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  مقدمه

دینی و عرفانی ایران که مضامین عالی و مفاهیم عمیق انسـانی آن   ارجمنددر متون 

سرچشمه گرفته است، عقـل، گـوهري   ) ع(ي انبیا و ائمه ها آموزه و قرآن کریماز معانی 

عنـوان وجـه امتیـاز انسـان از حیـوان و       دانسته شده است که بهثمین و عنصري شریف 

آغازین موجود خلقت است  اي الهی، عطیه
1

در دایرة عبادت خدا نیز عقل، عاملی اسـت  . 

شـود  که معبود راستین با آن شناخته و پرستیده مـی 
2

و مشـتقات صـرفی    وجـود الفـاظ  . 

همگی داللت بـر اعتبـار و    ی،و روایات اسالم قرآن کریمة عقل در خوذ از مادأفراوان م

برد و  انسان بدون استعانت از این جوهر شریف کاري از پیش نمی. ارجمندي عقل دارد

دلیلـی قـاطع بـر جایگـاه واالي آن در حیـات        اساساً آغازین موجود خلقت بودن عقل،

عشق و  ،لیکن در بررسی متون عرفانی ادبیات ایران که منابع غنی حکمت. انسانی است

هاي عرفانی با عقل و اصـحاب عقـل    عرفا و صاحبان اندیشهدال شاهد ج ،اند خداجویی

این اندیشه که راه شناخت مبتنـی   يجالب اینکه خود این عرفا در القا. هستیم) فالسفه(

از عقـل   ،ترین راه در معرفـت اسـت   و کاملبر کشف و شهود قلبی یا راه دل، زیباترین 

تشـخیص ایـن    انـد؛ زیـرا   ح عقل به ستیز با عقل رفتهاند و گویی با سال خود مدد جسته

نیـز  نکته که عقل در طی راه شناخت و معرفت حقایق تا چه اندازه توانا یا ناتوان اسـت  

روشـن در   جاي این آثار اشـاراتی مسـتقیم و بسـیار    گرچه در جاي. کار خود عقل است

آمـده و جایگـاه رفیـع آن در     هـم  ستایش عقل و محصوالت آن چون علم و فن و هنر

آدمی نمایانده شده اسـت لـیکن در بسـیاري از مـوارد خواننـدگان ایـن آثـار بـا         حیات 

شـعرا در   گفتـار شوند که با حمل آن بر تنـاقض   مواجه می یهاي خردستیز فراوان اندیشه

کـه بـاالخره عقـل را بایـد سـتود یـا        شـوند  درگمی میعقل، دچار نوعی سر مدح و ذم

ت؛ گویی شاعران براي شعراس ۀگویی ویژگی عمومی شعر هم این تناقض نکوهش کرد؟

سـو و   یک اثر هنري و ارضاي سالیق مختلف مخاطبان از یـک  ۀشعر خود به مثاب ۀعرض

اي جــز ایــن  ختلــف درونــی و ذهنــی خــود از ســوي دیگــر چــارهمانعکــاس حــاالت 
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عنوان امري که از احسـاس و تخیـل    بنابراین نباید از شعر به. اند ها نداشته پردازي ضتناق

توقع یـک نظـام واحـد و    «لذا . ریاضی را داشت ۀزاید انتظار صالبت یک قضی شاعر می

نادیده  ۀمنزل نفی وجدان هنري اوست در واقع به هماهنگ از یک شاعر نه فقط در حکم

آفرینشگر وي فقـط در حرکـت بـین     ۀهست؛ چون قریح آفرینندگی او نیز ۀگرفتن جنب

کـوب،  زریـن (» تواند جوهر خود را که پویـایی اسـت حفـظ کنـد     هاي متضاد میجاذبه

گـوي همـه چیـز در نـاگزیري      رسـد ایـن توجیـه جـواب     ولی به نظر می .)102: 1387

 ۀثابم عملکرد شاعرانی است که به شعر بهگویی شاعران نیست و بیشتر در توجیه  تناقض

وجـود مضـامین متنـاقض در مـدح و ذم عقـل در آثـار        .نگریستند هنري می ةیک پدید

حفظ پویایی آن  وار صرفاً براي رعایت جنبۀ آفرینندگی شعر طبزرگانی چون موالنا و ع

هـاي هنـري و    ریشه در باورهاي آنـان دارد کـه رعایـت جنبـه     ،نیست بلکه فراتر از آن

خصوصـاً بـراي بسـیاري از عرفـاي      ،گیرد تر از آن قرار می هاي پایین آفرینندگی در رتبه

اي عرفـانی بـه   ه اي براي رساندن آموزه شاعر، شعر و آفرینش ادبی نه هدف بلکه وسیله

 بنابراین. شد و آفرینش هنري هدفی فرعی و گاه ضدارزش تلقی می مخاطبان بوده است

 ةانـد کـه دربـار    ریخ پیدا شدهاگر خردمندانی در تا« آمیز از عقل در کنار مضامین ستایش

اند از آن جهت بوده است که آنها حقیقتاً عقل را  خود گرفته هل قیافۀ مخالف بعقل و تعقّ

الـدین   دانستند بلکه اشخاص بسیار آگاهی چون جالل نمی يچیز لغو و بیهوده و یا مضر

یجـا و  توقـع ب . خواستند قلمرو عقل جزئی و تجربی را معـین کننـد   مولوي بودند که می

تجربه بوده اسـت کـه عقـل را     وادار کردن عقل تجربی براي ورود به قلمروهاي غیرقابل

عارفی  .)237 :3، دفتر 2ج :1351جعفري، ( »زشت به مردم نشان داده است ۀبا یک قیاف

که در سیر عرفانی و سلوك الی اهللا، کشف و شهود و باالخره وصـال بـه معشـوق را از    

کمیت عقل را در پیمودن این راه لنگ تازد و  مباالت بر عقل می جوید، بی شاهراه دل می

بوسه بر آستان معشوق را  ،او با برتر دانستن حریم عشق. داند و راه عقل را بس تنگ می

. جو نیسـت  داند که جان در آستین دارد و این، کار عقل محتاط و مصلحت هنر کسی می
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تابـد و بـا    نمـی  عارف بر ،د فراتر نهدپس آنجا که عقل جزئی قصد دارد پاي از گلیم خو

، موقعیت عشق و شناخت مذموم است قلمرو عرفانکه در صف دانستن آن به صفاتی متّ

  .کند قلبی را در برابر عقل و شناخت عقالنی تقویت می

بایـد در نظـر داشـت کـه عرفـا و       ،دستیزي در ادبیات عرفـانی ایـران  ردر بحث خ

تـرین راه در   عنوان کامـل  شهود و شناخت قلبی بهفه در جهت معرفی راه کشف و ومتص

انـد بلکـه دامنـۀ ایـن      هاي فلسفی مبارزه نکرده اندیشه ومعرفت حق، تنها با عقل جزئی 

 علـومی  و ها به ستیز با علوم رایج و مفید در حیات بشري نیز کشیده شده است مخالفت

سیب نفی و انتقاد در از آعنوان محصوالت عقل  به... چون ریاضیات، طب و طبیعیات و 

  .آنها در حیات بشري تردیدي نیست سودمنديعلومی که در لزوم و  ؛امان نمانده است

  :توجه کنید براي مثال به این ابیات

ــه    ــم هندس ــاي عل ــرده کاریه   خ

ــتش   ــین دنیاس ــا هم ــق ب ــه تعل   ک

  این همه علم بنـاي آخـور اسـت   

ــد روز  ــوان چن   بهــر اســتبقاي حی
  

ــفه      ــب و فلس ــم ط ــوم و عل ــا نج   ی

ــتش ر ــمان برنیسـ ــتم آسـ ــه هفـ   ه بـ

ــود گــاو و اشــتر اســت    کــه عمــاد ب

ــوز    ــان رم ــن گیج ــد ای ــام آن کردن   ن
  

  )617 ص/4دفتر / مثنوي(

  

  :جاري شده است علمستایش در از زبان و قلم موالنا نیز زیر ابیات 

  

  خــاتم ملــک ســلیمان اســت علــم

  آدمی را زیـن هنـر بیچـاره گشـت    
  

  جمله عالم صورت و جان است علـم   

  وه و دشتـــلق کـا و خـاهــریلق دـخ
  

  )50ص/ 1 دفتر /همان(
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کمی و کیفی ابیاتی که در ستایش و نکـوهش علـوم ظـاهر در دیـوان      ۀدر مقایس

تـر اسـت و    آمیـز سـنگین   ترازو به سود ابیـات نکـوهش   ۀکف ،شاعران عارف آمده است

  . تر دارد اي پررنگ مخالفت با علوم ظاهر جلوه

ها را اینگونه توجیه کـرد کـه صـاحبان     توان این مخالفت بینانه می با نظري خوش

اند و مضامین قرآنی و احادیـث   واقف بودهظاهر ها در باطن به اهمیت علوم  این اندیشه

بهتر از هر کس دیگر شـنیده و   ،آموختن علوم مفید در لزوم را بزرگان دین کالم نبوي و

بیشتر جلب کننـد و   اهللا را به معرفت نکه ذهن مردماند لیکن عرفا براي آ معتقد بودهبدان 

هـاي خـاص خـود را بـه      هاي مردم به علوم ظاهر که اشتغاالت و فریفتگـی  از دلبستگی

درصدد کم اعتبار جلوه دادن این علوم برآمدند تـا مبـادا بـا گـرایش      ،دنبال دارد بکاهند

و دل معشوق در چشـم   حضور ،مردم به این علوم و اعجاب آنها در پیش دانش فالسفه

عرفا این علـوم   مهم دیگر اینکه ۀنکت. دانش را به جاي بینش برگزیننده، دآنها کمرنگ ش

از آن جهـت کـه    ،وام کار جهان و سامان یافتن حیات دنیوي مردم بودرایج را که مایۀ ق

 ودانستند  اهمیت می کردند بی چراغی فرا راه انسان روشن نمی ،عرفاندر قلمرو عشق و 

به زعم آنها معشـوق عارفـان تنهـا     که ومی سعی داشتند اهمیت علمی رابا نفی چنین عل

ند و آن علـم جـز عرفـان    انتر بنمای گر شود بهتر و پررنگ جلوهعلم تواند در آیینه آن   می

  .چیز دیگري نبود

دیگري کـه ایـن    ععالوه بر هدف تقویت جایگاه عرفان با نفی علوم رایج، موض

گستردة فلسـفه قـدیم کـه شـامل      ۀدامنود که با توجه به دید این ب علوم از آن آسیب می

مخالفـت بـا ایـن    فیلسوفان بودند این علوم اغلب  ةشد و حامالن عمد علوم مختلف می

انتساب ایـن علـوم بـه فیلسـوفان جرمـی       .علوم نوعی مخالفت با فلسفه و فیلسوف بود

را ) ص آندر مفهـوم خـا  (چـوب فلسـفه    ،علوم مختلـف از این جهت  .نابخشودنی بود

هـاي   ضـمن رد شـدید اندیشـه    )450-505( غزالـی  امام محمـد  که همچنان .خوردند می

، علومی چون تهافت الفالسفهو  من الضالل ذقالمنفلسفی در آثار مختلف خود از جمله 
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کند و عقیـده   رد می ،دلیل که منتسب به فالسفه بودین یاضیات و طبیعیات را صرفاً به ار

نگرد و استواري آن را  براهین آن می در ر این است که چون ناظرآفات ریاضیات د دارد

دربـارة الهیـات نیـز بـه همـین       )فیلسـوفان (شود که کالم آنها  معتقد می ،کند مشاهده می

او  .)33: 1362غزالی، (و ) 14: 1363، هالفالسف تهافت ۀحلبی، مقدم( اندازه استوار است

آفـت علـوم   «گویـد   و مـی  دارد همین دسـت  ازعلوم طبیعی نیز استداللی  تآف مورد در

الجملـه   شناسـی و جانورشناسـی و فـی    طبیعی هم در این است که پژوهشگر، چون گیاه

میرنـد   شـوند و مـی   یابد که آنها زنده می کند و درمی بیند و بررسی می اجسام زنده را می

آنکه در روز  میرد بی شود و می طور است؛ یعنی زاده می کند که انسان نیز همین گمان می

بـه   ).14: 1363حلبـی،  (» هـا محشـور گردنـد    ها برانگیخته شـوند و تـن   جان ،رستاخیز

تر او اهتمام به طبیعیات را موجب سستی ایمـان مـردم در اعتقـاد بـه معـاد       تعبیري ساده

  .دانست می

خـواه و نـاخواه    ،بـود  در هر حال مخالفت با این علوم در هر شکل و نیتـی کـه  

اغلب مردم که در بزرگی و عظمت مردانـی   .گذاشت ود را در جامعه میثیرات منفی خأت

هـا قـرار    ثیر ایـن اندیشـه  درنـگ تحـت تـأ    تردیـد نداشـتند بـی   ... چون غزالی، موالنا و 

جـاي خـود را بـه     ،گـرایش بـه علـوم و دسـتاوردهاي آن      گرفتنـد و بـدین شـکل،    می

فـی عقالنیـت و   محققـان ن  از این جهـت . داد میگري و صوفیگرایی، دنیاگریزي  خرافه

در مانـدگی ایرانیـان    دالیـل عقـب  نگاه عنادآلود اندیشمندان به فلسفه و علم را یکـی از  

با اعتقاد به وجود چنین مواردي در آثـار فکـري، ادبـی و    . )18: همان( اند گذشته دانسته

ثیرات مختلـف اجتمـاعی و فرهنگـی چنـین     توانـد تـأ   نگاه منتقدانه مـی عرفانی گذشته، 

کري را بنمایاندتف
3
.
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  عر حافظشدستایی و خردستیزي در خر

از اهمیـت خاصـی    دیـوان حـافظ   ،هـاي خردسـتیز   میان آثار محتوي اندیشـه  در

هـاي عرفـانی و تحسـین و     اندیشـه  گویی حافظ در جهت تقویت بنیان. تبرخوردار اس

ل عقـ دانسـته اسـت کـه     خویش مـی  ۀترجیح روش عرفانی مبتنی بر معرفت قلبی، وظیف

از ایـن جهـت مقولـۀ خردسـتیزي در شـعر او گـاه        .دجزئی را به هر طریقی محکوم کن

هاي پنهـانی کـالم    و گاه در الیهآمده پرده  صورت ظاهر و آشکار و ستیز مستقیم و بی به

یـن  بـه ا  ،توان با تعمق کافی و رفع نقـاب از چهـرة کـالم او    او مستور شده است که می

  .ستیز را از شعر او بیرون کشید مضامین خرد هاي پنهان دست یافت و الیه

مورد انتقاد حافظ کـدام عقـل    لال مقدر پاسخ داد که عقؤدر اینجا باید به این س

است؟ در پاسخ باید گفت که اغلب فالسفه و متکلمان و حتی عرفا در آثار خـود عقـل   

و ثانی، فعـال و   اند و آن را به کلی و جزئی، اول ي مراتب و انواع مختلفی دانستهارا دار

اند که تعریف هریک و شناخت مـرز آنهـا از همـدیگر نیازمنـد      تقسیم کرده... منفعل و 

از آنجا که حافظ در میان فالسفه و اهل کـالم  . آور است دقت فراوان و گاه تالشی مالل

جایی ندارد و بین عرفان ذوقـی او بـا عرفـان کالسـیک فاصـله وجـود دارد اهـل ایـن         

عقلی که در شعر حافظ به کار رفته است همان عقل انسانی اسـت  . نیستها  بندي تقسیم

ـ   ها و محدودیت که صفات و توانایی بـر  برتـري انسـان    ۀهاي خاص خـود را دارد و مای

گیرند و علـوم   ناصحان در نصیحت از آن مدد می. م کار جهان استحیوان و موجب قوا

شـود   مغلوب عشق می ،گیرد ق قرار میلیکن آنگاه که در مقابل عش. ندا و هنرها نتایج آن

دارد، سـخت مـورد   اش بـاز  و اگر بخواهد به پاي حافظ بپیچد تا او را از امیـال عاشـقانه  

ذکر این نکته نیز ضروري است که در متون فلسفی، کالمی و . گیرد عتاب حافظ قرار می

بـه آن از   اند که پرداختن هاي ظریفی قائل شده حتی عرفانی گاه بین عقل و خرد تفاوت

دهد که در شعر حافظ عقل و خـرد   قرائن کالم نشان می. بحث خارج استاین  ۀحوصل

معادل لفـظ عربـی عقـل بـه کـار       دقیقاًتفاوتی باهم ندارند و حافظ لفظ فارسی خرد را 
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او که در سراسر دیوانش عقل را در مقابل عشق قرار داده است همـین معاملـه   . گیرد می

  .دهد که عقل و خرد در پیش او یکی است ت و این نشان میرا نیز با خرد کرده اس

  به بوي سنبل زلف توگشت دیوانه    خرد که قید مجانین عشق می فرمود

  )321: 1378حافظ،(

افظ با ذکـر  کالم حدر هاي مختلف خردستیزي  در این مقال سعی خواهد شد جلوه

حـافظ اشـاره   هـاي   دستاییخردر ابتدا به مواردي از . رسی شودهایی از شعر او بر نمونه

  .کنیم می

  

  ستایش عقل

م و منثـور عرفـانی در نفـی و رد عقـل     وپیشتر اشاره شد که صـاحبان آثـار منظـ   

قابل تجربه عـالم عرفـان جـائز     و ورود او را در قلمروهاي غیر اند سخن داده داد ،جزئی

مـورد نظـر   گونه که  آن ،ندانسته و بر ناتوانی و عجز عقل جزئی در معرفت کامل حقایق

 ،لیکن هیچ کدام از آنها ارزش و اعتبار عقـل را در رفـع جهـل   . اند کید کردهأت ،عرفاست

در شـعر حـافظ نیـز    . انـد  هاي بشري و انتظام امور عالم انکار نکرده دانش ۀگسترش دامن

قراینی وجود دارد که او ارزش عقل را در مجاري عـالم و حیـات   گاه اشارات روشن و 

هاي آنها  و اندیشه) 191: دیوان(عاقالن را نقطه پرگار وجود  و شناسد ینیکی م انسانی به

قعیات هسـتی  او معتقد است نگاه خردمندانه به جهان و داند سامان کار جهان می ۀرا مای

  .سازد را بر انسان روشن می

  

  محـل است ثبـات و بی جهان و کار جهان بی    به چشـم عقل در این رهگذار پرآشوب

  )194: همان( 

اي که در بحث خردستایی حافظ باید بـه آن اشـاره کـرد ایـن اسـت کـه        نکته

هـاي امثـال سـنایی و موالنـا تفـاوت ظریفـی دارد؛        ستایش حافظ از عقل با خردسـتایی 
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بزرگانی چون سنایی و موالنـا در تمجیـدهاي هرچنـد محـدود خـود از عقـل نگـاهی        

انـد و بـر    مشـخص آن داشـته  د و بینانه به ارزش و کارکردهاي آن در حریم محـدو  واقع

داشـتی   آنکـه چشـم   اند بی هاي خاص آن اذعان کرده اعتبار و لزوم عقل به جهت توانایی

این عقل همان عقلـی  . مسیر کمال از عقل داشته باشند  غیر از کمک به انسان در پیمودن

ل کند و در نظر عرفـا و اهـ   مردم را در شریعتمندي کمک می ،است که در نظر متشرعین

عقلـی کـه در جهـت     ،اغلب ،حافظ از نظرشود اما  تعبیر می» عقل ایمانی«از آن به  یقین

 پـس  لـذا در . ت نـه عقـل ایمـانی   عقل ستوده اوس ،او باشد ۀبرآورده شدن امیال عاشقان

هاي حافظ عمدتاً توقعی زیرکانه و طمعی رندانه نهفتـه اسـت کـه مـراد دل      ستیزيخرد

  .گردد نه به عقله خود حافظ بازمیها هم ب اوست و نفع آن ستایش

عنوان مثال حافظ آنگاه که عقل را چون پیري صاحب تجربه، مستشار خـود قـرار    به

شمارد و  آن را قابل اطمینان مییابد،  را مطابق آرزوي دل خود میدهد و نصایح عقل  می

  .ستاند و جواز مستی خود را از دست عقل می جوید اد میهاي عقل استن به گفته

  ده به قول مستـشار مؤتمنساقیا می  بنـوش  حافظمیگفتکردمباعقلمشورت

  )30 :همان( 

  

  ؟کنمکارکیاینزنم میعقلالفمن    کنم میتركگلموسمبهمنحاشاکه

  )278: همان(                                                                                            

  

در پی ندارد و حافظ ) زوال عقل(اي جز مستی  شگفتا که این اشارات عقل نتیجه

در کنار اینکه براي دفع سـرزنش مالمتگـران کارهـاي     ،با زیرکی و رندي که هنر اوست

خبـري عقـل از    در نهان بـر غفلـت و بـی    ،کند کد به اشارت عقل میؤید و مؤخود را م

هاي خود را رندانـه   لذا حافظ خردستایی. خندد می تی که براي او رقم خواهد خوردعاقب

ستایشی که چنـدان بـه    ؛برد هاي خود به کار می در خدمت مقاصد عاشقانه و خوشباشی

کنـد بنـابراین اگـر هـم      انجامد و آن را متزلزل هـم مـی   رفعت مقام عقل در پیش او نمی
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دور از  ،راه اسـت از ذم شبیه به مدح هم هاي او اغلب با نوعی خاص بگوییم خردستایی

   .واقعیت نخواهد بود

  

  خردستیزي

اهللا بـه جهـت نسـبت     عرفاي بزرگ ما بر این باورند که قلمرو عرفان یـا معرفـت  

اي  قلمـروي الیتنـاهی و عرصـه    ،داشتن به خدایی که بزرگی و تعالی او را نهایتی نیست

مـی نیسـت،   تـوان آد  کار خرد محدود و کم ،بس فراخ است که پرواز در اوج آسمان آن

اي است که اگرچه پرواز کـار اوسـت لـیکن محـدودیت سـیر و خسـتگی و        عقل پرنده

عقـل را در ورود   دستاوردهاي از این جهت عرفا. ناپذیر آن است انحراف، صفت جدائی

از طرفـی دیگـر   . داننـد  خیال آدمی می ةکران نه مطابق با حقیقت که زایید به این پهنۀ بی

ایل و اشتغال به امـور دنیـوي و عـادي، متصـف بـه صـفاتی       عقل انسانی را به جهت تم

صـفاتی چـون    ،عرفا، آفت معرفت حقیقی استدانند که آن صفات در بینش عرفانی  می

... و حـب ذات  ،، سـودجویی یاندیش م و احتیاط، مصلحتگر بودن، حز حرص، وسوسه

جهت کوبیدن  سنگی است که در مسیر عرفان متعالی افتاده است و ها هر کدام از این هک

بـراي مقابلـه بـا     عرفـا لـذا   .و هموار کردن این راه، رفع آن موانع الزم و واجـب اسـت  

بندند و بـا بسـتن دسـت و پـاي      ر الی اهللا، آب را از سر جوي مییحضور هر مانع در س

بدور از صفات د جزئی و سپردن امور به دست دل روشن خدابین، دوست دارند که رخ

  .دانند این راه را بپیمایند و به سر منزل مقصود برسند د میرخ ردرهاومذموم که آنها را 

در این نوع تلقی، عقل انسانی چنـدان تفـاوتی بـا نفـس نـدارد و عقـل و نفـس        

دانـیم دشـمن سرسـخت آدمـی در مسـیر       حال آنکه مـا مـی  . کارکردهاي مشترکی دارند

نفس اوست ،معنویت و معرفت
4

 ،را در این مسـیر عرفا توسل به دانش عقالنی . نه عقل 

بینـا داشـته باشـد     دلـی  معتقدند اگر  انسان دانند و کوري دل در بینش عرفانی می ۀنشان

کند و نیـازي بـه اسـتفاده از ابـزار عقالنـی       ی میه در دل او تجلّطواس حق و حقیقت بی
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 ،تردد و تردید اسـت  ۀطالب معرفتی عاري از شک و خالی از شائب«که حافظ نیز . نیست

» هـا و اسـباب   د مثل فیلسوف در منزلگاه عقـل توقـف کنـد و در قلمـرو علـت     توان نمی

صدا با دیگران در میدان این خردسـتیزي وارد شـده    هماو نیز ) 1387:105کوب، زرین(

هـاي او را نبایـد محصـول     سـتیزي  خرد ۀاما این نکته را باید در نظر داشت که هم. است

و  آنهـا را بـه حسـاب هنـر شـاعري      تمایالت عرفانی دانسـت و بایـد بخـش مهمـی از    

مقـام  فراتـر از   او گذاشت زیرا با توجه به اینکه مقام شاعري حافظ را  تمایالت عاشقانۀ

حافظ با رهایی از قیـد و بنـد منطـق    ۀ شاعران ۀهاي صمیمان تجربه«شناسیم  عرفانی او می

ایی از قیـد  که با ذهول موقت آگاهی عقالنی عادي و ره... عقالنی و معتاد همراه است 

ایـن اوصـاف بـه     ۀبـا همـ   .)پنج: 1382پورنامداریان، (» و بندهاي منطقی آن توأم است

ه از هاي حافظ که گـاه ریشـه در باورهـاي عرفـانی او دارد و گـا      مواردي از خردستیزي

  .کنیم اشاره می ،شود مسائل فکري و فلسفی ناشی می

  

  بیان صفات مذموم عقل -1

ماجراي عصیان حضـرت آدم و  او . داند گر می را وسوسه فظ عقلحا: گري وسوسه :الف

  .داند را نتیجۀ وسوسۀ عقل می شجرة ممنوعه و رانده شدن از بهشتبرخورداري او از 

  صفـت از روضۀ رضـوان به در آیی آدم  عقل کنی گوشۀدار که گر وسـوس هش

  )368 :1378حافظ،(

  خبر دارد؟ ســوســۀ عقـل بیدمی ز و  ز باده هیچت اگر نیست این نه بس که تـو را

  )151 :همان(

  .ست و از خام جز اندیشۀ خام نزایدخام ا ،عقل انسان :خامی :ب

  تــا می لعل آوردش خــون به جوش  این خــرد خـــام بـــه میــخـــانه بر

  )238 :همان(
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قـولی مکـرر اسـت از     ،در کالم عرفا و شعراي بزرگ، عقال بودن عقل :عقیله بودن :ج

 ۀو عقیله و مـانع از سـیر متعـالی و فـرارفتن از دایـرة اندیشـ      پایبند  ،ر حافظ نیز عقلنظ

  .محدود است

  کــــه بـــه عقـــل عقیـله مشهوري  گــرد دیـــوانـــگان عشـــق مـــگرد

  )338 :همان(

عـاقالن بـه داشـتن عقـل و دانـش مغرورنـد و        :غرور و خودبینی اسـت  ۀعقل مای :د

  .مانع رسیدن به معرفت حقیقی است ،و فضلفریفتگی به عقل 

  ات بگویم خود را مبـین که رستی یک نکـته  معــرفت نشیـنی تا فضل و عقل بینی بی

  )326 :همان(

  

زایـد و عقـل    اصل خطرپـذیري در راه عشـق از جنـون و مسـتی مـی     : خطرگریزي :هـ

عرفـانی  از جان و هستی در راه معشوق از اصـول مسـلم    شستندست . خطرگریز است

  .آید این مهم حاصل می ،عقل است و تنها در جنون و ترك

  

  شرط اول قدم آن است که مجنون باشی  جان در ره منـزل لیــلی که خطرهاست به

  )342: همان(

در عالم درویشـی آفـت عرفـان     ،که با خطرگریزي عقل پیوند دارد :اندیشی مصلحت :و

  .متعالی است

  هم سینه پر از آتش هم دیـده پرآب اولیویشی                اندیشی دور است ز درچون مصلحت

  )347همان، (

  

   هاي عقل بیان ناتوانی -2

هـاي   عالوه بر اتصاف عقل به صفات مذموم در قلمرو عرفان، حافظ بـه نـاتوانی  

 .د اسـت رمکرر دارد که از دستاویزهاي مهم حافظ در لزوم ستیز بـا خـ  عقل نیز اشارات 
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در آگـاهی بـر اسـرار حـق و      عجزهاي مهم عقل جزئی در نظر حافظ  یکی از ناتوانی

بسامد بسیار باالیی دارد و از مفـاهیم   دیوان حافظراز که در  .است رازهاي عالم هستی

 پوشی از تقسیمات فرعی آن با چشم ،تکلیدي شعر حافظ اس
5
،

 
عمدة اسرار  ۀبه دو شاخ

  . شود حکیمانه و رازهاي عارفانه تقسیم می

  

   اسرار حکیمانه: الف

 ،آور جهان هستی چـون خلقـت بـدیع آسـمان     شگفتیل در آفرینش و مظاهر مأت

فلک، علت و غایـت خلقـت و نهایـت امـور جهـان و       ةمعماي دهر، حوادث پشت پرد

اغلب متفکران از جمله شاعران آشنا با حکمـت از قبیـل عمـر     ۀانسان که ذهن و اندیش

در سـخن حـافظ نیـز     ،د معطوف و مشـغول داشـته  الدین مولوي را به خو و جاللخیام 

هار حیـرت و  اظ ،از طریق عقل و علم غالباً از حل آنهاعنوان راز و معما مطرح شده و  به

حکمت و علم و عقل  و فهـم رسـمی معمـولی     )3: 1376ی، اجالل(عجز گردیده است 

وانند ت چون متکی به حواس و دیگر وسایل درك و عقل نظري جزیی هستند، راهی نمی

جعفـري،  (به پشت پرده باز کنند و واقعیت را براي ما توضیح، تعریف و اثبـات نماینـد   

  .)199:1371مجموعه مقاالت 

  

  که کـس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را  حـدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو

  

  )90 :1378حافظ، (      

  هیچ دانا در جهان آگاه نیستزین معما   چیست این سقف بلند سادة بسیارنقش

  )127ص  :همان( 

  نیست معلوم که در پردة اسرار چه کرد  ام ده که نگارنـدة غیــب ساقیا جـام می

  )164 :همان( 

  کـه فکر هیچ مهندس چنین گره نگشادگره ز دل بگشـا و ز سپـهر یــاد مـکن                

  )143 :همان( 
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نشانی از شـک  صورت فراوان در شعر حافظ  فوق بهبرانگیز  الؤتکرار مضامین س

کوب، زرین(و شک وي نشان سعی در انکار قدرت عقل است  ،و حیرت فلسفی حافظ

بینیم که این شک فلسفی حافظ را گرفتـار   می دیوان حافظلیکن در سراسر  .)128:1387

سر نومیـدي  از «شود که  کند و با گذر از این حیرت او گرفتار حیرتی دیگر می خود نمی

آن  ةهـاي آفریننـد   کـاري  ز سر ابراز شگفتی به هستی و شگفتو افسردگی نیست بلکه ا

آشـوري،  (» اسـت هاي فلسـفی و عقالنـی    عارف در این حال حیرت در پی پاسخ. است

چنین حیرتی نه ماقبل بیـنش کـه حیرتـی زیبـا و و بعـد از بیـنش اسـت         .)395: 1384

هاي یقینی و  پاسخ ۀظ به ناتوانی عقل بشري از ارائاعتقاد حاف). 321: 1382 خرمشاهی،(

االت را نه در کالم فیلسوفان و حکیمان ؤاستوار او را بر آن داشته است تا جواب این س

زوال عقـل   ۀدر باور حافظ تنها در مستی عشق که نقطـ . بلکه در مضامین عارفان بجوید

اي همیشه ناگشـودنی خواهـد   توان بر این اسرار واقف شد و گرنه این رازها بر است می

  .ماند

  ازـد بــه گویــت به ما کــحکم رِــس       رابــنشین ش مـــون خــالطــز فـج

  )227 ::1378حافظ، (

  ارمـه ز راز روزگــــرد آگــــه کــک     امــب جــوسم لــب دین شکرانه میــب

  )261  :همان(

کـه بـر اسـرار و    میخانه اسـت   حافظ معتقد است که نه عقال و فیلسوفان، بلکه پیر

  .م کار جهان آگاه استمعماي هستی و فرجا

ط جـام کـه فرجـام چـه خواهـد      ـاز خ        وشواند معمایی دـخر میخانه همیــپی

  بودن

  )301  :همان(

را که انسـان  ... خیام و ،ال اساسی ذهن خویش و بزرگانی چون موالناؤجواب س او

  .داند می ورزي عشقهستی نهاده است،  از کجا آمده و براي چه پا به عرصه
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  ایم ود این همه راه آمدهـا به اقلیم وجـت  م و ز سر حد عدمـرو منزل عشقیـــره

  )286  :همان(

ورزي کائنـات   و حتی فراتر از آن، مقصود از آفرینش کل عالم هستی را نیـز عشـق  

  .دشناس به معشوق ازلی می

  هستیمقصودازکارگاهنقشناخوانده جهان سرآید     کارو ارنه روزيشعاشق

  )326: همان(

االت مهـم  ؤتوان استنباط نمود که به اعتقاد حافظ  جواب س موارد باال می ۀاز هم

چـرا کـه    .مـدد عقـل، در عشـق و مسـتی جسـتجو کـرد       بـی  توان می در عالم هستی را

نـد و  رو اند که به ژرفاي حقیقت هستی مـی  هاي نظري متافیزیکی اگرچه مدعی دستگاه«

خواهنـد از   ترین معمـا، معمـاي زنـدگی کـه مـی      نند اما در برابر بزرگک آن را روشن می

: 1384آشـوري،  (» ماننـد بیرون به آن بنگرند و آن را نزد عقل نظري حـل کننـد در مـی   

لذا بر خالف اصرار فالسفه در کشف اسرار بـه مـدد عقـل، رنـد کـه شخصـیت        .)302

معماي زندگی نیست و زنـدگی نظـري زاهدانـه و    در پی حل «آرمانی در دیوان اوست 

زیـر و   ۀکند بلکه زندگی را در حال زیستن و تجربه کردن هست بـا همـ   فیلسوفانه نمی

برد و  ها عقل راه به جایی نمی الؤپس براي یافتن جواب این س) 302: همان(» باالهایش

  .است  نتیجه بی آنهاعقل در یافتن پاسخ  تالش

  

  اسرار عارفانه: ب

 عشق به سرّ از آنجا که عرفا از سرّا دانستن عجز عقل در وقوف بر اسرار حکیمانه، ب

عقل در کشف اسرار عارفانه نمـود و شـدت    کنند بدیهی است که عجز ر تعبیر میاالسرا

ماهیت و کیفیت رازي کـه   ةگونه تصریحی دربار اگرچه حافظ هیچ« .بیشتري داشته باشد

شـود و آن را در جـام جـم یـا دل      حال مکشـوف مـی  عشق و مستی و وجد و  ۀدر سای

توان دید، نکرده ولی معلوم است که ایـن راز   مهذّب و پاك و پرداخته از دیو و اغیار می

به  ).104: 1344 ،مرتضوي( »جز خودشناسی و در نتیجه خداشناسی چیزي دیگر نیست
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ین نقص عقـل  ا ،در پیش عرفا، حافظ بیش از هر چیز دیگر عرفانی جهت اهمیت اسرار

عرفا پس از پیمودن منازل طریقت و رسیدن بـه  «. دهد را بهانۀ خردستیزي خود قرار می

به کل و یکـی شـدن   و بقا به وجود مطلق و پیوستن جزء  خودمقصد نهایی دم از فناي 

ن خـود متوسـل   زننـد و بـه فـانی شـدن از تعـی      همچون پیوستن قطره به دریا می ،با آن

مـردم   ۀاست که درك و تصور آن به قول خود عارفان بـراي عامـ  گردند و این امري  می

بـه   ،باشـد  و تحمـل مـی  پـذیرش   قابل غیر سخت و ،یشه ندارندکه معرفتی با این نوع اند

، اجاللـی ( کنند عنوان سرّ و راز تلقی می احوال را بهگونه دریافت و  همین دلیل عرفا این

را کـه ادعـاي پیوسـتن    ) 72: 1346، عطـار  .كر(گویی حالج اناالحق ،حافظ .)5 :1376

دانـد کـه عـاقالن از فهـم آن      می يهمان سرّ ،به کل وجود معشوق است اووجود  ءجز

  .دند و به جرم کفر، بردارش کشیدندعاجز آم

  کرد جرمش این بود که اسرار هویدا می          دـر دار بلنـت سـکزو گش یارگفت آن 

  )165 :1378حافظ، (

خارق عقل و عادتی چون کرامـات اولیـا اهللا و وجـوب تـرك      در کنار این، امور

نیز وجود دارند که نـه  ... خلق اهللا در راه عشق و جان خریدن مالمت  هجان و هستی و ب

به . آنها کار عقل نیست بلکه عقل از پذیرش ظاهري آنها نیز ابا دارد تنها پی بردن به سرّ

تاري در بند عشـق واقـف بودنـد عقـل     گرفاگر عقال بر لذات این حاالت و  ،قول حافظ

اهی ندارنـد بـر عقـل    گکردند و چون آ نهادند و دیوانگی اختیار می می يخویش را کنار

  .بندند خود سخت پاي

  وانه گردند از پی زنجیر ماـالن دیـاقع      عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است

  )94 :همان(

اشتن مشرب متعالی عرفانی، عجز عقـل را  طبیعی است که حافظ با د ،از این جهت

  .براي خردستیزي خود قرار دهد مستمسکیدر پذیرش این باورهاي عرفانی، 
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  حل این نکته بدین فکر خطا نتوان کرد         مشکل عشق نه در حوصلۀ دانش ماست

  )161 :همان(

  ولـپیش اهل عق شرموز عشق مکن فا         ظـبه درد عشق بساز و خموش کن حاف

  )251: همان(

 را داند که ادعاي نوشتن اسرار حق بـر اوراق دفتـر   او خود را در زمرة عاقالنی نمی

  .داند ها پاك می ها و فریبکاري بازيلذا دامن خود را از این شعبده. دارند

  ق بر ورق شعبده ملحق نکنیمـر حـس      مـزنیـش نـر دانـتـطه بر دفـلـم مغرق

  )293: همان(

عشق دانست، آگـاهی   ةاز باد مستیو کشف اسرار حکیمانه را موقوف که ا آن چنان

  .داند بر اسرار عارفانه را نیز منوط به همین مستی می

  اش نقاب ز رخسار برکشیم مستانه       ب منزوي استق غیـسر خدا که در تت

  )292ص : همان(

  ام رامقکاین حال نیست زاهد عالی رس     ت پـدان مسـنررده ز ـراز درون پ

  )92: همان(

  

  توصیه به مستی -3

کـاربرد  . خردستیزي در شعر حافظ توصیه به مستی استدیگر بارز  هاي از جلوه

مضامین مرتبط با می و مستی در ادبیات غنایی ایران چیزي نیست که نیاز بـه تفصـیل و   

 اسـت  يتـرین شـاعر   حافظ بزرگ  ،ایراندر میان بزرگان شعر و ادب . تفسیر داشته باشد

 ستایی در کالم او بیش از دیگران منعکس شـده اسـت  پرستی و مستی هاي می که اندیشه

هـاي مختلـف    در شعر حافظ مستی دارویی است  که براي بیماري. )57: 1352دشتی، (

هـاي   سـتایی  مسـتی  ۀد و آشکار است که نباید همـ شو تجویز می... اجتماعی، اعتقادي و 
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ز انگیهاي نشاط ها و اغتنام فرصت باشی ظ به خوشحافظ را یکسره برخاسته از میل حاف

هـاي او بایـد    سـتایی  مسـتی  ۀآن داشته باشیم بلکه در لفاف زبدانیم یا تلقی صرفاً عرفانی ا

هاي نامطلوبی را جستجو کرد که بسته به هـدف مـورد    نوعی اعتراض و مبارزه با پدیده

عنوان مثـال در   به .گیرد ود مینظر حافظ رنگ انتقادي سیاسی، اجتماعی یا اعتقادي به خ

کنـد و چـاره    تـه را از زنـدگی خـارج مـی     سـرو  فضاي زندگی بی«کاربردي ویژه مستی 

باز بایـد  این تفاصیل  ۀبا هم .)191: 1373درگاهی، ( »خبري از نیرنگ ریاکاران است بی

حافظ نیز در گرایش او به مسـتی سـهم    پرست جوي و لذت رد که روحیۀ رامشتأکید ک

. گرایـی او گذاشـت   هاي او را بـه حسـاب معرفـت    ستایی مستی ۀدارد و نباید هممهمی 

 ادف با زوال عقل است و در شعر حافظو عرفانی آن مترو شکل ظاهري هر دمستی در 

خـردي کـه در نظـر حـافظ آلـوده بـه       . خردستیزي اوستیکی از وجوه ستایش مستی 

هـاي زیبـا و کامـل عرفـانی      ههاي نقص، محدودیت و صفات مذموم مانع از تجرب شائبه

نـواقص و   ۀباید زائل شود و جاي خود را به چیزي بدهد که در حضور آن، همـ  ،است

هـاي عرفـانی    کسی که اندیشهعنوان  حافظ به. منتسب به عقل از بین برودصفات ناپسند 

 ،شناسـد  یگانه راهی که می  در راه رسیدن به اوج شناخت عرفانی،در کالم او کم نیست 

هـاي   هاي عقل و از بین بردن اندیشـه  که کمترین دستاورد آن محو وسوسه ،است مستی

  :خطاست

  

  خبر دارد؟ ل بیـعق ۀــوســدمی ز وس     چت اگر نیست این نه بس که تو راـز باده هی

  ) 151 :1378حافظ، (

  خطا ببرد ۀـدیشــت آرد و انـراغـف         نم باده ده که این معجونمب عشق ـطبی

  )658: نهما(
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اپـذیر در  اصـلی انکارن  ،طوع و رغبت در پیش معشوق فنا و جان سپردن عاشقان به

کنـد و از   ناپذیر، در اثر مسـتی معنـا پیـدا مـی     عنوان امري عقل عرفان متعالی است که به

  .شود ی به واجب عرفانی مبدل مینشکل محال عقال

  اران ندادند اختیار خود به کسـرچه هشیـگ     سپارد جان به چشم مست یار دل به رغبت می

  )230 :همان(

شحنۀ عقل را در والیـت   ، حافظاین کارکردهاي مستی در قلمرو عرفانبا توجه به 

بـه بهـاي فـروختن    عشـق   ةدست آوردن بـاد  هکید دارد که بداند و تأ کاره می مستان هیچ

  .است که پشیمانی ندارد يگوهر عقل، تجارت سودمند

  بیا که سود کسی کرد کاین تجارت کرد         ت جوهر عقلبهاي بادة چون لعل چیس

  )159 :همان(

تقـدیر الهـی و بـدین ترتیـب      ۀاو مستی را موقـوف عنایـت و نتیجـ   شگفت اینکه 

  .داند میهمان عنایت و تقدیر  محصول را خردستیزي خود

کند این من چه کنم کار فرماي قدر می       ردکشان خرده مگیربرو اي ناصح و بر د     

  )274 :همان(

  

  حکمت فلسفیانستیزي و نفی فلسفه -4

خردستیز حافظ در لباس ستیز با فلسفه و نفی حکمت فلسفی نیز تجلـی   ۀاندیش

هاي فلسفی عقل است  اندیشه ۀافزار فلسفیان در عرضدانیم که دست می. پیدا کرده است

بـا  ت فارسـی از آن  فلسفه که در ادبیا. عقل نیست ةال بردن فلسفه جز مواخذؤو زیر س

ی کـه هـدف آن   علمـ «سـت از  ا عبارتو حکمت یونانی نیز یاد شده است،  حکمت نام

. )7: 1383 ،سـینا ابن( »اي که بر انسان ممکن باشد است به اندازه حقایق اشیاءوقوف بر 

. شـد  این علم در قدیم شامل تمام علوم بود و به دو قسـم نظـري و عملـی تقسـیم مـی     

عملـی شـامل اخـالق، تـدبیر      ۀلوم الهی، ریاضی و طبیعی و فلسـف نظري شامل ع ۀفلسف

سـتیزي مطـرح    در ادبیات عرفانی، آنجا که بحث فلسفه. منزل و سیاست مدن بوده است
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سوي قسـم نظـري    خود را به ۀپیکان طعن ستیز اغلب هاي فلسفه صاحبان اندیشه ،شود می

اصـلی   ةاز آنجـا کـه محـدود    .انـد  نشـانه رفتـه   ،آن است نشعباتآن که علم الهیات از م

طبیعـی اسـت    ،پردازد عرفان، معرفت اهللا است و قسم الهیات فلسفه نیز به علوم الهی می

از اصـطالح  «بدین ترتیـب  . نزاع بیشتري داشته باشندکه عرفا در این محدوده با فالسفه 

منظور کسانی بودند که در روش فکري مخالفت کامل بـا اهـل سـنّت اسـالمی      ،فالسفه

ستیزي در ادبیات ما گـاه در لبـاس مخالفـت بـا      فلسفه ).274: 1342اولیري، (» اند شتهدا

سـینا و اغلـب در مفهـوم عـالم فیلسـوف      طو، افالطـون، ابـن  فیلسوفان بزرگ چون ارس

.گرا رخ نموده است عقل
6

با نوع یونـانی آن کـه رهـاورد     ستیزي عرفا در موضوع فلسفه 

فروغـی،  (انـد   ثر بـوده أمسلمان از آنها مت ۀفالسف هاي غیراسالمی است و غرب و اندیشه

انـد  اند و حکمت یونانی را در مقابل حکمت اسالمی قرار داده درافتاده )122: 1346
7
.

 
از 

 ۀبا فلسف زستیزي در تمدن اسالمی را در ستی هاي غرب توان نخستین نشانه این جهت می

فـاي ایرانـی را بـا فلسـفه     حتی اگر مبارزات مسـتقیم و آشـکار عر  . یونانی جستجو کرد

گریـز و   شـدت فلسـفه   دهد که عرفـان آنهـا بـه    محتواي آثار آنها نشان می ،نادیده بگیریم

جهـت   حافظ هم به ).396: 1384آشوري، (ضدعقلی است و بر شور و جنون تکیه دارد 

هاي عرفانی و امیـال عاشـقانه و نیـز نقـص و نـاتوانی و محـدودیت و        داشتن دلبستگی

شود و گاه در پـرده   ستیزان همراه می ر فلسفه سراغ داشت با کاروان فلسفهجمودي که د

مناسـبت نیسـت کـه     ذکـر ایـن نکتـه بـی    . تـازد  فلسـفی مـی   پرده بر فلسـفه و  و گاه بی

او فیلسـوفی اسـت کـه    . ستیزي حافظ مانع از این نیست که او را فیلسوف نـدانیم  فلسفه

تزاعـی مفـرط کـه ظـاهراً عمیـق و باطنـاً       هاي ان نه بحث... زندگی است ۀاو فلسف ۀفلسف

ایـن فلسـفه زیبـاتر از فلسـفه اسکوالسـتیک اسـت       ). 30: 1368خرمشـاهی،  (انـد   یمعق

  ).317: 1382خرمشاهی، (
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حکمت در دو معنی حکمت عقالنی یا فلسفی  دیوان حافظدر  :حکمت در شعر حافظ

حکمتـی  «رفـا  اساساً حکمت موجـود در آثـار ع   .شده استو حکمت عرفانی استعمال 

ایـن   .انـد  اقتباس کرده قرآنوق خود از ذاست ذوقی که مشایخ ایرانی متناسب با فهم و 

مشـایی و حکمـت اشـراقی داشـته      ۀحکمت اهمیتی بیش از مکاتب دیگر از قبیل فلسف

عرفانی آن حکمت دلخواه حافظ اسـت  ذوقی و حکمت  .)397: 1384آشوري، ( »است

پیداسـت کـه در   . آن بیـداري و روشـنی دل اسـت    ۀیجزاید و نت که از عشق و مستی می

حکمـت حاصـل از عشـق و مسـتی را بـا حکمـت حاصـل از          ستیز حافظ،خرد ۀاندیش

  .ها بسیار است هشیاري و خردمندي فرق

  دـــی دهــواهـــاکی او دل گـه پب     دــاهی دهــه شـی آن می کــده ساقـب

  ج حکمت ببینـم و گنــم کــبخرا     بینــت بـــم ده و روي دولـــرابـــش

  )378 :1378حافظ، (

حـافظ   ،گیرنـد  و اگر همگان حکمت مترقی عقالنـی را از افالطـون یونـانی سـراغ مـی     

  .جوید نشین شراب می فالطون خمحکمت ناب عرفانی را از 

  ا که گوید بازــه مـــکمت بــح سرّ  رابــن شــشیـن مــالطون خــف جز

  )227 :همان(

در کشف اسـرار هسـتی و رازهـاي    همچون عقل،  نیز رافلسفی  حکمت  ،حافظ

او چون خیام فیلسوف بـدبین نیسـت کـه رازهـاي هسـتی را      « لیکن .داند میدهر ناتوان 

بت به فلسـفه اسـت و معتقـد    براي همیشه ناگشودنی بداند بلکه بیشتر عارفی بدبین نس

: 1344مرتضـوي،  ( »ودشـ توانـد گ  کس با حکمت و فلسفه این رازهـا را نمـی   است هیچ

خبـر نیسـت    بـی  )فیلسـوفان و متکلمـان  (لذا با لحن کسی که از حاصل کار آنان  ).104

گشایش اسرار هستی تنها عشق و مسـتی   راهمدعی است که  ) 106: 1387کوب، زرین(

  .است که ذکر آن گذشت

  معما را این حکمتکه کس نگشود و نگشاید به       وـحدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر ج

  )90 :همان(
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ـ  ذکر این نکته الزم است از حیـث  کـار رفتـه در شـعر حـافظ      هکه نوع حکمت ب

  .را باید با توجه به قرینۀ کالم در شعر او تشخیص دادعقالنی یا عرفانی بودن آن 

  

  ستیزي با اشاره به الفاظ فلسفی هفلسف

اسـتعمال  . اسـت  در شعر حافظ، به الفاظ مورد استعمال فلسـفیان اشـاراتی رفتـه   

و تسلسـل  و  ، دور)کیفیـت و علـت  (چون و چرا ، حدیث قیاس ،سببالفاظی چون 

نشان تأثیر محیط و مدرسـه  «و اطالع نسبی حافظ از مقدمات فلسفه  ، گویايجوهر فرد

بـه  در شـعر او   را توان کاربرد آنهـا  نمیو البته  )62: 1387کوب، زرین( »ستدر کالم او

آوردن اصـطالحات  . و ساختن مضامین شعري نیز نادیده گرفـت اظهار معلومات  منظور

شـعرا بـه ایـن کـار      ۀت و همـ سمختص حافظ نی اي خاص علوم مختلف در شعر پدیده

لیکن زیبایی کار حافظ در آن اسـت کـه ایـن الفـاظ فلسـفی را در خـدمت       اند  پرداخته

گیرد کار می همقاصد عرفانی و معانی عاشقانه ب
9

الفـاظ فلسـفی در    اسـتخدام  ةو این شیو 

واپس زدن فلسـفه و کـارکرد معمـول آن و جـایگزینی      ةدهند ارادة معانی عرفانی، نشان

حافظ، مبارزي است کـه در میـدان نبـرد بـا فلسـفه و      . جاي آن است هحکمت عرفانی ب

ایـن نکتـه الزم   ذکـر   .گیرد فلسفیان، سالح آنان را به غنیمت برده و علیه آنان به کار می

انـد از روش   عرفـا خـود نتوانسـته    ،جانبه با فالسـفه  هاي همه رغم مخالفت است که علی

نیـاز سـازند و حـافظ     گرفتند خود را بی میداللی فالسفه که در اقناع مخاطب به کار است

نیز از جمله کسانی است که از زبان و روش فلسـفی در بیـان مقاصـد خـویش اسـتفاده      

او  دیـوان از اصـطالحات فلسـفی در    حال به برخی). 188: 1351جعفري، (کرده است 

لفاظ فلسفی چگونه به نتایجی ضد فلسفه و عقـل  کنیم تا نشان دهیم استعمال ا اشاره می

  .انجامد می

فالسـفه بـا توسـل بـه بحـث اسـباب و علـل، توجیـه علمـی و عقالنـی            :سبب

دیگـر پـیش   جود و تبـدیل از حـالتی بـه حالـت     و هاي هستی را از جهت عدم و پدیده

همچـون   ،شناسی و تمسک به اصول اسـتواري در فلسـفه   دانی و علت د و با سبببرن می
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اي از مجراي  پدیده داند، به پیدایش هر اصل علیت، که هیچ معلولی را فارغ از علت نمی

سبب چیزي است که از عدم آن عدم شـیء   ،در تعریف فالسفه. نگرند میاسباب و علل 

بــه دلیــل اینکــه  ،عرفــا ).1387: 1366ا، صــلیب(ء الزم آیــد و از وجــود آن وجــود شــی

مهـم و   هـا  اعتبار اسباب، نقش اسباب را در وجود و عدم پدیـده  و اعتقاد بهگرایی  سبب

بـه نقـش حکیمانـه و     ذهن مردمان را از توجـه مطلـق  دهد و در نتیجه  اساسی جلوه می

جـاب  ح و دارد حق تعالی در پدید آوردن و نیست کردن امـور بـازمی  قدرت  مبدعانه و

ـ  اسباب را معتبر نمی گردد آنها در معرفت اهللا می در عـالم  ویـژه اینکـه معتقدنـد     هدانند ب

کـه  هسـتند  و عـادت  کارهایی چون معجزات انبیا و کرامات اولیا و حوادث خارق عقل 

د همچـون سـرد شـدن    نکن را مخدوش میاصل سببیت و د نافت اتفاق میتنها با ارادة حق 

ابع عرفـانی خصوصـاً   نـ در اکثـر م بـا اسـباب   مخالفت  .)ع(اهیم آتش با ارادة حق بر ابر

صورت چشمگیري انعکـاس یافتـه اسـت    موالنا به مثنوي
8

حـافظ نیـز بـا تعـریض بـه      . 

داند که بـا   دانی می عقل را سبب فتیگرایی فالسفه در امور گوناگون، م و سبب دانی سبب

سـبب درد   ۀو در مسـئل ااسـت لـیکن   در پی دانستن علل امور  ،توسل به سلسلۀ اسباب

تعمـدي و هوشـمندانۀ   در بیت زیر حافظ بـا کـاربرد   . برد جایی نمی هراه ب فراق عاشقان

ویـژه در حـریم    هی فالسفه را بشناس سعی دارد سبب» عقل«در کنار » سبب«لفظ فلسفی 

» مسـئله «و  »مفتی«دو لفظ فقهی  عشق و عرفان زیر سؤال ببرد و طرفه اینکه با استعمال

تـوان نتیجـه    از اینجا می .داند ردیف فلسفه می در ،قه را نیز از جهت همین ناتوانیعلم ف

  .گرایی فالسفه را در حریم عشق و عرفان اعتباري نیست شناسی و علت گرفت که سبب

  ل در این مسئله الیعقل بودـی عقــفتم    رسم سبب درد فراقـپببس بگشتم که 

  )199 :1378حافظ، (

 ،نیـز هسـت   مثنـوي که مورد انتقاد موالنا در  قیاسر بردن کلمۀ کا هاو با ب :قیاس

قیاس به جمله سـخنی بـود کـه    «سینا گوید  ابن .گیرد می دستیزرخاي ضد فلسفه و  نتیجه

اندر وي سخنانی گفته شود که چون پذیرفته آید سخنانی که اندر وي گفته آمده بـود از  
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 ،در ســخنی ســاده .)147: 1315، ســینا ابــن( »الزم آیــد هــر آینــه آنجــا گفتــاري دیگــر

موجب تسلیم و پذیرش  گفتاري است مرکّب از دو یا چند قضیه که تسلیم به آن،«قیاس

از ابزارهاي معـروف فالسـفه در    این اصطالح .)478: 1341سجادي، ( »قول دیگر باشد

اي ضد فلسـفه   دست آوردن نتایج فلسفی است لیکن در کاربرد هنرمندانۀ حافظ نتیجه هب

کـه بـر دریـا     داند میچون شبنمی  را عشق راهتدبیر عقل در  ،قیاس همین او با دهد؛ یم

بـه جنـگ خـود     »قیاس«کشد و این بدان معنی است که حافظ با ابزار عقالنی  قمی میر

ناپـذیر   و خدشـه اگـر فالسـفه نتـایج قیاسـات خـود را معتبـر        .رفته است و فلسفه عقل

ناپذیري نتیجـه قیـاس توسـط     ه از همان ادعاي خدشهو استفادحافظ با زیرکی  ،دانند می

جز پذیرش نتیجۀ قیـاس حـافظ کـه     اي دهد که چاره آنها را در تنگنایی قرار میفالسفه 

  .ندارند ،همانا تحقیر فلسفه است

  کشد رقمی چو شبنمی است که بر بحر می     ـردم و تدبیر عقل در ره عشقاس کـقی

  )351 :1378حافظ، (

و  غیرفلسـفی  معـانی قیـاس   توان از کلمات سـبب و  ال گرچه میدر دو مورد با

شگرد حافظ در گنجاندن معانی مختلـف   کرد لیکن با توجه به ارادهرا  ها آن صرفاً لغوي

سـتیز او، برداشـت معنـی     استخدام کلمـات و روحیـۀ فلسـفه    در اوت دقّدر یک بیت و 

  .ندارد ديقیاس هیچ استبعا سبب و ازفلسفی 

وقـت بـه    چون و چراها در قلمرو معرفـت هـیچ   ):یفیت و علّتک(چون و چرا 

فایده است  جایی نخواهد رسید این به آن معنی نیست که چون و چرا در قلمرو علم بی

ارتباط وجود ما  رسد که مربوط به سطوح قابل آن مقدار چون و چرا به نتیجه می... بلکه 

حدیث از این جهت حافظ نیز ) 199: 1351جعفري، (ارتباط هستی باشد  با سطوح قابل

ذهنـی  از کیفیت و علـت غـایی یـک پدیـده و از اشـتغاالت      ال ؤرا که س» چون و چرا«

را بـر چنـان تعقلـی تـرجیح     گیري و مستی  داند و باز پیاله دسر میدرۀ مای ،فالسفه است

  .دهد می
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  دمیمر خویش ـع اسا، زـبیگیر و  الهــپی       حدیث چون و چرا درد سر دهد اي دل

  )351 :1378حافظ، (

در اصطالح فلسفه و اهل معقول توقّف دو امـر اسـت بـر    » دور« :دور و تسلسل

و تسلسـل  ) 263 :1341سـجادي،  (آن توقّف شـیء بـر نفـس اسـت     یکدیگر که نتیجۀ 

نحوي که مرتبت پسین مترتّب بر مرتبت پیشین  هعبارت است از ترتّب امور غیرمتناهی ب

طبق تعاریف فوق، . اند افتهنعکاس یدر شعر حافظ ااصطالح  ن دوای). 157: همان(باشد 

در اثبات  ودانند  دور را محال و غیرممکن و تسلسل علل غیرمتناهیه را باطل می فالسفه

العلـل و علّـت اولـی و سـایر اغـراض فلسـفی از آنهـا سـود          عنوان علّـت  وجود خدا به

انی عرفـانی و  عـ فی در قصـد م جویند لیکن حافظ با کـاربرد ایـن اصـطالحات فلسـ     می

دانـد بلکـه آن را    عاشقانه مطلوب خویش، نه تنها دور و تسلسل عاشقانه را محـال نمـی  

و منظور ) گردانیدن جام در میخانه(قصد حافظ از دور، دور قدح . شناسد واجب هم می

ة کاربرد در شیواین . است) میخواران یشک یري بادهناپذ پایان(او از تسلسل، تسلسل جام 

مهـم   ۀهنرمندانه یک نتیجـ و  چون کاربردهاي ذوقی ینتایج ۀدر کنار همحافظ  طنزآلود

اسـت خصوصـاً کـه مسـتی     ترجیح عشق و عرفان بر عقل و فلسفه  دیگر نیز دارد و آن

   .توقع اصلی حافظ از ساقی است) زوال عقل(

  سل بایدشدور چون با عاشقان افتد تسل      دــساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چن

  )234 :1378حافظ، (

تقسـیم نیسـت نـه بـا      جزئی کـه قابـل  «در تعریف جوهر فرد آمده است : جوهر فرد

 .)98 ،5ج :1381مالصـدرا،  (» شکستن و نه با بریدن و نه در خیال و نه در فرض کردن

 ي عـالم هسـتی  زالیتجـ  ءجـز  که فالسفه از آن به» جوهر فرد«اشق، با اشاره به افظ عح

و در نهایـت کـوچکی    )191: همـان ( که قابل تقسیم به اجزاء دیگر نبـوده  نندک تعبیر می

دارد کـه اگـر    کند و بیان مـی  به آن مانند میو کوچکی است، دهان یار خود را در تنگی 

آن تردیدي نـدارد   وجوداي داشته است دیگر در  بیشتر در درك مفهوم فلسفی آن شائبه
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، مضـمون  »جـوهر فـرد  «بـرد و از   بـه کـار مـی   چرا که آن را در معانی مطلوب دل خود 

  .کند که چون جوهر فرد در کمال کوچکی است را اراده می» دهان تنگ یار« عاشقانۀ

  ستا لیکه دهان تو بر این نکته خوش استدال       ردـوهر فــود شائبه در جـبعد از اینم نب

  )126 :1378حافظ، (

نیز کـه لفظـی شـایع در فلسـفه     در بیت فوق » استدالل«استعمال کلمه  :استدالل

چرا که اگر فالسـفه بـا ابـزار عقالنـی اسـتدالل در پـی اثبـات         ؛قابل توجه است ،است

هاي فلسفی به روش برهانی هستند حافظ نیز این اصـطالح را کـه در فلسـفه از     اندیشه

بـرد و   کار می هخود ب ۀناعتبار و استواري خاصی برخوردار است در معنی مطلوب عاشقا

  .سازد خود را معلوم می عاشقانهین صورت استواري ادعاي بد

ذکر ایـن نکتـه نیـز خـالی از      ،ستیزي حافظ ید فلسفهافزون بر موارد فوق، در تأی

هاي فالسفه را اشتغال و صرف عمـر   گشایی گره ۀلطف نیست که هم چنانکه موالنا نتیج

و گشودن گره نیکبختی آدمی  )333: 2، دفتر مثنوي( داند و باز ماندن از لذت عارفان می

: 5همان، دفتر ( شمارد را در عالم هستی مهم و فالسفه را در باز کردن آن گره ناتوان می

فالسفه در معنـی  (داند و فکر مهندسان  ها را اساس می دل ة، حافظ نیز گشایش گر)746

  .پندارد را در گشایش آن عاجز می) عام

  چ مهندس چنین گره نگشادـکه فکر هی   اد مکنـهر یــشا و ز سپـره ز دل بگــگ

  )143 :1378حافظ، (

، سـعی در وقـوف   و زدن اعمال بر محک تجربه و با فراخواندن آنها به میدان عمل

  .دارد یکارهاي مهم و اصلگره هاي خود در گشایش  آنها بر ناتوانی

  از این گو در این کار بفرما نظري بهتر        گشایدـکرش گره از کار جهان بــآنکه ف

  رو اي خواجۀ عاقل هنري بهتر از این؟ب       جزغم چه هنر دارد عشقکهگفتناصحم

  )308: همان( 
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  رسی و مکتبیدم ملونگرش خاص به ع -5

مدرسه در شعر او بسیار است و اظهـار   ذکر درس و«حافظ از شاعرانی است که 

نگـاه  از این جهـت   .)61: 1387کوب، زرین(» کند اظهار مالل واقعی است ماللی که می

هـاي درخـت    عنوان میوه بهدرس، دفتر و هنرهاي متداول  ،م تحصیلیلوحافظ به ع ةویژ

ها و هنرهایی که انسان از طریق مدرسـه   دانش. اي دیگر از خردستیزي اوست جلوهعقل 

م و معارف دخالت مستقیم خرد است و انتقاد حافظ از علو ۀکند نتیج کسب می و تجربه

  . حافظ استستیزي  صورتی از عقل ،عنوان محصوالت عقل ی بهو مکتبمدرسی 

ـ   :مدرسه ی کـاذبی اسـت کـه    از نظر حافظ مدرسه جاي تحصیل و اشـتغاالت ذهن

ــه مســتی رود از ایــن ان در آن نمــیســخن از معشــوق عارفــ ــاز، روي آوردن ب  و رو، ب

  :هاست راه نجات از آن قیل و قال ورزي عشق

  خدمت معشوق و می کنم نیزیک چند      الی دلم گرفتل و قال مدرسه حــاز قی

  )278 :1378حافظ، (   

  ایم ادهـاقی مهرو نهــام و ســدر راه ج        ه و قال و قیل علمــطاق و رواق مدرس

  )286 :همان(

ن است که غایـب  شگزیند رو جاي مدرسه، میخانه و مجلس جنون را برمی هحافظ ب

  .استعقل ون جناصلی در میخانه و مجلس 

  انهـخـواي میــظ هــر حافـاد در سـفت       ازـوي که بــمگ  حدیث مدرسه و خانقه

  )322: همان(

  وراي مدرسه و قال و قیل مسئله بود       رفت مباحثی که در آن مجلس جنون می

  )203 :همان(

او مدرسه را نه تنها مانع دستیابی به معرفـت حقیقـی و عرفـانی، بلکـه آن را مـانع      

  .داند عاشقانه نیز میهاي خوش   ي از لذات دنیوي و تمتع از لحظهمند رهبه

  اف استـف کشـچه وقت مدرسه و بحث کش            واه دفتر اشعار و راه  صحرا گیرـبخ

  )113: همان(
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بـا عجـب و کبـر خـاص خـود       ،علوم حاصـل در ایـن مـدارس   از نظر حافظ  :علم

و گفتار با اتخاذ رفتار  ،ور فضیلت و دانش خودندرغاند و دارندگان این علوم که م همراه

ن علمی خود، از اسباب طرب که در باور حافظ بخش مهمی از أمتناسب با ش يو کردار

  .مانند مقصود کارگاه هستی است محروم می

  رسد روزي تر می هنی که جاهل را قیسا اـبی      رومـرب محـبه عجب علم نتوان شد ز اسباب ط

  )339: همان(

 ،تر از آن اینکه این علوم، همچون عقل، در حضور کرشمۀ معشوق حـافظ  و مهم

  .برند شوند و بویی از آن نمی افتند و عین جهل می خبر می بی

  حس شد خبر افتاد و عقل بی ه علم بیک       رابی به عاشقان پیمودـو شــمۀ تــکرش

  )178: همان(

که ارزش آن در حیات آدمی بر او همچون موالنا بارها علوم نافعی چون طب را 

بـرد و ایـن مؤاخـذه     ال میؤعشق زیر س درد همگان هویدا است به دلیل عجز در درمان

تنها دلیلـی شـاعرانه در ناسـودمندي    اگرچه دلیلی قاطع بر نفی علم طب نیست و حافظ 

ز هر کس دیگر به سودمندي آن واقف است لیکن تکرار آن در کند و بیش ا آن اقامه می

درد عشق را هم خود عشق . استعاقل او دلیل برتري درد عشق بر درمان طبیبان  ندیوا

  .کند و طب حکیمان از درمان چنین دردي ناتوان است درمان می

  ود به به مداواي حکیمـق نشــدرد عاش      فکر بهبود خود اي دل ز دري دیگر کن

  )287: همان(
  

سه و دانش نیز سعی دارد عجز علوم حافظ عارف با اشاره به لوازم و متعلقات مدر

کـه بـا   » علم نظر«در باور حافظ تنها  .را در ره یافتن به اسرار الهی هر چه بیشتر بنمایاند

توان حسن و جمال معشوق را به دیدة دل دریافت، علم حقیقی است و این علـم   آن می

توان یافت را در مکتب و مدرسه نمی
10
.  
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  خالف نیست که علم نظر در آنجا نیست     ل استسراي قاضی یزد ارچه منبع فضـ

  )383: همان(

نامد که دانش آنها فارغ از قیل و قـال   می» اهل نظر«را » علم نظر«او آراستگان به 

مدرسه بسته به یک اشارت است و این، حکایت از دل پاك آنها در دریافت حقایق دارد 

  .داشتن دل پاك هر چه گویند عین حقیقت است ۀو در سای

  کاین کسی گفت که در علم نظر بینا بود   شنـاسی اي دل از بتان آن طلب ار حسن

  )197: همان( 

  

  .درداپن ان و ناتوان میزب عشق بی او قلم را در بیان سرّ: قلم

  وراي حد تقریر است شرح آرزومندي      عشق گوید باز قلم را آن زبان نبود که سرّ

  )330 :همان(

را حق در اوراق دفتر، سعی عالمان  تقاد به نگنجیدن سرّبا اع حافظ: ورق و دفتر

شعبده و دامـن پاکـان را از پـرداختن بـه چنـین       دفتر آنان را ورق مغلطه و ،در این کار

  .داند کاري پاك می

  یمـحق بر ورق شعبده ملحق نکن رّــس     زنیمـش نـتر دانـم مغلطه بر دفــرق

  )293 :همان(

چرا که دانـایی حاصـل    ؛اقی باید به می عشق شسته شوندکند که چنین اور و توصیه می

  .کند جلب می آدمیسوي  از این اوراق، فراغت دل را سلب و آزار فلک را به

  دم و در قصد دل دانا بودـک دیــکه فل        ویید به میــمله بشــش ما جــدفتر دان

  )197: همان(

تقـاد حـافظ از مدرسـه و    شـود کـه ان   مالحظه می ،نکات انتقادي فوقبا تأمل در 

از آنجـا کـه علـوم     خبري است بلکـه  سر ستایش جهل و بی مکتب و متعلقات آن نه از

گشاي آدمیان در نیل به حقیقت مطلق و  عنوان ارمغان عقول و تجارب علما، راه بهمزبور 
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اغلـب بـه جـاي اینکـه      ایـن علـوم   .گیـرد  معرفت اهللا نیست در بوتۀ انتقاد عرفا قرار می

بند دست و پاي  ،بال و پري وسیلۀ پرواز انسان در آسمان عشق و معرفت باشدهمچون 

مـانع از وصـول بـه      این علوم، ةحافظ عاطل بودن از زیور فریبندلذا از نظر . گردد او می

  .حقیقت و معرفت حق تعالی نیست

  صد مدرس شد زآمو زه مسئلهـبه غم          ب نرفت و خط ننوشتـگار من که به مکتـن

  )178 :همان(

در باور حافظ، هر درس و علمی کـه  درس حقیقی در باور حافظ کدام است؟ 

درسی که حافظ آن را  ،از این نظر. منتهی به معرفت حق شود علم و درس حقیقی است

به دیدة تمجید و احترام نگریسته و آن را در نیل به مقصود عارفان مفید دانسته است در 

ل نظـر، درس سـحر، درس صـبحگاه، درس خلـوت و     درس اههاي  او به نام دیوان

   .تجلی یافته است درس قرآن

  کنم گفتم کنایتی و مکرر نمی               یک اشارت است درس اهل نظرتلقین و 

  )279: همان(

اي  گـاه ویـژه  او جای ۀنشین که مضامین سحرخیزي در شـعر و اندیشـ   حافظ خلوت

کند که بـا آن   عنوان درس یاد می ارفان بهو دعاهاي صبحگاهی ع دارد از نجواهاي سحر

  .توان به بارگاه قبول حق تعالی راه یافت می

  ب و درس صبحگاه رسیدنیمشرد وز        ولـاه قبـبه خواب که حافظ به بارگ مرو

  )216: همان(

و اگر مدرسه جایگاه علوم رایج است، میخانه جایی است که درس سحر در آن گـزارده  

  .شود می

  ه نهادیمـانانـا در ره جــمحصول دع     ادیمـانه نهــر در ره میخما درس سح

  )289: همان(
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داند که در درس خلوت حضور یابد یا  تر از آن می تنی خود را کوچکو اگر با فرو

حضور دل برسد در حقیقت درس خلوت را درسی شـریف دانسـته اسـت کـه      با آن به

  .خاصان را در مکتب آن، راه و جاي است

  ینـیــیقـم الــد را علـشمنـه دانــن         لوتـدرس خور ـــضـظ را حــنه حاف

  )360: همان(

ها از آیینـه دل   را موجب زدودن غبار غم قرآندر کنار درس خلوت و سحر، درس 

  .شناسد می

  غم مخور رآنـدرس قا و ــتا بود وردت دع     هاي تار ج فقر و خلوت شبــحافظا در کن

  )223 :همان(

  

  

  یجهنت

هاي خردستیزي در شعر حـافظ، ذکـر ایـن نکتـه ضـروري       در پایان بحث جلوه

اعتبار دانستن عقل  در پرداختن به بحث ستیز با عقل، بی که هدف شعرا و عرفانماید  می

پذیرد که امثال حافظ و موالنا و عطار  نمیالعقلی  هیچ فرد سلیم. و محصوالت آن نیست

درصـدد نـزاع بـا     ،درخشـد  ها بر تارك فرهنگ جهان میتابناك عرفانی آنهاي  که اندیشه

رآمده و بر مضامین قرآنی و نبوي و گفتار بزرگان دین در سـتایش  بعقل شریف انسانی 

هر کدام از این شعراي عارف از عقل هاي زیباي  ستایش. وقعی ننهاده باشند خرد و علم

لـیکن بـا توجـه بـه      رفاسـت عدر پیش  آنهااعتبار ة جاي آثار آنها، نمایند و علم در جاي

ویژگی غیرقابل تجربه بودن عشق و عرفان با دریافت عقالنی و نقـص و کاسـتی عقـل،    

کـه   انـد و از آنجـا   هاي آن اشاره کـرده  ورود آن را در این قلمرو جائز ندانسته به کاستی

هاي غیراسالمی بود با باورهـاي   اي از علم فلسفه را که رهاورد اندیشه بخش عمده عرفا

علمی  و عقل در یک کالم هر. دانستند به مبارزه با آن پرداختند سالمی از یک نسخ نمیا
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کـرد و آنهـا را از حیـرت     که توجه مردم را از منبع الیزال حقیقت به خود معطـوف مـی  

مـورد سـتیز    ،داد علـوم سـوق مـی    شـکوه عقـول و   عرفانی به حیرت ظاهري ناشـی از 

  .گرفت سرسختانۀ عرفا قرار می
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  ها وشتن پی

کلینی، ( ن الروحانیینَم لقٍخَ لُو هو او العقلَ قَلَخَ و جلَّ عزّ ن اهللاَإ): ع(قال الصادق  -1

  .)23: 1ج

  .)11: 1کلینی، ج( به الجنانُ بسو اکتُ حمنُبه الرَّ دبِما ع العقلُ): ع(قال الصادق  -2

ی عقالنیـت و تفکـر در   هاي خردسـتیز عرفـا و نفـ    ثیر اندیشهأبراي اطالع بیشتر از ت -3

و دفـاع از  جواد طباطبـایی  سیداز  انحطاط ایرانیان ۀاي بر نظری دیباچه. گذشتۀ ایران رك

  .از سید مرتضی مردیها عقالنیت

4- یکاَعدي عنبینَ جک الّتی بك نفس9: 1347، فرفروزان( دو(.  

ـ . رك دیوان حافظدر » راز«براي آگاهی از انواع و تقسیمات  -5 اسـرار غیـب در   « ۀمقال

، بهـار  40لۀ دانشکدة ادبیـات تبریـز، سـال    پاشا اجاللی، مج ، دکتر امین»الغیب کالم لسان

1376.  

  :براي مثال از خاقانی -6

  دـهیــل منــلـن المـــر در احســــب         او رـــــطــارس  ورة ـــطـاس ل ـــفــق

ل ـــراز بهین حلـــر طــــب          ون راــالطــودة فــــرســـش فــقـن

  دـیـهـمن

  )172: 1372خاقانی، (

  :از موالنا

  سیناکه ماند چون خري بر یخ ز فهمش بوعلی      پدر صورت ه چون عیسی نگاري بیــدرون سین

  )1446: 1385، دیوان شمسمولوي، (

را در مقابل حکمـت  ) حکمت نبوي(حکمت یثرب  الطیر منطقبراي نمونه عطار در  -7

  .دهد قرار می یونانی

  وان فروختــشمع دل زان علم بر نت          وختـشمع دین چون حکمت یونان بس

  نــان در درد دیـونان فشـخاك بر ی           ــن    ت اي مرد دیـرب بســمت یثــحک

  )439 :1384، عطار نیشابوري(   



  223شماره مسلسل/90بهاروتابستان/54سال/تبریزدانشگاهنشریۀ دانشکده ادبیات وعلوم انسانی/زبان و ادب فارسی 86

  :سنایی نیز گوید

  گویان یونانی ند ازین نعمت هوسا که محروم    شراب حکمت شرعی خورید اندر حریم دین

  )678  :تاسنایی، بی(

را به خـود اختصـاص داده    مثنوي مضامین سبب ستیز موالنا، بخش قابل توجهی از -8

  :است به عنوان نمونه به ابیات زیر توجه کنید

  دــوان زدنـش بر کیـویـزات خــمعج         دــدنــاب آمــع اسبــطــا در قــیــانب

  دم یافتندــاش گنـــت چــزراع یـــب           ندـکافتــر را بشــر بحــب مــسب یــب

ت و ـاب است و علّـرفض اسب          ا تمامــرآن تــاز قــن ز آغــیــنـهمچ

  السالم

  )447 :3دفتر / مثنويمولوي، (

استعمال الفاظ فلسفی در خدمت معـانی عرفـانی منحصـر بـه حـافظ نیسـت بلکـه         -9

  :به عنوان مثال. یگر از جمله موالنا در موارد زیادي به این کار پرداخته استشاعران د

  ان روي اوستـشـدفتر و درس و سبق        ن دوستـس حسدرـان را شعر مـعاشق

  اب سلسلهــت و بــاس اداتــزینه          زلهــرخ و زلــوب و چــشان آشـدرس

  ارـــور یکن دــاست لی روله دـمسئ         بارــد مشکـعـوم جــن قــلۀ ایــسلس

  )506 : 3دفتر / مثنويمولوي، (

  

الخـالف،   الجـدل، علـم   علم نظر، اصالً یعنی علم مناظره که چهـار اسـم دارد؛ علـم    -10

النظر و مناظره و هر چهار، یـک معنـی دارد و علمـی اسـت کـه در وسـائل افحـام         علم

کنـد ولـی در    ا خصـم بحـث مـی   و مجادله ب) خاموش گردانیدن به حجت و خصومت(

حواشی دکتر غنی بـر دیـوان   (جا مقصود حافظ این است که ذوق در مدرسه نیست  این

  ).365:  2536، حافظ
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  منابع

  :ها ابکت

  .تهران، نشر مرکز ،5چ، عرفان و رندي در شعر حافظ ،)1384( .آشوري، داریوش -

 ۀقات صدرالدین محمد شیرازي، ترجم، تعلیالهیات شفا ،)1383( .سینا، حسین بن عبداهللا ابن -

  .، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی1حامد ناجی اصفهانی، چ

 تصـحیح و تحشـیه احمـد خراسـانی،     عالئـی،  ۀدانشنام ،)1315( .سینا، حسین بن عبداهللابن -

  .طهران، چاپخانه مرکزي

نشـگاه  دا، 1چاحمد آرام،  ۀترجم انتقال علوم یونانی به عالم اسالمی، )1342(.اولیري، دلیسی -

  .تهران

  .تهرانسخن ، 2، چلب دریا ةگمشد ،)1384( .پورنامداریان، تقی -

  .حیدري، تهران، 1، جتفسیر و نقد و تحلیل مثنوي، )1351( .تقیجعفري، محمد -

  .قنوس، ق2، به تصحیح قزوینی و غنی، چاندیو ،)1378( .الدین محمد حافظ شیرازي، شمس -

ر قاسـم غنـی،   ، با یادداشتها و حواشی دکتدیوان ،)2536( .الدین محمد شمسحافظ شیرازي،  -

  .افست مروي

  .الدین سجادي، زوار ضیاء سید، به تصحیح دیوان ،)1372( .الدین بدیل خاقانی شروانی، افضل -

  .، جاویدان3، چ کاخ ابداع ،)1352( .دشتی، علی -

  .، امیر کبیر، تهران12چ، از کوچه رندان ،)1387( .کوب، عبدالحسینزرین -

  .سینا ، چ اول، تهران، ابنفرهنگ علوم عقلی ،)1341( .سجادي، سید جعفر -

، به سعی و اهتمـام مـدرس رضـوي، تهـران،     دیوان ،)تا بی( .دود بن آدمجسنایی، ابوالمجد م -

  .سینا ابن

 مقصـود  ۀ، تصـحیح و تحشـی  2، جاسـفار  ،)1380) (مالصـدرا ( .شیرازي، صدرالدین محمـد  -

  .محمدي

رضــا  ۀ، تصــحیح و تحشــی5اســفار، ج ،)1381) (مالصــدرا( .شــیرازي، صــدرالدین محمــد -

  .محمدزاده، چ اول

  .، دانشگاه تهران3، چتاریخ علوم عقلی در تمدن اسالمی ،)1346( .اهللا صفا، ذبیح -
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  .منوچهر صانعی، حکمت ۀترجم ،فرهنگ فلسفی ،)1366( .صلیبا، جمیل -

  .، تهران، نگاه معاصر3، چانحطاط ایرانیان ۀاي بر نظری دیباچه ،)1382( .طباطبایی، سیدجواد -

- تهـران،  1اسـتعالمی، چ ، تصـحیح محمـد   االولیاهتذکر ،)1346( .ینعطار نیشابوري، فریدالد ،

  .زوار

کدکنی،  یعی، تصحیح و تعلیق محمدرضا شفمنطق الطیر ،)1384( .دالدینیعطّار نیشابوري، فر -

  .، تهران، سخن2چ

  .، زوار2چ. علی اصغر حلبی ۀ، ترجمتهافت الفالسفه ،)1363( .غزالی، ابوحامد محمد -

آیینـه   صـادق  ۀترجمـ  ،)شک و شـناخت (المنقذمن الضالل  ،)1362( .غزالی، ابوحامد محمد -

  .، امیرکبیر2وند، چ 

  .، امیرکبیر2، چ ادیث مثنوياح ،)1347( .الزمان فروزانفر، بدیع -

  .، زوار2، چیر حکمت در اروپاس ،)1384( .ی، محمدعلیفروغ -

  .اسالمیه ۀهاشم رسولی، علمیسیدترجمۀ ، اصول کافی ،)تا بی. (کلینی، محمد بن یعقوب -

  .، ستوده3چ  ،مکتب حافظ ،)1370(.مرتضوي، منوچهر -

  .، نقش و نگار2، چدفاع از عقالنیت ،)1380(.مرتضیمردیها، سید -

  .، هرمس3، تصحیح نیلکسون، چمثنوي معنوي ،)1385( .الدین محمد مولوي، جالل -

فروزانفـر بـه کوشـش     ۀ، از روي نسـخ کلیـات شـمس   ،)1385( .الدین محمد مولوي، جالل -

  .، تهران، پژوهش2حکیمیان، چ فتحالابو

  

  :مقاالت

دانشکده ادبیـات و   ۀمجل» لسان الغیب«اسرار غیب در کالم  ،)1376بهار ( .اجاللی، امین پاشا -

  .162، شماره مسلسل 40ل ، ساتبریز سانیعلوم ان

بین المللی بزرگداشت حافظ، کمیسیون ملی  ةمجموعه مقاالت کنگر ،)1371( سخن اهل دل -

  .یونسکو، چ اول


