جهان: دهد مي

رسيم، و  رسيم يا نمي مداند ما در يك وقتي به همديگر مي شود درآورد، حاال كه اصالً كي مي نمي

بيني  گويد اصالً دو مرتبه به همديگر نخواهيم رسيد، اين اصول جهان بلكه گاهي به صورت جزم مي

  .گيري است كه محرز شد، حاال وقت نتيجه

  

  :ايدئولوژي حافظ طبق اين نظريه

  دم غنيمت شمردن. الف
كند، كما اينكه اين مسأله  ميبيان » دم«صورت ها آن چيزي است كه حافظ به  گيري يكي از نتيجه

 غنيمت بشمار، نه فكر گذشته -  يعني زمان حال را–در شعر خيام هم زياد است كه دم را » دم«

 را بخور كه چرا چنين شد، و نه غصه آينده، فكر گذشته را بخور بكن نه فكر آينده، نه غصه گذشته

دارد و براي  و را از عيش نقد باز ميكه چرا چنين شد، و نه غصه آينده، فكر گذشته و فكر آينده ت

اينكه حداكثر استفاده را از اين عمر موقت كوتاه ببري نه فكر گذشته كن نه فكر آينده، دم غنيمت 

  :بشمار، و چقدر در شعر حافظ اين مسأله حال و دم آمده
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 اي دل شباب رفت و نچيدي گلي ز عيش پيرانه سر مكن هنري ننگ و نام را

  در عيش نقد كوش كه چون آبخور نماند  آدم بهشت روضهء دارالسالم را

  
 .پدرم روضهء رضوان به دو گندم بفروخت ناخلف باشم اگر من به جوي نفروشم

  
 خوشتر زعيش و صحبت و باغ و بهار چيست ساقي كجاست گو سبب انتظار چيست

  هر وقت خوش كه دست دهد مغتنم شمار  انجام كار چيستكس را وقوف نيست كه 

 .اينجا باز مسأله انجام كار و قيامت هم هست

 گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگير مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد

  .گذرد شود، فكر آن چيزي باش كه وقتش مي گويد پاي وعظ واعظ را رها كرديم، آن دير نمي مي

 اي دل ار عشرت امروز به فردا فكني  را كه ضمان خواهد شدمايه نقد بقا

  .فروشد نقد را كه آدم به نسيه نمي

77 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  

 از نظر تا شب عيد رمضان خواهد شد ماه شعبان منه از دست قدح كاين 

  .كه به باغ آمده از اين راه و از آن خواهد شد  گل عزيز است غنيمت شمريدش صحبت

  
  :گفت

 گل رويت بيژمرد آخر وين طراوت در او نماند باز  

  

  :گويد  ديگر ميدر جاي

 صبا به تهنيت پير مي فروش آمد كه موسم طرب و عيش و ناز و نوش آمد

  ).كه از آن غزلهاي بسيار عالي حافظ است(

  

 هوا مسيح نفس گشت و باد نافه گشاي درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد

 

تنور الله چنان برفروخت باد بهار كه غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد

  .رهاي بعدش خيلي عالي و عجيب عرفاني است، آنها را در جاي خودش خواهم گفتشع

  
 ساقيا عشرت امروز به فردا مفكن  يا ز ديوان قضا خط اماني به من آر

  .دهند شود، عوضش را مي يا يك نامه از آنجا بياور كه اين وقت تلف نمي

 
 اعتمادي نيست بر كار جهان بلكه بر گردون گردان نيز هم

  بيار عاشق اي قاضي نترسد مي  بلكه از يرغوي ديوان نيز هم

باالتر از اين، از  .گفتند اصطالح مغولي بوده كه براي عدليه و استنطاق و اين حرفها مي» غوري«

  شود كه او اين  بعضي شعرهاي حافظ كامالً استفاده مي
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كند، به شكل  ي خاصي توجيه ميگر گري و القيدي مسأله عيش نقد و اين حرفها را يك نوع الابالي

اي  اغلب از همان مقدمه. اش معلوم نيست كه چاره بوده است توضيح اينكه حافظ در زندگي. عجيبي

اي آنجا هست كه نسخ، متعدد نوشته و  يك جمله. كنند كه محمد گل اندام نوشته است استنباط مي

رسيد  گويد او نمي مي.  دولت داشته استشود كه شغل از يك تعبير استفاده مي. اند به دو تغبير گفته

اي  بعد يك جمله.. .كه ديوان خودش را تنظيم كند از مطالعه كشّاف و مصباح و مطالع و مفتاح و

رساند كه شغل دولت داشته، ولي  بنابر يك تعبير مي. اند دارد كه اين جمله را نسخ، متعدد نوشته

دم «شود كه اين مسألهء  ي شعرهاي حافظ معلوم مياز بعض. البته هيچ معلوم نيست كه اينطور باشد

فقط مربوط به خودش هم نيست، درست مثل اين كارمندهاي الابالي دولت كه » غنيمت شمردن

گيرند چند روزه آن  كنند، منتظر اول ماهند كه بيايد، تا حقوق را مي روند كارمندي مي يك ماه مي

  :گويد ؛ مي]روند راه مي[ ماه با جيب خالي كنند و بعد تا آخر  نگي ميرا صرف عياشي والد

  .و نظير اين باز هم هست

توانيم  دهد و ما از او چه مي حاال ببينيد حافظي كه اينها ساختهاند چه مكتبي به ما تحويل مي

  !بياموزيم؟

  شاهد بازي. ب
  در . شود مسأله شاهد بازي است از آن چيزهايي كه استفاده مييكي ديگر 

 

56گر برسد مصرفش گل است و نبيد وظيفه   رسيد مژرده كه آمد بهار و سبزه دميد

                                                
 .ر زن و بچه گور پد 56
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ده كه الي ماشاءاهللا، كه ديگر احتياجي مزياد آمده، شراب و شاهد اينقدر آ» شاهد«ديوان حافظ 

پرستي و اين چيزهاست كه آن هم اينقدر هست كه  ؛ مثل كلمه و مي و مي]نمونه بياوريم[ندارد 

اينهايي كه حافظ را به اين شكل . عري بخواهيم برايش بخوانيم نيستديگر احتياجي به اينكه ما ش

باز بوده، اهل عشق بوده و بايد هم باشد؛ و بعضي كار را به  گويند بله، حافظ شاهد اند مي توجيه كرده

اند از روي شعرهايش به  هاي حافظ را هم خواسته اند كه حتي خصوصيات عشق بازي آنجا رسانده

از همين نويسندگان اين گونه، در كتابي كه اخيراً منتشر شده چنين استنباط يكي . دست آورند

 شهامتي را كه يك آدم جسور نكرده است كه حافظ در مسأله عشق و زن و اين حرفها خالصه آ

آدم اگر بخواهد ... خجالتي بودن خالصه» اَلحياء مانع الرِّزق«: گويند مي] (نداشته[بايد داشته باشد

رو بوده، هم يك دل  او چنين استنباط كرده كه حافظ در مسأله زن كم). د پروروهم باشدبرسد باي

آيد، زن  پرعشقي داشته و هم آن حالت جسوري را نداشته و زنها هم از اين جور مردها بدشان مي

خواهد كه جسور و پررو باشد و از اين جهت اين بيچاره هميشه در سوز و گداز بوده  هم مردي را مي

رسيده است، و او چنين استنباط كرده كه گاهي زنها هم سربهسر او  كمتر به عشق خودش ميو 

اند و  ولي در اينجا مطلب ديگري هست كه همه مفسران اين گونهء حافظ سكوت كرده. گذاشتند مي

گويند زن  آن اين است كه اصالً آيا در همهء ديوان حافظ دليلي هست كه آن شاهدي كه حفاظ مي

بنا باشد اتفاقاً اگر . اند  بوده؟ درباره اين، ديگران اين مفسران سكوت كرده آيا زن بوده يا بچهبوده؟ 

كه تفسير همين ظواهر را بگيريم، بدون شك شاهد حافظ بچه بوده و اساساً يك جا هم ما دليل 

در . بودهها  آند از تيپ بچه همان شاخ نباتي هم كه برايش ساخته. نداريم كه شاهد حافظ زن بوده

  مغبچه مغبچه است، اين ديگر . دارد» مغبچه«بعضي اشعارش تعبير 
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  :هيچ گونه توجيهي ندارد

 گر چنين جلوه كند مغبچهء باده فروش خاكروب در ميخانه كنم مژگان را

  

  :گويد جاي ديگر مي

 اي اي نازنين پسر تو چه مذهب گرفته كت خون ما حاللتر از شير مادر است

  

 –! شود آن بچه هم شيرازي بوده  كه معلوم مي-كند معروفش كه شيراز را مدح ميدر يك شعر 

  :گويد مي

 مثالش خوشا شيراز و وضع بي دار از زوالش خداوندا نگه

  

  :گويد تاآنجا كه مي

 گر آن شيرين پسر خونم بريزد دال چون شير مادر كن حاللش

  

 كه اگر بنا باشد همين شود معلوم مي[.. .ش از قرينهء عذار و خط و قبا ودر بعضي اشعارش ديگر

كند كه هيچ دخترانه  ، يك چيزهاي پسرانه را ذكر مي]ظواهر را بگيرم، آن شاهد پسر بوده است

  :گويد نيست، مثالً مي

  تا بگشايد دل كه گشادي كه مرا بود ز پهلوي تو بود من57بگشا بند قبا

  :گويد يا مي

 بگشا بند قبا اي مه خورشيد كاله  چو زلف سر سودا زده در پا فكنمتا

                                                 
 )خنده استاد(ها مقدم بودند  ها بر قبايي بود مسلّم كت و شلواري گويد، چون آنوقت كت و شلوار نبوده، اگر كت و شلوار مي كه مي» قبا« 57
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 مجمع خوب و لطف است عذار چو مهش ليكنش مهر و وفا نيست خدا بدهش

  دلبرم شاهد و طفل است و به بازي روزي  بكُشد زارم و در شرع نباشد گنهش

  

 يعني از نه سال –گويد چون زن نابالغ  اينها را درباره زن مسلّم كسي نمي. طفل نابالغ هم هست

  . كه موضوع عشق نيست، اين مسلّم پسر جهارده ساله است، محبوب چهارده ساله-ركمت

  

 
 ز خط يار بياموز مهر با رخ خوب كه گرد عارض خوبان خوش است گرديدن

  .رويد همان مويي است كه تازه در روز تازه جوان مي» عارض«

 
 دل بدان رود گرامي چه كنم گر ندهم  اينمادر دهر ندارد پسري بهتر از

  

 
 خط عذرا يار كه بگرفت ماه از او اي است ليك بدر نيست راه از او خوش حلقه

  

 
 گفت بيدار شو اي رهرو خواب آلوده آمد افسوس كنان مغبچهء باده فروش

  

 
 اي دل تويي آخر زچه روي پدر تجربه داري طمع مهر و وفا زين پسران مي

  

  اينكه به نام زن تغزل كرده اي بر  فتيم در هيچ جاي شعر حافظ قرينهگ
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البته بعضي غزلهاي حافظ جوري است كه معشوق به طور كلي قابل تطبيق است، اعم . باشد نيست

اند، كه ديگر خيلي مسلّم  ها نوشته در يكي از همين كتابهايي كه گفتم در اين زمينه.. .از زن و

به دليل اينكه در ) استادخنده (حافظ در عشق مرد موفقي نبوده است : گرفته، نوشته است

  :گويد دهد، مثالً مي شعرهايش خيلي زاري سر مي

  

 نشينان بال بگرداند دعاي گوشه گري چرا به گوشهء چشمي به ما نمي

  

اند در داخل  ها حمل كرده گويد كه اين شعرهايش كه اين خدانشناسها به اين زمينه حاال من بعد مي

 از علم، از -  از چه بگويم-اند ن، و اينها خجالت نكشيدهچه غزلهايي هست، در چه اوجي از عرفا

  :يا مثالً گفته است. فرهنگ، از ادب و اين چرندها را قالب كردهاند

 ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست عاشقي شيوهء رندان بالكش باشد

  .يدا كندتوانسته خالصه راه پ البد از نظر او اين هم دليل بر اين است كه او هميشه خودش نمي

  

 
 سرّ سوداي تو در سينه بماندي پنهان چشم تر دامن اگر فاش نكردي رازم

  

گويد  و عجيب اين است كه مي. توانستم خودم اظهار كنم باألخره اين گريه مرا رسوا كرد من نمي

كرده، در اين جهت در عشق بازي  حافظ در مقابل زيباييها دست و پاي خودش را گم مي

  :شخصيت بوده بي

 به اليه گفتمش اي ماهرخ چه باشد اگر اي بياسايد به يك شكر ز تو دل خسته
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  :گويد اندختند، براي اينكه مي گويد كه گاهي زنان، حافظ را دست مي مي

  

گداشته و اينجور به او  سر او مي فهميده حافظ عشق اوست سربه گويد يك زن ديگري كه مي بعد مي

  :گفته مي

  

، كه اگر اينجور حمل كند فهمد كه من ديوانهء او هستم، اينجور مرا زير لب مسخره مي حاال مي

كنيم بايد حافظ را مخالصه شكارچي مرغ خانگي هم بدانيم يعني زني هم كه اينجا سراغش را 

  :گويد گرفته زن شوهردار بوده، براي اينكه در مطلع اين غزل مي

  

  .اين هم يك موضوع.  دار بوده بوده زن شوهرپس حتماً زني هم اگر 

بيني حافظ، ما رسيديم به يك عنصر ايدئولوژيكي و دستوري، كه  بنابراين از آن سه عنصر جهان

  .مساله شاهد بازي بود آن هم شاهد بازي به اين شكل

 

  

 

58كه بوسهء تو رخ ماه را بيااليد   به خنده گفت كه حافظ خداي را مپسند

 كند  دم هميببين كه تا به چه ح

59تحميق

 به عشوه گفت كه حفاظ غالم طبع توام

 گفتم آه از دل ديوانهء حافظ بي تو زنان گفت كه ديوانه كيست؟ زير لب خنده

 يا رب اين شمع دل افرنوز ز كاشانهء كيست جان ما سوخت بپرسيد كه جانانه كيست

  

                                                
  ].كند چهره ماه مرا آلوده مي[ تو بدتركيب كثيف] بوسهء[ يعني  58
 .داند گذارد، مرا احمق مي  اين زن چقدر سر به سرم مي 59
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  گدايي و دريوزگي. ج
) أويل و توجيه نكنيمچون بناست ما ديگر ت(دستور ديگر جناب حافظ گدايي و دريوزگي است 

مثالً در آن غزلش . 60بهترين راه گدايي است در دنيا. »گدايي كن تا محتاج خلق نشوي«: گفت

اي  گويد، اما چاره فهميد كه چيز ديگري مي بعدش را بخوانم ميحاال اگر شعرهاي قبل و (گويد  مي

  ):ندارم بايد بگويم

  

 بر سر آنم كه گر ز دست برآيد كه غصه سر آيددست به كاري زنم 

  

روند، بنشين گدايي را رها نكن، يكوقت  گويد مردم در گذر راه مي  نيست كه مياين غير از اين

  آيد آنچا يك پولي به تو  بيني يك آدمي مي مي

                                                 

  ديو چو بيرون رود فرشته درآيد61خلوت دل نيست جاي صحبت اضداد  

  صحبت حكام ظلمت شب يلداست  نور ز خورشيد جوي بو كه برآيد

  مروت دنيا بر در ارباب بي  چند نشيني كه خواجه كي بدر آيد

  ترك گدايي مكن كه گنج بيابي  از نظر رهروي كه در گذر آيد

واهند از حافظ توجيهي براي الدانگي و ميخوارگي خودشان پيـدا           × اينها چون مي  . گويم  گويند، ولي من مي     ينها را البته اين مفسران نمي     ا 60
گويم اگر بناست كه ما به ظـواهر اشـعار حـافظ     من مي. كنند آورند، دربارهء شعرهاي ديگر سكوت مي كنند فقط همان شعرهاي ميخوارگي را مي    

 يعني آنها را بر مقصودش حمل كنيم، مكتب حافظ اين است، دستورش تنها ميخوارگي و شك در قيامت و اين حرفها نبوده، آنها ايـن                   عمل كنيم، 
 .اش آن بوده، در دستورهايش هم اين بوده را هم نتيجه داده؛ اين حافظي كه افتخار ايران است جهان بيني

 .»اغيار« يا  61
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  .شود دهد كه تا آخر عمر خيالت راحت مي مي

اين هم يكي از عناصر اين گونهء شعر حافظ است، تبليغ فقر و گدايي، فقر نه فقط به معني 

دريشي؛ يعني درويشي را كه تبلغي كرده درويشي به معني فقر را تبليغ ] معنيبلكه به [چيزي،  بي

اگر .  استكرده و عالوه بر اين، درويشي به معني گدايي و دريوزگي را هم اين جناب تبليغ كرده

چون واقعاً ] شود منتهي مي[اش هم باألخره به همين جا  اش آن باشد، ايدئولوژي بيني انسان جهان

بيشتر [آمد گدايي از خيلي درآمدها  بخواهد شرافت و حيثيت خود را از دست بدهد دراگر انسان 

  . بعضي گداها به اندازه يك استاد دانشگاه درآمد دارند.]است

  

  مّداحي. د
معمارترين عنصر در اشعار  يكي ديگر از آن چيزهايي كه در اشعار حافظ هست كه به عقيده من

حاال (ايد در همه ديوان حافظ چهل پنجاه تا مدح و يا بيشتر ش. حافظ است مداحيهاي حافظ است

اغراق [شود و بعضي از اين مدحها در حدي است كه  پيدا مي) اند آم ولي احصا كرده من احصا نكرده

اش سكوت دارند چون قابل  اين هم از آن چيزهايي است كه مفسران حافظ درباره]. شود شمرده مي

  . آنها قابل توجيه نيست و واقعاً هم توجيهش خيلي مشكل استاز نظر] الاقل[توجيه نيست، 

اند، در يك  آند و مقدمهء خوبي هم بر آن نوشته آقاي انجوي شيرازي كه ديوان حافظ را چاپ كرده

كنند به تقيه، كه در آن زمان حكامي جابر و جبار بودند و حافظ براي  جا مدح حافظ را حمل مي

  انداخته اي جلوي آنها مي ه باشد كه غزلهايش را بگويد گاهي هم لقمهاينكه اين مقدار آزادي داشت

   .كه دهان آنها را ببندد

  دوستداران و عالقمندان حافظ مايل نبودند كه «اند  بعضي ديگر گفته
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مخصوصاً شاه شجاع (نوك قلم حافظ آلوده شود به مدح افرادي نظير شاه شجاع و ابواسحاق اينجو 

. مسأله، مسأله نوك قلم نيست. »و بعضي ديگر، ولي متأسفانه آلوده شده) بوده] ينا اهل[.كه يك آدم

حلي برايش پيدا نشود نه تنها نوك قلم حافظ آلوده است،  اگر مدايح حافظ توجيه نشود و اگر راه

خوانم، از نوع مدحهايي است كه علوم  حاال من يكي از آنها را برايتان مي. سرتا پاي حافظ آلوده است

جايز ] سخن گفتن را[داند در سر حدي كه براي يك شاعر اينجور  دبي آنها را اغراق ومبالغه ميا

  :گويد خطاب به يكي از خلفا و حكام زمان خودش مي) يا شاعر ديگري(المعتز مثالً ابن. دانند نمي

  ما شئْت ال ما شاء االَقْدار  فَاحكُم فَاَنْت الْواحد الْقَهار

اين شعر (گويد  مثالً حافظ مي. اند كه اين حرف چرند و مزخرف است  به او عيب گرفتهاين را همه

  ):حتي در نسخه قزويني هم هست

  

  به حشمت و جاه و جالل شاه شجاع قسم  كه نيست با كسم از بهر مال و جاه نزاع

پيغمبر يك نفر مسلمان هيچوقت حاضرنيست به ]. رود به كار نمي[ اين تعبير جزدر مورد خدا 

قسم به جشمت و جاه و جالل پيغمبر، قسم به حشمت و جاه و جالل : اينجور قسم بخورد، بگويد

آنوقت آدم درباره يك مرد . شود اين تعبيرات، قسمتي است كه در مورد خدابه كار برده مي. علي

قضيه طبق [دريوزگي هم كه بناست ! گويد اند، چنين اش نوشته چنين و چناني كه اينقدر درباره

  :باشد، باز در همين غزل هست] حافظ[جزو تعلميات ] مورد بحث

  دهيم صداع كنيم دليري، نمي نمي        ايم ولي به فيض جرعهء جام تو تشنه

  :حاال آخرش را ببينيد. شويم ولي احتياج داريم اسباب زحمت نمي
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  ز خاك بارگه كبرياي شاه شجاع        جبين و چهرهء حاظ خدا جدا مكناد

  

گر به نظر من اوج اغراق و اوج پستي و دنائت است؛مردي كه روي حساب توحيد، هيچ شركي اين دي

چرا عارف اينهمه با زاهد رياكار دشمن است؟ چون عارف ]! چنين سخني بگويد[داند  را مجاز نمي

دهد يعني غيور در توحيد است، و حافظ هم كه اينكه  خودش را در توحيد حساس نشان مي

  :زند آيد چنين حرفي را مي د؛ آن وقت چنين آدمي چگونه ميدشمني نشان بده

  جبين و چهرهء حاظ خدا جدا مكناد  ز خاك بارگه كبرياي شاه شجاع

  

گدايي و دريوزگي ا شما ضميمه كنيد به تملق و چاپلوسي آنهم در حد اعالي آن، مجموعاً چه 

  شود؟ مي

وقتي كه . ها بر اساس آن العمل دئولوژي و دستوربيني بنابر آن تفاسير و اين هم اي تا اينجا آن جهاني

فايده بداند، باألخره بندهء شاه  آدم اميدي به درگاه خدا نداشته باشد، همه چيز را هيچ در هيچ و بي

  .انسان وقتي كه از بندگي خدا ببرد ناچار بايد بنده شاه شجاع بشود. شود شجاع مي

اند كه ما  تفسير كنيم براساس آنچه اين مفسران گفتهپس تا اينجا گفتيم اگر ما بخواهيم حافظ را 

شناسي خودمان قرار بدهيم و  بايد همان ظواهر مادي شعر حافظ را بگيريم و همان را مناط حافظ

هنوز عناصر ديگريهم در اين . (آيد كه عرض كردم  مكتب حافظ را همن بدانيم، حافظ همين در مي

 گيرم ديوانش ازنظر -  حاال شما ببينيد يك چنين آدمي).كنم ها دارد كه ديگر عرض نمي زمينه

  شعري و هنري در اوج باشد، يعني باالترين 
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! كند آن جامعه را؟ اي ببرد؟ چقدر فاسد مي  اصالً ارزش دارد كسي اسمش را در جامعه- شعر باشد

يجه به گرايي و حيرت و ترديد و شك و انكار حشر و قيامت و حساب و كتاب و بعد هم در نت جبري

بازي كردن وگدايي و دريوزگي كردن و  عيش نقد چسبيدن و فكر گذشته و آينده نكردن و بچه

بنابراين منطق و اقعاً حافظ ننگي خواهد بود براي ايراني و مسلمان و زبان فارسي، . تملق و چاپلوسي

  .و باالترين ننگها، گو اينكه شعرش از نظر فصاحت و بالغت در اوج زيبايي باشد

توانيم بگوييم؟ آيا اين شعرهاي حافظ توجيهي  ال بياييم ببينيم درباره آن نظريهء ديگر چه ميحا

گرا نبوده است؟ حافظ متحير به آن معنا نبوده است؟ حافظ منكر  دارد؟ يعني واقعاً حافظ جبري

مقصود ديگري » شاهد«مقصود ديگري داشته؟ از » عيش نقد«قيامت نبوده است؟ حافظ از 

آيا چنين چيزي هست يا نه؟ اگر هست به چه دليل؟ قرائن و داليلي در كار هست يا نه؟ .. .داشته؟

چنين توجيه [شود  خواهم ادعا كنم كه هر غزلي از غزلهاي حافظ را كلمه به كلمه مي البته من نمي

به ولي اين قدر قرائن هست كه اگر احياناً يك شعري هم باشد كه نشود با قرينه توجيه كرد، ] كرد

  .دليل همه اشعار ديگر، آن هم وضعش روشن خواهد شد

 اكثر غزلهاي حافظ كه شعرهاي اين گونه دارد خودش در -  شايد–بعد عرض خواهم كرد كه در 

اين قسمت از بحث ما اينجا تمام شد ولي . كند همان شعرها قرائني آورده كه مقصود او را روشن مي

بحث خودمان بشويم راجع به عرفان حافظ، يعني آن مكتب بحث ما تمام نشد، تازه بايد وارد اصل 

داند، و قرائني كه اينجا هست كه آن قرائن اين اشعار حافظ را توجيه  ديگري كه حافظ را آنطور مي

  . كند، و آنگاه عرفانيات حافظ مي
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  )١(اصول جهان بيني عرفاني
نچه كه از اين به بعد آنچه درجلسات پيش بحث كرديم در واقع جنبه مقدمي داشت براي آ

مقصود، بيانات و اشارات عرفاني است كه در . خواهيم بحث كنيم، يعني همان نفس عرفان حافظ مي

جلسات گذشته همه براي اثبات و يا الاقل رفع مانع از اين مطلب بود كه اساساً . حافظ آمده است

يوان عرفاني بشناسيم يا نه؟ و حافظ را ما به عنوان يك عارف بشناسيم يا نه، ديوان حافظ را يك د

خارج شده و به دست ادبا و ) عرفا(هاي خودش  عرض كريدم از وقتي كه حافظ از دست هم تيپ

هاي  بحث. ها افتاده، اصالً مسخ شده و يك چيز ديگر است  نويس ها و بدتر به دست روزنامه ادبياتي

الاقل آن . افظ را بتوانيم نشان دهيماي آن چهرهء واقعي ح گذشته همه براي اين بود كه تا اندازه

البته الزم بود و هست كه ما آن سلسله بياناتي را كه . هايي كه كشيده شده مقداري عقب بزنيم پرده

 كه –دهد براي افرادي  اي به دست مي  و يا الاقل بهانه–در حافظ هست كه همانها سبب شده 

  ست؟ آيا اين حيرتي حافظ را آنچنان تفسير كنند توضيح دهيم كه چگونه ا
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گويند؟ آيا واقعاً حافظ يك انسان  كه در حافظ است مقصود چيست؟ همين چيزي است كه اينها مي

 شراب و شاهد، مقصودش چه بوده ،گرا بوده و همهء لوازم و عوارضش؟ آيا ر باب مي و معشوق جبري

نده، منظورش چيست؟ ما گرايي و بدبيني به آي و چه هدفي از اين سخنان داشته؟ آن مسألهء نقد

. اي از قبيل دعوت صريح به گدايي و دريوزگي ديديم همه اينها در كلمات حافظ بود، و حتي معاني

گري يعني مقايسه  مقصودش از اينها چيست؟ و در بسياري از جاها آن روش به اصطالح يزيدي

ا و تحقير آنها، همهء اين كردن ميان اين عياشيها ظاهري و عبادات و بعد ترجيج دادن اينها بر آنه

  .مضامين در اشعار حافظ هست

شايد از يك نظر مناسب بود كه ما اآلن به توضيح آنها بپردازيم ولي نه، تا ما اين مراح ديگر را طي 

  . نكنيم به توضيح آنها نپردازيم بهتر است يعني بعد از طي اين مراحل،آنها بهتر قابل توضيح است

يكي جنبه نظري و ديگر جنبهء عملي؛ يعني يكي : عرفان دو جنبه داردايم كه  قبالً عرض كرده

بيني  عرفان در مقابل همهء مكتبهاي فلسفي جهان از خود يك جهان. بيني عرفاني است جهان

خاصي دارد يعني يك ديد خاص دربارهء هستي دارد كه با يد هر تيپي از تيپهاي فالسفه مختلف 

عرفان عملي . قسمت دوم عرفان، عرفان عملي است. »عرفان نظري «گوييم اين را اصطالحاً مي. است

 سيروسلوك انسان به سوي حقيقت، به سوي خدا كه اين خودش يك نوع ،يعني طريقت به اصطالح

تواند آنها  روانشناسي خاصي هست كه الاقل به عقيده خود اينها تا كسي وارد اين عوالم نباشد، نمي

از عهده يك فيلسوف يا يك عالم يا يك روانشناس عادي كه درك اين مراحل . را درك كند

شباهت به فلسفه نيست،  عرفان نظري بي. خواهد با مقياسهاي عادي تحقيق كند خارج است مي

اي است كه اصل بينشش بينش اشراقي و قلبي و معنوي  بيني بيني است، منتها جهان جنبهء جهاني

  است؛ بيانش 
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بينش، بينش اشراقي است منتها بعدها . بينشش هم بينش فلسفي استبيان فلسفي است، نه اينكه 

اند كه عرض كرديم كسي كه اين كار را در جهان اسالم كرد و ديگران  به بيان فيلسوفانه درآورده

بيني اشراقي و معنوي عرفاني  الدين عربي است؛ از زمان اوست كه جهان دنبال او را گرفتند، محيي

  :كنيم بيني عرفاني ر عرض مي اكنون ما اصول جان. دا كرديك نوع بيان فلسفي پي

  

  :بيني عرفاني اصول جهاني

اين اشتباه را (اين نكته را مخصوصاً توجه بفرماييد . است» وحدت وجود «بيني عرفاني  محور جهان

طور كه  هاي متأخرتر پيدا شده، همان چون بيان فلسفي وحدت وجود در دوره): اند ها كرده خيلي

الدين و شاگردانش پيدا شد يعني قبالً نامي از وحدت وجود و از اين   كردم به وسيلهء محييعرض

الدين اصالً وحدت وجود  اند كه در عرفان قبل از محيي اصطالح در ميان عرفا نبود، بعضي خيال كرده

نبوده و به قول برخي وحدت شهود بوده نه وحدت وجود، وحدت وجود اساساً يك فكري است كه 

  .بعدها پيدا شده

» وحدت وجود«الدين هم وحدت وجود بوده منتها به نام  ولي اين درست نيست، قبل از محيي

به آن بدهند؛ نه » وحدت وجود«كردند بدون آنكه نام  نبوده، عرفاي ديگر آن را به بيان ديگر ذكر مي

لبي است كه صرف وحدت شهود است و نه وحدت وجود، منتها وحدت وجود بيان فلسفي همان مط

اند، كه اين خودش يك داستاني است اگر  اينها از قديم در بينشهاي خودشان به آن معتقد بوده

الدين نيست  مثالً عطار تحت تأثير محيي. اند بحث كنيم بخواهيم با كساني كه چنين خيالي كرده

 به فرض اينكه الدين باشد و الدين است و شايد كمي جلوتر از محيي چون تقريباً معاصر با محيي

  الدين به او  الدين باشد، فلسفه و فكر محيي معاصر با محيي
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بيند وحدت وجود بدون آنكه نام آن آمده باشد به  اگر كسي آثار عطار را بخواند مي. نرسيده بود

اين يكي، . اساس و محور بينش عرفاني همان وحدت وجود است. شدت در كلمات عطار آمده است

  ).كنيم شماريم ولي بعد به تفضيل بيان مي فقط برمياين اصول را ما (

يكي ديگر مسأله وحدت تجلي است، يعني اينكه جهان با يك تجلي حق به وجود آمده است، در 

  .دهيم مقابل نظريه فالسفه و متكلمين كه به شكل ديگر است؛ بعد توضيح مي

كنند،  تعبير نمي» خلقت«ها آن(بيني عرفاني اين است كه راز خلقت جهان  مسأله ديگر در جهان

اينها . گردد عشق است، جهان از عشق به وجود آمده و با نيروي عشق بازمي) كنند تعبير مي» تجلي«

كُنت كَنْزاً مخفياً فَاَحببت اَنْ اُعرَف فَخَلْت الْخَلْقَ لكَي « : كنند بر يك حديث قدسي كه تكيه مي

رَفو اين مطلب كه » اُع»فَاَحرَفاَنْ اُع تبيعني اصالً اينكه من خواستم خلق كنم چون (» ب

اند در  اند و خيلي سخنان در اين زمينه گفته پايه حرفهايشان قرار داده) خواستم كه معروف باشم مي

دانيم در بيان فالسفه، حتي فالسفهء الهي، مسأله علم است، علم عنايي، و درواقع  صورتي كه ما مي

ند، اما در عرفان عشق نقش اساسي را در خلقت :  عقل و علم نقش خودش را بازي ميدر آنجا باز

  .كند بازي مي

مسأله ديگر، حيات و تسبيح عمومي موجودات و به تعبير آنها سريان عشق در جميع موجودات 

  .نامند خالي باشد مي» عشق به حق«اي در جهان نيست كه از آنچه كه آنها  است، ذره

گويند، آنطوري  كه آنها مي» جهان«البته اين . دل و زيبايي و توازن كامل جهان استمسأله ديگر ع

كنم، ولي  گويند، بعد عرض مي بينند، به شكل ديگري مي بينيم، آنها نمي كه ما مغاير با ذات حق مي

  به هر حال جز جمال و زيبايي و جز عدل در جهان چيز ديگري حكمفرما 
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  .ل و جالل حق است و نقص و نبايستني در كار جهان وجود ندارديعني عالم مظهر جما نيست،

اند، از همان جا كه  وجود آمده اشياء ازهمان مبدأ كه به. مسأله ديگر بازگشت اشياء به حق است

در اين زمينه، مولوي شعر خيلي خوبي . گردند، معاد در تعبير عرفاني آند به همان جا باز مي آمده

  :گويد دارد، مي

   را رويها سوي كل استها جزء  .بلبالن را عشق با روي گل است

  رود آنچه از دريا، به دريا مي  رود از همانجا كامد آنجا مي

  از سر كُه سيلهاي تندرو  وز تن ما جان عشق آميز رو
][  

وجود  گويند اشياء از اسمي كه به دانند و مي البته اينها هر موجودي را مظهر اسمي از اسماء حق مي

  .پس مسأله ديگر مسأله معاد است با تعبير خاصل عرفاني آنها. گردند  اند به همان اسم بازمي آمده

.] نظرات خاصي دارند[آنگاه اينها راجع به انسان . اينها كه عرض كردم مربوط به كل جهان بود

و جهان العاده عظيمي دارد تا آنجا كه انسان عالم كبير است  بيني عرفاني نقش فوق انسان در جهان

مولوي در همين . عالم صغير، نه جهان عالم كبير است و انسان عالم صغير، قضيه بر عكس است

  :گويد زمينه مي

  چيست اندر خم كه اند نهر نيست  چيست اندر خانه كاندر شهر نيست

  اين جهان خم است و دل چون جوي آب  اين جهان خانه است دل شهري عجاب

دانند و به تعبير ديني و  م اسماء وصفات و مظهر كامل اسماء حق ميچون انسان را مظهر تام و تما

دانند اين است كه براي انسان مقامي قائل  و مظهر روح خدا مي» اهللا االعظم خليفه«قرآني او را 

  در زمينه انسان سخنان . هستند كه هيچ مكتبي آنچنان مقام را براي انسان در جهان قائل نيست
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. ه همان كه انسان عالم كبير است و جهان عالم صغير، و ديگر نظريه انسان كاملزيادي دارند از جمل

الدين  الدين ابراز كرده يعني اين تعبير از محيي ول بار باز محييانظريه انسان كامل را به اين تعبير 

ز الدين است و االّ معنا ا الدين ابراز كرده يعني اين تعبير از محيي است و االّ معنا از محيي

اند مثل  اند و در اين زمينه كتاب نوشته الدين عرفان ديگري آمده بعد از محيي. الدين نيست محيي

االنسان الكامل نَسفي، و يك نفر ديگر هم االنسان الكامل نوشته است، و درتعبيرهاي فرنگيها هم، 

سان كامل عرفا با ، از همين حرفهاي عرفا گرفته شده، ولي ان]نظاير اينها[انسان كامل، ابرمرد و 

انسان كامل حكماي الهي و با انسن كمل علماي امروزي، آنهم مكتبهاي مختلف، از زمين تا آسمان 

اينكه مناط انسان كامل چيست و كمال انسان در چيست، مسألة خيلي جالبي است، . كند فرق مي

عرفاني با هم مقايسه و ) اعم از الهي، مادي، قديم و جديد(كه اينجا بايد مكتبهاي مختلف فلسفي 

  .آيد شود، و خيلي مسأله جالبي از آب در مي

هاي جديد  مسأله ديگري كه عرفا روي آن خيلي تكيه دارند و بسيار عالي است و امروز تازه فلسفه

 و در -آيد البته با يك مقدمات چرندي كه از حرفهاي خودشان درمي. كنند اروپايي روي آن تكيه مي

و در فلسفة ) شود ها منتهي نمي ها به اينجا و االّ آن فلسفه(ها  زميني  مشرقواقع تقليدي است از

است كه انسان در اين جهان يك » غربت انسان«شود، مسأله  اگريستانسياليسم روي آن تكيه مي

موجود غريب و تنهاست، يك موجودي است كه با اشياء، نامتجانس است يعني احساس عدم تجانس 

  .ء ديگر، كه اين هم خودش يك مسأله بسيار جالبي استكند با همه اشيا مي

اختالف عرفا حكماي الهي ] طرف[مسأله ديگر مسأله عقل و عشق در معرفت است، كه اينجا باز 

  آيا كمال واقعي انسان در چيست؟ . هستن
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ثر كمال حداك» صيرورة االنسان عالَماً عقلياً مضاهيا للعالم العيني« گويند در اين است كه  حكما مي

اي بشود علمي از مجموع جهان؛ پس با علم،   آن است كه انسان نسخه- و انسان كامل–انسان 

شود؛ وقتي انسان فيلسوف شد و يك تصور صحيح و جامع از كل عالم و از نظام عالم  انسان كامل مي

ت و داشت عقلش به كمال رسيده و جوهر انسان هم همان عقل است و غير از آن چيز ديگري نيس

» ...صيروة االنسان عالَماَ عقلياً«گويند فلسفه هم عبارت از همان  اين است كه مي. كمالش آن است

ولي عرفا هرگز به چنين حرفي معتقد نيستند كه عقل انسان كه كمال يافت انسان كمال پيدا . است

انند كه انسان به د دانند، كمال انسان را در اين مي كرده، هرگز كمال انسان را در كمال عقلش نمي

 اَيها االنْسانُ انَّك  يا( برسد به حق – به قول اينها –تمام حقيقت وجودش سير كند به سوي حق تا 

القيهحاَ فَمكَد كبلي را ح62).كاد  

گيرد، ولي عارف استدالل را  براي رسيدن به اين مقصود، حكيم قهراً از عقل و استدالل كمك مي

گيرد و آن راه را كافي   و از مجاهده و رياضت و تهذيب نفس و عشق و سلوك مدد ميكند تحقير مي

اينها چند قلمي است كه . »پاي استدالليان چوبين بود« : گويد داند، كه مي داند و جايزالخطا مي نمي

يك تا حدي كه برايمان ميسر باشد و وقت  حاال اينها را يك. شود بيني عرفاني مي مربوط به جهان

  .كنيم هم اجازه بدهد بيان مي

  

  وحدت وجود
اصالً وحدت . بيني عرفاني است كه گفتيم محور جهان» وحدت وجود« آييم سراغ مسأله  اولي مي

هايي است كه كمتر  وحدت وجود از آن انديشه. وجود چيست؟ يك توضيح مختصر بايد عرض كنم

  كسي به عمق آن 

                                                 
 .6/ انشقاق .  62
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  .برد  مي پي برده و پي

گويند اين هم يك وحدت وجود  رسند فوراَ مي به هر چه كه مي). ون تعارف گفتاين را بايد بد(

مثل . »وحدت وجود«حاال ما با لفظش كار نداريم، ممكن است اسم يك مكتبي را بگذارند . است

ما خودمان يك مطلبي داشتيم به نام . گويند اصاللت وجودي است كه در اگزيستانسياليسم مي

 در انحصار كسي نيست و كسي آن را به نام خودش در جايي ثبت نكرده .بگذارند »اصالت وجود«

آن يك چيز است و . ولي اين اشتباه هم نبايد بشود كه اين اصالت وجود همان اصالت وجود است

بسيار بسيار كمند افرادي كه بتوانند تصور صحيحي از وحدت وجودي كه عرفا . چيز ديگر اين يك

 و –بينيد هميشه مستشرقين  شما مي. شرقين گرفته تا غيرمستشرقيندارند داشته باشند، از مست

. كنند به نام حلول و اتحاد  اين وحدت وجود را چيزي تعبير مي-اي از غير مستشرقين خودمان عده

گويد  هميشه مي) گويد چون بسياري از همان حرفهاي مستشرقين را مي(اين آقاي دكتر بدوي هم 

  : وحدت وجود است، به قول شبستري  حلول و اتحاد ضدحول و اتحاد، در صورتي كه

  كه در وحدت دوئي عين ضالل است      حلول و اتحاد اينجا محال است

انا «نه، . اتحاد است» انا الحق«؟ معني »اناالحق«گويند اگر اتحاد نيست پس او چطور گفته  منتها مي

 فروغي در سير حكمت در اروپا مرحوم. هم معنايش اتحاد نيست، نه اتحاد است و نه حول» الحق

اي داده كه  رسد، فيلسوفي يك نظريه كند كه به نظرش غامض مي اي برخورد مي هر جا به مسأله

گويد اين نوعي وحدت وجود است، چون اين وحدت وجود براي او يك امر  خيلي پيچيده است، مي

دت وجود است، در صورتي كه گفته اين نوعي وح رسيده مي نامفهومي بوده و به هر نامفهومي كه مي

  بعضي 
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مثالً در باب . مسائل را كه گفته نوعي وحدت وجود است كه اصالً ربطي به وحدت وجود ندارد

  .گويد اين نوعي وحدت وجود است يك كسي يك نظري داده، مي» كليات«

  »وحدت وجود« از لبيان او
گويد كه  انسان مي: تكثرت وجود كه خيلي روشن اس. وحدت وجود تعبيرات مختلفي دارد

حيوان هم (اي هستند كه يكي انسان است، يكي حيوان است  موجودات متعددة كثيرة متباينه

، يكي جن است، يكي ملك است، آن يكي هم خداست، موجوداتي كه بالذات از )مختلف است

كديگرند و البالغه بينونتشان بينونت عزلي است، منعزل از ي يكديگر مباين هستند و به تعبير نهج

 فيلسوفان و _ شايد_تصور اكثر . وجود هر موجودي با وجود هر موجودي ديگر بالذات متباين است

گويند وحدت وجود يعني وجود منحصر است  متوسطين از عرفا احياناً مي. غيرفيلسوفان همين است

غير از خدا هر چه از عظمت اما به اين معنا كه هر مجودي ) لَيس في الدار غَيرُه ديار(به وجود حق 

كه داشته باشد باألخره يك موجود محدودي است، ذات حق وجود اليتناهي است، كمال البتناهي 

مثالً وقتي يك نهر را . اگرموجودات را با يكديگر مقايسه كنيم يكي بزرگتر است، يكي كوچكتر. است

تواند نسبت داشته  با محدود ميمحدود . كنيم دريا بزرگ است و نهر كوچك با يك دريا مقايسه مي

انسان هم در بينشش اينكه اشياء را بزرگ و كوچك . باشد اما محدود با نامحدود اصالً نسبت ندارد

گوييم اين كوچك است و آن بزرگ، آن كوچك به مقايسه  بيند؛ اينكه ما مي بيند با مقايسه مي مي

در همين امور . گر بزرگ استيك شيء ديگر كوچك است و اين بزرگ به مقايسه يك شيء دي

  آيد، وقتي  محسوسه، يك شء كه هميشه به نظر ما بزرگ مي
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كنيم كوچك شده؛ مثالً يك آدم بلندقد  بينيم خيال مي همان را در مقابل يك بزرگتر از خودش مي

 كه يك سر و گردن از او - قدتر از خودش آيد، وقتي با يك آدم بلند كه هميشه به نظر ما عجيب مي

  .نظر انسان اين است. كند كوچك شد  راه برود آيا آدم خيال مي- تر است ندبل

كند، علم اليتناهي، قدرت اليتناهي، كمال  عارف وقتي كه عظمت اليتناهاي حق را شهود مي

حتي گفتن اينكه اين بزرگتر است از آن، : اليتناهي، متناهي در مقابل اليتناهي اصالً نسبت ندارد

لهذا در حديث هم . يد آن را يك چيزي حساب كرد و گفت اين بزرگتر استدرست نيست، چون با

؟ خدا بزرگتر ]است[اَللّه اَكْبرُ منْ كُلِّ شَيء » اَللّه اَكْبرُ«] آيا معني[هست كه از امام سؤال كردند 

زرگتر است از اينكه نه، اين حرف غلط است، اَللّه اَكْبرُ منْ اَنْ يوصف خدا ب: است از هر چيز؟ فرمود

به توصيف در بيايد نه بزرگتر است از هر چيز ديگر، كه اشياء قابل مقايسه با خدا باشند، بعد بگوييم 

  ولي خدا از آنها بزرگتر است، 

اينجا ديگر (كند  اين است كه عارف كه عظمت حق را شهود مي. نه، اصالً قابل مقايسه نيستند

اگر آن وجود است اينها ديگر وجود : تواند ببيند  را اساساً نميقهراً غير او) شود وحدت شهود مي

نيست، اگر آن قدرت است اينها ديگر قدرت نيست، اگر آن عظمت است اينها ديگر عظمت نيست، 

سعدي يكي دو جا كه خواست موضوع وحدت عرفاني را . اصالً او شيء است، اينها الشيء هستند

يكي آن شعرهاي معروفي است كه در بوستان هست، . ه بيشتربگويد تقريباً در همين سطح گفته ن

  :گويد مي

  ره عقل جز پيچ در پيچ نيست  بر عارفان جز خدا هيچ نيست  
  

  :گويد دهد مي كند، خودش هم جواب مي شود وحدت وجود، بعد خودش اعتراض مي اين مي

  

  توان گفتن اين با حقايق شناس  ولي خرده گيرند اهل قياس
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  آدم و ديو دد كيستند بني        ن و زمن چيستند كه پس آسما
  

  :دهد جواب مي

  پسنديده پرسيدي اي هوشمند  جوابت بگويم گر آيد پسند

  كه خورشيد و دريا و كوه و فلك  پري و آدميزاد و ديو ملك

  همه هرچه هستند از آن كمترند   .اش نام هستي برند كه با هستي

  

  .» خدا هيچ نيستبر عارفان جز« : اين است معناي اينكه

  :گويد شعر ديگري دارد و شيرين مي

  اي سر به صحرا نهاد كه شوريده  چنين دارم از پير داننده ياد

   پسر را مالمت نمودند گفت  بدر در فراقش نه خورد و نه خفت

  دگر آنچه ديدم خيالم نمود  به حقش كه تا حق جمالم نمود

  آشنايي نمانددگر با كسم   از آنگه كه يارم كس خويش خواند

  .گيرد اين نوع وحدت وجود را هيچ كس ايراد نمي. اين يك نوع وحدت وجود است

  

  »وحدت وجود« بيان دوم از 
بيان ديگر در باب وحدت وجود اين است كه وحدت وجود نه به معناني اين است كه وجود منحصر 

حقيقت كه آن، به ذات حق است بلكه معنايش اين است كه همه موجودات موجودند به يك 

حقيقت وجود است ولي حقيقت وجود مراتب دارد، يك مرتبة او واجب است و يك مرتبه ممكن، 

  يك مرتبه غني است و مراتبي از او فقير، پس حقيقت وجود حقيقت واحد 
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بنابراين وحدت وجود نه اين است كه وجود منحصر به ذات حق است، حقيقت ذي مراتب . است

آن شعر حاجي . كه مرتبهء غنا و كمال هست مرتبهء ذات حق استآش  است كه يك مرتبه

كه البته اين نسبت چندان درست ] گويد مي[به نام الفهلويون (كند  سبزواري همين را بيان مي

  ):نيست

  اَلْفَهلَوِيونَ الْوجود عندهم  حقيقَةٌ ذات تَشَكُّك تَعم

  مراتب غنَي و فَقْراًٌ تَخْتَلف  النّورِ حيثُ ماتُقَوي و ضَعفكَ

مالصدرا . كنند مي] اينطور مطرح[البته اين، بيان ابتدايي است كه براي يك دانشجو در ابتدا اين مسأله 

گويد، ولي بعد با حفظ همين نظريه كه حقيقت وجود جقيقت ذات مراتب  هم البته در ابتدا همين جور مي

   .كنم رسد به جا ديگري كه بعد عرض مي شود تا مي ميتر  تر و لطيف است، اين مطلب لطيف

  »وحدت وجود«بيان سوم از 
نظر سوم در وحدت وجود همان نظريهء خاص عرفاست و آن اين است كه وجود، واحد من جمعيه 

الجهات و بسيط مطلق است، هيچ كثرتي در آن نيست، نه كثرت طولي و نه كثرت عرضي، نه كثرت 

وجود .  غير شدت و ضعف، حقيقت وجود منحصراً واحد است و او خداستبه شدت و ضعف و نه به

اينها ديگر تعبير و (غير از حق هر چه هست وجود نيست، نمود و ظهور است . يعني وجود حق

غير حق هر چه را كه شما ببينيد او واقعاً وجود و هستي نيست، هستي نماست نه ). تشبيه است

. شود تعبير خود عرفا، مثل مظهري است كه در آينه پيدا ميهستي، حقيقت نيست رقيقه است به 

بينيد  اي در مقابل او باشد و او را آيينه ببينيد، آنچه در آينه مي اگر شما شخصي را ببينيد و آينه

  ن يتش اي آن واقعيولخودش براي خودش يك چيزي است، 
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ست آن موجود ديگري، آن شود گفت اين يك موجود ا نمين است، ين است، ظلّ اياست كه عكس ا

كند و غير حق را فقط  اين است كه عارف وجود را از غير حق سلب مي. فقط ظهور اين است و بس

ما در جلد پنجم اصول . ها خيلي حرفهاست هست البته در اين زمينه. داند و بس نمود و ظهور مي

  .ايم فلسفه مقداري در اين زمينه بحث كرده

فالسفه هيچ وقت اينجور . شود  ميان فالسفه و عرفا پييدا مياينجا يك اختالف نظر شديد

 كه حقيقت وجود را صاحب -آن نظري كه صدرالمتألهين در باب حقيقت وجود پيدا كرد. گفتند نمي

 به ضميمهء يك اصل ديگري كه تقريباً از آن قلل شامخ فلسفه صدرالمتألهين است -مراتب دانست

ذات حق كه ذات بسيط » الحقيقة كل األشياء و ليس بشيء منهابسيط «: و به اين صورت بيان كرد

تعبير ديگري است از آن (الحقيقه است، همة اشياء است و در عين حال هيچيك از اشياء هم نيست 

 نه در 63»لَيس فيِ االَشياء بِوالجٍ وال منها بِخارجٍ« : شود البالغه زياد تكرار مي كه در نهج] مطلبي[

البالغه خيلي تعبيرات عجيبي  و نه بيرون از اشياء، كه در اين زمينه مخصوصاً در نهجاشياء است 

البته باز ]. كند ميان نظر عرفا و نظر فالسفه آري، آن نظر و اين اصل تا حد زيادي جمع مي) [ هست

به عرفا در بيان خودشان بدون اينكه وجودي براي اشياء قائل شوند همين حرف را زده بودند وي نه 

اين تعبير و نه با اين پايه، ولي ايشان اين را با يك پايهء فلسفي بيان كرد يعني آن مطلبي كه عرفا 

المتألهين با بيان  شود آن را فهميد صدر گفتند فقط با اشراق قلبي قابل درك است و با عقل نمي مي

همان مطلب . فيق داداينجا يكي از آن جاهايي است كه ايشان تو. عقالني همان مطلب را ثابت كرد

اينجا يكي از آن جاهايي است كه ايشان توفيق داد ميان نظر عقل و نظر عرفان، و يكي . را ثابت كرد

. مال است» ...بسيط الحقيقة كل االشياء« از آن نكات بسيار برجستهء فلسفهء اوست و اين جملهء 

چگونه شجاعت دارند در اين كنم از اينها كه  من تعجب مي(در كتاب بحثي در تصوف دكتر غني 

  اول «نوشته كه ) حرفها

                                                 
 .184غه، خطبهء البال  نهج- 6363
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در صورتي كه كتابهاي مالصدرا پر است از » كسي كه اين جمله را گفت حاج مالهادي سبزواري بود

مالهادي سبزواري را احياناً  چون تنها كتاب حاج. اين جمله، اصالً يك باب دارد تحت همين عنوان

  .ل كرده اول كسي كه گفته او بوده استدر دست داشته يا از كسي شنيده، خيا

شود ميان نظر عرفا و نظر فالسفه؛ يعني صدرالمتألهين براي  بنا بر اين نظريه، تا حد زيدي جمع مي

شود كه عالم ظهور است،  شود و در عين حال آن حرف عرفا هم تصحيح مي وجود مراتب قائل مي

  .ت براي وجود ديگرچون او وجودي است كه در عين حال اين وجود ظهور اس

اند، زياد  در اين زمينه عرفا خيلي حرفها زده. اين يك مقدار بياني بود در زمينهء وحدت وجود

  :گويد مولوي در اوئل مثنوي مي. اند به تعبيرات مختلف گفته

  

  تو وجود مطلق و هستي ما  ما عدمهاييم هستيها نما

  ما كه باشيم اي تو ما را جان جان  با تو در ميانتا كه كا باشيم 

  .صحبت ثاني، تو يكي ما يكي، تو يك شيء ما شيء ديگر، ما دوم تو باشيم، چنين چيزي نيست

  مان از باد باشد دم به دم  حمله  ما همه شيران ولي شير علم

ند : كند آدم خيال مي شير علم يعني شير پرده كه به شكل شير است و باد از پشت سرش حمله مي

  :از خودش است

  جان فداي آنكه ناپيداست باد  مان پيدا و ناپيداست باد حمله

  ياد ما و بود ما از داد توست  هستي تو جمله از ايجاد توست

  لذت هستي نمودي نيست را  عاشق خود كرده بودي نيست را

كنند كه لبيدبن ربيعه شاعر معروف عرب اين شعر را  اي نقل مي جمله. يعني ما باطل الذات هستيم

  :گفت

  و كُلُّ نَعيمٍ المحالَةَ زائل   كُّ ما خَالَ اهللاِ باطلاَال
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از رسول اكرم . اين را در جاهليت گفته بود، بعد هم خودش مسلمان شد، مسلمان صادق االيماني

ترين شعري كه عرب گفته همين  راست» اَصدقُ بيت قالَتْه العرَب«: اند كه ايشان فرمودند نقل كرده

اند كه غير از حق هرچه هست  چسبيده» اهللا باطلٌ اَال كُلُّ شَيء ما خَالُ« به همين جملهء عرفا . بوده

بند هاتف را همهء  اين ترجيع. باطل الذات است و موجود است به وجود او و ظاهر است به ظهور او

  :ايد شما شنيده

  اي فداي تو هم دل و هم جان من  وي نثار رهت همين و همان

  :بندش به ترجيعرسد  تا مي

  وحده ال اله اال هو  كه يكي هست و هيچ نيست جز او

  :دو مرتبه با يك قافيهء ديگري

  در تجلي است يار اولي االبصار  پرده از در و ديوار يار بي

  :بندش و باز ترجيع

  وحده ال اله اال هو  كه يكي هست و هيچ نيست جز او

  

حافظ در اين زمينه دارد ولي نه . اند  وجود گفتهاز بهترين شعرهايي است كه عرفا در باب وحدت

بيني روي آن تكيه كرده باشد، اما به شكل يك سلوك اين  مانند مسائلي كه به شكل يك جهان

. بيني كم گفته است ، به شكل جهان)كه اين را ما در فصلهاي بعد خواهيم گفت(مطلب را زياد گفته 

  :گويد است كه مياز جمله شعرهايي كه گفته اين شعر معروفي 

  منت خاك درت بر بصري نيست كه نيست      روشن از پرتو رويت نظري نيست كه نيست

  

تقريباً از . »كند كند اال اينكه به تو نگاه مي به هيچ چيزي هيچ كس نگاه نمي«مصراع اول يعني 

 قََبلَه و مارأَيت اهللاَ« : جهتي آن تعبير كالم حضرت صادق است و به حضرت امير هم منسوب است

هعم و هدعب«.  
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  سرّ گيسوي تو در هيچ سري نيست كه نيست      ناظر روي تو صاحبنظرانند آري

  

  ).از غزلهاي بسيار خوب حافظ است(

دري نيست كه  خجل از كردة خود پرده  اشك غماز من از سرخ برآمد چه عجب

  نيست

 سبزواري  البته حاجي. ي استقبال كردهحاجي سبزواري همين غزل را استقبال كرده و خيلي عال

بعضي اشعارش خيلي خوب و در سطح بسيار عالي است، در مجموع البته به پاي حافظ كه 

رسد ولي چند غزل بسيار عالي دارد در فارسي، يكي همانجاست كه به استقبال اين غزل آمده  نمي

ستقبال كرده، وچند تا بيت در مفهوم او هم از اين غزل همين معنا بوده و خيلي هم خوب ا. است

  :گويد يك شعر خيلي معروفي دارد كه مي] بسيار عالي است، از جمله[ شود كه  آن پيدا مي

يئيموس  64ورنه اين زمزمه اندر شجري نيست كه نيست      الحق شنود  نيست كه دعوي انا

                                                 
  :سبزواري چنين است  اشعار حاجي- 64

  منظر روي تو زيب نظري نيست كه نيست  شورش عشق تو در هيچ سري نيست كه نيست
  تير بيداد تو تا پر به پري نيست كه نيست  نيست يك مرغ دلي كش نفكندي به قفس

  ه نيستسگ كويت همه شب تا سحري نيست ك  ز فغانم ز فراق رخ و زلفت، به فغان
  داغ او الله صفت، بر جگري نيست كه نيست  نه همين از غم او سينه ما صد چاك است

  ورنه اين زمزمه اندر شجري نيست كه نيست  الحق شنود اي نيست كه دعوي انا موسي
  پرتو حسن به ديوار و دري نيست كه نيست  چشم ما ديدهء خفّاش بود ورنه تو را

  .برش از عالم معني خبري نيست كه نيست  »سرارا«گوش اسرار شنو نيست وگرنه 
  تخلص حاج مالهادي سبزواري
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 جوري كه من گويم ولي  اين را من به طور جزم نمي–يك غزل ديگر دارد حافظ كه به نظر من 

اي هست و  ؛ غزل بسيار عالي]يعني ناظر به وحدت وجود است[آيد   همين درمي–كنم  معني مي

  :گويد اند؛ مي كرده گراها آن را خيلي عجيب معني ماده

      باده پيش آر كه اسباب جهان اينهمه نيست  حاصل كار گه كون ومكان اينهمه نيست

يعني (نيست » اينهمه«: معني كرد، يكي اينكه بگوييمشود  را دو جور مي» اينهمه نيست«تركيب 

شود  اند، باطلند، كه مي »نيست«شان  ، همه)بگيريم» ليسهء تامه«ها  را به اصطالح طلبه» نيست«

يعني اينهمه زياد » اينهمه نيست«و ممكن است بگوييم » اَال كُلُ شَيء ما خَالَ اهللاِ باطلٌ«: همان

  :خواند ها درست نمي مخصوصاً در همهء قافيه» ه نيستاينهم«نيست، ولي اين با 

  از دل و جان، شرف صحبت جانان غرض است  غرض اين است وگرنه دل و جان اينهمه نيست

  منت سدره و طوبي ز پي سايه مكش  اي سرو و روان اينهمه نيست كه چون خوش بنگري

  خون دل آيد به كنار دولت آن است كه بي  .غ جنان اينهمه نيستورنه با سعي و عمل با

مطلق و شايستهء مطلوبيت و محبوبيت » هست«همه چيز در نظر عارف نيست است و نيست جز او، 

  :گويد در جاي ديگر ابتدا مي. فقط اوست

  من چنينم كه نمودم، دگر ايشان دانند      خبران حيرانند در نظر بازي ما بي
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  :گويد تا آنجا كه مي

  گردانند ماه و خورشيد هم اين آينه مي        ها نيستگاه رخ او ديدهء من تن جلوه

  :آن شعر معروفش. دهند يعني ماه و خورشيد هم آينه هستند كه او را دارند نشانه مي

  گويم و از گفتهء خود دلشادم فاش مي  بندهء عشقم و از هر دو جهان آزادم

 تا مي  :رسد به اينجا

  ف دگر ياد نداد استادمچه كنم حر      نيست بر لوح دلم حز الف قامت دوست

. اين از نظر عارف شرك ست. كنند مقصودش اين است كه محبوبي غير از او ندارم معموالً خيال مي

در اوايل گلشن راز خيلي عالي اين موضوع را شبستري . براي غير او وجودي قائل نيستم] گويد مي[

دارد غزلي است كه با اين شعر از اشعار حافظ كه از همه صريحتر به اين معنا داللت . بحث كرده

  :شود شروع مي

  سحرگاهان كه مخمور شبانه  گرفتم باده با چنگ و چغانه

  نهادم عقل را ره توشه از مي  اش كردم روانه ز شهر هستي

  اي داد فروشم عشوه نگار مي  كه ايمن گشتم از مكر زمانه

  :گويد تا آنجا كه مي

  كه بندد طرف وصل از حسن شاهي  عشق ورزد جاودانهكه با خود 

  .از نظر عارف غيري در كار نيست. خودش محب است، خودش هم محبوب است

  نديم و مطرب و ساقي همه اوست  خيال آب و گل در ره بهانه
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  از اين درياي ناپيدا كرانه       بده كشتي مي تا خوش برانيم
  كه تحقيق فسون است و فسانه        وجود ما معمايي است حافظ

  .قيق بكني، وجود ما اصالً خيال محض است، ظهور است، حقيقت نيست، باطل استيعني وقتي تح

  

  وحدت تجّلي
حاال مامكتب الهيون را داريم (درمسأله خلقت . مسأله تجلي واحد است- عرض كرديم- مطلب دوم

: از نظر متكلمين خدا فاعل اشياء است و به عدد اشياء هم فاعليت خداوند كثرت دارد) گوييم مي

يك دفعه اين را خلق كرده، يك دفعه آن .. .اين شيء را خلق كرده، آن شيء راخلق كرده،خدا 

حكما . اند به خلقتهاي متعدد به عدد اشياء، و همه مستقالً و بالفاصله آفريده شده... راخلق كرده،

عقل گويند خدواند عقل اول را خلق كرد، از عقل او  قائل به خلقتهاي متعددند اما طولي، يعني مي

البته . رسد به جهان رسد به عقل فعال و بعد مي دوم را خلق كرد، از عقل دوم عقل سوم را، تا مي

نياز از خالق خودش است،  خواهند بگويند كه آن بي به اين معنا نمي» عقل اول عقل دوم را آفريد«

بير ديگر معنايش نياز از خالق خودش است، به تع خواهند بگويند كه آن بي به تعبير ديگر معنا نمي

اين است كه به وسيله عقل اول و با عقل اول يا از مجراي عقل اول عقل دوم را آفريد، ولي به هر 

حال قائل به كثرت در فاعليت حق هستند، تكثر فاعليت براي حق قائلند، منتها متكلمين تكثر را 

له و خالقيتهاي غيرمتناهي الواسطه و بالواسطه، يك خالقيت بالفاص دانند، اينها مع بالواسطه مي

  عرفا بر عكس معتقدند تمام عالم يك تجلي بيشتر نيست، از ازل تا . الواسطه قائل هستند مع
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 را همين طور تعبير و تفسير 65»و ما اَمرُنا االّ واحدة«به ابد با يك جلوهء حق پيدا شد و بس، و آيهء 

گويند علت  دانند، مي الً علت و معلول را غلط مي، عرفا اص»علت و معلول«گويند  حكما مي. كنند مي

و معلوم در جايي است كه ثاني براي حق وجود داشته باشد، اينجا بايد گفت تجلي و متجلي، ظهور 

را رسانده به » علت و معلول«ولي در فلسفه صدرا اين قضيه حل شده يعني او تحقيق در . و مظهر

ظ در اينجا خيلي عالي و شيرين داد سخن داده، يكي از حاف. اش با تجلي يكي شده آنجا كه نتيجه

  :گويد غزل معروفش است، مي

عكس روي تو چو در آينهء جام  عارف از خندهء مي در طمع خام افتاد

66افتاد
 

                                                

  

كه يك تجلي بر » غلطهء عارف«اين يك مطلب خيلي دقيقي است در عرفان، يعني به اصطالح 

كند، يعني مثالً به حقيقت هنوز نرسيده، بين راه   اشتباه ميشود و او در آن تجلي گاهي عارف مي

فهمند كه به قول حافظ  كند كه به حقيقت رسيده، و آنهايي كه پخته هستند مي راست، خيال مي

  .اند اين طمع خام است، هنوز به حقيقت نرسيده

ندين سال است كه يكي از بزرگان بسيار بزرگ عصر ما كه البته از مجتهدين و مراجع تقليد بود، چ

، بسيار مرد بزرگواري بود، در نجف )برم دانم راضي هست يا نه، اسمش را نمي چون مي(فوت كرده 

ها  شود و خيلي ها پيدا مي بود؛ آن مرد بزرگ حاالت خيلي خوبي داشته، اين حالت كه براي خيلي

 ايشان بيشتر رفت و آمد ؛ يك كسي كه با]براي او نيز رخ داده بود[كنند همين است  كه اشتباه مي

السالم بيرون آمدم و يكمرتبه   عليه كه از حرم حضرت امير] از قول وي نقل كرده بود[داشته 

  كند، يك واليت كلي بر همه جهان دارم و  احساس كردم كه مثل اينكه تمام جهان از من ريزش مي

 
 .50/  قمر- 65
  .به تعبير عرفا اعيان ثابته است، ماهيات اشياء است» آينهء جام« مقصود از - 66
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هست ستم و اين هر جا فهميدم كه من شايستهء چنين مقامي ني. گيرد همه چيز از من فيض مي

زمستان بود از آنجا حركت . خالصه يك غلطي و يك اشتباهي رخ داده كه من چنين چيزي هستم

و روي سنگهاي پاي ضريح ) روي حسابي كه پيش خودش داشته(كردم مشرف شدم كاظيمن 

 حضرت آنقدر سرم را به زمين زدم و گريه كردم و اشك ريختم تا آخر حقيقت بر من روشن شد و

  فهميدم چه بوده كه من آن را اينجور خيال كردم

  »عكس روي تو چو در آينهء جام افتاد«

در ). خواستم بگويم اين تعبير دومي است كه مي(اينجا آينهء جام خود انسان است، قلب انسان است 

  .اين حكايتي كه نقل كردم ممكن است مقصود اين باشد

  »عارف از خندهء مي در طمع خام افتاد«

 »اش پيدا شد، خيال كرد خودش  خنديد براي او، اشتباه كرد، خيال كرد خودش است؛ جلوه» يم

. محل شاهد من در اين مطلب نبود، مطلب ما اين بود كه تجلي، واحد است. است، خيال كرد رسيده

  :گويد مي

حسن روي تو به يك جلوه كه در آينه   اينهمه نقش در آئيه اوهام افتاد

  كرد

  

خيلي عجيب   .است، واقعاً اين بيان در حد قريب به اعجاز است

اينهمه عكس مي و نقش مخالف كه   يك فروغ رخ ساقي است كه در جام افتاد

  نمود

  غيرت عشق زبان همه خاصان ببريد  كز كجا سرّ غمش در دهن عام افتاد

  

با [اند،  مزبانبيند تمام اشياء با او ه رسد يكمرتبه مي عارف وقتي كه به آن مقام كمال خودش مي

  شناسند؟  از كجا همه او را مي] گويد خود مي
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  .تنها من عارف نيستم، همه عارف هستند

  

  من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم  اينم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد

  :شود غزل ديگري دارد كه با اين شعر شروع مي

   نيز همدل فداي او شد و جان 67درم از يار است و درمان نيز هم

                                                

  :بعد چند شعر دارد كه اين شعر محل بحث ماست

  هر دو عالم يك فروغ روي است  گفتمت پيدا و پنهان نيز هم

  :گويد غزل ديگري دارد، مي

خمي كه ابروي شوخ تو در كمان   به قصد جان من زار ناتوان انداخت

  انداخت

يعني خداوند از آن جهت كه گويند نيروي به وجود آورنده عالم عشق است  عرض كرديم اينها مي

و جمال و زيبايي ] جهان را آفريد[عاشق و معشوق است نه از آن جهت كه عالم و معلوم است 

  :گويد اي دارد كه از آن قطعات عالي اوست، مي در اين زمينه جامي قطعه. اوست كه ظهور كرده

  

  نشان بود در آن خلوت كه هستي بي  به كنج نيستي عالم نهان بود

  ي بود از نقش دويي دوروجود  ز گفت و گوي مائي و توي دور

  به نور  جمالي مطلق از قيد مظاهر خويشتن بر خويش ظاهر

 
  .ين حرفهاستآورده، ولي حافظ باالتر از ا» هم«را با » نيز «اند به حافظ عيب بگيرند كه   اين تركيب را بعضي خواسته- 67

112 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 
  دل آرا شاهدي در حجلهء غيب  مبرّا دامنش از تهمت عيب

  برون زد خيمه از اقليم تقدس   تجلي كرد در آفاق و انفس

  اي بنمود رويي  ز هر آيينه  تگوييبه هر جا خاست از وي گف

  از او يك لُمعه بر ملك و ملك تافت  .ملك سرگشته را چونان فلك يافت

  همه سبوحيان سبوح جويان  خودي، سبوح گويان شدند از بي

  از آن لمعه، فروغي بر گل افتاد  ز گل شوري به جان بلبل افتاد

  رخ خود شمع از آن آتش برافروخت   صد پروانه را سوخت به هر كاشانه

  افت بر خورشيد يك تابز نورش ت  برون آورد نيلوفر سر از آب

  ز رويش، روي خويش آراست ليلي  به هر مويش ز مجنون خاست ميلي

  جمال اوست هر جا جلوه كرده  ز معشوقان عالم بسته پرده 

  به هر پرده كه بيني، پردگي اوست  قضا جنبان هر دل بردگي اوست

  به عشق اوست دل را زندگاني    ي جان را كامرانبه عشق اوست
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  دلي كو عشق خوبان دلجوست  اگر داند وگر ني، عاشق اوست

  تويي آيينه، او آيينه آرا  تويي پوشيده و او آشكارا

  چو نيكو بنگري، آينه هم اوست  نه تنها گنج او، گنجينه هم اوست

68به جز بيهوده، پنداري نداريم     در ميان كاري ندارمي» تو«و » من«

  

                                                

  :گويد بله، مي. پيش بود در قم كه من اينها را نوشتمسال  شايد سي

خمي كه ابروي شوخ تو در كمان   به قصد جان من زار ناتوان انداخت

  انداخت

  

براي اينكه » فَاَجببت اَنْ اُعرَف«در واقع به منزلهء يك دامي است كه انداخته براي كشيدن، چون 

  .كمال اشياء در اين است كه به سوي او برگردند، ]خود[موجودات را بيافريند و بكشد به سوي 

نبود عشق در عالم كه رنگ الفت 

69بود

  زمانه طرح محبت نه اين زمان انداخت

  .گويند خيال نكن كه محبت چيزي است كه بعدها پيدا شده، مثل اين حرفهايي كه طبيعيون مي

  ر جهان انداختفريب چشم تو صد فتنه د       به يك كرشمه كه نرگس به خود فروشي كرد

 
 . هفت اورنگ، مثنوي يوسف و زليخا- 68
 ].تقدم عشق بر عالم[ عالم نبود و عشق بود - 69
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  .رويم سراغ يك مسأله ديگر حاال مي. اين هم يك مسأله

  

  عشق و عقل
اينها . كند نه به علم عنايي و عقل و اين حرفها گفتم كه در پيدايش خلقت، عارف به عشق تكيه مي

كنم، كس  اين تعبيري است كه من مي(كنند كه  كوبند و عشق را تقديس مي از آن جهت عقل را مي

كارانه است و عشق يك نيروي انقالبي، يعني  عقل يك نيروي محافظه) نين تعبيري نكردهديگر چ

خواهد خودش را نگهدارد  خواهد احتياط كند، مي عقل مأموريتش حفظ است، آدم عاقل هميشه مي

اصالً كارعقل اين است،مثل اينكه در نيروهاي اجتماعي . خواهد و همه چيز را براي خودش مي

نيروي عقل يك ). گويند انقالبي است كه معموالً مي(كار و حزب كارگر   محافظهگويند حزب مي

عشق برعكس است، اصالً نيرويي است . كار است كه حكيم روي آن خيلي تكيه دارد نيروي محافظه

خواهد تجلي كند و چه در مخلوق كه  خواهد از خود بيرون بيايد، چه در ذات حق كه مي كه مي

اش بر نيروي عشق است كه نيروي انقالبي  اين است كه عارف تكيه. و پرواز كندخواهد به سوي ا مي

وجود آورده نه علم و  گويد عالم را عشق به مي. كارانه است است نه بر نيروي عقل كه نيروي محافظه

  . عقل

  :يكي از بهترين شعرهاي حافظ اين شعر است

ه همه عالم عشق پيدا شد و آتش ب

  زد

  در ازل پرتو حسنت ز تجلي دم زد

  

آتش به همه عالم «. وقتي خواست ذاتت تجلي كند عشق پيدا شد يعني اين عشق بود كه ظهور كرد

  .يعني همه اشياء را عاشق تو كرد» زد

  اي كرد رخت ديد ملك عشق نداشت جلوه عين آتش شد از اين غيرت و بر آدم زد
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 كه ظهور كرد بر همهء ماهيات و اعيان ثابته، يعني وقتي) گويند بحث آدم را بخوانيد ببينيد چه مي(

والْاَرضِ انّا عرَضْنَا الْاَمانَةَ علَي السموات (] و نه در آسمانها و زمين و كوهها[ نه در ملك عشق بود 

تعداد را ، تنها موجودي كه اين اس70)والجبالِ فَاَبينَ اَنْ يحملنَها و اَشْفَقْنَ منها و حملَها االنسان

  .داشت انسان بود

 علي مي  برق غيرت بدرخشيد و جهان بر هم زد        خواست كزان شعله چراغ افروزد

  .به عقل گفتند اينجا جاي تو نيست، تو برو عقب

دست غيب آمد و برسينهء نامحرم 

  زد

  مدعي خواست كه آيد به تماشاگه راز

. قواي شيطاني و يا اينجور چيزها باشدهمان عقل يا نفس يا » مدعي«كنم مقصود از  من خيال مي

  :گويد در غزل ديگري ابتدا مي

  بيش از اينت بيش از اين انديشهء عشاق بود  مهرورزي تو با ما شهرهء آفاق بود

  :رسد تا به اينجا مي

بيش از اين كين سقف سبزو طاق مينا   منظر چشم مرا ابروي جانان طاق بود

  بركشند

در اين زمينه البته باز مسائلي كه اين آقايان . كند رينش را بيان ميباز تقدم عشق بر خلقت و آف

  .اند زياد است گفته

  

  سريان عشق 
  است، يعني عشق از طرف مخلوقات، كه در » سريان عشق«مسالهء ديگر 

                                                 
 .72/ احزاب - 70
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كنم، آنجا كه   فوق العاده بحث كرده و زياد گفته و من فقط به يكي از آنها اشاره مياينجا حافظ

  :گويد مي

  طفيل هستي عشقند آدمي و پري  ارادتي بنما تا سعادتي ببري

  نصيب مباش بكوش خواجه و از عشق بي  هنري كه بنده را نخرد كس به عيب بي

 مي  صبحدم تا چند  صبوح و شكر خواب  به عذر نيم شبي كوش و گريهء سحري

تو خود چه لعبتي اي شهسوار  كه در برابر چشمي و غايب از نظري

  كار

 شيرين 

كه هر صباح و مسا شمع مجلس 

  دگري

  هزار جان مقدس بسوخت زين غيرت

  ):خيلي عالي و لطيف است، عجيب هم هست(گويد  تا آنجا كه مي

  آيند روند و مي به بوي زلف و رخت مي  گري صبا به غاليه سايي و گل به جلوه

  :گويد داشته باشد، مياش نرسيده و نبايد طمع خام  كند به عارفي كه هنوز مرحله بعد خطاب مي

  بصري كه جام چم نكند سود وقت بي  چو مستعد نظر نيستي وصال مجوي

  :باز خطاب به معشوق است

117 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  

  نگري چرا به گوشهء چشمي به ما نمي  نشينان بال بگرداند دعاي گوشه

  وزين معامله غاف مشو كه حيف خوري  بيا و سلطنت از ما بخر به مايهء حسن

  :خوانم حافظ چاپ قزويني است، درحافظهاي ديگر اين شعر را اضافه دارد ياي كه اآلن من م نسخه

  مرا در اين ظلمات آنكه رهنمايي كرد«   »نياز نيم شبي بود و گريهء سحري

  طريق عشق طريقي عجب خطرناك است  نعوذباهللا اگر ره به مقصدي نبري

 بعد شعري در تخلصش دارد .راجع به اينكه طريق عشق راه خطرناكي است، مكرر حافظ بحث كرده

اي رخ داده و به اميد بازگشت آن است،  كه گويا اشاره به اين است كه يك وقتي برايش تجلي

  :گويد مي

  به يمن همت حافظ هست كه باز  آري اُسامرُ لَيالي لَيلَة الْقَمر

فظ است كه در جلسه بعد موضوع بحث ما عرفان عملي حا. در موضوع انسان باز هم سخن زياد است

بيشتر هم حافظ در آن باره سخن گفته و مسائل هم در آنجا خيلي زيادتر است و حافظ را بيشتر در 

آن را . شود فارض كه شايد بيشتر در اين قسمت شناخته مي شود شناخت بر خلف ابن آن قسمت مي

 انسان در حافظ كنم در يك جلسه بتوانيم به پايان برسانيم، اگر مقتضي بود راجع به هم خيال نمي

  .كنيم و در عرفان باز هم بحث مي
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  )٢(اصول جهان بيني عرفاني
  

  نظم احسن
اي است كه فالسفه  بيني عرفاني مطرح است و قبالً اشاره كرديم مسأله يكي از مباحثي كه در جهان

ن كه اي است در فلسفه و براي فيلسوفا مسأله. كنند عنوان مي» نظام احسن«آن را به عنوان مسألهء 

آيا نظام موجود نظام احسن اين نيست كه در مقابل اين نظام، نظام ديگري وجود دارد، اين احسن 

نيكوترين نظام ] اين نظام[معنايش اين است كه از آنچه كه در حد امكان هست آيا  است يا آن؟

قاطع بيان ممكن است و يا اينكه نظامي احسن از اين نظام هم ممكن است؟ البته فالسفه با ادلّهء 

« كنند كه نظامي احسن و اكمل ز نظام موجود ممكن نيست و محال است؛ هر چه را كه انسان  مي

گويند مال  اين جمله مي. فرض كند، يك خيال بيش نيست و تازه فرض يك امر محال است» احسن

گويند  ان ندارد، و مييعني بديعتر از آنچه هست امك» لَيس فيِ االمكان اَبدع مما كان« : غزالي است

كردند كه آيا همين طور است يا نه؟ اين يك  بعد از او دويست سال درباره اين جمله بحث مي

  اي است كه در ميان فالسفه مطرح است و بعضي از  مسأله
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اند كه از  هايي گفته اند، جمله اند كه اين مطلب را قبول نداشته فيلسوفان با نيمه فيلسوفان هم بوده

شود كه غالباً اينها به زبان شعر است نه به زبان  ها اعتراض به آنچه كه هست استشمام مي لهآن جم

در عربي در اشعار ابوالعالء معرّي از اينجور مطالب هست و در فارسي در اشعار . فلسفه و زبان جد

ي كه منسوب به خيام، كه بعضي از اهل تتبع و تحقيق مدعي هستند كه اين اشعار مال خيام رياض

است نيست و مال شخص ديگري است به نام علي خيامي، حاال هرچه » ابوالفتح عمرخيام«نامش 

  :ايم ما در عدل الهي قسمتهايي از شعرهاي خيام را در همين زمينه نقل كرده. خواهد باشد مي

  گر بر فلكم ست بدي چون يزدان  برداشتمي من اين فلك را ز ميان

   از نو فلكي چنان همي ساختمي  كĤزاده به كام دل رسيدي آسان

. »كĤزاده به كام دل رسيدي آسان« : شود همه حرفها آخرش به يك چيز خلي پستي منتهي مي

اي دارد به  خود همين خيام رساله. البته اينها بيشتر زبان به اصطالح هزل و شوخي است نه زبان جد

م نظام احسن است، يعني موضوع كه موضوع آن همين است كه نظام عال» الكون و التكليف«نام 

شود، اگر  اش ضد همان حرفهايي است كه در اين شعرها از او نقل شده و نقل مي رسالهء فلسفي

  .شعرها از او باشد

اند كه همين حرفهايي كه از   افرادي بوده-مادي  البته فالسفهء الاقل مادي، نيمه-در ميان فالسفه

اند، در دنياي  در اروپا زياد بوده. شود اتشان مفهوم ميشود از كلم ظاهر اشعار خيام مفهوم مي

  .اند  كم و بيش افرادي بوده- همين طور كه عرض كردم–خودمان هم 

توانسته يك كسي عارف  توانسته چنين چيزي وجود داشته باشد، يعني نمي در ميان عرفا اصالً نمي

ين اساساً تناقص است، مگر كسي اصالً ا. باشد و در عين حال نظام را نظام احسن و نظام اجمل نداند

  عرفا كه اين نظام را زيباترين نظام و احسن . آيد عارف نباشد، واالّ با عرفان جور در نمي
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اند چون فالسفه  شوند كه فالسفه و فيلسوفان وارد شده دانند،نه از آن راه وارد مي نظامهاي ممكن مي

كنند و بعد با تحليلهايي كه  س نظام عالم را نگاه ميشوند يعني نف بيشتر از راه خود عالم وارد مي

البته فالسفه از راه برهان لمي . رسند كه نظام موجود نظام احسن است كنند به اين نتيجه مي مي

ند كه در مثل اسفار هست يعني از راه اينكه خداوند متعال كمال مطلق و خير مطلق و  هم وارد شده

آيد ممكن نيست غير اينكه حداكثر كمال ممكن را داشته  ديد ميجمال مطلق است و آنچه از او پ

آنها در خلقت، تعبير به علت و معلول و حتي نظام و . باشد، ولي عرفا اساساً حرفشان همين است

در نظر عارف تمام ). كه قبالً صحبت كرديم(كنند، سخنشان سخن تجلي است  اين حرفها نمي

  :هستي و تمام جهان يك جلوهء حق است

    عارف از خندهء مي در طمع خام افتاد71عكس روي تو چو در آينهء جام افتاد

                                                

[  :مظهري از حسن روي است] تمام جهان

  حسن روي تو به يك جلوه كه در آينه كرد  اينهمه نقش در آيينهء اوهام افتاد

  :يا در تعبيرهاي ديگري كه از خود حافظ خوانديم، پرتو حسن است

  لي دم زددر ازل پرتو حسنت ز تج  عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد

  

  :يك كرشمه است

  فريب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت        به يك كرشمه كه نرگس به خود فروشي كرد

   اگر چه خودشان راضي به بكار بردن كلمه –بنابراين در منطقي كه 

 
  .عكس روي اوست] جهان [- 71
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 هستي را يكجا به عنوان  در شهودي كه تمام–در اينجا نيستند، در واقع مافوق منطق » منطق«

اگر فرض . »خدا در يك آئينه«بيند اصالً عالم يعني  يك جلوه از ذات كامل الصفات حق تعالي مي

بيند، چون عالم درنظر عارف  كنيم عارفي در عالم نقص ببيند معنايش اين است كه در خدا نقص مي

، هر چه هست ]ندارد[درست مثل صورت منعكس در آئينه است در نظر ما كه از خودش چيزي 

تواند عارف باشد، چون هيچ  اگر كسي چنين حرفي بزند اوديگر نمي. همان است، تمام آن است

تواند در آن  كند كه ذات حق كه وجود مطلق و كمال مطلق است و عدم و نقص نمي عارفي تفوه نمي

  .شود رفان چنين فرض نميراه داشته باشد ناقص باشد، قهراً در تمام عالم و در مجموع عالم هم در ع

] بحثي نيست[ستايد  در اينكهحافظ مردي است عارف و خودش هم خودش را به صفت عرفان مي

اي در ميان   كه يك اصطالح تقريباً عرفي شده بوده يعني يك تصوف حرفه-» صوفي«گو اينكه با 

كند   احياناً مبارزه مي و با تصوف-مرد پيدا شده بود كه آن هم از نظر عارف يك نوع در و دكان بود

  :كند به صوفي شايسته و صوفي ناشايسته، مثالً نه هميشه، يعني صوفي را تقسيم مي

  اي بسا خرقه كه مستوجب آتش باشد  غش باشد نقد صوفي نه همه صافي بي

  

كند و هميشه ستايش   هيچ وقت نقد نمي-اي پيدا نكرده بود  چون هنوز مفهوم حرفه–ولي عارف را 

كند، يك چا نه؛ اين براي آن است كه صوفي در نظر او دو  بله، صوفي را يك جا ستايش مي. كند مي

به . اي كه در و دكان درست كرده اي كه واقعاً همان عارف است، و يك صوفي حرفه صوفي: نوع است

هايش همه  كند بحثي نيست، و بعالوه جمله هر حال در اينكه حافظ خودش را عارف معرفي مي

  اي عرفاني است، تعبيراتش ه جمله
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تواند تاموزوني، خطا و امثال اينها در كار  بنابراين در منطق حافظ نمي. راجع به عالم عرفاني است

. تواند باشد اين يك جهت كه اصالً الزمهء مكتب حافظ اين است و جز اين نمي. عالم فرض بشود

كند، مثالً غزل معروفي دارد كه  بعالوه حافظ در بسياري از اشعارش به اين مطلب تصريح مي

  :گويد مي

  بينم در خرابات مغان نور خدا مي  بينم اين عجب بين كه چه نوري ز كجا مي

  گشايي كردن خواهم از زلف بتان نافه  بينم فكر دور است همانا كه خطا مي

  سوز دل، اشك روان، آه سحر، ناله شب  بينم اين همه از نظر لطف شما مي

  و نقشي زندم راه خيالهر دم از روي ت  بينم؟ ها مي با كه گويم كه در اين پرده چه

 كس نديدست ز مشك ختن و نافه چين   بينم آنچه من هر سحر از باد صبا مي

  :گويد تا اين شعر كه مي

  بينم چون و چرا مي كه من اين مسأله بي  نيست در دايره يك نكته خالف از پس و پيش

در غزل . »االمكان ابداع مما كان ليس في«گويد  فلسفي است كه ميتعبيري عرفاني از آن تعبير 

  :شود ديگري كه با اين بيت آغاز مي

چيست ياران طريقت بعد از اين تدبير 

  ما

  دوش از مسجد سوي ميخانه آمد پير ما

  :گويد مي
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  زان زمان لطف و خبي نيست در تفسير ما        روي خوبت آيتي از لطف بر ما كشف كرد

. توانيم غير از خوبي ببينيم، معني ندارد بينيم، ديگر نمي را كه به عنوان يك جمال مطلق ميما تو 

  :شود در غزل ديگري كه چنين آغاز مي

  شناس نه اي جان من خطا اينجاست سخن        چو بشنوي سخن اهل دل مگو كه خطاست

  ر ماستها كه در س تبارك اهللا از اين فتنه        آيد سرم به دني و عقبي فرو نمي

  .باالتر] بلكه[جو،  يعني ما خدا جو هستيم، نه دنياجو و نه آخرت

  كه من خموشم و او در فغان و در غوغاست      در اندرون من خسته دل ندانم كيست

  :گويد مي

  رخ تو در نظر من چنين خوشش آراست  مرا به كار جهان هرگز التفات نبود

  :دشو باز در غزل معروفي كه با اين بيت آغاز مي

  بلبلي برگ گلي خوشرنگ در منقال داشت  هاي زار داشت واندر آن برگ و نوا خوش ناله

  :رسد به اين بيت مي

  كاين همه نقش عجب در گردش پرگار داشت        خيز تا بر كلك آن نقاش، جان افشان كنيم

  :گويد در جاي ديگر كه ظاهراً ضمن يك مديحه است مي

  دور فلكي يكسره بر منهج عدل است  وش باش كه ظالم نبرد راه به منزلخ

  :گويد  و باز هم اشعار ديگري هست؛ يك بيتي دارد مي
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  عارفي كو كه كند فهم زبان سوسن  تا بگويد كه چرا رفت و چرا باز آمد

گويد  كند؛ غيرعارف مي ها و اين آمدنها و رفتنها را درك مي يعني يك عارف اين هستيها و نيستي

شوند؟ ولي يك عارف را از اينها را درك  روند و فاني مي گويند، بعد مي يچرا اين اشيائي كه م

  .كند مي

اند كه خير، اصالً  اند و يا الاقل مستمسك قرار داده اما در حافظ اشعاري هست كه بعضي گمان كرده

ديده چيزهايي كه نبايد  كرده و بعد مي حافظ معترض بوده به امر خلقت و در امر خلقت تأمل مي

ند و نديدني است و مورد اعتراض بوده، و هر چه هم كه اين طرف و آن طرف، به حكمتها و ببي

رو آورد، ولي رندي اي  ها رو آورد نتوانست راه حلي پيدا كند، اين بود كه به قول آنها به رندي فلسفه

. نهااند يعني خالصه الدنگي و مستي و دم غنيمت شمردن وامثال آ كه آنها حافظ را تفسير كرده

يك شعرش شعر معروفي . اند كه در بعضي اشعار حافظ صريحاً اعتراض به خلقت هست آنگاه گفته

  :شود است در آن غزلي كه با اين بيت آغاز مي

  صوفي ار باده به اندازه خورد نوشش باد  ورنه انديشه اين كار فراموشش باد

وم جالل دواني از حكما و ام كه مرح رسد به اين شعر كه خيلي معروف هم هست و شنيده مي

  :گويد مي. ام و شايد چاپ هم نشده باشد اي دربارهء اين شعر نوشته ولي من نديده فالسفه رساله

  پاك خطاپوشش باد آفرين بر نظر  پير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت

كند با   ميحافظ از پير طريقت خيلي ياد(پير ما، استاد ما، معلم ما: گويد گويند اين شعر مي آنها مي

  گفت كه در ) چه ستايش عظيمي
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قلم صنع هيچ خطايي صورت نگرفته، هيچ چيز كه نبايست باشد وجود ندارد، آفرين بر نظر پاك 

گذارد  پوشد، يعني خطا وجود دارد ولي الي سبيل مي خطاپوشش، نظر پاكي كه روي خطا را مي

. شاءاهللا گربه است  را نزنيم، بگوييم انگويد حرفش را نزن، وجود دارد ولي خوب، نگوييم، حرفش مي

اند بنابراين با آن شعرهاي ديگر حافظ كه مثالً  اند بعدگفته آنهايي كه اين شعر را اينجور معني كرده

  :گويد مي

  بينم چون و چرا مي كه من اين مسأله بي        نيست در دايره يك نكته خالف از پس و پيش

كرده، يك  جيه كرد؟ گفتند خوب، يك وقتي آنجور فكر ميشود تو ايندو را با همديگر چگونه مي

حاال چه بايد بگوييم؟ يعني آنها شك ندارند كه اين شعر با آن . كرده وقتي هم اين جور فكر مي

كرده، يك وقتي هم انيجور،  اند خوب، يك وقتي آنجور فكر مي آيد، منتها گفته اشعار جور در نمي

 بعد اين را، يا اول اين را گفته بعد آن را؟ يكي از كساني كه خيلي دانيم كه اول آن را گفته ولي نمي

گويد كه نه؟ به نظر من اصالً حافظ اين شعر  خواهد حافظ را مثل خودش توجيه كند، مي دلش مي

اش گفته، چرا؟ به چه دليلي؟ براي اينكه او در حد كفر يك حرفي زده و اگر اين  را در دورهء پختگي

  :بود آونوقت شاه شجاع كه به او اعتراض كرد كه تو چرا گفتي حرف در ديوانش مي

  گر مسلماني از اين است كه حافظ دارد  آه اگر از پي امروز بود فردايي

شود اين شعر را آنوقت نگفته بوده، بكله در آخر عمر و  معلوم مي. كرد به اين شعر نيز اعتراض مي

  .بعد از مرگ شاه شجاع گفته است

. عرض كرديم جواب اين حرف خيلي واضح و روشن است» نظر عارف«ه در باب با آن بياني ك

  خواهد بگويد كه در ديد عارف خطا اساساً  مي

126 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

بيند، از باال جهان را  تواند وجود داشته باشد، چطور؟ عارف از خدا عالم را مي وجود ندارد و نمي

آن جهان را از پايين . بينند ا ميبيند، غير از فيلسوف و مردم عادي است كه از پايين جهان ر مي

در يك مجموعه، . تواند ببيند بيند و تمام نظام را يكجا نمي تك و جزئي جزئي مي ببند او قهراً تك مي

اجزاء را ديدن، يك جزء را انسان ببيند و تنها بخواهد روي آن قضاوت كند يك حكم دارد، در 

ه را  ها را در نظر بگيريد؛ اگر همهء اين چهر ترين چهر شما زيبا. مجموع ببيند حكم ديگري دارد

 هيچ تفاوتي ندارد، آدم از ديدنش وحشت  بپوشند، فقط دو رشته دندان پيدا باشد، با سر مرده

حاال ذهن انسان از باب اينكه . كند؛ يا فقط يك چشم را انسان ببيند، يا فقط يك ابرو را ببيند مي

گذارد كه خيلي زشت به نظر جلوه  كند نمي مجسم ميبيند اعضاي ديگر را  وقتي يك عضو را مي

كند ولي اگر انسان به آن قسمتهايي كه در زير پرده هست توجه نداشته باشد قهراً آنچنان كه الاقل 

. كند كه همه را با يكديگرببيند  مي اش آنچنان كه هست جلوه بيند؛ وقتي زيبايي زيبا بايد ببيند نمي

در ديد . كند ديدش ناقص است  ديدش كامل است، آن كه از پايين نگاه ميكند آن كه از باال نگاه مي

كامل شد، ديگر در اين ديد تمام آنچه كه خطا در ديد ناقص » ديد«وقتي كه . آيد ناقص خطا مي

البته حافظ رسمش هم اين است كه هميشه مخصوصاً دو پهلو حرف . رود وجود داشت از بين مي

» كامل«ولي منظورش همين است كه با ديد پاك  . مفصلي استزند كه اين خودش داستان مي

بيند ولي  پس غير كامل نقص مي). اش در خودش است قرينه(پير يعني كامل ]. نقصي وجود ندارد[

تواند نقص ببيند؟ از باب اينكه او همه را با هم  چرا نمي. بيند كامل است كه هرگز نقصي نمي

مجموع نظام هماني .  در مجموع نظام نقصي اساساً وجود نداردبيند و بيند، مجموع نظام را مي مي

» جميل«است كه خودش تعبير كرده به جلوهء ذات حق، سايهء ذات حق؛ و به قول خودشان ظلّ 

  » زيبا«جميل است، سايهء 
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را ببيند، او » زيبا«تواند عكس  آن كه ديدش جزئي است نمي. زيباست» زيبا«زيباست، عكس 

مخصوصاً كه در يكي دو بيت بعدش اشعاري . بيند بيند، جزئي از عكس را مي س را مياي از عك قطعه

  :گويد بيني؛ مي كند از نهايت زيبابيني و خوش دارد كه باز حكايت مي

  داران خط و خالش گشت چشم از آينه  ربايان بر و دوشش باد لبم از بوسه

  :اره بهبينم، اش بينم خط و خال مي يعني در چشم من آنچه كه مي

  جهان چون خط و خال و چشم و ابروست«  »كه هر چيزي به جاي خويش نيكوست

  خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد  دارش نرگس مست نوازش كن مردم

پير ما (اند همين شعر است  از همه اشعار، آن كه درباره آن بيشتر روي اين جهت استدالل كرده

  .ن هم تكليفش همين طور كه عرض كردم روشن شدكه اي...) گفت خطا بر قلم صنع نرفت

يك عده اشعار ديگر هم بود كه ما در گذشته صحبت كرديم، آنها هم عيناً

  .كنيم كه اكنون عرض مي

 مثل همين شعرهاست 

بله، ما ] گويد وي مي[اند كه  چنين گمان كرده] برخي[گويد كه  در بعضي از اشعار، حافظ چيزي مي

، به جايي نرسيديم، )غير از اين هم كه ديگر راهي نيست( اين حرفها رفتيم از راه فكر و فلسفه و

مأيوس شديم، گفتيم ديگر عمر را به اين حرفها نبايد تلف كرد، پس الاقل حاال كه به جايي 

از جمله بيت . رسيم، از اين فرصت چند روزه عمر استفاده كنيم و خالصه بزنيم به در عياشي نمي

  :گويد معروفي هست كه مي

كه كس نگشود و نگشايد به حكمت اين معما 

  را

  حديث از مطرب و مي گوي و راز دهر كمتر جو
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  :اول غزل اين است

  اگر آن ترك شيرازي به دست آرد دل ما را  به خال هندويش بخشم سمرقند و بخار را

  ز عشق ناتمام ما جمال يارا مستغني است  با رابه آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روي زي

ورزي ماست، او گلي است كه از  نياز از عشق خواهد بگويد جمال و زيبايي او بي مي] در مصرع اول[

نياز   او بي72،)انَّ اللّه خَلَقَ الْخَلْقَ حينَ خَلَقَهم غَنياَ عنْ طاعتهِمِْ( سرايي بلبها بي نياز است  نغمه

  .ت ما و از همه چيزورزي ما، از عباد مطلق است از طاعت ما، از عشق

  ز عشق ناتمام ما جمال يار مستغني است  خط چه حاجب روي زيبا را  رنگ و خال و و به آب

من از آن حسن روزافزون كه يوسف داشت   كه عشق از پردهء عصمت برون آرد زليخا را

  دانستم

  اگر دشنام فرمايي وگر نفرين، دعا گويم  زيبد لب لعل شكرخا را جواب تلخ مي

خواهد بگويد كه در بالي تو هم نه فقط صابرم بلكه  رنجم، مي ي اگر مرا براني باز هم از تو نمييعن

  .شاكرم

  تر دارند نصيحت گوش كن جانا كه از جان دوست  جوانان سعادتمند پند پير دانا را

  آن پند چيست؟

  ن معما راكه كس نگشود و نگشايد به حكمت اي      حديث از مطرب و مي گوي و راز هر كمتر جو

  

                                                 
 .191البالغه، خطبهء   نهج- 72
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ترجيح عالم .  دارد در دهها شعر ديگر قرينه. خواهد بگويد؟ خيلي واضح است اينجا حافظ چه مي

تنها حافظ اين حرف را نزده، همه . عرفان است بر عالم فلسفه، ترجيح راه عشق است بر راه عقل

واهد به راز خ فيلسوف هم مي. اختالف فيلسوف و عارف در اين است. زنند عرفا اين حرف را مي

خواهد به حقيقت برسد، اين هم  خواهد به راز جهان پي ببرد؛ او هم مي ببرد، عارف هم مي جهان پي

بينيد  رسد مي خواهد به حقيقت برسد؛ اما فيلسوف بعد از سالهاي خيلي زياد، آخر عمرش كه مي مي

ز فخر رازي است؛ يا گويد ا مي» معلومم شد كه هيج معلوم نشد«: گويد كند مي كه اظهار عجز مي

  :گويد بوعلي مي

  دل گرچه در اين باديه بسيار شتافت  يك موي ندانست ولي موي شكافت

  اندر دل من هزار خورشيد بتافت  اي راه نيافت آخر به كمال ذره

  

  :گويد يا خيام مي

  آنان كه محيط فضل و آداب شدند  در جمع علوم شمع اصحاب شدند

  روزره زين شب تاريك نبردند به   اي و در خواب شدند گفتند فسانه

  

خواهد بگويد كه اگر كسي خيال كند از راه حكمت و فلسفه كه راه عقل و فكر است انسان  عارف مي

كند، راه عشق را بايد  رسد اشتباه مي به آن هدف خودش كه پي بردن به رمز و راز هستي است مي

خواهد  ان خودش يك جا ايستاده فكرش ميدر راه عقل، انس. طي كند كه راه عرفان و سلوك است

  :گويد اين است كه مي. كند كار كند، در راه عشق انسان به تمام وجودش به سوي او پرواز مي

  كه كس نگشود و نگشايد به حكمت اين معما را      حديث از مطرب و مي گوي و راز دهر كمتر جو
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رود ولي او را كه پيدا كرد راز  ل مطلب ميرود، دنبال خود آن اص تازه عارف هم دنبال راز دهر نمي

  :دهر هم برايش كشف شده؛ و بعالوه با اشعار قبل

  خط چه حاجت روي زيبا را خال و به آب و رنگ و  ز عشق ناتمام ما جمال يار مستغني است

شود احتمال داد كه مقصودش اين حرف مهملي است كه اينها دارند به اين  با اين حرفها آيا اصالً مي

  دهند؟ شعر حافظ نسبت مي

حافظ با دو طايفه در اين مسأله اختالف نظر دارد، . و باز اشعار ديگري در همين زمينه حافظ دارد

رسد، گاهي زاهد را  گويد از فلسفه انسان به جايي نمي دهد و مي گاهي فيلسوف را مخاطب قرار مي

. رسد، راه فقط راه عشق است خواهد بگويد از زهد خشك و عبادت خشك انسان به جايي نمي مي

  :گويد مثالً در يك شعرش مي

  نشوي واقف يك نكته ز اسرار وجود   تا نه سرگشته شوي دايرهء امكان را

تا از اين راه وارد نشوي انكان : اين سرگشتگي همانسرگشتگي عشق يعني جنون عشق است

  :گويد گاهي خطاب به زاهد مي]. به سرّي از اسرار وجود واقف شوي[ندارد

  برو اي زاهد خودبين كه ز چشم من و تو  راز اين پرده نهان است و نهان خواهد بود

در اشعار . يعني تو» من و تو«كند،اين  گويد، انسان خودش را هميشه قاطي مي كه مي» من و تو«

  :گويد مثالً مي. تواند به راز پي ببرد كند كه فقط يك نفر عارف است كه مي زيادي تصريح مي
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    كان حال نيست زاهد عالي مقام را73از درون پرده ز رندان مست پرسر

                                                

كند به اين مطلب كه از طريق عرفان، انسان  در اين زمينه اشعار زيادي است كه خودش تصريح مي

شود ولي از راه حكمت يا از راه زهد خشك انسان به جايي  موفق به حل معماي هستي و جهان مي

 مخصوصاً رياكاران كه ديگر -زاهدهاي خشك: اند ين دو طايفه طرف بودهعرفا هميشه با ا. رسد نمي

   .بيني عرفاني اين يك مسأله بود در جهان.  و ديگر فالسفه-واويالست

  انسان در عرفان
بينش عرفاني درباره «در حافظ راجع به . مسأله ديگر مسأله انسان است كه قبالً عرض كرديم

باز نظر عارف درباره انسان با نظر فيلسوف خيلي متفاوت . ليزياد سخن آمده و خيلي عا» انسان

انسان در عرفان خيلي مقام عالي دارد، به تعبير خود عرفا مظهر تام و تمام خداست، آئينهء . است

نامند كه  تمام نماي حق است و حتي آنها انسان را عالم كبير و عالم را عالم صغير يا انسان صغير مي

خواهد بگويد انسان مظهر تام و مظهر اتم  حافظ در اينجا كه مي. اشاره كرديمقبالً به اين مطلب 

كند، يعني از يك  تعبير مي» جام جم«ومظهر جميع اسماء و صفات الهي است، از انسان به 

گويند جمشيد يك  ؛ مي)كنند استفاده مي] از افسانه[گاهي در شعر (كند  اي استفاده مي افسانه

  . ديد كرد تمام جهان را مي ما بود، وقتي به آن جا نگاه مين جامي داشت كه جهان

اگر انسان به . نماست خواهند بگويند قلب انسان، روح انسان، معنويت انسان همان جام جهان مي

  درون خودش نفوذ كند، اگر درهاي درون 

 
 «.كه كس نگشود و نگشايد به حكمت اين معما را« : گفت  همان كه مي- 73
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اي است  وازهدرون انسان در]. كند را شهود مي[به روي انسان باز بشود، از درون خودش تمام عالم 

شود و حق را كه انسان  به روي همه هستي و همهء جهان، چون از اينجا اين در به روي حق باز مي

حافظ در اينجا خيلي شاهكار به خرج داده، يكي آن غزل معروفش است . بيند ببيند همه چيز را مي

  :گويد كه مي

  كرد سالها دل طلب جام جم از ما مي  كرد مانه ميوانچه خود داشت ز بيگانه ت

74گوهري كز صدف كون و مكان بيرون است
  

 

                                                

  كرد طلب از گمشدگان لب دريا مي

75كرد ديدش و از دور خدايا مي او نمي   بيدلي در همه احوال خدا با او بود

  مشكل خويش بر پير مغان بردم دوش   .كرد كو به تأييد نظر حل معما مي

  ديدمش خرّم و خندان قدح باده به دست  .كرد  آينه صدگونه تماشا ميواندر آن

  .كرد در قلب خودش مطالعه مي] پير مغان[بدون شك يعني قلب خودش، يعني » قدح باده«

  گفتم اين جام جهان بين به توكي داد حكيم  كرد گفت آن روز كه اين گنبد مينا مي

  

 
 . يعني خدا- 74
بيدلي در همه احوال خدا « : گويد داند ولي در شعر بعدش مي خد را خارج از كون و مكان مي» ....گوهري كز صدف «در بيت :  سؤال- 75
  آيا اين تناقض نيست؟« با او بود

  .كهن خارج از صدف كون و مكان استدر صدف كون و مكان نيست، ولي دل ] خدا[نه، يعني : پاسخ
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  .هدد فهمد كه جام حافظ، مي حافظ، پير مغان، اينها چه معني مي ها آدم مي از اينجا

  كرد اينجا ها عقل كه مي اين همه شعبده  كرد سامري پيش عصا و يد بيضا مي

تواند بكند؟ عقل، سامري است  اين، تحقير عقل است در مقابل عشق، عقل در مقابل عشق چه مي

  .در مقابل عشق كه موسي است

  گفت آن يار كزو گشت سر دار بلند  كرد جرمش اين بود كه اسرار هويدا مي

اي كه پيرمغان رسيده بود كه در  خواهد بگويد كه او رسيده بود به همان مرحله حلّاج را ميداستان 

» انا«گفت او حالج نبود كه  كه مي» انا«ديد، او  آنجا ديگر خودش فاني بود و او خود را نمي

 اين سر را او. توانستند تحمل كنند گفت ولي مردم كه نمي مي» انا«گفت، او ذات حق بود كه  مي

خواهد بگويد  مي» جرمش«. كرد و آشكار كرد و غيرت حق او را به دار آويخت نبايد آشكار مي

  .جرمش پيش حق اين بود نه جرمش پيش مردم

  گفت آن يار كز و گشت سر دار بلند  كرد جرمش اين بود كه اسرار هويدا مي

  فيض روح القدس ار باز مدد فرمايد  .كرد ديگران هم بكنند ّآنجه مسيحا مي

داد انجام  ديگران هم آنچه را كه حضرت مسيح انجام مي[اگر فيض الهي، عنايت الهي برسد 

  .هاي عيسوي در اثر اتصال به حق است ؛ آن معجزه)دهند مي
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  آنكه چون غنچه دلش راز حقيقت بنهفت  كرد ورق خاطر از اين نكته محشّي مي

در اين زمينه هم باز حافظ . ا را نوشته بوده آن كه اسرار پنهان داشت، در حاشيه قلبش اين نكته

اشعار ديگري دارد، مسأله مظهريت اتّم انسان كه در عرفان باب بسيار وسيعي است و حافظ هم 

  .بسيار در موضوع سخن گفته كه همين شعرش در اينجا كافي است

  

  انسان قبل الدنيا
در ديد عرفاني، انسان . الدنيا است  انسان قبلبيني عرفاني در زمينهء انسان، مسأله  يكي ديگر ازمسائل جهان

طبيعت است و ] گويند مي[يك موجود خاكي نيست، برخالف ديدهاي مادي و برخي از ديدهاي فلسفي كه 

هايي شد و انسان به وجود آمد و روح و روان انسان هم شيئي است مولود  بعد در طبيعت يك فعل و انفعال

نسان يك موطني قبل از اين دنيا دارد، البته نه به آن معناي افالطوني كه بيني عرفاني ا اين؛ نه، در جهان

حتماً اينجور باشد كه روح انسان به همين صورت شخصي و فردي در يك جهان ديگري بوده، مثل مرغي 

خواهد بگويد اصلش از آنجاست، پرتوي است كه از  خواهد برود نه، مي گيرد و مي ايد در آشيانه جا مي كه مي

حاال بعضي اشعارش . اين هم در اشعار حافظ زياد آمده است. كند نجا تابيده و بعد به آنجا هم بازگشت ميآ

  :گويد اي دارد كه مي غزل يعني خيلي عالي. خوانم را برايتان مي

  ايم ما بدين در نه پي حشمت و جاه آمده  ايم از بد حادثه اينجا به پناه آمده

  ... شدنش و اش، داستان عصيان آدم و رانده تغبير عرفانياشاره به داستان آدم است با 
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  رهرو منزل عشقيم و ز سرحد عدم  ايم تا به اقليم وجود اين همه راه آمده

كُنْت كَنزاً مخْفياً فَاَجببت اَنْ اُعرَف فَخَلَقْت الْخَلْقَ لكَي (داند  گفتيم عارف هستي را مولود عشق مي

رَفاُع.(  

  خط تو ديديم و ز بستان بهشتسبزهء   ايم به طلبكاري اين مهر گياه آمده

  .ايم اينجا ما از آنجا آمده

    ايم به گدايي به در خانهء شاه آمده1با چنين گنج كه شد خازن او روح امين

                                                

  .ايم اينجا كامل شويم، به فعليت برسيم و برگردي در عين حال آمده

  لنگر حلم تو اي كشتي توفيق كجاست  ايم در اين بحر كرم غرق گناه آمدهكه 

  رود اي ابر خطاپوش ببار آبرو مي  ايم كه به ديوان عمل نامه سياه آمده

  :گويد را به اين صورت مي» انسان قبل الدنيا«در يك غزل ديگرش همين مسألهء 

  گويم و از گفتهء خود دلشادم فاش مي  بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم

  ز الف قامت دوستنيست بر لوح دلم ج  چه كنم حرف دگر ياد نداد استادم

  كه در اين دامگه حادثه چون افتادم  طاير گلشن قدسم چه دهم شرح فراق

 
  ]ايم آمده[ با چه سرمايه عظيمي - 1
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  من ملك بودم و فردوس برين جايم بود  آدم آورد در اين دير خراب آبادم

ي است كه از نظر عارف يك نقصي است كه مقدمه كمال است، يك عصيان» آدم آورد«البته اين كه 

اصالً كمال آدم در عصيان بود ولي نه در عصيان از . شود منجر به مغفرت و توبه و بازگشت مي

عصيان اگر عصيان باشد و متوقف بشود، آن نزول است و انحطاط و سقوط، . آنجهت كه عصيان است

  .ولي اگر منجر به توبه و بازگشت بشود آن كمال است

  ضسايه طوبي و دلجويي حور و لب حو  به هواي سر كوي تو برفت از يادم

در غزل . رويم  باالتر مي آنچه كه در آنجا بود همه را فراموش كرديم، حاال اينجا به جاي خيلي

  :گويد، و حافظ روي اين مطلب خيلي تكيه دارد ديگري همين مطلب را مي

  چه گويمت كه به ميخانه دوش مست و خراب  تها داده اس سروش عالم غيبم چه مژده

  كه اي بلند نظر شاهباز سدره نشين  نشيمن تو نه اين كنج محنت آباد است

  زنند صفير تو را ز كنگرهء عرش مي  ندانمت كه در اين دامگه چه افتاد است

  :باز غزل ديگر

1شود غبار تنم حجاب چهرهء جان مي
   

                                                

2خوشا دمي كه از اين چهره پرده برفكنم

  

 
 .گيرد تن را تشبيه كرده به غباري كه روي اين چهره را مي - 1
  . اين تن را راه كنم و بروم- 2
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ه مردمي كه مثل اينكه دستي و دستگاهي هست كه حاال هر كنم از يك عد من حقيقتاً تعجب مي

جور هست امثال حافظ را به يك شكلي مسخ كنند كه از اين راه و به اين وسيله باألخره به جاي 

. اينكه فكر مردم را باال ببرند و تعالي بدهند، مردم را به سوي فساد و تباهي و انحراف سوق بدهند

گويد، آنها  ه معاد و عالم بعد از مرگ نبوده؛ حاال خود بيچاره چه ميگويند اصالً حافظ معتقد ب مي

  .گويند چه مي

  شود غبار تنم حجاب چهرهء جان مي  خوشا دمي كه از اين چهره پرده برفكنم

چنين قفس نه سزاي چو من خوش الحاني   روم به روضهء رضوان كه مرغ آن چمنم

  است

  :گويد تا آنجا كه مي

1عجب مدار كه همدرد نافهء ختنم     آيد  شوق مياگر ز خون دلم بوي

                                                

البته در عالم شعر اين تشبيه (خواهد بگويد اين نافهء ختن  مي]. كند را بيان مي[جدا شدنش از آنجا 

اين بوي خوشش را از چه دارد؟ از اين كه هم جوار آهو بوده، مدتي در زير شكم ) برند را به كار مي

 بود؛ اگر تو از خون دل من بوي مشك -مثلي زيبايي استال  اين موجود زيبا كه ضرب- آهو

  .ام شنوي، آخر من يك روزي با او بوده مي

  طراز پيرهن زركشم مبين چون شمع  كه سوزهاست نهاني درون پيرهنم

  

  :گويد در يك غزل ديگر در همين زمينه مي

  كز چاكران پير مغان  زنم چل سال پيش رفت كه من الف مي كمترين منم

 
  .»آيد بوي عشق مي«گويند  ها مي  بعضي نسخه- 1
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  ز به يمن عاطفت پير مي فروش هرگ  ساغر تهي نشد ز مي صافت روشنم

  

گرفتم و الهامات و  خواهد بگويد در تمام اين مدتي كه من در سلوك بودم هميشه فيض مي مي

  .ام اشراقات و مكاشفات داشته

  

  از جاه عشق و دولت رندان پاكباز  ها بود مسكنم پيوسته صدر مصطبه

   بد مبردر شأن من به دردكشي طنّ  كĤلوده گشت جامه ولي پاكدامنم

حاال اگر فرصتي شد، در مسأله (همان مسأله بدنامي است، » آلوده گشت جامه ولي پاكدامنم«اين 

يعني شكستن نام و ننگ، يك روشي اندكي شبيه مالمتي ) نيكنامي و بدنامي سخن خواهيم گفت

ايي بر خالف آنچه كه هست، يعني كه شايد در حافظ هم بوده، يعني تظاهر كردن به يك چيزه

اند، حاال اين  اين يك روشي بوده كه اينها داشته. خوب باشد و به بدي در ميان عوام تظاهر كند

  :گويد تا آنجا كه مي. روش خوب يا بد، من كار ندارم، ولي چنين روشي بوده

  شهباز دست پادشهم اين چه حالت است  اند هواي نشيمنم كز ياد برده

دهد كه در آن واحد دو معني داشته باشد، هم نظر داشته  ين يك شعر را انسان احتمال ميالبته ا

باشد به پادشاه زمان خودش، روابط انساني خودش با او را بخواهد بيان كند، و هم در عين حال 

  .اين هم يم مسأله. گويد  معني عرفاني خودش را مي

  

  غربت انساان در جهان
اره انسان، يك مسأله ديگر در ميان عرفا مطرح است كه تابع اين مسأله است به دنبال اين مسأله درب

  غربت انسان در «اي كه به نام  و آن مسأله
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بينيد در ادبيات عرفاني، انسان در دنيا حكم يك فردي را دارد كه در بال  مي. شود طرح مي» جهان

كند؟ احساس عدم تجانس  ميكند؟ احساس بيگانگي  برد، چه جور احساس غربت مي غربت بسر مي

هاي جديد مسأله  اند حاال تازه فرنگيها در فلسفه كند؟ بعد از هزار سال كه عرفا اين حرفها را زده مي

اند آنهم به يك شكل كثيف پليدي؛ ولي اين احساس واقعاً در انسان  غربت انسان را مطرح كرده

كند و يك  انگي با همهء اين عالم ميهست، مسألهء اينكه انسان در اين جهان يك نوع احساس بيگ

ي واقعي » ما«گويند براي اين است كه ما، آنكه  كند؛ چرا؟ مي نوع احساس غربت در همهء عالم مي

هست، از جاي ديگر به اينجا افاضه شده و بايد » ونَفَخْت فيه منْ روحي«ماست كه همان روح الهي، 

اش اينجا نيست، اينجا وطن سنگ است، وطن  اش اينجا نيست، وطن اصلي برگردد، وطن اصلي

خاك است، وطن كلوخ است، وطن گياه است، وطن سگ است، وطن حيوان است، يعني موجودات 

صددرصد طبيعي، ولي ما يك موجود صددرصد طبيعي نيستيم، آن واقعيت ما واقعيت ماوراء 

ين است كه ما در اينجا غريب ا. اند الطبيعي است، وطن اصلي ما آنجاست، ما را از آنجا جدا كرده

  !اند آنوقت در اين موضوع غربت چه سخنان عالي و لطيفي گفته. هستيم

و طوطي را ( داشت  گويد يك تاجري بود و يك طوطي ايد كه مي داستان طوطي را در مثنوي شنيده

 كرد، از ها را جمع برود بچه] به هندوستان[ خواست  ، وقتي كه مي)آورند معموالً از هندوستان مي

گردم براي  جمله طوطيهم آنجا بود، گفت حاال هر سفارشي داريد بگوييد تا وقتي كه از سفر برمي

  هر كسي يك چيزي گفت و طوطي گفت من حرفي . شما سوغاتي بياورم
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بيني، فقط بگو كه شما هم يك  روي در باغستانها، طوطيها را كه مي ندارم غير از اينكه آنجا وقتي مي

خودتان، يكي كه هم جنس شماست اينجا نزد من در قفس است و شرح حال مرا براي آنها نفري از 

او . بازگو كن، من سفارش ديگري ندارم، آنوقت اگر آنها پيغامي داشتند پيغامشان را براي من بياور

رفت و سفرش را انجام داد و بعد براي اينكه پيغام طوطي را رسانده باشد رفت در جنگلي كه طوطي 

 دارم اينچنين و  اي يلي زياد بود و در مقابل طوطيها ايستاد و حرفش را زد كه بله من طوطيخ

ام و وقتي خواستم بيايم چنين  وضعش اينطور است و من يك قفسي اين گونه برايش تهيه كرده

 مثل گويد تا اين را گفتم ديدم تمام اين طوطيها مي. پيغامي داد، حاال اگر شما پيغامي داريد بگوييد

اي بابا اين چه كاري بود من . اينكه ناگهان سكته كردند و مردند، از روي درختها افتادند روي زمين

وقتي كه برگشت سوغاتيها را آورد، به طوطي رسيد، طوطي !  شدهم كردم، باعث مرگ هزارها طوطي

 گفتم،همهء گفت چه شد؟ گفت تا. گفت آيا پيغام مرا رساندي؟ گفت بله رساندم ولي خيلي بد شد

باز ! عجب كاري. طور از غصه افتاد و مرد اين هم تا شنيد همان جايي كه بود همان. آنها يكجا مردند

شد كرد، پاي  اش افزون شد چون طوطي عزيزش مرد، ولي ديگر كاري نمي غصه! يك مرگ ديگري

معلوم .  و رفتطوطي را گرفت و آن را از قفس بيرون انداخت؛ تا انداخت بيرون، طوطي پرواز كرد

  .خواهي از اين قفس آزاد شوي بايد بميري شد آن درس بوده، گفتند تو اگر مي

كه ادريس از چنين مردن بهشتي گشت پيش 

  ازما

  بمير اي دوست قبل از مرگ اگر مي زندگي خواهي

  1موتوا قَبلَ اَنْ تَموتوا

                                                 
 .317ص/ 69 بحاراالنوار، ج - 1
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  1.ج منْها اَبدانُكُماَخّْرِجوا منَ الدنْيا قُلوبكُم منْ قَبلِ اَنْ تُخْرَ

 كه خود حافظ در اين -انسان تا از طبيعت نميرد. رسد فهميد از مردن است كه به حيات واقعي مي

  :گويد حافظ مي. شود  به حقيقت زنده نمي-زمينه سخنان زيادي دارد

  روي بيرون تو كز سراي طبيعت نمي  كجا به كوي طريقت گذر تواني كرد

آمده بود، در قفس و غريب بود؛ اين ) به اصطالح(ي از آن طوطيستان اين طوط: غرض اين است

  :خودش گفت. المثل انسان است كه از جهان ديگر آمده و اين جهان براي او قفس است ضرب

الحاني  چنين قفس نه سزاي چون من خوش  روم به روضهء رضوان كه مرغ آن چمنم

  است

  ع به غربت انساماين است كه عرفا بحث بسيار شريني دارند راج

  :گويد اي دارد كه مي جامي قطعه

  دال تا كي در اين كاخ مجازي  كني مانند طفالن خاكبازي

  پرور مرغ گستاخ تويي آن دست  كه بودت آشيان بيرون از اين كاخ

  چرا زان آشيان بيگانه گشتي  چو دونان مرغ اين ويرانه گشتي

 خليل  آسا دم از ملك يقين زن  ين زننواي الاحب االفل

  :شود و باز در اين زمينه مولوي خيلي عالي گفته، اصالً ديباچهء مثنوي با نالهء غربت انسان آغاز مي

  كند از جداييها شكايت مي  كند بشنو از ني چون حكايت مي

اي كه به قول او شور در همه جهان فكنده و همه را  اين نالهء ني، اين ناله! اي است چه تمثيل عالي

   ةآورد، نال  و به طرب و هيجان ميبه تب حركت

                                                 
 .203البالغه، خطبهء   نهج- 1
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من يك : چيست؟ نالهء غربت است، نالهء شوق است، ناله هجران است، نالهء ميل به بازگشت است

تكه چوب هستم؛ چون مرا از نيستان بريدند و به اينجا آورند اين نالهء غربت است كه در ميان شما 

سنگ و كلوخ و از اين حرفها، من كه اينجا ام، شما يك عده انسانها هستيد، يك عده  تنها مانده

  .بينم، من بايد برگردم به نيستان، من ميان شما غريبم اي نمي ني

  كند بشنو از ني چون حكايت مي  كند از جداييها شكايت مي

  اند  كز نيستان تا مرا ببريده  اند از نفيرم مرد و زن ناليده

  سينه خواهم شرحه از فراق  ياقتا بگويم شرح درد اشت

  

كه اين ديباچهء مثنوي انصافاً شاهكاري است اما اگر انسان رموز عرفاني را بداند، و تا انسان به كتب 

روند چهار تا  هاي ما مي ادبياتي(هاست  آنهم نه به كتابهاي فارسي كه كار ادبياتي] آشنا نباشد[عرفا 

، تا انسان كتب علمي )هستندآشنا كنند كه با رموز عرفاني  خوانند، خيال مي ديوان شعر را مي

 چه آنها كه در سيرو سلوك نوشته شده و چه آنها كه در عرفانِ به اصطالح فلسفي نوشته –عرفاني 

تواند مثنوي يا حافظ را بفهمد،محال و   را درست نخواند نمي–الدين  شده مثل كتابهاي محيي

  .يستممتنع است، اصالً درك اينها كار اديب و ادبياتي به هيچ شكل ن

مثلي آورده از . يك تشبيه شيرين ديگري مولوي راجع به غربت انسان كرده است كه عجيب است

كوبند تا  آورند؟ و هميشه به سر فيل مي گويند فيل را از هندوستان مي نمي. فيل و هندوستان

يند گو افتد، و مي حواسش به اينجا باشد، همين قدر اين را از سرش برداريد به ياد هندوستان مي

بيند، چرا؟ براي اينكه اصلش از هندوستان است، از آنجا  خوابد هندوستان را خواب مي فيل وقتي مي

  گويد   مي1.الوطن است آمده، حب

                                                 
  :گويد ولي  كند، بعد مي  بحث مي»نحب الوطن من االيما« شيخ بهايي يك قطعه دارد در نان و حلوا، در زمينه - 1

  اين وطن مصر و عراق و شام نيست  اين وطن شهري است كو را نام نيست
 به آن بازگشت، حب وطـن ]  حب[كند؛ حب الوطن يعني  گويد كه پيغمبر هيچ وقت از اين وطنهاي خاكي مدح نمي          و بعد در شعرهايش مي    

 .كه بازگشت واقعي است
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بيند، چون  بيند، ولي االغ كه هيچوقت هندوستان خواب نمي هندوستان خواب ميكه فيل هميشه 

خواهد بگويد اينكه انسان آرزوي  ت ميآنوق. االغ چنين سابقه ذهني ندارد، وطنش آنجا نيست

بيند و آرزوهاي خودش را آنچنان  جاويداني و خلود دارد و اينكه انسان جهان را با خودش بيگانه مي

بيند كه تمام جهان براي آرزوهاي او كوچك است علتش اين است كه اينها همه آن  وسيع مي

كند مثل   در انسان جلوه مي ا به صورت آرزويادگارهايي است كه از جهان ديگر دارد و آنچه در اينج

فيل آنچه كه در بيداري ديده و به يادش . كند آن چيزي است كه در عالم خواب بر فيل جلوه مي

ديده است  الطبيعه مي بيند، انسان آنچه كه در جهان ماقبل خوابد همان را خواب مي هست وقتي مي

 - 1 چون اَلنّاس نيام فَاذا ماتُوا انْتَبهوا-و مثل خواب استو با آن آشنايي دارد، در اين دنيا كه براي ا

غيرانسان . شود به صورت آرزوها، ميلها، دردها، شوقها، و هجرانها در روحش من منعكس مي

  :گويد آن وقت مي). خيلي عالي است. (اينچنين نيست

  پيل بايد تا چو خسبد اوستان  خواب بيند خطهء هندوستان

خر نبيند هيچ   هندستان به خواب  كو ز هندوستان نكرده است اقتراب

  ذكر هندستان كند پيل از طلب  پس مصور گرد آن ذكرش به شب

حافظ . اي است كه از آنجا آمده است خواهد بگويد اين حالتي كه در انسان هست مولود آن ساقه مي

  :گويد هم كه در اين زمينه ديديم مي

                                                 
 .42ص / 4 بحاراالنوار، ج - 1
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  ن كنج محنت آباد استيمن تو نه اينش      ني بلند نظر شاهباز سدره نشيكه ا

باز انسان را مثل يك مرغي كه از آشيانهء خودش آواره شده آمده در خرابه، آن آشيانه است اين 

  .خرابه؛ در منطق حافظ، انسان مرغ بيرون از آشيانه و جا گرفته در خرابه است

 يك اشعار دو بيتي - هم هست و زياد - نامند مي» آهوي وحشي«در جاي ديگر كه به اصطالح آن را 

دوبيتي دارد كه غزل نيست كه همه رديف و قافيه داشته باشد، در آنجا به نظر من حافظ تمام 

 -كند به آن آهوي وحشي سعيش همين است كه غربت انسان را نشان بدهد، انسان را تشبيه مي

  گويدك  مياندو از خيل آهوان جدا مانده است،  كه او را گرفته- يعني آهوي غيراهلي

  اال اي آهوي وحشي كجايي  مرا با توست چندين آشنايي

  كس دو تنها و دو سرگردان دو بي  دد و دامت كمين از پيش و از پس

  بيا تا حال يكديگر بدانيم  مراد هم بجويي ار توانيم

1چراگاهي ندارد خرّم و خوش    بينم كه اين دشت مشوش كه مي

                                                

  كه خواهد شد بگوييد اي رفيقان  كسان يار غريبان يق بيرف

  

 
 .اينجا جاي مناسبي نيست] يعني [- 1

145 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

كنند مثل اين است  يعني غريب با غريب قوم و خويش است، دو تا غريب وقتي همديگر را پيدا مي

  .كه دو تا قوم و خويش هستند

  كه خواهد شد بگوييد اي رفيقان  كسان يار غريبان رفيق بي

  مگر خصر مبارك پي درآيد  زيمن همتش كاري گشايد

« كه فالم   آمد» التَذَرني فَرْداً   مدمگر وقت وفا پروردن آ

 در تعبير عرفاني يعني خدايا مرا در طبيعت باقي نگذار، يعني به من توفيق بده »التَذَرني فَرْداً« اين 

اگر انسان در طبيعت بماند و نتواند خودش را به ماوراء طبيعت . كه از سراي طبيعت عبور كنم

  .است» سيبري« غربت بسر برده است، مثل برگرداند، در واقع در تبعيدگاه و در

  چنينم هست ياد از پير دانا  فراموشم نشد هرگز همانا

  كه روزي رهروي در سرزميني  نشيني به لطفش گفت رندي ره

1بيا دامي بنه گر دانه داري     كه اي سالك چه در انبانه داري

                                                

  جوابش داد گفتا دام دارم  بايد شكارم ولي سيمرغ مي

مي دانيد سيمرغ . كنم ام غير از سيمرغ كه پادشاه مرغان است چيز ديگر شكار نميمن با اين د

الطير عطار در همين زمينهء سيمرغ است كه مقصودش  اصالً منطق. المثل خداوند است ضرب

  2.. .كند، خيلي جاها دارد و مي» عنقا«حافظ هم گاهي تعبير به . خداست

  

 
  . بيا يك دامي بيندازيم براي شكار- 1
 ].اي از پايان سخنراني متأسفانه روي نوار ظبط نشده است چند دقيقه[ - 2
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