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  مضامین مشترك دیوان ترکی فضولی و دیوان غزلیات حافظمفاهیم و

  دکتر پروین تاجبخش

  )استاد راهنما(استاد یار دانشگاه پیام نور 

  رقیه اصغري

  کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور 

  چکیده

نـاگزیر  اي  ههر شاعر یـا نویسـند   تطبیقی، بحث تأثیر پذیري و تأثیرگذاري عمري به درازي کلمه و کالم دارد وهاي  در حوزه پژوهش

است که آثار دیگران را خوانده و از آنان تأثیر پذیرد چنانکه هنگام مطالعه کتب ادبی و احوال شـاعران و نویسـندگان ایـن اصـل بـه      

محمد حافظ شیرازي، شاعر بی بدیل و شیرین سخن ایرانی، شـاعري اسـت کـه نـه تنهـا      الدین  خواجه شمس. شودمی وضوح نمایان

از . ي او الهام گرفته اند بلکه مورد توجه و عالقه سخن سرایان غیر فارسی زبان نیز بوده اسـت ها هشاعران فارسی زبان از افکار و اندیش

جمله در میان شعراي آذري زبان حافظ به مثابه یک سنت همواره مد نظر شاعران بزرگ بوده است از نسیمی گرفته تا شهریار که بـا  

ان آشنایی دارند حافظ را ستایش کرده اند موالنا محمد فضولی یکی از برجسته ترین شاعران آذربایجـان اسـت کـه    شعراي فارسی زب

با کاوش و بررسی جهانبینی و مضامین و محتـواي آثـار هـر دو شـاعر و     . بیش از هر شاعري تحت تأثیر افکار و زبان حافظ بوده است

به ویژه مقایسه دیوان ترکی فضولی و دیوان غزلیات . یابیممی شعري ایشان دستهاي  نمقایسه آنها به نکات مشترك فراوانی در دیوا

آنهـا مـورد   هـاي   در این مقاله برخی از مهمترین مفاهیم فکري حافظ و فضولی را در دیـوان . شویممی حافظ به درستی این امر واقف

  .دهیممی تحلیل و بررسی قرار

  ت وجود، انسان کامل، جبر و اختیارعرفان، عشق، رندي، وحد: هاواژهکلید

  مقدمه

ن یـ ا، شودمی ات فرهنگی موجود میان ملت هاکتطبیقی در میان آثار ادبی ملل مختلف موجب روشن شدن مشترهاي  انجام پژوهش

رسـاند و  می يه از نظر زمانی و مکانی از یکدیگر فاصله دارند یارکي بزرگان جهان ها هها ما را در یافتن وجوه مشترك اندیشپژوهش

کند و عالوه بر آن روابط تـاریخی آن را از نظـر   می آن را در گذشته و حال بررسیة مختلف و روابط پیچیدهاي  تالقی ادبیات در زبان

دهدو از سرچشـمه جریانهـاي فکـري و هنـري ادبیـات      می فکري مورد بحث قرارهاي  ي هنر، مکاتیب ادبی و جریانها هتاثیر در حوز

مال مطلق کهیچ شاعري یا در هر زمینه کار یا هنر به تنهایی حایز «. باشندمی ملتها پیوسته در حال تبادل فرهنگ. داردمی پرده بر

زان یـ سه آثار او با شـاعران و هنرمنـدان گذشـته و م   یار و مقاکار هر شاعر ویا  هنرمند نیز بدون سنجش کنیست و ارزش و اي  هحرف

ات یـ قـی ادب یتطب یدر بررس».ستیسر نیاش به شاعران و هنرمندان گذشته م یت و وابستگیو اهم و اعتبار يو هنر پرور یادب دوست

خـاص از زمـان   اي  هاز جهـان در برهـ  اي  هدر نقطاي  هشیه چگونه اندکبرد  یپ يبشرۀ شیتوان به نقاط وحدت اندمی زیش از هر چیب

نـد مـا در   کمی دایگر مجال بروز پیداي  هشه به گونیگر همان اندیداي  هگردد و در نقطمی مطرح يا شاعرییبی، اديشمندیتوسط اند

ل یـ ات حافظ از نظر مفاهیم ومضامین مشابه مورد تحلیوان غزلیرا با د يبغداد یولفضموالنا  کیوان تری، دین مختصر پژوهش علمیا

متفاوت زبانی وجود دارد که این شباهت ها  اشتراکات فراوانی از لحاظ مفاهیم و مضامین شعري در دو اثر. م دادیقرار خواه یو بررس

انجام چنین پژوهشـی در  ۀ مهمترین نتیج.ریشه در اندیشه و خیال و جهانبینی و سبک فردي حافظ وموالنا فضولی در عالم شعر دارد

اقـوام مختلـف   تفکر مشترك ملّـت هـا و   هاي  ادبیات تطبیقی کمک به ایجاد الفت و دوستی ملّت ها از طریق شناساندن میراثة حوز

تبیـین ارتبـاط و قرابـت ادبیـات فارسـی و ترکـی و ارتبـاط عمیـق         . گرددمی است و آنچه از فرجام این پژوهش در این راستا محقق

  .فرهنگ غنی اسالمی، بر اساس اشتراکات ادبی و ایدئولوژیکی موجود در فرهنگ و زبانهاي فارسی و ترکی استۀ فرهنگی در سای

  مسئلهبیان 

  مفهومی و مضمونی دیوان ترکی فضولی با دیوان غزلیات حافظ کدام است؟ مشترکات-1

  گیرند؟می ي اشتراك فکري وفرهنگی حافظ و فضولی از کجا سرچشمهها هریش-2
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  .تفکر مشترك ملتهاي مختلفهاي  شناسایی میراث-1: اهداف تحقیق

  .شعر آنانهاي  کار حافظ و فضولی در دیوانتبیین ارتباط و قرابت ادبیات فارسی و ترکی و تشریح ایدئولوژي و اف-2

و بر اساس مطالعات نظري مبتنـی بـر کتـب و تحقیقـات موجـود و      اي  هروش جمع آوري اطالعات به صورت کتابخان: روش تحقیق

  فیش برداري از آنها بوده است

عرفان-1

راتب و مراحلی است که یکی از آنهـا شـناخت   انسان به جهت دارا بودن شناخت از دیگر موجودات ممتاز است و این شناخت داراي م

در لغـت بـه معنـی شـناخت و     » عرفـان «باشـد مـی  )عرفـان (معارف بشري ۀ حضوري و شهودي است که کاربردش در عالیترین رشت

است که براي دستیابی و شناسایی حقایق هستی و پیوند ارتباط انسان با حقیقـت، بـر   اي  هشناسایی است و در اصطالح روش و طریق

کند و نیل به این مرتبت را نه از طریق استدالل و برهان و فکر، بلکه از راه تهـذیب  می شهود، اشراق و وصول و اتحاد با حقیقت تکیه

، 4،ج1384کاشـفی،  .(دانـد مـی  نفس و قطع عالیق از دنیا و توجه تام به امور روحانی و معنوي و در رأس همه مبدأ و حقیقت هستی

21-18(  

عرفان عملی یعنی سیر و سلوك و فنا و وصول به حق و عرفان نظري یعنـی  . عرفان عملی و عرفان نظري: ونه استعرفان بر دو گ

  )577، 1383سجادي،. (بیان ضوابط و روشهاي کشف و شهود

بـه   آنکسی که عرفان را به صـورت یـک علـم درآورد و آنـرا    «: گویدمی شهید مرتضی مطهري در کتاب عرفان حافظ یا تماشا گه راز

اصطالح متفلسف کرد و به صورت یک مکتب درآورد و در مقابل فالسفه آنرا عرضه داشـت و فالسـفه را در واقـع تحقیـر کـرد و اثـر       

بـدون شـک   . بن عربی اسـت الدین  جز اعتنا به نظریات او نداشتند محییاي  هکه بعد از او آمدند چاراي  هگذاشت روي فلسفه و فالسف

هم در عرفان عملی قدمی راسخ داشته یعنی از اول عمرش اهـل  الدین  محیی. ابن عربی استالدین  محیی پدر عرفان نظري در اسالم

  .ریاضت و مجاهده بود و هم در ارائه عرفان نظري بی نظیر بوده است

حـافظ اصـول و   . دتوان به آن پی برمی ابن عربی آنقدر واضح و آشکار  است که با سیري در دیوان خواجهالدین  تأثیر حافظ از محیی

داند ولی به شیوة تکروانه و هنري خاص خـویش در ایـن راه   می دارد و عرفان را راهبر به حق و حقیقتمی آرمانهاي عرفان را گرامی

دارد و بی تردید داراي ازواق و مواجید و احوال و تجارب عرفان اصیل هم بوده است چنانکه با اندك تـأملی از دههـا غـزل    می گام بر

  :آید نظیرمی انه  او برعارف

  1-183/حافظ   و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند     دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

  1-143/حافظ      ـچه خود داشت زبیگانه تمنا میکردوآن   سالها دل طلب جـام جـم از ما میکرد

ولـی حـافظ بـه دو چیـز اهمیـت      . ساسی شعر حافظ استي مهم و اها هو به هر حال عرفان در جنب عشق و اخالق یکی از دورنمای«

. گذارند یکی دنیا و زیبایهاي زندگی و لذایذ ناپایدار دنیـوي و جسـمانی و دیگـر شـعر و هنـر     می میدهد که دراصل تصوف آن را فرو

 سـت هنـرش را جـدي   آورند ولی حافظ که شاعر عارف امی عارفان بزرگی چون عطار و موالنا همیشه شعر و هنر را در خدمت عرفان

گیرد و به نحو سنّت گرایانه سر سپردة تصوف نیست بلکه به شیوة هنري و فرد گرایانه عرفان نظري را قبول دارد و هنـر خـود را   می

  )283، 1384خرمشاهی،(» در خدمت آن، یا آن را در خدمت شعر خود قرار داده است

امی مواردي که براي بیان دیدگاههاي حـافظ بـه مسـتنداتی نیـاز پیـدا      در تم» فرهنگ اشعار حافظ«دکتر رجایی بخارایی در کتاب 

  :کنیممی نماید براي مثال به دو نمونه اشارهمی کرده بیش از هر بزرگی، نظر ابن عربی را مدرك قرار داده و به آن استناد

 ستور دارد و این بیت هـا را از حـافظ  داند که مطلوب را از چشم ممی ابن عربی، حجاب را هر چیزي«: نویسدمی در بحث حجاب  -1

  ».استالدین  آورد که همسو با نظر محییمی

  میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست       س  توخود حجاب خودي حافظ از میان برخیز

  8-266/حافظ

  خوشادمی که از این چهره پرده برفکنم   شود غبار تنممی حجاب چهرة جان

  1-342/حافظ
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  :عین الیقین رسیده باشد و حافظ گویدۀ سالک آن کسی است که علم او به درج: نویسدمی ابن عربی«: یددر تعریف سالک گو 2

  سجاده رنگین کن گرت پیرمغان گوید      که سالک بیخبر نبود  زراه و رسم منزلهامی به

  4-/1حافظ

ست البته نمیتوان به طور مطلق حکـم کـرد کـه    توان باز جمی شعر فضولی نیز یک جنبه اش عرفانی است و این را در تمام اشعارش

 بردهاست اما او که در بغداد که در مهد تصوف بوده، پرورش یافته بود طبعاًمی فضولی مشرب تصوف داشته، یا از فرقه خاصی نسبت

تفکـر عرفـانی او اندیشـه و     ي عرفانی بر کنار بماند نفوذ عرفان در افکار او بسیار قوي است اما در مسیرها هتوانست از نفوذ اندیشنمی

حسـن و عشـق   ۀ که در مورد مقایسـ » سفرنامه روح«فلسفه و اندیشمندي او در رساله کوچکی به نام . فلسفه جایگاه بخصوصی دارد

رسد کـه  می به نظر. خوردمی شود البته فلسفه و اندیشمندي او حزن آلود است و در این مقام با عرفان پیوندمی است به وضوح دیده

توان گفت که وي بنیانگذار عرفـان فلسـفی در   می ضولی جزو اولین شعرایی است که عرفان را با فلسفه آمیخته است و از این لحاظف

  .دانندمی ي کالمی تشیعها هاندیشۀ او را ناشی از رواج تشیع یا آزادي نسبی در ارائۀ برخی این اندیش. آذربایجان است

گرایش ادبیات آذري به تشـیع، پـس از ایـن دوران بیشـتر     «: گویدمی آذربایجان، در این خصوصمرحوم سکینه برنجیان از منتقدان 

 ي گوناگون شیعه و مسـلک مختلـف صـوفیه   ها هگسترده تري از مضامین متعلق به فرقۀ فلسفی داشت و شامل دامن -گرایش عرفانی

نیـز از   -ر تغزلی بر عنصـر عرفـانی، مـذهبی برتـري دارد    شد درادبیات آذري نیز سنت ناب تر غنایی یعنی اشعاري که در آن عنصمی

  )44، 1385برنجیان،(» .دورة صفویه آغاز شده است و فضولی بغدادي بزرگترین شخصیت ادبیات آذري در این دوره است

  کیم تنیم له تیغی اورتاسین داباشیم دیر حجابغصه سین ده باشیمین موئی تـک اینجلمیش تنیم

  1-5/فضولی

  .غصه اش تنم به اندازه موي سرم نزار و ضعیف شده است که میان تنِ من و تیغ او سر من حجاب استاز :ترجمه

  بوعالم کیم کونول قیدین چکَرسن محنت و غم دیر

  1-98/فضولی                  سیرایله کیم، بیر خوشجاعالم دیر فنا سر منزلین

  .غم است سر منزل فنا را سیر کن که عالمی خوش استکشی محنت و می اي دل این عالم که قید آن را: ترجمه

گردد مشرب عرفانی این دو بزرگوار د رعین حال که برگرفته از مفاهیم اصیل اسالم و منبعث از قرآن کریم می از آنچه گذشت معلوم

ناگفتـه نگـذریم   . گرفته انـد  هاهاست، از فکر و نظریات مشاهیر عرفاي اسالمی نیز بهر) ع(و معصومین ) ص(و سیره و کالم نبی اکرم 

) عـارف (توان نامید و عنوان عام نمی حافظ را صوفی و متصوف«: گویندمی که در خصوص مکتب حافظ آقاي دکتر منوچهر مرتضوي

نیز براي نشان دادن تمام مختصات و مشخصات مکتب حافظ رسا نیست و تنها نام وعنـوانی کـه بـه هـدایت صـریح خـود خواجـه و        

  :است) رند و رندي(وانیم انتخاب کنیم تمی مکتبش

  بخشندما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بسمی قصر فردوس به پاداش عمل

  3-268/حافظ

  تا بـدانی که به چنـدین هنر آراسته ام/ گویم فاشمی عاشق و رند و نظر بازم و

  2-311/حافظ

  نم هـوس استشـعـر رنـدانـه گـفـتـ  /هـمــچـو حـافــظ بـرغـم مـدعـیـان

  7-42/حافظ

و اگر بخواهیم نام مناسبی براي مشرب و مکتب حافظ که امتزاجی بدیع از افکار فلسـفی و عمیـق و بـد ببینانـه و تجلیـات عرفـانی       

در . عاشقانه و روح مالمتی و آزاد منشی قلندرانه و ذوق شاعرانه برگزینیم نام و عنوانی شایسته تـر از مکتـب رنـدي نخـواهیم یافـت     

کند باید گفت هیچ یک از این دو شاعر بزرگوار به سیره و احوال عینی و ملموس در بعـد  می رد موالنا فضولی هم این مطلب صدقمو

وارد نشده اند و در واقع عرفان را از حیث نظري سیر کرده اند و همانطور که گفتیم عرفان هر دو امتزاجی از عرفان  و ) عمالً(عرفانی 

 شود که به عنـوان پـدر عرفـان نظـري شـمرده     می ابن عربی مشاهدهالدین  است که ردپاي بزرگانی چون محییافکار فلسفی عمیقی 

  .در اشعار هر دو شاعر مشهود است. ..چون وحدت وجود، تجلیات عرفانی، سیر سالک الی الحق والدین  شود افکار فلسفی محییمی
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داشتن عرفان ابن عربی  و افکار فلسفی عمیق او در واقع به همه بزرگـان عرفـان و    بنابراین حافظ و به تبعِ او موالنا فضولی با درنظر.

ي ایشان سوار بوده اند و همواره نظریات آنان را فرا روي خود قـرار داده انـد و در   ها هاندیشۀ تصوف اسالمی تمسک جسته اند و بر قلّ

  فلسفی به نام مکتب رندي ایجاد کرده اند -خود یک مکتب عرفانی نهایت با امتزاج اینها و روح آزادگی و ذوق شاعرانه  و عاشقانه

  عشق-2

به عقیده صوفیان اساس و بنیان جهان هسـتی بـر عشـق نهـاده     .عشق یعنی به حد افراط دوست داشتن، دوستی مفرط، محبت  تام«

ابـن  . عشـق بایـد جسـتجو کـرد     شده و جنب و جوشی که سراسر وجود را فرا گرفته به همین مناسبت است پس کمال  واقعی را در

والذین آمنوا شـد  : فرمایدمی شود که خداي بزرگمی عشق افراط محبت است که در قرآن از آن به شدت حب تعبیر: گویدمی عربی

  )530، 1370سعیدي،. (یعنی آنانکه ایمان آوردند عشق شدیدتري به خدا دارند)165/بقره(» حباًهللا

کند عاشق را در می این مقام را تنها انسان کامل که مراتب ترقی و کمال را پیموده است، درك عشق مهمترین رکن طریقیت است و

 سـوزد و مـی  شود و از زمان و مکـان فـارغ و از فـراق محبـوب    می دهد که از خود بیگانه و ناآگاهمی مرحله کمال عشق، حالتی دست

  .سازدمی

  عشق در دیوان حافظ

مضـمون بـا یکـدیگر    ۀ ي تفکر او نیز با همین رشتها هرود و سایر جنبمی ن جنبه تفکر حافظ به شماربی تردید عشق و تجربه بارزتری

ي شعر بویژه غزل فارسی است و ما اوج ترکیب متوازن این سه درونمایه را در ها هعشق، اخالق و عرفان مهمترین درونمای. پیوند دارد

ـ    : ر غزل حافظعشق مجازي و عشق حقیقی د.کنیممی غزل حافظ مشاهده اي  هدر عین حال اگر در کالم حـافظ عشـق مفهـوم دوگان

کند ناشی از این نکته اسـت کـه بـراي    می شود نوسان پیدامی دارد و دائم بین آنچه عشق مجازي نام دارد و آنچه عشق الهی خوانده

کوشد تا ما را مطمـئن کنـد کـه عشـق     می حافظ غالبًا. دهدمی وي مجاز پلی است که واقعیت محسوس را با حقیقت معقول ارتباط

انسانی هم مثل عشق الهی است آنچه در خرابات رندان هست با آنچه در خانقاه صوفی اسـت هـیچ تفـاوت نـدارد چنانکـه مسـجد و       

کنشت نیز هر دو جلوه گاه یک معشوق است و در تمام احوال و عوالم هر جا که هست پرتو روي حبیب است و البتـه کسـی کـه در    

در حقیقت آن عشـق  . کند در آن سوي مظاهرمی شود و با عشق بزرگتر سر و کار پیدانمی علقات حسی نماند در مظاهر متوقفقید ت

بخشـد،  می نه غزل عادي او نیز -داند و رنگ خاصی به غزل عرفانیمی هم که حافظ مثل تعدادي از عارفان آن را مایۀ کمال انسانیت

فتاده است که براي بازگشت به موطن اصلی  و براي اتصال به معشوق کـه وي همچـون تبعیـد    عشق یک روح غریب، یک روح دور ا

نزد حافظ عشق به هر صورت که هست مایۀ کمال انسانی است چرا که انسـان را بـا   «از او جدا افتاده، هیجان و اشتیاق دارد اي  هشد

یابد پیوندي که از راه می کاینات برترۀ کاینات برابر یا از همۀدهد و چون عاشق وجود معشوق را با هممی معشوق وي پیوند روحانی

دهـد، وجـود   می شود پیوندمی کند چنان است که او را با تمام کاینات، با تمام آنچه ماوراي کاینات تصورمی عشق به معشوق حاصل

  )181، 1387زرین کوب،(».بخشدمی او را در ماوراي خود وسعت و افزونی

  چـند بـرآمـیز بـه دشـنــامی چنداي  هبـوسبا گـل نـه عـالج دل مــاسـت قنـد آمـیخـته

  4-182/حافظ

  عــشقـم و از هر دو جـهـان آزادامة خـــود دلشادمبنـدۀ گویم و از گفتمی فاش

  1-317/حافظ

  کـرم نمـا و فـرود آ که خـانه، خـانه توست  رواق مـنظــر چــشمـم آشیــانـه تـوسـت 

  1-34/ حافظ                            

  جایگاه عشق درغزل فضولی

ۀ عشق براي فضولی بیش و پیش از آنکه یک مضمون هنري و قالب بیانی باشد نوعی جهانبینی است فضـولی همـه چیـز را از دریچـ    

غم عشـق در تمـام    روح عشق به عبارت بهتر«: اشعارش نوشته اندة بیند، فضولی در غرب به شاعر عشق معروف است دربارمی عشق

کنـد کـه   مـی  این عشق با چنان دقت احساس و لطافت غیر مادي آمیخته است که این تردید را ایجاد».صفحات دیوان او جاري است
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 کند به نـدرت در قالـب موجـود بشـري جلـوه گـر      می در حقیقت محبوبی که وي توصیف. موضوع آن موجودیت مادي نداشته باشد

  .»دانه و قدیس وار داردشود و نوعی زیبایی جاومی

غیـر واقعـی   اي  هزمان خویش است و عشق در شعر شاعران آن دوران کمابیش صورت عرفانی و متعادلی دارد و در هالـ ۀ فضولی آیین

  )98، 1380مشرف،(. استقرار گرفته 

و حسین آمیخته با عشق بـه  از عشق خاکی و آسمانی، مجازي و حقیقی، عشق به نبی، مرتضی اي  هبه هر حال عشق فضولی نیز آمیز

دهـد و او در عاشـقی پیـرو شـیوه     می سیمبران و نازك بدنان خطاکار، عشق هایی که گاه خیالی است و گاهی از وحدت تجربی خبر

  .کنیممی پایداري و تسلیم و دردخواهی است یعنی مجموعه خصوصیاتی که در غزل سبک عراقی و تیموري مشاهده

  اهلی آرتیق زاراولور حسنون اولدوقجا فزون، عشق

  حـسن نه مقـدار اولـورسا، عشق اول مقدار اولـور

  1-92/فضولی

شوند حسن و زیبایی هر اندازه باشد عشق هم همان انـدازه  می هر چقدر حسن تو فزونی یابد اهل عشق بیشتر زار و پریشان: ترجمه

  .است

  طان دان گداوادي وحدت حقیقت ده، مقام عشق دیرکیم مشخص اولماز وادي ده سل

  3-1/فضولی

  .مقام عشق در حقیقت وادي وحدت است که در آن وادي گدا از سلطان مشخص نیست: ترجمه

  رندي-3

رند، آن کسـی را گوینـد کـه از اوصـاف و     «:در شرح گلشن راز آمده است. »قطع نظر سالک را گویند از انواع اعمال در طاعت«:رندي

» .محـو و فنـا از خـود دور سـاخته اسـت و تقیـد  بـه هـیچ قیـد نـدارد          ة ه، همه را به رنـد نعوت و احکام کثرات و تعینات معرا گشت

در اصـطالح متصـوفان و عرفـا بـه     «کنـد مـی  و در جاي دیگر همان معنا را در قالب عبارتی دیگر چنین بیان) 534، 1387الهیجی،(

اعیان را از خود دور کرده و سـرافراز عـالم و آدم    معنی کسی است که جمیع کثرات و تعینّات و جویی و ظاهري و امکانی و صفات و

  )620همان، (» .رسدنمی است که مرتبت هیچ مخلوقی به مرتبت رفیع او

آورنـد،  نمی زندگی که رنگ ابتذال به خود گرفته است فروداي  هرندان هوشیاران پاکدلی که سر تسلیم در آستان آداب و رسوم کلیش

با ریاکاري و زهد ریاکارانـه  . کوشندمی دیش نیستند در عین حال و در تحصیل فضایل از دل و جانفداکارند، بال کشند و مصلحت ان

دهد تا اوالً خانقـاه  می نهد و در مقابل آن قرارمی حافظ خرابات را بر خانقاه برتري«. جویندمی افتند جوهر زندگی را در عشقمی در

توان بدست آورد و حتی نور خـدا  می دهد که پاکی و صفاي دل راه همه جامی نشان داند تخطئه کند و ثانیاًمی را که مرکز ریاورزي

رود در بنـد  می آن که به خرابات. دهد که نام جویی و تنگ گریزي نوعی ریاکاري استمی توان دید و ثالثاً نشانمی را در خرابات نیز

آنچـه  . هراسـد نمـی  اهران و قراردادهاي نامبارك اجتماعی اسـت بینشن غلط متظۀ نام نیست و از تنگ و بدنامی که در مواردي نتیج

زنـد و در پـی   نمـی  از خود بیگانه نیسـت، نقـاب بـه صـورت    . کندنمی نماید و فراتر از خود چیزي به مردم عرضهمی هست، همان را

ال حافظ نه خراباتی اسـت  فریفتن مردم نیست و پیداست که نسبت خراباتی به خود بستن حافظ براي مقاصدي است که گفته شد وا

  )26-40، 1385انوري،(» و نه خرابات نشین بوده است، بلکه مدرس عالی مقام تفسیر در مدارس شیراز بوده است

 آورد همـه چیـز را رد  مـی  شد نه سر به قـدرت پـوچ اربـاب زور فـرو    می رند پاکباز آزاداندیش عارفی بود که نه تسلیم شیخان ریاکار

شیخ و فقیه و مقرب سلطان در نظـر او کسـانی بودنـد کـه خـود را بـه دیـو        . نگریستمی با چشم بی اعتنایی کرد و به همه چیزمی

شـود و از  مـی  این مبارزه با سالوس و ریا در این دوره شـعار حـافظ  . سالوس و ریا فروخته بودند براي رند همه چیز بی ارج و پوچ بود

کند و از سالوس می کند، با طنز و کنایه از اوضاع شکایتمی که پیدااي  هبه هر بهان تمام کالم او این بانگ اعتراض به گوش میرسد و

  )53-47، 1387زرین کوب،. (زندمی کند و همواره با زبان رمز و کنایه طعنهمی و محتسب انتقاد

 ب و حتـی ابـاحی و الابـالی   حافظ بر اثر روح شادمانه و سرزنده و طربناکی که درد دیوانش موج میزند، رند و خوشـباش و لـذت طلـ   

و ترس و تعصب هـا رهاسـت ولـی بـه سـاحت      ها  ياو با آنکه رند است و رندي مقام رفیعی است که از همه انواع تنگ نظر. نمایدمی



  المللی ترویج زبان و ادب فارسیهاي دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

  دانشگاه محقق اردبیلی

  1394شهریورماه  4-6

٦

اي باري حافظ از قید نیکی و بدیه.طنز آمیز انسان کامل عرفاستۀ رند حافظ قرین. فراتر از اخالق یعنی فارغ از اخالق راه نبرده است

  )217-1384،218خرمشاهی،.(کوشد دیگران را هم برهاندمی دست و پاگیر نازل رها شده است و

امروزي بسـنجند وفـی   هاي  بعضی هنرشناسان و ادب شناسان معاصر که کوشیده اند حافظ را در ترازوي ارزش ها و معیارها و مکتب

کسانی هم  کوشـیده انـد حـافظ را مبـارز اجتمـاعی      . ، بیراهه رفته اندالمثل او را روشنفکر آزاداندیش بی اعتقادي از آب درآورده اند

 اما مبارزه حافظ فقط به یـک نـوع محـدود   . به شمار آورند» سیاسی«که در جاي خود بیراه نیست و حتی مبارز سیاسی و  -بشمارند

ست نیست و چنان که گفتیم حـس و  شود و یک موضوع یا یک هدف ندارد، حافظ مبارز نستوهی است اما عرصۀ مبارزه اش سیانمی

امثال شاه شجاع از نیک یابد، از ظالم یا عادل گـذرا بودنـدو آن قـدر در    . حساسیت و شور و شخصیت اخالقی نیرومندي داشته است

فظ حـا . حافظ به دین و عرفان تعلق خاطر عمیقـی دارد «. و بدیها ماندگارتر و عمیق ترها  یجهان فکري حافظ نفوذ نداشتند که نیک

 متکلم و قرآن شناس عالی مقامی است همان طور که سلف متدین و حقایق شناس او سعدي از مؤذنان بد آواز به طنـز و طعـن یـاد   

 حـافظ از یـک سـویه   . دهـد مـی  دانسـت کـه رونـق مسـلمانی را بـر بـاد      می کرد و قرآن خواندن بید ردانه و بی اخالص را عملیمی

 حـافظ «:گویـد مـی  و از سـوي دیگـري  . »تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخـور «: ، یا»کردمهر چه کردم از دولت قرآن «:گویدمی

  )220همان، (» .دام تزویر مکن چون دگران قرآن را/خور ورندي کن و خوشباش ولیمی

رد که هم حـافظ و  توان با جسارت بیان کمی یابیم و مکتبش را مکتب رندي ومی با تأمل و تعمق در دیوان شیخ فضولی نیز او را رند

پذیرند چون رندي این دو عارف وارسته نه چیزي است که متشرعان از آن پرهیز دارنـد و  نمی هم فضولی غیر از رندي هیچ صفتی را

بلکـه  . نه آزادیخواهی به معنی جدید آن است که رها از هر قید و بند شرعی و اخالقی و اعتقادي باشد رندي آنان قول و فعل نیسـت 

الهـی  هـاي   از دیدگاه فضولی، رند کسی است که بهره مندي و برخورداري از نعمت. ز موجودبراي قرب به حقیقت وجود استانقطاع ا

امـري عـادي و   » شـّر «از نظر او جهان سراسر خیرونیکی اسـت و بـه بهتـرین اسـلوب نهـاده شـده،       . داندمی را عین حکمت و دانایی

 به همـین دلیـل رنـد   . در جهان همه چیز بر طبق نظام احسن نهاده شده است. آیندمی موهومی است که دراثر اعمال انسان ها پدید

و در طریق غریبان راه وجود، دامی نهاده، البته هر چـه  . حاشا که حکمت بار تعالی به ایجاد غیر مستحسن تجویز داده باشد: گویدمی

ه هر نیک و بد اختالف طبایع است در جهانی که پر از زیبـایی  آفریده است خوب است و هر قاعده که نهاده بهترین اسلوب، اما کنند

  .آن و روي آوردن به ریاضت عاقالنه نیستهاي  و نشاط است اعراض از نعمت

شود انسان از حرص و ظلم و بیداد متنفر و گریزان باشد و رند همان کامل می رندي عرفانی اکسیري است که اگر دست دهد موجب

  .شودمی یقت رهنمونو مکملی است که به حق

  تـا به فـتواي خـرد حرص بـه زنـدان کردم  سـالهـا پـیـروي مـذهـب رنـدان کــردم   

  1-319/حافظ                 

  . رنـــد از ره نــیـاز بـــه دارالـسالم رفــت  زاهــد غـرور داشـت سـالمت نـبـرد راه

  6-84/حافظ

  ن کیم بونه سودادیر، بو سودادن اوسانمـازمی؟سورو/ و شیدادیر، همیشه خلقه رسوادیر فضولی رند

  7-312/حافظ

  فضولی رند و شیداست و همیشه رسواي خلق است بپرسید که این چه سودایی است از این سودا کردن خسته نشد؟ : ترجمه

  ارغـوان ایـچـر؟می دنیاده بـس دئـیل می،  عقـبی ده کـوثر ایـسته مه سین رند میکده 

  4- 54/فضولی

  نوشد کافی نیست؟می ارغوانمی رند میکده در عقبی آب کوثر نخواهد مگر براي او که در دنیا: ترجمه

 داند که براي تحصیل آن خود را بـه آب و آتـش  می رندي به معنی عشق بوده و راه صعب و پر خطري دارد و حافظ رندي را فضیلتی

  : رندان میخانه دانسته استۀ رگزند و فضولی نیز باز یافتن راه عشق را موکول به ورود در جمی

  آخر بسوخت جانم در کسب این فضایل   /تحصیل عشق و رنـدي آسـان نمود اول

  2-307/حافظ
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  صهبا اتکین؟می نه ایـسه قویماز الین ده  /رند خاك اولسا دخی درد خم باده اولور

  6-232/فضولی

  دارد؟نمی صهبا برمی شود براي چه دست از دامنمی رند اگر خاك شود درد خم باده

توان نتیجه گرفت که رندي از دید عارفانی چون حافظ و فضولی ارزش و فضیلتی است که براي یافتن آن بایـد  می از آنچه گفته آمد

اولیـا اهللا  ۀ رساند که به تعبیر حافظ همـان مرتبـ  می را به چنان مقام واالیی) رند(تالش کرد و کوشید و صفتی است که صاحب خود 

  :است

  گویی ولی شناسان رفتند از این والیـت   /دهـد کسنمی رندان تشنـه لب را آبـی

  3-94/حافظ

در بطن این اصطالح مفهوم حریت و آزادگی و وارستگی نهفته است برخالف معناي ظاهري آن کـه چیـزي منفـور عرفـاي واقعـی و      

  . مترادف با ال ابالیگري و تبهکاري است

  وحدت وجود-4

نگی، یکتایی و یکی بودن و مراد از وجود، حقیقت وجود حق است و وحدت یعنی آنکه وجود واحد حقیقی اسـت و  وحدت یعنی یگا«

وجود اشیاء عبارت از تجلی حق به صورت اشیاء است و کثرات مراتب، امور اعتباري انـد و از غایـت تجـدد فـیض رحمـانی، تعنیـات       

  )782، 1370سجادي، (» .اکوان نمودي دارند

وجود بگونه کامل بصورت مشروح و منظم پیش از ابن عربی در فرهنـگ اسـالمی نبـوده اسـت و او درعـالم اسـالمی،        مذهب وحدت

قـول بـه وحـدت وجـود کـه اسـاس تعلـیم عرفـانی ابـن عربـی           . نخستین صوفی و عارفی است که به شرح و بسط آن پرداخته است

که آن هم خداست و عالم خود وجود مستقل حقیقی ندارد، وهـم و   است،مبنی بر این فکر است که وجود، حقیقتی است واحد و ازلی

تـوان بـه دو وجـود    نمـی  خیال صرف است و عالم چیزي نیست اال مظاهر گوناگون حقیقی واحد که همان  وجـود الهـی اسـت پـس    

ه بنگرند، خلـق اسـت و از   جداگانه یکی خالق و دیگري مخلوق قائل بود بلکه باید قائل به وجود واحدي بود که آن را چون از یک وج

  .وجهی دیگر حق است و بین آن دو وجه، تباین و تغایر  ذاتی نیست

 »فـیض اقـدس  «این حقیقت واحد که وجود حق است داراي یـک تجلـی ازلـی اسـت کـه ابـن عربـی آن را        الدین  محییة به عقید«

  )1387،289الهیجی،(» .داند از تجلی الهی در صور جمیع ممکناتمی خواند عبارتمی

ابن عربی به عنوان مؤسس مذهب وحدت وجود به شکل کاملش شناخته شده است، زیرا همه آنانی که پیش از او بودند توجیهـات و  

مـذهب وي  . وحدت وجود ارائه دادند و آنانی که پس از وي آمدند از وي متـأثر گشـته یـا از وي نقـل کردنـد     ة نظرات مختلفی دربار

  .هستی یکی استهستی آن است که همه ة دربار

  وحدت وجود در قرآن

توحید پایه گـذاري شـده اسـت قـرآن بنیـادش اصـاله الحـق و        ۀ مسئلسراسر آیات قرآن بحث در وحدت وجود حضرت حق تعالی و 

آیات فراوانی از کالم خدا بطور صریح به وحدانیت و یگـانگی  . باشدمی الوجود و توحید صرف است و همه شئون را بر آن اصل راهنما

اما احوال و شناسنامه حق تعالی سـوره توحیـد اسـت و در    . داوند اشاره دارند که ما در اینجا برخی از این آیات را ذکر خواهیم کردخ

سخنان زیادي مطرح شده است در فضیلت این سوره به قدري اخبار تکاثر دارد و تـا  ) ع(تفسیر آن از بزرگان اسالم و ائمه معصومین 

  . که از طریق فریقین وارد است معادل یک ثلث از قرآن است به حدي منتهی شده است

  بِسم اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحیم

 داهللاُ أح وقُل ه *دمَل* اهللاُ الص د وکُُف*م یولَدلَم یل لَم یکُن لَّه ودواً أح  

نماید نمی شود بر آن چیزي که قبول کثرتمی کلمۀ أحد از وحدت گرفته شده است مانند کلمه واحد با این تفاوت که أحد اطالق«

پذیردبنابراین معنی أحد میرساند تنّزه وي را از مشـارکت هـر چـه    نمی نه در خارج و نه در ذهن و به همین جهت است که شمارش

مجبـور و  معنی صمدیت خداوند میرسـاند کـه وي داراي اختیـار اسـت،     .داراي وجوب وجود و قدرت ذاّتیه و حکمت تامه باشد با وي

لهـذا در کـاخ وجـود و    .ماسوي خود از موجودات است همه نیازمند بـه او هسـتند  ة باشد و چون خداي تعالی بوجود آورندنمی مضطر
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شـود،یا  مـی  کند، مگر آنکه قصـدش بـه او منتهـی   نمی عالم آفرینش تنها او صمد است در هر حاجتی، هیچ چیز قصد چیز دیگري را

کنـد بـه صـفت ذات و صـفت     می و معذلک این دو آیه خداي تعالی را توصیف.ردد و مقضی المرام شودبواسطه او حاجتش برآورده گ

کند که عین ذات است و اهللاُ الصمد وي را به انتهـاء هـر چیـزي بـه سـوي او      می اهللاُ أحد وي را به صفت احدیت توصیف. فعل هر دو

و لَـم یکُـن لَـه     –اما لَم یلد و لَم یولَـد  . و لَم یولَد تفسیر است براي کلمه صمدباشدلَم یلد می نماید که آن از صفات فعلمی توصیف

کنند از خداي تعالی آنکه چیزي را بزایـد، بـدین طریـق کـه چیـزي از جـنس او ونفـس او از او        می کریمه نفیۀ کُفُواً أحد، این دو آی

تقاق که اراده شود همـانطور کـه نصـاري راجـع بـه مسـیح علیـه السـالم         مجزَّي و متصل گردد، به هر معنایی از معانی انفصال و اش

 معتقدند که او ابنُ اهللا است و همانطور که وثنیه و بت پرستان دربارة برخی از خدایانشان معتقدند که آنها أنباء اهللا هستند همچنـین 

ه هر معنـایی کـه از اشـتقاق اراده گـردد همـانطور کـه       کنند از خداوند که وي متولد از چیز دیگر و مشتق از او شده باشد، بمی نفی

خدایانشان معتقدند که در آنها کسی است که خدا و پدر خداست و کسی است که خداي زن است و مادر ة وثنیه و بت پرستان دربار

ذات او و چـه در  ۀ ناحی کنند که از براي وي کُفو و انباز و شریکی باشد، چه درمی و همچنین نفی.خدا، کسی که خداست و پسر خدا

  )263-3/259،ج1388حسینی طهرانی،). (که منظور از فعل، ایجاد و تدبیر بوده باشد(فعل او ۀ ناحی

 تاباند اصل همه اینها به خداوند بـر می جمیل که جمال الهی را بازاي  هوحدت وجود دنیا تجلی گاه خداوند است و آیینة بنابر بر عقید

وحدت است و ۀ اصل جمیع کثرات و تعنیات آفاقی وانفسی، نقط«. وجود یافته اند و هر چه هست از اوستهستی از او ۀ گردد هممی

وحـدت و کثـرت اسـت، آن    ۀ انسـانی کـه آینـ   ۀ اوست که به صورت همه منبسط شده و به شکل همه ظهور نموده و در نشـأه کاملـ  

حافظ شیرازي در غزلی بـه  الدین  خواجه شمس)50، 1387ی،الهیج(».حقیقت به صورت قلب انسانی ظهور یافته و مصور گشته است

  :عالی ترین شیوه به کیفیت و علّت تکثّر وجود به ماهیت و تکثّر ماهیت به وجود، و سبب ربط قدیم به حادث اشاره نموده است

  آفـاق بودة عشاق بودمهـرورزي تــو بـا مـا شـهرۀ پـیـش از اینـت بـیش ازین اندیش

  عشـاق بودۀ صـحبـت شـبهـا کـه در زلف توام بحث سرّ عشق و ذکر حـلقیــاد بـاد آن 

  برد و دینعشق ما در لطف طبع و خـوبی اخـالق بودمی حسـن مهرویان مجلس گرچه دل

  از دم صــبــح ازل تـــا آخـــر شـــام ابــــد دوستی و مهر بر یک عـهد و یک میثاق بود

  اشق چـه شـدما به او محتاج بودیم و او به مـا مشـتاق بودســایه مـعشـوق اگـر افـتاد بـر ع

  پیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا بر کشندمنظـر چـشـم مـرا ابروي جـانــان طاق بود

  تـسبیـح اگـر بـگسست معذورم بداردسـتـم انـدر ســاعد ساقی سیمین ساق بودۀ رشـتـ

  دگفـت بــر هر خوان که بنشتم خدا رزاق بوددر کار کراي  هبــر در شـاهـم گــدائـی نـکت

  در شـب قـدر ار صـبـوحی کرده ام عیبم مکنسر خوش آمد یار و جامی بر کـنار طاق بود

  شـعر حـافـظ در زمـان آدم انـدر بـاغ خـلددفـتـر نـسریـن و گـل رازیـنـت اوراق بود

  206/حافظ               

از وجود الیزال حضرت حق و پرتوي از نور احدیت هستند و بـدین طریـق حـافظ    اي  هموجودات سایۀ شاعر همۀ بر اساس این اندیش

جوید و عشق این بزرگترین موهبت الهی را روشـن تـرین   می داند و حق را در این مظاهرمی خداوندۀ همه موجودات را مظهر و نشان

  . داندمی دلیل وجود ذات اقدس او

داند که جـدایی  می زند و طالب و مطلوب را یکیمی وحدت وجود عرفا دامنة بر عقید همچنین فضولی در بیتی بسیار واضح و صریح

  :دنیوي استهاي  از این دو به خاطر حجاب تعلّقات و وابستگی

  توحـید حـق خـاطرنشـان ائیلـرۀ نشـان کـثرت اشیـاء دمـادم اهـل تقـلـیـده رموز نکتـ

  )17/2قصیده(                

  . کندمی توحید حق را خاطر نشانۀ پیوسته براي اهل تقلید، رموز نکتنشان کثرت اشیاء : ترجمه

  . داندمی تکثرات را نشانی از حقۀ کند و هممی شاعر در این بیت وجود حق را در کثرت اشیاء جستجو
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شوند می تصور داند که در آن عاشق و معشوق هر دو یکیمی عشقۀ و همچنین در این ابیات فضولی، وحدت را نهایت و برترین درج

  . وحدت وجود در عرفان استۀ و این همان اندیش

کیـم مشخـص اولمـازاول وادیده سلطاندان گـدا ائیلـه مــز خـــلوت سـراي سـر        وادي وحـدت، حــقیقـتده مقـام عــشق دیـر 

م اوال ثـابــت،  کی    عـاشـقی معشوقدان، معشوقی عاشقدان جدا عشق کلکی چکدي خـط، حرف وجود عاشقه   وحدت محـرمی

  حــق اثـباتــین ده نـفـی ماعـدا 

  6و4و3-1/فضولی  

  . وادي وحدت در حقیقت مقام عشق است که در آن وادي گدا از سلطان مشخص و متمایز نگردد: ترجمه

  . کندنمی محرم خلوت سراي سرّ وحدت عاشق را از معشوق و معشوق را از عاشق جدا

  . ن کشید تا با نفی ماعدا وجود حق اثبات شودقلم عشق بر حرف وجود عاشق خط بطال

هم موالنا محمد فضولی و هم خواجه حافظ مکرراً در اشعار خود به یگانگی خداوند و قدرت لـم یـزال او اعتـراف نمـوده و بـه همـان       

هـر دو شـاعر بـه وحـدانیت      صفاتی که در قرآن مجید و کالم خدا، آمده  قادر یکتا را توصیف نموده اند و این نشان از ایمان و اعتقاد

 ي حافظ و فضولی را منابع اسالمی و در نهایت کـالم مقـدس الهـی تشـکیل    ها هگیرد، اساس و منبع مهم اندیشمی خداوند سرچشمه

و سایر انبیاء و اولیا پرداخته و درصدر آنـان بـه ثنـا و حمـد پروردگـار      ) ص(دهند فضولی در چندین غزل به ستایش پیامبر اکرم می

برخاسته است و نیز حافظ شیرازي بارها به ناتوانی و عجز انسان در درك عظمت خدا و اسرار حکمت الهی اذعان کرده اسـت و  جهان 

قرآن بر ذهـن و ربـان حـافظ تـأثیر     ة کند هیچ کتابی به اندازمی به وقایعی که از زبان خدا در قرآن آمده در البالي اشعار خود اشاره

گوشه و کنارها و سایه روشنهاي پیـدا و پنهـان لفظـی و معنـوي     ۀ از شدت انس با قرآن در واقع به همتوان گفت می نداشته است و

  . اندیشد که به ابیات خویشمی قرآن، گویی حضوري دارد یعنی چنان به آیات قران

  اي وجـود کـاملیـن اسرار حـکمت مصدري            مصـدر ذاتیـن اوالن اشیـاء صفاتیـن مظـهري

  صفحـه افـالکی نقش ائتمیش خطوط اختري  هر حکمتین سن سن کی کلک قدرتین   مظهري

  )2و1-291/فضولی(              

مظهر هر حکمت تویی کـه  .اي که وجود کامل تو مصدرسرار حکمت است واي کسی که مصدر ذاتش مظهر صفات اشیاء است:ترجمه

  . قلم قدرتت خطوط اختري را بر صفحه افالك منقش کرده است

کُلَـهایـام االشـیـاء مـُکلنــــه ابــتــدا ســنــه مـتــصـورنـه انتـها  ـــن أحـــاطَ ع  

  )1-2/فضولی(

  . اي کسی که علم تو بر همه اشیاء احاطه دارد، نه براي تو ابتدا و آغاز متصور است و نه انتها و پایانی:ترجمه

  نـعـنـه امـواج پیــدا، قـعـر ناپیدازهی ذاتین نهان اول نـهــان دان ما سواپیدابــحــار صـ

  بلند و پست عالم شاهد فیض وجودون دور          دئیل بیهوده اولماق، یوخ ایکن ارض وسما پیدا

  )2و1-3/فضولی(                

اسـت و  احسن بر تو ذاتت پنهان است و ما سوا از آن وجود پنهان آشکار شده است و در دریاي آفرینش تو امواج قابل رویـت  : ترجمه

  . ژرف آن دیدنی نیست

  . بلندي و پستی عالم شاهد فیض وجود توست و بودن آسمان وزمین بیهوده و بی دلیل نیست

  منـهـی معـرفتـی حـال دیــلـه لــه دائـم قـیلیـر اهـل حـقه اسـرار حـقیقت انـها 

  )5-4/فضولی(                

  . کندمی همواره اسرار حقیقت را بر اهل حق آشکارخبر دهنده از معرفت و شناساندن تو با حال دل : ترجمه

  نـشـــان تـا نـظر تـوانـی کـرد غبـار ره بـ  جـمـال یـار نـدارد نـقـاب و پــرده ولـی 

  چو شمع خـنده زنـان ترك سر توانی کـرد  دال زنــور هـدایـت گــر آگــهـی یـابــی

  )10و7-144/ظحاف(              
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  فیض فطرت دن غرض سن سن طفیل کائنات   مظـهر آثــار قــدرت دیــر وجـود کاملین 

  )5-30/فضولی(                

  .غرض از فیض فطرت تویی که طفیلِ کائنات هستی. وجود کاملِ تو مظهر آثار قدرت است:ترجمه

  هـر کــس حــکایتـی بتـصـور چـرا کننـد   کشـدنمی معـشوق چـون نقـاب زرخ در

  )3-196/حافظ(                

  زهدستیزي و مبارزه با ریاکاري-5

باید از رنگ تعلق آزاد بود  وبه خاطر وصول به حق ) عرفان(زهد یکی از مقامات است که سالک باید آن را طی کند زیرا در تصوف «.

دیان خـالی بـودن   زهد کامل است که خاص منتهیان است چـه زهـد مبتـ   ۀ از جهان و هر چه در او هست گذشت و هر چه در مرحل

دست و دل از مال و محبت دنیاست و زهد متوسطان ترك لذات نفس است و زهد و اصالن چار تکبیر زدن است یکسره بر هـر چـه   

زهد نخواستن چیـزي و تـرك آن، اعـراض از    «: در فرهنگ اصطالحات ابن عربی آمده است)241، 1364رجایی بخارایی،.(»که هست

ی اعتنایی به دنیا، پرهیزگاري، پارسایی و دراصطالح اهل حقیقت عبارت است از دشمنی با دنیا و اعراض دنیا و به عبادت پرداختن، ب

  )410، 1384سعیدي،.(»ترك آسایش دنیا براي رسیدن به آسایش آخرت: از آن و گفته اند

او . زاهدانـه اش، متوقـع اسـت   رسد که زاهد تمام زهدش رابه خاطر جزاي خیري ست که خداوند در مقابل اعمـال  می چنین به نظر

پردازد ولی همۀ این ها را براي رسیدن به جزاي نیکـی بـه نـام    می گیرد، حتی در راه مطلوب به جهاد و قتالمی خواند، روزهمی نماز

  .دهدمی بهشت انجام

د چون زهدي که صـوفیه در  خواجه حافظ و شیخ محمد فضولی غالباً در غزلیات عرفانی خود به زهد ریایی و زهد فروشی اشاره دارن

  . پیش گرفته اند همواره عرفان را از مسیر اسالمی خود منحرف ساخته و اصول رهبانی غیر مسلمین را توجیه کرده است

  پشمینه بینـداز و برو ۀ حـافظ این خـرق  آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت 

  8-407/حافظ                

  مگـر زمـستـی زهـد و ریـا به هـوش آمد   افظ رود حـمی زخـانـقـاه بـه مـیـخـانـه

  8-175/حافظ                

، »امـام شـهر  » «فقیـر «، »شـیخ «، »واعـظ «مشهور و منفور و دوست نداشتنی شعر حافظ است که بـه صـورت   هاي  زاهد از شخصیت

و  هـا  هنقاههـا و زیارتگـا  کنایـه از مسـاجد و خا  (شـود و اهـل مدرسـه و صـومعه     مـی  نیز از او یـاد » قاضی«، »مفتی«، »ملک الحاج«

از لحاظ قشري گري و ظاهر پرستی و خرقه پوشی و بعضی صـفات دیگـر، بـا شخصـیت منفـی در      . و مجلس وعظ است) ریاضتگاهها

شعر حافظ همسان و همدرد است و آن همانا صوفی است که او نیز پشمینه پوش، تندخو و بري از عشق و بی بهره از معرفـت اسـت   

حافظ در مقابل این دو چهرة منفی یک چهره از انسان کامل در دیوان خود ارائه داده است که اهـل عشـق و   . ه استو دامگاه او خانقا

دربارة زاهد این نکته را باید گفت که عیب او در پارسایی اش نیست، چه حافظ هم پارسـایی  . خرابات یا دیرمغان است و رند نام دارد

آري مراد حافظ از زاهد، مـؤمن یـا پارسـاي پاکـدل نیسـت،      . یا از آن بدتر در پارسانمایی اوست را دوست دارد، بلکه در ناپارسایی او،

. بلکه موجودي است که نه اهل عشق است، نه اهل علم، نه اهل ایمان، زهـد فـروش و جلـوه فـروش و دیـن بـه دنیـا فـروش اسـت         

. »هیچش هنر نبـود و خبـر نیـز هـم نداشـت     «ماء که موجودي است خودبین و حق ناشناس و تزویرگر و ظاهر در پست و شبیه العل

ب یمحتسب و اربوالفضول وعْْ-2. خودبین و مغرور و بیدرد است-1.توان یافت از این قرار استمی صفاتی که در شعر حافظ براي زاهد

بـی  -5و مقـام اسـت    دوستدار جاه-4. ریاکار و جلوه فروش و سست ایمان است-4عابد نما و صومعه نشین است -3. گیر رندان است

، 1384خرمشـاهی، .(و سرانجام اهل حق و حقیقت نیست-8اهل عشق نیست -7طمع به نعیم بهشت دارد -6وفا وسست پیمان است 

کنـد  می فضولی نیز همواره زاهدان ریاکار و زهد فروش را مورد هجوم و سرزنش قرار داده و در سر تا سر اشعارش از آنان انتقاد)258

  .کندمی نوان تزویرگر و دغلکار معرفیو هم چنین به ع

  . عشق عیبینی بیلیبسن هنر اي زاهد خودبینهنرین عیب دیر اما دئدیگین عیب هنر دیر

  4-91/فضولی                
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  . گویی هنر استمی اي زاهد خودبین، هنر تو عیب است اما آنچه را عیباي  هعیب عشق را هنر فهمید: ترجمه

زننـد و مـا را از گرفتـاري در دام    مـی  لی بذله گو و حافظ عیب گو، زاهدان ریایی و صوفیان تزویرگر را حدطنز فضوۀ با امداد از تازیان

  . کنندمی کنند و کُمیت آنها را در راه پر خون عشق لنگ و ناتوان معرفیمی آنها انذار

  توتما زهـادین مخالف پندینی پیمانه تـوت   میخانه تـوتۀ اي اسیر دام غم بیر گوش

  1-27/فضولی                

  . پند مخالف زاهدان در درنیاب بلکه پیمانه را بگیر. اي اسیر دام غم یک گوشه میخانه را بگیر و ماوي خودکن:ترجمه

  نـه بیـلـیـرلـر روش اهل خـرد، نـادان الر؟  سورما زهاده فضولی، ره و رسمین عشقین

  7-53/فضولی                

  دانند؟می هاد نپرس، نادانان روش اهل خرد را چهفضولی راه و رسم عشق را از ز: ترجمه

  . غمزه گورنمه ییب گوزه قان الر ایچر مـدام، زاهد کیمی کی باده نی ائل دن نهان ایچـر

  5-54/فضولی                

  . نوشدمی نوشد مثل زاهد که پنهانی و دور از چشم مردم بادهمی غمزه به چشم دیده نشده و مدام خونها: ترجمه

    ذتین دن بی خـبر دیر زاهد غـافل، محـبت ل

  . فضولی، عشق ذوقون، ذوق عشقی وار اوالن دان سور

  7-69/فضولی                

  . زاهد غافل از لذت محبت بی خبر است اي فضولی ذوق عشق را از کسانی که ذوق عشق دارند بپرس: ترجمه

  زهـــد ریـایــیکـه در تــابــم از دســت   فروشند می مــی صـــــوفی افـکـن کـجا

  7-492/حافظ                

  بـا طـبـیب نــامحـرم حـال درد پـنـهـانـی  پیــش زاهـد از رندي دم مزن که نتوان گفت

  9-473/حافظ                

  کنندمی روند آن کار دیگرمی کنندچون به خلوتمی واعظان کاین جلوه در محراب و منبر

  کنند می تو به فـرمایان چـرا خـود توبـه کمترمشـــکلی دارم ز دانــشمـند مجلس بازپـرس  

  کنندمی دارنـــد روز داوریکاین همـه قـلب و دغـل درکـار داورنمی گـــویـا بـــاور

  1،2،3-199/حافظ                

  چــرا که تو وعده کردي و او به جا آورد  مـرید پـیـر مـغـانـم زمـن مـرنـج اي شـیـخ

  7-45/حافظ  

یکی از مهمتـرین  .»ه جهت خودنمایی انجام شود و خالصانه نباشد و نیت خاصی در آن راهی نداشته باشد ریاستهر فعلی ک«گویند 

موضوعی که در شعر حافظ مطرح است مبارزه با ریاکاري و ظاهر سازي است به خصوص ظاهرسازي زاهدان ریاکار را با لحنی گزنده 

آورد و مـی  حافظ ریا را در غزلّیـات خـود بـه کـرّات    . »کندمی زد و مشت آنان را بازخیمی گیرد با آنان به ستیز برمی بی باد نیشخند

  .جوید و حاضر است که به فرض هر گناه غیر شرعی را مرتکب شود ولی گرفتار یا نگرددمی سخت از آن بیزاري

دو نهاد مقدس بـه تحریـف و   . کردمی گواینکه فساد سیاسی هم بیداد -در عصر حافظ دو فساد اجتماعی از فسادهاي دیگر بارزتر بود

آتش زهد ریا «: دید کهمی به عیان. آیدمی شریعت و طریقت و پیداست که در این میانه چه بر سر حقیقت: انحراف کشیده شده بود

  .»خرمن دین خواهد سوخت

  :گفتمی می دید که نقد صوفی، همه صافی بغیش نیست و

  ه وعظ بی عمالن واجب است نشنیدنعنان به مکیده خواهیم تافت زین مجلس ک

  393/7/حافظ                

  :کردمی و گاه از کوتاهی دست خود به طنز یاد
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  ماللـت عـلـما هـم زعلم بی عمل است  نه من بی زعملی در جهان ملولـم و بس 

  3-45/حافظ                

و کـاري تـرین    –اندیشه و هـوش و هنـر   شناسد و همه عمر و می حافظ یک دشمن را از میان همه دشمنان خود بیشتر به رسمیت

 کند و آن هم خورة ریا است که علم و عمل و فضل و هنر و فرد و جامعه را بـه تبـاهی  می سالح خود یعنی طنز را وقف مبارزه با آن

  . کشاندمی

کاري بـا خیـر و شـر و    . طبعاً کسی که به ماوراي نیک و بد رفته باشد. هیچ طنز پرداز راستین نیست که حامی حق و حقیقت نباشد

اخالق و بی اخالقی ندارد اما انتقادهاي طنزآمیز حافظ همه اخالقی و مربوط به اخالقیات است و بی آن که ناصح یا محتسـب باشـد،   

یعنی اگر هنـر قالبـی   . توان از زهد ریایی بد گفتنمی بی نظر به تهذیب و اصالح نیست فقط وقتی که تمام زهدها ریایی باشد دیگر

رسد امـا  نمی ماند و منادي و مدافع این هنر صدایش به هیچ گوشمی سر جهان را گرفته باشد دیگر هنر حقیقی غریب و مجهولسرا

 آمده، امیدوار بوده و مبارزة خود را مثمـر و معنـی دار  می شده و نیز در آینده هم پدیدمی پارسا پیداهاي  بیدار و منشهاي  چون دل

  )1384،220خرمشاهی،. (شمرده استمی

  بهتـر زطـاعـتی کـه به روي و ریـا کنند   ـه صد گناه ز اغیار در حـجاب کخـور  یمـ

  8-196/حافظ                

  حـافظ ایـن  خرقۀ پشمینه  بینداز و برو    آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت

  8-407/حافظ                

  س مـسلمـان نشودتـاریـا ورزد و سـالو  گـرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود

  1-227/حافظ                

  از گـرانــان جـهان رطل گران ما رابس   مـن وهــم صـحبـتـی اهـل ریـا دورم باد

  2-268/حافظ                

فضولی نیز ریا را بزرگترین آفت اعمال و مانع طریق سلوك دانسته و مثل حافظ حاضر است هر گنـاه غیـر شـرعی همچـون شـراب       

  .ولی در بند ریا گرفتار نشود خواري را مرتکب شود

کننـد و دنیاسرپرسـتی   می ساو در کنار طعن شاهان، واعظان و زاهدان ریاکار را نیز که با فریب دادن مردم بی اطالع، انبان خود را پر

دي اسـت کـه   سرتاسر اشعار او مشحون از انتقـادات تنـ  «. خود را زیر نقاب شرع پنهان داشته اند از طعنۀ  خود محروم نگذاشته است

گیرد و شاعر با بی اعتناشان دادن خـود  می این انتقادات او گاه رنگ طنز به خود. نسبت به این شرع پیشگان دروغین ابراز کرده است

  )54، 1380مشرف،(» .کندمی به واجبات و متنکرات، به مفتیان زورگو و زاهدان و دغلکار دهن کجی

  . ؟خوش اول کیم رند میخانه، ایچیب جام شراب اوینارریائی زاهد خشکون، سماعین دن نولور حاصل

  5-88/فضولی                

  گلفامه دیر؟ می اي فضوي، بولمادیم رنگ و ریادن بیرصفا             نوالکیم میلیم بورنگ ایله،

  7- 77/فضولی

  .گلفام استمیشود که میل و رغبت من از این رنگ به سويمی اي فضولی از رنگ و ریا صفایی ندیدم چه: ترجمه

  انسان کامل-6

پس از حـالّج، بـا   . نخستین کسی که از انسانی که مراتب کمال را پیموده و مظهر کامل صفات عالی شده است، نام برده، حالّج است

ان پس از او ابن عربی نخستین کسی اسـت کـه در عرفـ   . خود به کار بردۀ را براي انسان نمون» الکامل التمام«یزید بسطامی اصطالح 

االنسـان  «عزیزالدین نسـفی کتـاب   «را در آثار خود از جمله فتوحات وفصوص به کار برد، سپس » االنسان الکامل«اسالمی، اصطالح 

 »االنسـان الکامـل  «به زبان عربی را نگاشـتند ابـن عربـی کـه از     » االنسان الکامل«به زبان فارسی و عبدالکریم جیلی  کتاب » الکامل

 خوانـد و کامـل تـرین صـورتی    می برد آن را نایب الحق در زمین و  معلّم الملک در آسمانمی اسم»ان الحقیقیاالنس«گاهی با عنوان 

  .جامع صفات الهی استۀ از نظر او، انسان کامل صورت کامل حق و آیین. داند که آفریده شده استمی
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ر که در عالم سایر اسما را مظهري موجـود اسـت،   تحقق انسان کامل در عالم واجب است که متحقّق به اسم اعظم است و همان طو«

پس باید اسم اعظم را نیز مظهري موجود باشد و آن مظهر، انسان کامل است و مصداق  آن، حقیقت محمدي یا کلمه و نور محمـدي  

دیت، پـیش از  موجود نخستین، مبدأ ظهور عالم و به عبارتی دیگر، اولین تعینی اسـت کـه در ذات احـ   ، است که اولین حقیقت ظاهر

  )61، 1387الهیجی،(» .تعینی با آن تعین  یافته است

در آثار عارفان شهیر، هـدف نهـایی از   . دهدمی اساسی را تشکیلۀ در هر جهانبینی، هستی و وجود انسان و نگرش او به جهان، مسئل

هـاي   ق روانی و کالمی در ابعاد شخصـیت داستان ها و تمثیالت شیرین و موشکافیهاي دقیۀ مباحث عرفانی و ارائۀ طرح و تحلیل هم

 منجـر » انسـان الهـی  «مورد نظر، تبیین و توجیه صفات ارزشمند انسان کامل و رهنمونی بـه مکتـب عشـق اسـت کـه بـه شـناخت        

وسیع انسان کامل است که همانا غایت ۀ آفرینش چون کالبدي عظیم است که بدون روح، اعتباري ندارد، روح این پهنۀ عرص.شودمی

برزخ میان عالم وجود و حضرت حق و یا جامع خلق در حق است از این  رو حق تعالی بـه او مقـام خالفـت    ، انسان«. ینش اوستآفر

» .از ایـن خالفـت دارد ولـی خالفـت حقیقـی از آن انسـان کامـل اسـت        اي  هخود بخشید به این معنی که هر فـردي از انسـان، بهـر   

والنا فضولی همواره در البالي اشعار خود، انسان را به سوي کمال و دوري از پلیـدیها  هم خواجه حافظ و هم م)  787، 1381زمانی،(

دنیا سپرده انـد و  ۀ دنیوي را بی ارزش جلوه داده اند و کسانی را که دل به جیفهاي  و زرق و ریا دعوت کرده اند و تعلّقات و وابستگی

نفـس و  ۀ ند، خوار و فرومایه شمرده اند و وارستگی و رستگاري را در تزکیاین وابستگی خود و دین خود را به دنیا فروخته اۀ در نتیج

تربیت روح و سیر راه کمال که راه الی اهللا است و به معبود و معشوق لم یزلی منتهی است، دانسته انـد و هـر دو شـاعر در برداشـتن     

شمرند و در ایـن راه نیـاز   می انده و صاحب کمال است الزماولین قدم در این راه، پیروي و تبعیت از انسانی که این راه را به اتمام رس

امـا در طریقـت حـافظ وبـه تبـع وي      . داننـد مـی  بشر را به رهنمودهاي این انسان صاحب کمال که همان انسان کامل است ضروري

  . است» پیر«فضولی این انسان کامل نام مشخصی دارد و آن 

ة قطـب دایـر  ، پیـر در تصـوف  «. نهـد می اقشار هم عصر خود ترجیح و برتريۀ هممقدس ترین شخصیت مورد نظر حافظ که او را به 

. »از این رو دسـتور او بـی چـون و چـرا در هـر بـاب مطـاع و متبـع        . امکان ومتصدي تربیت و تهذیب سالک و ایصال او به حق است

  )88، 1364رجایی بخارایی،(

شود و باید به این مسـئله اشـاره کـرد کـه     نمی مدد آن به حق واصلبرخی دیگر گویند به معنی پیشوا و رهبري است که سالک بی 

اهل  طریقت را اعتقاد بر این است که بی وجود واسطه، توفیق در سلوك میسر نیست و مبتدیان را بدون هدایت پیري، منتهاي راه «

  . )236، 1370مرتضوي،.(»و نشیب و فراز طریقت پیمودنی نه

پیرو راهنما مدنظر حافظ بوده و هم فضولی توجه ویژه به آن داشته است عبارت از این است که اوالً  مهمترین نکاتی که در مورد این

دانش و بینش پیر براي سالک بسان چراغی در تاریکی است و وجود او ضروري و بایسته است و ثانیـاً سـالک و رهـرو بـراي نجـات و      

  . کلیه امور را به او واگذار کندر پیروي کند و رستگاري و وصول به حق باید بی چون و چرا از او امر پی

  که من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد  بـه کـوي عـشـق مـنه بـی دلیـل راه قدم 

  6-168/حافظ                

  اي فضولی منزل مقصوده یئتسم نه عجـب؟خـدمت پیــر مغان ارشادي رهبر دیـر منه

  8-276/فضولی 

        . خدمت پیرمغان راهبر من استهاي  قصود برسم عجیب نیست ارشاداي فضولی اگر بی منزل م: ترجمه

پیمودن راه پر فراز و نشیب عشق و رسیدن به سر منزل مقصود، بدون چنگ زدن به استاد و پیر و مرشد و راهبر الهی میسر نخواهـد  

  .بود

  عیب کند شبــان وادي ایــمـن گهـی رســد به مراد      کــه چند ســال بــه جان خدمت ش

  6-188/حافظ                

جز سر نهادن برآستان پیر ندارد اي  هدر مسلک حافظ اگر انسان بخواهد به وصال حق  الحقایق یعنی ذات اقدس الهی نایل گردد چار

  . و پیروي بی چون و چراي اوامر و فرامین او در هر موقعیتی الزم است
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  ک بی خبر نبود زراه و رسم منزلهاسجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید  که سالمی به

  4-1/حافظ                

  : و نیز فضولی در بیتی مشابه به این نکته اذعان دارد

  بـوطریـق ایـله ضـاللتدن اوزون ایله رهـا   اي فضولی ره شرعینی توت اول راهبرین 

  7-4/فضولی                 

  را از ضاللت و گمراهی رها کناي فضولی ره شرعی آن راهبر را بگیر و به این طریق خودت : ترجمه

  پـیـرمـاهـر چـه کـنـد عـیـن عنایت باشـد  پـیـر مغانم که زجـهلم برهـاندة بـنـد

  6-158/حافظ                

  قویماناقص بیرنئجه جام ایله قیل کامل منـی   پیـردیر اي  هذوق نقصانی بیرآفـت دیرمن

  7-315/فضولی                

  . من آفتی است مرا با این نقص وامگذار و با چند جامی مرا کامل نما اي پیر دیر نقصان ذوق براي: ترجمه

گوید فرصـت خبـث و خودنمـایی را از آنـان     می پیر همیشه از ریا و تظاهر عارف نمایان منزجر است و همواره در مذمت آن ها سخن

خواند و پیوسـته مراقـب فکـر خـام و     می نیزپیر و مراد نه تنها نجات دهنده و راهنماي سالک است بلکه فکر سالک را . کندمی سلب

 پاسخ سواالت حـافظ  را . هر دم با پیر حافظ است» پیرمغان«در اینبررسی . درون متالطم اوست که از صراط مستقیم منحرف نگردد

ر حافظ از پیـر  کندبا تعمیم بیشتر منظومی کند، حافظ را از جهل و غرور خانقاه به علم و معرفت حقیقی هدایتمی دهد رازپوشیمی

اصوالً هر گونه محرکی است که در تهذیب دل عارف و دور کردن او از ریا و نفاق و تشویق او به مستی و عشق و استغراق در محبـت  

  ) 283-284، 1370مرتضوي،(»دوست مؤثر باشد

نکته با نظـر ایشـان مـوافقیم ولـی     به اعتقاد دکتر مرتضوي هیچ شخص معینی از هم عصران حافظ پیر او نبوده است و ما نیز در این 

  )ع(مانــــــد کــــــه اعتــــــراف کنــــــیم حــــــافظ پیــــــر خــــــود را معصــــــوم   نمــــــی راهــــــی جــــــز ایــــــن

  : می دانسته است

  رهت شود همت شحنه نجـفۀ حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق  بدرق

  9-296/حافظ                

  :کندمی ز بزرگان و اولیاءیادبینم که حافظ در مواردي به عنوان مصادیق نجات و فالح انسان امی و

  ورنـه طـوفــان حوادث ببرد و بنیـادت   حافظ از دسـت مـده دولـت این کشتی نوح 

  7-18/حافظ                

  روم و هـمـرهـان سـوارانـنـد می پیـاده  تو دست گیر شو اي خضر پی خجسته کـه من

  7-195/حافظ                

  اي خضر پی خجـسته مدد کن به هـمتـم  ف دریـا و کـوه و دره و مـن خـسـتـه و ضعیـ

  7-313/حافظ                

دارد و بارهـا بـه   مـی  فضولی نیز هم چون حافظ به وضوح پیرو پیر طریقت رسالت و امامت بودنش را در جاي جاي اشـعارش اعـالن  

ــرم  ــامبر اکـــــــــ ــویژه پیـــــــــ ــومین بـــــــــ ــتایش معصـــــــــ ــی) ص(ســـــــــ ــرت علـــــــــ   ) ع(و حضـــــــــ

 کشـاند و بـه سـر منـزل مقصـود     مـی  بر روحانی است که سالک را به سـوي قبلـه کمـال   ره، می پردازد از نظر فضولی پیر یا مر شد

کنند و انسان کامل یک موجـود خیـالی   می رساند پیران همان اولیاي حقّند که با عنایت و توفیق الهی سالک را به حقیقت و اصلمی

ۀ انسـان کامـل، بـا همـ    . ت و داراي وجـود عینـی  و رویایی و یک مفهوم مجرّد ذهنی و انتزاعی نیست بلکه یک واقعیت خـارجی اسـ  

  . تواند در جهان خارج تحقق  و بارها نیز تحقق یافته استمی دشواریها

  اولدو  محو ئویله کی خورشید شعاعینداسهـا  چیخدي بیرگون کی ضیاسینداتمامی رسل

  بهـــاکیدگیل ایکی جـهان حاصلی اول دره   اولـدو بازار جـهان رونقی بیـر در یـتیــم 
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  حـقـه اسـرار حـقــیـقت انهــا منهــی مـعـرفتی حـال دیلی لــه دائـیــم    قیـلیـر اهـل

  بـو طــریق ایلـه ضاللتـدن ئـوزون ایله رهــا  اي فضولی ره شرعینی توت اول راهـبرین 

  2،3،5،7-4/فضولی                                                                        

  .خورشیدي طلوع کرد که در نور چهرة او تمامی انبیاء محو شدند چون ستارگانی که در شعاع خورشید محو شوند: ترجمه

  .شودنمی یک در یتیم رونق بازار جهان شد که حاصل دو جهان بهاي این در یتیم

  کندمی رمعرفتش دائم به حال دل اسرار حقیقت را بر اهل حق فاش و آشکاة خبر دهند

  .اي فضولی راه شرعی آن راهبر را بگیر و بدین طریق خود را از ضاللت و گمراهی رها کن

به بارگاه حق و حقیقت است و این تقرب موجب شـده اسـت    ها هتمام نماي صفات الهی است و مقرب ترین پدیدۀ انسان کامل، آیین

مبارزه با نفس و دست کشیدن از تعلقات دنیوي، نویـد بخـش ملکتـی    . واال، میان حق و خلق ایفاي وظیفه نمایدۀ که به عنوان واسط

ۀ انسان کامل همواره از جسمانیات آزاد است، از دنیـا و مافیهـا رسـته اسـت و در سـای     . براي آنان است که هیچ گاه رنگ زوال  نبیند

وب خـود فنـا نمـوده اسـت و کـامالً      نفس خویش، به منبع فیض ازلی پیوسته است و وجود خویش را در وجود محبـ ۀ تصفیه و تزکی

گـردد و نـه   می همین اطاعت مطلق و بی قید و شرط از خداوند، جانشان نه به کاستی و کمی دچارۀ به واسط. مطیع مشیت خداست

ق مقام انسان کامـل، برتـرین مقـام خلـ    . اندیشاندمی گراید و آنان را در حالت خواب و بیداري به معشوق و حقیقت کلمی به تاریکی

  . توان آب دریایی را در ظرفی محدود جاي دادنمی است که دیگر خالیق را قدرت درك رتبه و مقام نیست زیرا

  )18-10/م-م.(پس سخـن کـوتاه بـاید والسـالم       درنـیابدحـال پخـته هـیـچ خـام

زیبـاترین و  . سـاید مـی  ر خاك ارادت دوستآورد و هر صبح و شام، جبین بمی انسان آگاه با ذوق و شوق تمام به درگاه احدیت روي

فضـولی و حـافظ   . مبتنی بر عشق است که مرکز توجه هر دو شـاعر اسـت  اي  هکه بین انسان و خدا وجود دارد رابطاي  هواالترین رابط

زنـد  مـی  رقـم  زند و گواراترین تجربیات انسانی را براي اومی مقدس است که عاشق و معشوق را به هم گرهۀ معتقدند این عشق رابط

است بدیهی است کـه عـالی تـرین نـوع شـیفتگی، دل      ها  یزیبایی است و از آن جا که خداوند خالق تمام زیبایۀ انسان طبیعتاً شیفت

عشـق  . عشـق لبـاس هسـتی پوشـیده  اسـت     ۀ بستن به ذات جمیل الهی باشد، زیرا که عشق مبناي آمرزش اسـت و انسـان در سـای   

کمال و جمـال  ۀ شود عاشق شیفتمی کند و او را به سمت یکتاپرستی، رهنمونمی انسان را هموارترحقیقی، میسر عبودیت و بندگی 

  . محبوب و معشوق است و چه معشوقی واالتر از حضرت دوست که منبع جمیع کماالت و جمال است

  رخ تـو در نظـر من چـنین خوشش آراست   مرا به کار جــهان هـرگـز التـفـات نبـود

  5-22/فظ حا                

  روزن آچ، هردم هوادن موج اوران دریایه باخ   چاك ایله گور دل اضطرابین عشق دن می سینه

  5-45/فضولی 

    .سینه ام را چاك کن واز عشق اضطراب دل را ببین از هوا روزنی ایجاد کن و دریاي مواج سینه ام را مشاهده کن: ترجمه

      

کند و سـر تسـلیم   می را به این وسیله، اوج خلوص عبودیت خود را به درگاه  حق ابرازرضامندي عاشق است زی، عشقۀ باالترین مرتب

داند این می »فنافی اهللا«فضولی مانند سایر عارفان بزرگ اسالم کمال را در رسیدن به مرحله و مقام . آوردمی بر آستان معشوق فرود

رسد منظور از عرفان عملی همین است به عبـارت  می ختلف بداناست که سالک پس از پیمودن منازل و وادیهاي ماي  هآخرین مرحل

یعنـی منـزل   . نهنـد مـی  نـام » یقظـه «دیگر، حاالت و مقامات انسان است در سیر به سوي حق  از اولین منزل که عرفا آن  را منـزل  

انسـان کامـل از نظـر    ۀ این مرحلـ  کنند ومی »توحید«است و آنها آن را تعبیر به » وصول به حق«بیداري، تا به آخر منزل، که منزل 

اندیشـد و  مـی  فضولی همواره براي رسیدن به کمـال . شودنمی عرفاست یعنی از نظر عارف، توحید حقیقی جز با وصول به حق واصل

  . داندمی آنۀ براي رسیدن به کمال و وصول به حق عشق را الزم

  کـمال ایـلـرمنـی بــوفضیـلت داخل اهـل   اي فضولی قیلمازام ترك طریق عشق کیم 

  7-317/فضولی              
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  . کنم این فضیلت مرا داخل اهل کمال خواهد نمودنمی اي فضولی طریق عشق را ترك: ترجمه

  سیالب سرشک ایله خوشام، عشق یولون دا    خاشـاك تعـلّـق قـوپـاریر رهـگـذریـم دن 

  4-202/فضولی                

  . را از رهگذرم پاك خواهد کردها  یچرا که این اشک ها غبار تعلقات و دل بستگدر راه عشق به سیالب سرشک دل خوشم :ترجمه

        یــارب هــدایـت ایـلـه طـریـق منـا منـه  حـبس هـواده قـویما فـضولی صفت اسیر 

  8-271/فضولی         

  .فضولی را اسیر صفت در بند و حبس هوا نگاه ندار یا رب مرا به طریق منا هدایت کن: ترجمه

  . انگیزاندمی افظ هم خود و هم دیگران را در قدم برداشتن در این راه کمال برو ح

  تا راهرو نباشی کی راهبر شوي     اي بیخبر بکوش که صاحب خبر شوي

  تا کیمیاي عشق بیابی وزرشوي    دست از من وجود چو مردان ره بشوي

  زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوي     وجه خدا اگر شورت منظرنظر

  )8-3-1-487/حافظ(              

  جبر و اختیار -7

در لغت به معنی اختیار دادن و واگذاردن کار به کسی است و در اصطالح فلسفه، این است که آدمی در افعال ارادي ) تفویض(اختیار 

  . اوستة خود اختیار تام دارد و هر امري مخلوق قدرت و اراد

شکسته را بستن، فقیري را توانگر ساختن یا نیکو حال کردن کسی و یا کسی را به جبر در لغت به معنی شکسته بستن و استخوان «

و در اصطالح اهل کالم به معناي اسناد فضل بنده است به حق سبحانه و تعـالی و آن خـالف قـدر اسـت کـه      . زور به کاري واداشتن

مر است به جزاي تعـالی بـه صـورتی کـه بنـده در      باشد نه به خداي تعالی سپس جبر افراط در تفویض امی اسناد فضل بنده به خود

  )188، 1384سعیدي،(» .حکم جماد در آید که نه او را اراده و نه اختیاري است

معناي این سخن آن است که انجام هر گونه فعلی از تحت قدرت و اختیار بشر خارج اسـت و مخصـوص اراده و مشـیت الهـی اسـت      

خصوص این مشیت و اراده الهی برخی به بیراهه رفته و به جبر مطلق از سـوي خداونـد    شود و درمی یعنی آن چه خدا خواهد همان

دهند و عمالً هیچ اختیاري بـراي انسـان   می معتقد شده اند اشاعره گروهی هستند که فاعلیت تمام افعال انسانی را به خداوند نسبت

اختیـارات  ۀ د که خداوند انسان را مختار آفریده است، سپس همـ از معتزله و متکلمین مسلمان معتقدناي  هدر مقابل عد. قائل نیستند

امامیه نظر هیچ یک از فرق کالمـی فـوق را قبـول    . را به او تفویض کرده است، بنابراین خود مسئول حسن و قبح اعمال خویش است

یده شده اسـت و در تمـام اعمـال و کـردار     انسان آزاد آفر. معتقدند یعنی نه جبر تام و نه اختیار تام» االمربین االمرین«ندارند بل به 

خود مختار است اما زمانی که به مقام فنافی اهللا رسید دیگر اختیاري از خود ندارد و به صورتی کامالً پسندیده و رضایت مندانه جبـر  

ساختن موجود ممکن به عبارت است از وادار ، معناي اول: ابن عربی براي جبر دو معنا قائل است. را از سوي حق تعالی پذیرفته است

  . و معناي دوم عبارت است از استعداد و اقتضاي ذاتی و الیتغیر اعیان. فعل به شرط امتناع او از آن

بیند ولـی  می کند زیرا میان جبر به این معنی و صحت فعل بنده منافاتمی جبر به معناي اول را در خصوص انسان انکارالدین  محیی

ته است و این جبر اصلی از اصول بنیادي تصوف اوست که به حکم آن، جریان امور عالم و از جمله اعمال جبر به معناي دوم را پذیرف

داند که الیتغیر است و از ازل تـا ابـد همچنـان جـاري و     می و افعال بنی نوع آدم است را به مقتضاي استعداد آنها و حکم جبري ازلی

) 61، 1387الهیجـی، (».باشـد نمـی  انسان و حتی خدا را از آن گریـزي و گزیـري  ساري است و هیچ موجودي را اعم از انسان و غیر 

علم کالم هم باورهـایی متفـاوت در   ة جبرو اختیار از موضوعات اساسی قابل بحث  در آثار متفکران و شاعران اسالمی است و در حوز

د سایر شعراي بـزرگ و نـامی اسـالمی بـه ایـن نکتـه       خواجه حافظ شیرازي و موالنا محمد فضولی نیز مانن. ارتباط به آنها وجود دارد

و نظریات خود را در قالب اشعار خویش بیـان نمـوده    ها هي کالمی، دیدگاها هتوجه داشته اند وبر حسب تأثیرپذیري از متفکران و فرق

یار به جبـر گـرایش بیشـتري    اند جبر و اختیار در دیوان اشعار هر دو شاعر بازتاب مشابهی دارد و  هر دو در عین  پذیرش نسبی اخت

  . نشان داده اند
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. اعتـدالی اسـت   -شـیعی  –منتها اشعري گري اعتدالی و آمیخته بـا عناصـر فلسـفی    . آیدمی از البالي ابیات حافظ اشعري گري او بر

شـعریان در آنهـا   کند بعضی ابیات او کـه اصـول و عقایـد ا   می اندیشه جبر که نزد اشاعره مقبول است در شعر حافظ با اختیار برابري

  : آشکار است عبارتند از

  روزي رخـش بـبـنم و تسـلیـم وي کنـم    این جان عاریـت کـه بــه حافـظ سـپـرد دوست 

7-351/حافظ                

  تـو در این طریق ادب گو گنـاه من است     گـنـاه اگـرچــه نـبــود اخــتـیـار مــا حـافـظ 

  7-53/حافظ                

  : جبر و نظریه کسب دارد چنان که در جاي دیگر به اصطالح کسب اشاره کرده استکه اشاره به 

  می خور که عاشقی نه کسب است و اختیارایــن مـوهـبـت رسیـد زمیـراث فطرتـم 

  5-313/حافظ                

  اعتقاد به جبر که از ارکان معتقدات اشاعره است در فکر و شعر حافظ جاي مهمی دارد 

  گویـم می ـوطـی صفتم داشتـه انـد           آنـچـه استـاد ازل گــفت بگـودر پـس آیـنـه ط

  2-380/حافظ                

        کـایـن بـود سـرنـوشـت زدیـوان قسمتـم    عیبم مکن به رندي و بـدنامی اي حـکیـم 

  4-313/حافظ        

  رویـممی کشـدممی من اگر خارم اگر گـل چمن آرائـی هست کـه از آن دست کـه

  3-380/حافظ                

باید توجه کرد که از غالب آثار فلسفه و متفکرین، یعنی کسانی که نه از راه مذهب بلکه از طریق استدالل و رضـایت درون خواسـته   

آنان حافظ، تمایل به جبر بیشتر محسوس است تا عقیـده بـه اختیـار، حـافظ چـون خیـام،       ۀ اند چیزي را رد یا قبول کنند و از جمل

  .آوردمی داند که لعبت بازشان هر طور بخواهد به حرکتمی گیرد و همه را لعبتکانیمی ربشر را در امور جزئیه به مسخرهاختیا

  کاین چنین رفتست در عهـد ازل تقدیر ما   در خرابات طریقت ما بهم منزل شـویم 

  3-10/حافظ                

  . کنیممی خورددر جاي جاي دیوان حافظ، به نوعی جبر قوي تر از اختیار بر

فضولی نیز هم چون حافظ در برابر تقدیر الهی گردن خم نموده و در برابر قضاي نازله از سوي حضرت حق سرتسلیم فرود آورده دم  

فضولی با وجود اینکه شیعه بـوده بیشـتر گرایشـات جبـري دارد خـرد سـتیزي و       . داندمی کشد و تنها چاره را در رضا به صبرمی در

الهی عالوه بر » کشش«و لزوم وجود » قبول خاطر«موضوع . دهدمی ي اوها هبه اندیشاي  هي او رنگ و بوي اشعري گونسرنوشت پذیر

ي هجویري و سهروردي و مولوي و همه پایه گذاران مکتب تعلیمی صـوفیه مطـرح شـده در    ها هو مجاهدة بنده، که اندیش» کوشش«

داند البته انعکاس چنین نظراتـی را  می ب و واصل شدن را بیش از هر چیز توفیق الهیافکار فضولی بازتاب دارد او شرط  عبور از حجا

  . جبرگرایی شاعر دانستۀ توان دلیل قطعی و تام اندیشنمی در شعر

  سویله کیم ممکن مودور تغییر تقدیر خدا   اي کی اهل عشقه سویلرسن مالمت ترکین ائت 

  5-1/فضولی               

  . کنی ترك مالمت کن بگو که تغییر تقدیر خدا ممکن نیستمی شق را سرزنشاي کسی که اهل ع: ترجمه

البته هدف ما در این جا تنها نشان دادن زوایاي اندیشۀ فضولی است و باید به یاد داشت که او شاعر اسـت نـه مـتکلم و ازمضـامین     «

دلیل گاه عقاید او نقیض یـک دیگـر اسـت و مـراد از      تواند یک رویه داشته باشد و به همیننمی اوۀ روحی. کندمی گوناگونی استفاده

این طرز تفکر در عقاید او نمایان تر است فضولی در همـه حـال پایبنـدي بـه     ۀ گوییم فضولی جبري بوده این است که سایمی اینکه

. ودیـت پایبنـد بـوده اسـت    کند و در بسیاري از اشعارش نیز تکالیف را ظاهراً نفی کرده، اما باطناً به حـدود عب می شریعت را سفارش

از نظـر او مخلـوق بـد    . ي مولوي هم مطرح شده درشعر فضولی منعکس استها هموضوع عدم دخول شر در قضاي الهی که در اندیش
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 قراردادهاي اعتباري خود و ارزش هایی که براي خـویش داده ایـم آنهـا را بـد    ۀ وجود ندارد و همه فیض محض است ولی ما از دریچ

  ) 62-64، 1380رف،مش(» .بینممی

در حکمت الهی هر آفرینشی داراي حقانیت مدلّل است، تنها ممکن است دلیل درسـتی آن را درك نکنـیم بنـابراین بـر آنچـه حـق        

  . تعالی براي ما اختیار کرده از خیر و شر باید رضا دهیم

  ن اولماسین چیزگینرکن دوست لر، کامین جه فرمانین ده چرخ حــاکــم تـقدیـر دن، تـغییر فرما

  5-229/فضولی                

  . تغییر فرمان نباشد) مقدر کننده(تا گردش چرخ و دوران به کام دوستان است از حاکم تقدیر :ترجمه

  قیاللیم صبر، نـه دیرچـاره رضـادن غـیـري؟  اي فضولـی بیـزه تقـدیر غم ائمیـش روزي 

  7-289/فضولی                

  ما چیست؟ة کنیم جز صبر چارمی روزي کرده است، صبوري اي فضولی براي ما تقدیر، غم: ترجمه

  تصویر ائدن وجودوم یازمیش الیم ده ساغر رفع اولماغا بو صورت یوخ ال ده اخـتیاریم

  5-181/فضولی                                           

  گیرينتیجه

رکی فضولی بغدادي و دیوان حافظ وجود دارد  صرف نظـر از  اشتراکات بسیاري از لحاظ سبک شعري، محتوا و مضامین میان دیوان ت

دهد، وي بیشتر متأثر از جهانبینی حافظ بوده است، بسیاري از می مضامین حافظ که فضولی آنها را در اشعار خود مورد استفاده قرار

است و در دیـوان دیگـر شـاعران     هاي مشترك غزل عرفانی و سبک عراقیموضوعاتی که فضولی در شعر خود آنها را آورده، از مضون

حـافظ در دیـوان اشـعار ترکـی     هـاي   توان تمام این موارد را تقلید شاعرانه دانست تـأثیر غـزل  نمی توان نظیر آن را یافت ولیمی نیز

سـالمت و   مفاهیم عارفانه و استفاده از کلمات و اصطالحات  وتقابـل دو گـروه اهـِل   ة فضولی کامالً آشکار است و این نه تنها در حوز

زبـان شـعري اسـت کـه ماننـد      ۀ اهل مالمت آشکار است بلکه در تصویرسازیها و مضمون سازیهاي شاعرانه نیز پیداست وي به وسـیل 

تـازد و  مـی  حافظ، همواره به زاهدان دین فروش، واعظان ریاکار و پادشاهان ستمکار که جز رنج وزحمت براي مردم حاصـلی ندارنـد  

ة همچنین فضولی بهترین نغمه پـرداز عشـق و عاشـقی اسـت، در اصـل جـوهر      . دهدمی ج طعن خویش قرارآنان را هدف تیرها و آما

هسـتی  ۀ گـردد و همـ  مـی  وي چیزي جز عشق نیست، عشق در نظر او راز بزرگ حیات است، سرتاسر هستی به نیروي عشقۀ اندیش

که بنیاد جهانبینی حـافظ هـم ماننـد فضـولی، عشـق       پرتو انوار حقیقت است و این بزرگترین وجه اشتراك حافظ وفضولی است چرا

است، اما فضولی براي انکه به این توارد متهم نشود سعی کرده است تأثر را در ساخت و بافتی بگنجاند که در عـین اقتبـاس، بـدیع و    

  .ابتکاریبنماید

  منابع و مأخذ

انتشارات علمی و فرهنگی: ، تهران)حمد و اماديترجمه سید م(، برگزیده آثار در قلمرو نقد ادبی )1375(اس .الیوت، تی-1

  .انتشارات سخن، چاپ دهم: ، تهران)گزیده غزلیات حافظ(، صداي سخن عشق )1385(انوري، حسن -2

یکتـا  ۀ انتشـارات موسسـ  : ، قـم )از قرن هشتم تا قرن دوازدهم(2، تاریخ ادبیات آذربایجان، جلد )1384(باغبان کریمی، محمدرضا-3

  .رصد زنجان

  نشر مرکز: ، تهران)ترجمه دکتر اسماعیل فقیه(بیستم ة ، ادبیات آذري و فارسی در آذربایجان در سد)1385(برنجیان، سکینه -4

  .انتشارات عالمه طباطبایی: مشهد، 1و 2و 3، اهللا شناسی، جلد )ه ق 1416-1345(حسینی طهرانی، سید محمدحسین -5

  .انتشارات ناهید، چاپ هشتم: افظ، تهران، ذهن و زبان ح)1384(خرمشاهی، بهاء الدین-6

  . انتشارات صفی علیشاه، چاپ چهل و هفتم: ، دیوان حافظ شیرازي، تهران)1388(خطیب رهبر، خلیل-7

  .انتشارات علمی و فرهنگی: ، فرهنگ اشعار حافظ، تهران)1364(رجایی بخارایی، احمدعلی-8

.مؤسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ سیزدهم:ران، ارزش میراث صوفیه، ته)1387(زرین کوب،عبدالحسین-9

  .انتشارات سخن، چاپ هجدهم: ، از کوچه رندان، تهران)1378(زرین کوب، عبدالحسین-10
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  .انتشارات اطالعات، چاپ بیست و یکم: ، شرح جامع مثنوي معنوي، دفتر دوم، تهران)1387(زمانی، کریم -11

  .کتابخانه طهوري: و تعابیر عرفانی، تهران، فرهنگ اصطالحات )1370(سجادي، سید جعفر-12

  انتشارات شفیعی، چاپ دوم: ، فرهنگ اصطالحات عرفانی ابن عربی، تهران)1384(سعیدي، گل بابا -13

  .، تبریز نشر اختر)، دیوان اشعار ترکی، مقدمه، تصحیح و تدوین دکتر حسین محمدزاده صدیق)1384(فضولی، محمد -14

  .یوان اشعار ترکی،تهیه و تدوین میر صالح حسینی، انتشارات فتحی، د)1366(فضولی، محمد-15

)4دانشنامه امام علی، ج ) 1380(به نقل از علی اکبر ارشاد، (، عرفان و تصوف )1384(کاشفی، محمدرضا -16

، )القی، مفاتیح االعجازفی شرح گلشن راز، تصـحیح عفـت کرباسـی و محمدرضـا برزگـر خـ      )1387(محمدالدین  الهیجی، شمس-17

  .انتشارات زوار، چاپ هفتم: تهران

  .انتشارات ستوده، چاپ چهارم: ، مکتب حافظ، تبریز)1384(مرتضوي، منوچهر-18

.انتشارات روزنه: ،زندگی و شعر محمد فضولی شاعر عصر صفوي، تهران)1380(مشرف، مریم -19

  .انتشارات صدرا، چاپ ششم: ، تماشاگه راز، تهران)1368(مطهري، مرتضی-20


