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چکیده
امروزه نحوهی مواجههی ما (در اینجا و اکنون) با آثار کالسیک ادبیمان و چگونگی خوانش آنهاا جایگااه اباراار و اه یا
آنها مسئلهای شناخاهشده در میان صاحبنظران اس  .در ایران که ادبیات مهمترین مؤلفهی فرهنگی ما را مایساازد اه یا
چنین موضوبی مضابف خواهد شد .در جایگاه برجساۀ شعر حافظ دس کم از نظار میانان توجاه یرفیا هاای خاوانش و
تأویلپذیری آن تردیدی نیس .
شعر حافظ ه واره محل توجه و موضوع تأمل بوده اس  .بیشار تحقیقات حافظپژوهی کم و بیش پرتویی بر جهان شاعر وی
افکنده و سویی از اندیشهی وی را روشن کردهاند .توجه به جنرهی فلسفی و کالمی شعر حافظ نیان موضاوع بسایاری از ایان
تحقیقات بوده اس ؛ حای میتوان آن را یکی از موضوبات چالشانگین در شعر وی دانس  .این نناع را به نوبی میتوان تااب
نناع میان برفان فلسفه کالم و مذهب دانس  .ه واره برخی قائل به آشای بوده و برخای بار ت ااین و چاه بساا تناافی پاای
فشردهاند.
در این پژوهش صرفنظر از جس وجوی نی حافظ در پی خوانشی فلسفی -حک ی از شعرش هساایم؛ بناابراین بایش از
هر چین با مان روبهروایم و سعی خواهیم کرد در حدود دالل های مانی اندیشهی وی را از منظری فلسفی یا حک ی بررسای
و با آراء دو فیلسوف بنرگ ابنسینا و سهروردی مقایسه کنیم.
مهمترین پرسشها برای پرداخان به این کار برارتاند از:
 .1فلسفه چه رابطهای با شعر دارد؟
 .2مقصودمان از «خوانش» چیس ؟
 .3امکانات و یرفی های تأویل شعر حافظ کداماند؟
 .4تشابه و تناسب اندیشهی حافظ با آراء فیلسوف مشائی ابن سینا و اندیشهی اشراقی سهروردی چگونه اس ؟
واژگان کلیدی :حافظ ابن سینا سهروردی فلسفه حک

 .1مقدمه
فلسفۀ اسالمی بیش از آنکه به مسئلۀ شناخ بپردازد نوبی فلسفۀ هسایشناسای اسا ؛ زیارا یاک بحا مهام در
فلسفۀ اسالمی هسای یا وجود اس و مقصود ما از وجود در وهلۀ نخس وجود باریتعالی و ساپ هساای ساایر
موجودات در جایگاه مخلوقات و مظاهر الهیاند؛ بنا بر این جس وجویِ چگونگی رابطاۀ میاان انساان و خداوناد و
جهان بهطور کلی و در شعر حافظ بهطور ویژه در این تحقیق میتواند مورد نظار باشاد .مساائلی مانناد آفارینش
رابطۀ خدا جهان و انسان و سرنوش بشر ه گی نین در پرتو این رابطه قابل بررسی خواهند بود به ویژه اینکه بح
در بارۀ موضوبات یاد شده بخشی از مسائل فلسفۀ اسالمی را تشکیل داده اس (ناک .نصار و لای ن -223 1331
.)243
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 .1-2فلسفه اسالمی ،حکمت و رابطۀ آنها با شعر
فلسفه آنگونه که در تاریخ فلسفه به آن توجه شده اس «نوبی از تفکر فلسافی اسا کاه در یاک نظاام معقاو و
منطقی و فراگیر مطرح گشاه و مهمترین مسائل هسای در آن بررسی میشاوند» (ابراهی ای دیناانی  1333ج.)55 :1
در حقیق فلسفه در جایگاه یک نظام فکری فراگیار و منساجم در اصال بارای پاساخ باه پرساشهاای مرباوب باه
هسای(چرایی چیسای و چگونگی) شکل گرفاه و به معنای درک و دریاف هسای بر اساس نگرش شخصی افراد به
حیات اس  .ه ۀ امور زندگی انسان و تفاوت فعالی های او به نوع فلسافۀ (درک) او از حیاات ارترااب دارد و ناوع
اندیشه و تفکر او را در این باره نشان میدهد .نایجه اینکه فلسفه از ص یم ذات وجود انساان سرچشا ه مایگیارد و
پرسش در زمینۀ چرایی چیساای و هساای اشایاء در حقیقا پرساشهاایی اساسای هسااند کاه اسااس فلسافه را
برساخاهاند .فلسفیدن چینی جن طرح پرسشهای اساسی و نوبی کوشش برای پاساخ باه ن وناه پرساشهاای زیار
نیس :

مرا؟ ماراد از ایان سااخانم

از کجا آمدهام؟ برای چه آمدهام؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم؟ از چه سرب ساخ
چه بوده اس ؟(نک .ه ان .)55-53 :دیگر اینکه مرنای فلسفه بر تفکر و اسادال های بقالنی اس ؛ هرچند مرنای هر
تعقل و تفکری را ن یتوان فلسفی دانس ( ابراهی ی دینانی ه ان ج .)41 -1 :1با ایان رویکارد فلسافیدن چیانی
نیس که از سخن و اندیشه بنرگانی چون حافظ جدا باشد.
به طور کلی بعضی قراب های میان شعر و فلسفه را ن یتوان انکار کرد .هیچ شاابر و ادیرای هیاگااه نخواسااه اثار
خود را فاقد تفکر بداند؛ حای اگر فقط به ترکیب کل ات و اصوات موسیقایی آنها اکافا کرده و مانای مارهم و رمانی
حاصل آن باشد (مجاهدی )101 :1331؛ ه انین در بسیاری از فرهنگها «صورت ادبی» در حقیقا وسایلۀ اناقاا
نکات بسیار یریف حک ی به نسلهای بعدی اس ؛ برای ن ونه میتوان به «حکایات ت ثیلی» سهروردی اشااره کارد
(مجاهدی ه انجا).
در نسرای که خاساگاه شعر و ادب (باطفه) با خاساگاه فلسفه (خرد) دارد نین باید توجه داش فلسافه هام معناای
خاص دارد و هم معنای بام و در معنای بامش هرگونه جهانبینی ابم از جهانبینی بقالنای شاهودی و اشاراقی و
جهانبینی دینی و کالمی را شامل میشود«.نگرش فلسفی»پشاوانۀ دانش و هنر اس و دانش و هنر بادون پشااوانهای
فلسفی ن یتواند معنادار باشد «...و دریغا که دیری اس میان فلسفه و شعر و ادبمان دیاواری کشایدهایام اسااوار و
فاصلهآفرین( »...دادبه .)13 :1335
محققان پذیرفاهاند که در جهان بقالنی اسالمی فلسفۀ اسالمی بهرغم اخاالفاتی چند با معرفا یاا برفاان از
یک سنخ و خانواده اس « بدون این شناخ و ه رساگی فیلسوفی چون سهروردی یاا مالصادرا در ایاران یاا ابان
بربی در اندل یهور پیدا ن یکرد» (نصر  .)53 :1331نکاه مه ار دیگر اینکه ت ام فالسفۀ اسالمی از کندی به بعد
با قرآن و حدی آشنایی داشاهاند(ه ان ) 51 :و فلسفۀ اسالمیِ سنّای دقیقا خاود را باا وحی(قارآن) وفاق داده باوده
ذوقی از روشی سخن مایگویاد کاه ساه
اس (ه ان .)51:سهروردی در مقدمۀ«حک هاالشراق» برای طالران حک
مرح له دارد :مرحلۀ نخس خردگرایی سپ کشف و شهود و مرحلۀ نهایی بازگش به خرد و اسادال اسا ؛ بناا
براین نظرِ سهروردی در پیوساگی فلسفه و برفان یا تعقل و شهود گونهای نقد حا شعر و ادب و فلسفه نین هسا
(نک .دادبه .)25 :1335
اس  .شعر فارسی از دیربااز قاالری
واژۀ«شعر» با «شعور» همریشه اس و این نکاه نشاندهندۀ رابطۀ شعر و حک
نه تنها برای تعلیم پند و اندرز بیان احساسات و شور (تغن ) بلکه جلوگاه نکات حک ی و برفانی باوده اسا باه
و برفان ن یتوان کشید .ایان میاراک کهان محال نشاو و
گونهای که در ادبیات فارسی مرز مشخصی میان حک
یهور اندیشه های بنرگانی چون سعدی مولوی حافظ و ...بوده اس (نک .ابراهی ای دیناانی  1333ج.)15 -13 :2
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حافظ گاه در قام یک ماکلم و حکیم در اشعارش یهور میکند چون تأکید میکند که در شعرش «لطایف حک ای»
و فلسفه اسالمی نین از بدیهیات اسا  .نکااۀ
را با «نکات قرآنی» پیوند زده اس (قصیده ش اره  1)2و پیوند حک
برجساۀ دیگر دیدگاههای برفانی این شابراس بهگونهای که برخی ت امی ابیاات او را باا دیادگاهی برفاانی شارح
کردهاند .از دیدگاه فلسفی برفان یک جهان بینی و یک مکاب فلسفی اس که چونان هر مکااب فلسافی دیگار باه
مطالعۀ جهان و انسان میپردازد (ابراهی ی دینانی ه ان.)42 :
از آنجا که ماون ادب فارسی بهویژه ماون حک ی -برفانی آکنده از نکاهها و اشارتهای فلسفی اس میتوان نایجاه
و فلسفه و برفان ماس »(نک .دادبه .)20-11 :1335
گرف اساسا این ماون«جلوگاه حک
در این پژوهش فلسفه به معنای چگونگی نگرش به هسای (مرادا و مناهاء) انسان و سایر خلقا هاا در نظار گرفااه
شده اس  .این معنا بر هرگونه جهانبینی ابم از جهانبینی بقالنی شهودی و اشراقی و جهانبینای دینای و کالمای
سایه میافکند« .نگرش فلسفی» پشاوانۀ دانش و هنر اس و دانش و هنر بدون پشاوانهای فلسفی ن یتواناد معناادار
باشد.
 .1-9حافظ و فلسفه
در سراسر تاریخ ادبیات ایران حافظ به «گویندهای مافکر» مشهور اس  .کسی که از دقاایق حک ا و برفاان آگااه
بوده و این دقایق در اشعارش بازن وده شده اس (صفا  .)1013 -1010 :1313شیراز در بصر حاافظ خاود یکای از
مراکن بنرگ بل ی و ادبی ایران و جهان اسالم و محل اجا اع فاضالن و شاابران و نویساندگان باوده اسا (صافا
 .1313ج 211 :1/3و ج .) 1051 :2/3مح د گلندام (جام دیوان و معاصر او) در مقدماۀ دیاوان حاافظ تأکیاد کارده
اس که حافظ به تار و تفحّص در کاابهایی چون کشف کشّاف(در تفسیر قرآن) و مطال االنظار قاضی بیضااوی و
مفااح العلوم سکّاکی و امثا این کاابها میپرداخاه اس « و گلنادام خاود او را چنادین باار در مجلا درس«ابان
الفقیه نجم» بالم معروف به قرآت سر و فقیه بنرگ بهد خود دیده اس ( »...صفا ه اان .)1055 :کسای کاه در آن
زمانه به دنرا «فراغای و کاابی و گوشۀ چ نی» اس ؛ اهل اندیشه و قلم اس (ریاحی .)34 :1314
دیگر اینکه به دلیل بازتاب اندیشههای بیشار نحلهها و فرقههاای رایا در دیاوان اشاعارش هار فرقاهای حاافظ را
همفکر و یا حای از خود میداند و این نکاهای اس که در مقدمه دیوان نین بر آن تأکید شاده اسا (مقدماه دیاوان
حافظ به نقل از ذکاوتی قراگنلو .)51 :1355
در کاب ملل و نحل از فرقهای با بنوان «فالسفیه» یاد شده اس که یاهرا شعارشان «از آیین فلسفه به جاای ماذهب
معینی پیروی کردن» بوده اس اگر فرض شود که چنین فرقه یا نحلهای واقعی خارجی داشاهاند «مایتاوان تصاور
کرد که حافظ نین در مرحلهای از ب ر با اینان آشنا» بوده اس و آن مشرب حک ی و ذوق فلسفیانهای که بدو نسار
میدهند از این راه اس (ذکاوتی قراگنلو  )55 -55 :1355به اضافۀ اینکه تحصیالت کالمی نین داشاه اس (ه اان:
 .)55و یک نکاۀ بسیار مهم اینکه تفکر اشراقی در میان برفای( اسالمی -ایرانی) رایا باوده اسا و از قارن دوم و

سوم به بعد ماصوفه مرنای معرف شناسی اشراقی داشاند به این معنا که برای دسا یاابی باه حقیقا از «تجلیاات
باطنی و نور د » مدد میجساند« و نخساین بار در آثار شیخ شهابالدین سهروردی اس که رسا ا نگارش اشاراقی
به نگرش فلسفی تردیل میشود»( مجارایی .)155 :1331
 .1مطل قصیده چنین اس  :ز دلرری ناوان الف زد به آسانی
وبی

مورد نظر :ز حافظان جهان ک

چو بنده ج

نکرد

هنار نکاه در این کار هس

تا دانی

لطایف حک ی با نکات قرآنی
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نکاۀ برجساه و غیر قابل انکار دیگر در زندگی حافظ این اس که قرآن را « در چارده روای » 1از حفظ بوده اسا .
این آشنایی و حشرو نشر مداوم و غور او در کالم خدا که در ساخاار بیرونی و درونی اشعارش تأثیر فراوان گذاشااه
اس نشان میدهد« :قرآن پیشامان و دساگاه ارجابات او بوده اس » و آشاناییاش باا تفسایرهاای ماعاددک کالمای
فلسفی و برفانی آن نین کمنظیر اس (آشوری .)22 :1335
« فلسفۀ اسالمی ه انند دیگر مسائل اسالمی ریشه در قرآن و حادی دارد و اصاو منااب الهاام و بسایاری از
مسائل خاص مورد بالقۀ خود را از سرچش ههای وحی اسالمی بهدس آورده اسا » (نصار  )55 :1331و تقریراا
ت امی حک ای اسالمی قرآن را در جایگاه منر ماعالی معرف و منر شناخ ماهیا وجاود (هساای) پذیرفااهاناد
(ه ان)55 :؛ با توجه به اینکه بسیاری از ابیات حافظ از گذشاه تا کنون با دیدگاههای فلسفی یاا کالمای شارح شاده
اند؛ «نگاه فلسفی حافظ به هسای» را ن یتوان انکار کرد؛ بااینحا وقای از فلسافهدانای حاافظ ساخن مایگاوییم
منظور نوع نگاه یا ه ان دیدگاه حافظ به هسای و مقولههایی چون آفرینش(خلق کل هساای) مراادا و مناهاای آن
چرایی و چگونگی خلق بشر تکالیف دینی و حقیق آنها و ...اس .
نکاۀ برجساۀ دیگر دیدگاههای برفانی حافظ اس که از چشم مخاطرانش در طو تاریخ پنهان ن اناده اسا تاا
جایی که برخی شارحان ت امی ابیات او را با دیدگاهی برفانی شرح کردهاند هر چند چناین رویکاردی قابال تأمال
اس از دیدگاه فلسفی برفان یک جهان بینی و یک مکاب فلسفی اس که مانند هر مکاب فلسفی دیگار جهاان و
انسان را مورد مطالعه قرار میدهد (دادبه  .2)1314هر چند حاافظ را ن ایتاوان در ردیاف بارفاان نشاانید؛ اماا باه
اساشهاد ابیات برفانی بسیاری که در دیوانش ثر اس با این مسلک ناآشنا ن یتواند باشد.
 .1-4پیشینۀ تحقیق
در توضیح پیشینهی تحقیق میتوان از کاابها و مقاالتی چند یاد کرد از ج له:
پژوهشی با بنوان هسایشناسی حافظ 3از داریوش آشوری که بیشار نوبی کار تطریقی اسا  .ایان کاااب کوششای
اس مرانی بر بیان برخی شراه های موجود میان شعر حافظ و دیدگاههای مطرح شده در دوکاااب برفاانی کشاف
االسرار میردی و مرصاد العراد نجم رازی .ه انین راز دهر :جسااری در فلسفۀ حاافظ اثار مهادی فریاور و مقااالت
ماعددی از دکار اصغر دادبه که در آنها با دیدگاهی فلسفی – کالمی به شرح برخی ابیات حافظ پرداخاه شده اسا ؛
اما تحقیقی با روش و چارچوب پژوهش پیشرو تا کنون انجام نشده اس .
 .2ظرفیتهای تأویلپذیری شعر حافظ
یکی از مهمترین ویژگیهای کاابهای آس انی و ماون دینی ایجاز ابهاام و یرفیا تأویالپاذیری آنهاس (راشاد
محصل  :1331مقدمه «هف ») .دیوان حافظ نین به دلیل اشراف سرایندهاش به قرآن مجیاد از یاک ساو و سرشا
شعر بهویژه نوع غنایی آن در چندمعنایی بودن ه انند ماون مقدس و دینی تأویلپذیر و درنایجه غان هاای آن ناه
تکمعنایی که دارای معانی گوناگون اس (پاور ناماداریان  .)23 :1332در واقا شاعر حاافظ یااهر و بااطن دارد
یاهرش برای ه ۀ مخاطران قابل فهم اس ؛ اما باطنش نیازمند بصیرت که از راه تأویل میتوان باه آن راه بارد و ایان

 .1بشق

قرآن ز بر بخوانی در چارده روای (غ )14

رسد به فریاد ار خود به سان حافظ

2

. http://www.cgie.org.ir/fa/news/5265
3

 .در ویراس

دوم نام این کااب به برفان و رندی در شعر حافظ تغییر کرده اس  .ویراس

جدید در سا  1311منشر شده اس .
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ویژگی در پیشیۀ شعر فارسی پیش از او (حای در شعر سنایی و بطار) دیاده ن ایشاود (ناک .پورناماداریان :1332
مقدمه).
1
سرب میشود تا شعر او را باوان به گوناههاای ماعادد
ابهامی که سایه بر شعر و حای زندگی شابر افکنده اس
تفسیر یا تأویل کرد یا به قرائ های ماعدد خواند و حای شخصی شابر را در قابهای مخالف نشاند (نک .فااوحی
و وفایی  .)125-11 :1333با این حا دسایابی به گرایشهای فکری حافظ یا نوع نگرش و اباقااد وی باه پاارهای
حقایق از البهالی ابیات دیوانش بهویژه ابیاتی که دارای مضامین مشابه هساند یا به برارت دیگر باا مضا ون مشاابه
تکرار شدهاند ناشدنی نیس ( .نک.خدایار حاجیان )145 :1331؛ و با توجه به «تأویلپاذیری» کامنظیار اشاعار وی
میتوان او را به هر نحلۀ کالمی یا مذهری مناسب کرد.
یکی دیگر از ویژگیهای شعر حافظ «ایهام» اس و مهم ترین ویژگی یک بیاان ایهامی(ساخن دوپهلاو یاا چنادمعنا)
ه ین اس که به خواننده آزادی اناخاب میدهد«نخساین شرب آزادی تعااد نیروهاسا » (دورانا .)324 :1310
در حقیق شعر حافظ فرآیندی از تعاد نیروهاس و جس وجاو درباارۀ ماذهب حاافظ و اباقاادات وی در باارۀ
فلسفه یا بهطور کلی «نگاه فلسفی حافظ به هسای»نین از این مقوله اس .

 .9اشتراکات اندیشههای فلسفی ،حکمی و عرفانی ابنسینا ،سهروردی و حافظ
ابن سینا به مدد اباکار خویش مرنایی بقالنی و وجودشناخای برای اشراق بقل فراهم آورد و بقل را به آس ان پیوناد
زد؛ ویژگیای که هر اندیشۀ برفانی واجد آن اس  .از چنین دیدگاهی بیتردید اندیشۀ اشراقی وی اس که زمینه را
برای فلسفۀ اشراقی سهروردی که خواهیم دید حافظ از آن بهره جساه اس فراهم میکند.
به طور کلی برای به دس دادن تصویری از چارچوب فکری نظام اندیشۀ ساینوی بهاارین راه اشااره باه چگاونگی
تقسیمبندی فلسفه از نظر وی اس :
دانشها بسیار اس و  ...در نظر او میتوان آنها را به دو دساه تقسیم کرد :یکی دانشهایی کاه احکاام آنهاا
برای ه یشه ثاب نیس بلکه در زمانهای معینی درس اس و بعد ارزش خود را از دس میدهد و دیگر بلومی
که ه ۀ اجنای زمان را فرا میگیرد و برای ه یشه باقی اس و اینگونه دانشهاس که باید آنها را حک نامید و
این دانشها را نین اصو و فروبی اس و مقصود ما در اینجا اصو اس (فاخوری و جر  .)455 :1311باه بقیادۀ
که یک «فلسفۀ اشراقی» طرح کند؛ اما سرچش ۀ (اصل مشرقی) آن در اخایاارش

سهروردی ابنسینا قصد داشاه اس
نروده اس  ....سهروردی در مطارحات تصریح میکند هدفی ندارد« مگر به ک ا رساندن راههاایی کاه مشاائیون باه

رویش گشودند و توسعه و اصالح آنها که برارت اسا
کربن .)55 -55 :1334

از فلسافه کاه میاان ه اۀ منطقیاون مشاارک اسا

( ناک.

سهروردی حکی ی اشراقی اس که بههرحا اهل فلسفه اس  .وی با الهاام از اندیشاههاای حک اای باسااان و
دق در آیات و روایات اسالمی «فلسفۀ اشراقی» خود را پیرینی کارد و هرچناد در ایان بنیاان از قواباد و اصاو
فلسفۀ مشاء نین بهره گرفاه اس خود آن را انکار مایکناد( ناک .ساجادی  .)13 :1351پایاههاای مطالاب اشاراقی
اشراقی را ابن سینا گذاشاه بود« بعضی از آراء برفانی و اشراقی ابان ساینا کاه
سهروردی در سن فلسفه یا حک
سهروردی نین از آن ماأثر شاده باود در ن اط هاای آخار اشاارات آماده اسا ...مکاب او از نظار بسایاری فلسافی
اس »(پورجوادی  .)10 :1330به اباقاد سهروردی«سرچش ۀ شرقی ه ان اسا کاه حک اای ایاران باسااان یعنای
خسروانیان بنیان نهاده بودند» (کربن  .)51 :1334اشراق در اندیشه سهروردی که بر ذوق و کشف و شاهود و ادراک

با ذوق معنوی مرانی اس
1

با اسادال و بقل مشائی منافات ندارد و در یک برداشا

 .ه ین ابهام خود یکی از بوامل تشدید خالفک بادتانگاریِ شعر حافظ اس

(پورنامداریان ه انجا).

ایان دو قابال ج ا هسااند.

 / 1نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  -بیرجند اسفند 1931

چنانکه در آثار سهروردی غور کنیم در مییابیم که سیر حک برفانی -اشراقی وی یک سیر تاریخی اس  .وی در
جای جای آثارش اذبان دارد که این حک از مافکران و فرزانگان و بارفان باسااان (هارم افالطاون زرتشا
فیثاغورک و از صوفیانی چون باینید بسطامی ذوالنون مصری بوالحسن خرقانی سهل تساری و منصور حاالج) باه
وی رسیده اس (نک .سهروردی  1333ج  11 -10 :2وکربن .)54 - 53 :1334
در این که حافظ یک مافکر اس شک و تردیدی نیس و در این پژوهش سعی بر این اس با توجه به مفاهیم
فلسفی -حک ی و برفانی موجود در اشعار حافظ نشان داده شود او با فلسفه آشنایی خوبی داشاه و در بیاان برخای
دیدگاههایش فیلسوفانه و گاه حکی انه ب ل کرده اس و به ه ین دلیل میتوان میان آرای فلسفی او شراه هایی باا
بنرگانی چون ابنسینا و سهروردی یاف و چه بسا باوان نایجه گرف که ماأثر از برخی آراء فیلسوفان نامبارده باوده
اس  .به برارت دیگر حافظ به سرک خود در بسط و شرح افکارش از فلسفه (نه به معناای خااص فلسافۀ اساالمی
بلکه در قالب بیانهای فلسفی -حک ی) اسافاده میکند هر چند ن یتوان او را در جایگاه یک فیلساوف ت اام بیاار
سنّای یا حای امروزی نشانید؛ اما در خال دیوانش تفکرات فلسفی او گاه پر رنگ و تأثیرگذار اس .

میان اندیشه های این سه مافکر اشاراکات و وجوه اخاالف زیادی وجود دارد که با نگاهی به بنیانهای فکاری ایشاان
میتوان آنها را دریاف  .قیاس میان این سه تن مرانی بر رویکرد بینامانی اس  .در حالی که تشابهات میان سهروردی
و حافظ بسیار چش گیر اس میان حافظ و ابنسینا به رغم تفاوتها وجود شراه هایی بنیادین آنها را با یکادیگر
قابل قیاس میسازد.
معنوی و دینی ایران را باز شناسی کارد
گفاه اند برای شناخ درس معانی اشعار حافظ قرل از هر چین باید حک
تا بدین وسیله باوان هر یک از معانی را در افاق مشاارک شاابران (زمیناه و ماان تااریخی آنهاا) مشااهده کرد(ناک.
پورجوادی  .)35-11 :1351به نظر جال الدین ه ایی بخشی از فلسفۀ خسروانی ایرانیاان پا از یهاور اساالم باه
صورت «تصوف» ماجلی شده و بقاید حک ای فهلوی با افکار ماصوفه که بیشاار ایرانای باودهاناد درآمیخااه اسا
خساروانی روشان باوده اسا .
(ه ایی  .)15 :1342پ میتوان نایجه گرف اندیشۀ حافظ از پرتو شعاع حک
ه انین حضور سهروردی از راه بیان و بسط دیدگاههای فلسفی -حک یاش در ادبیات فارسی برجسااه اسا ؛ باه
گونه ای که برخی نظریات او بر شعر و حای نثر فارسی تأثیر گذاشااه و ایان تاأثیر بیشاار از راه آثاار رمانی اوسا
(پورجوادی ه ان.)5 :

با اینکه از حک ه االشراق سهروردی ه یشه در جایگاه یک کاااب فلسافی – حک ای ساخن گفااه مایشاود؛
سرشار از اندیشههای برفانی اس و موثرترین تلفیق تصوف و فلسفه در آثار سهروردی جلوهگر اس بهطوری کاه
بارفان را در کنار فیلسوفان مشاء قرار داده اس و دیگر اینکه ارتراب نندیک بین فلسفه و برفان تقریرا ویژگای ت اام
فلسفۀ ماأخر اس ( نصر  .)12 :1311از سویی شواهدی محکم مرنی بر دلرساگی ابن ساینا باه تصاوف وجاود دارد
اگرچه به بداه ن ی توان او را در زمرۀ صوفیان آورد (فاخوری و جر  .)412 :1311فاخوری به نقال از برادالحلیم
ح ود می نویسد « :وخواه به حقیق تصوف بنگریم و یا به روش آن در نند ابن سینا میان ابن سینا و دیگران فرقای
ن یبینیم .جن اینکه آنها به مقاماتی نائل آمدند که شیخ هنوز بر آساانۀ آن بود» (ه ان جا) .ابانساینا در برخای آثاار
خود از ج له ن ط هشام نهم و دهم االشارات و الانریهات اصطالحات برفا را وارد کرده از مراتاب سایر ساالکان
سخن گفاه و به توجیه کرامات اولیاء پرداخاه اس ؛ و این مهمترین مولفهای اس کاه قیااس میاان وی و حاافظ را
م کن میسازد.
به هر روی آناه چنین مطالعهای را توجیه می کند توجه به این مهم اس که آن مرزبندی دقیق سانای میاان
فلسفه و شعر بنا به ماهی فلسفهی اسالمی و به ویاژه فلسافه ی اشاراقی میاان فلسافه و شاعر ناند حاافظ رخا
برمی بندد .اگرچه باید به این امر توجه جدی داش که میان روش فلسفی مشائی ابن سینا و روش اشراقی سهروردی
تفاوت بسیار اس ؛ زیرا بقل محض در نظر شیخ اشراق بسیار ناتوان و نارساس ؛ اما به هر روی دیادگاه ابان ساینا
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ناشی از مرانی بقلگرایانه و مشرب اساداللی وی اس  .در خصوص اندیشهی فلسفی حافظ ه اناان کاه گذشا
بایسای گف تفاسیر مخالف و ماناقضی از بنیان های فکری وی شده اس  .حافظ به زبم برخی مفسران یک باارف
اهل راز بود ولی هرگن به هیچ یک از سلسله های برفانی ماصوفه و درویشی نپیوسا  .باا غاور در اشاعار حاافظ
چنین به نظر میرسد که قرار دادن این شابربنرگ در دساه بندیهای ماعارف فکری و معنایی قابل تأمل اس ؛ زیارا
غنلیات وی م لو از مفاهی ی اس که گاهی سخ به نقض یکدیگر میپردازند .آناه مسلّم اس اینکاه بسایاری از
غنلیات وی جن با بینش برفانی تحلیل شدنی نیس و« ...بایگ اان تربیا انساانیِ مکااب برفاان را مایپساندد و
میسااید» (اساعالمی  .)11 :1333دیگر اینکه فلسفۀ او فلسفۀ حیات اس  .به تعریری اگر بخاواهیم باا اصاطالحات
جدید برای فکر و فلسفهی او نامگذاری کنیم اندیشهی او اندیشهی اگنیساانسیالیسای به معنای کامل و قدیمتار ایان
واژه اس (خرمشاهی  :1313شش) .به هرحا در بح قیاس اصطالحات برفانی این سه مافکر درمییاابیم کاه باه
سادگی میتوان از هر دیدگاه و مرامی شاهد مثالی از غنلیات حافظ آورد.
حافظ اصطالحات را مع وال رمنگونه به کار میبرد به گونهای که بالوه بر معنای یاهری میتوان مفاهیم رماوز
برفانی را نین از آن اسانراب کرد .معنای چنین لغات و اصطالحات در دیوان حافظ گااهی از مفهاوم باادی و واقعای
فراتر رفاه جلوهای اساطیری و ن ادین به خود میگیرد از آن ج له اس  :آتش طور وادی ای ن آینهی جام آیناهی
د آئینهی اسکندری خرابات پیر خرابات پیر میفروش میخانه پیر مغان پیر گلرنگ مغرااه السا مایالسا
جام اسکندر جام جهان بین دیر مغان زلف شهاب ثاقب مقام حیرت مقام رضا مقامات معنوی نف بااد ی اانی
مسای و مساوری 1و. ...
برای ن ونه برای درک حقیق « پیر گلرنگ» یا پیر مغان حافظ باید باه رساالۀ رمانی و فارسای شایخ شاهابالادین
سهروردی با بنوان«بقل سرخ» مراجعه کرد( نک .پورجوادی ه ان.)53 -51 :

با توجه به توضیحات پیشین میتوان گف دس کم جنرۀ فلسفی اندیشۀ حافظ انکارناپذیر اس  .خرمشااهی در
تفسیر بی معروف «پیر ماگف خطا بر قلم صن نرف  2»...بیان میکند که حافظ ذهان فلسافی -کالمای پیشارفاهای
داشاه در بی مذکور به ت امی پیشینۀ مسئلۀ شرّ و بد الهی اشااره مایکناد (خرمشااهی  )454 -452 :1313و در
ادامه تاکید میکند ...:حساسی ذهن وقّاد حافظ در قرا آرا و اندیشههای حک ی و کالمی و برفانی رای در فرهنگ
زمانهاش بیش از آن بوده که بگوییم حافظ به کلی از آن بیخرر یا از تأثیر پذیرفان از آن برکناار باوده اسا (ه اان:
 .)500مهمترین منشأ قراب میان آرای ابنسینا و حافظ مربوب اس به نگرش و جهانبینی اسالمی آنها .ابنساینا در
فلسفۀ خویش تالش کرده اس آرای فلسفی یونانی را با آموزههای اسالمی بیامیند و سرچش ههای نظام فکریاش
بهرهمند از قرآن و وحی اس ؛ بنابراین صرف نظر از مقام و مرتره ابن سینا و حافظ هر دو گرایشات صوفیانه دارند
که این امر نین تشابه آرای آنها را توجیه میسازد .به طور کلای صارفنظار از یکای دو تان از فیلساوفان مسال ان
فلسفه در بالم اسالم ه واره با برفان رابطه داشاه اس (نک .پازوکی .)151 -155 :1313
باز تا کید می کنیم در این پژوهش بیشارتکیه بر امکان خوانش فلسفی اشعار حافظ اس تا اثرات بیانش کاامال
فلسفی حافظ از البالی اشعار دیوانش و به این منظور به بیان اشاراکات دیدگاه سه مافکر یعنی ابنسینا سهروردی و
حافظ پیرامون برخی از مولفهها مانند وجودشنا سی سعادت و راه رسیدن به آن قضا و قادر جرار و اخایاار رابطاۀ
خدا جهان و انسان سرنوش بشر و ...پرداخاهایم.
 .1نک .شوقی نوبر .14 -43 :1313

به مساوران مگو اسرارمسای /حدی

جان مگو با نقش دیوار(غ .)245

مساوران در کالم حافظ کسانی هساند که از محدودۀ آداب و یواهر شرع بیرون ن یروند اما مسای ه ان رفان به بل ی فراتر از این آداب و یواهر
اس (اساعالمی ه ان« .)541 :مساوران» این اسرار را درک ن یکنند؛ چون با بینش (دیدگاه)آنها همخوانی ندارد.
2

 .بی

مذکور از جنجالی ترین ابیاتی اس

که به فاصلۀ اندکی پ

از مرگ حافظ با نوبی نگرش فلسفی – کالمی شرح شده اس .
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 .4مهمترین عناصر مشترک در اندیشۀ ابن سینا ،حافظ ،سهروردی
 .1-4وجودشناسی
از نظر ابن سینا تح تأثیر ارسطو پرداخان به «وجود» یا وجودشناسی یکی از ارکان اساسی و چه بسا مهامتارین و
بنیادی ترین بح در فلسفه اس و از آن حی که وجود اس برترین موضاوع اسا وکاار فیلساوف .بار چناین
مرنایی اس که فینیک یا طریعیات و ماافینیک یا مابعدالطریعه دو بخش اساسی هار گوناه نظاام فلسافی و نیان نظاام
فکری «سینوی» را تشکیل میدهند؛ زیرا «حقیق هر شیء وابساه به وجود آن اس و معرفا شایء در آخار کاار
ه ان معرف به وجود آن و مقام و مننل آن در مراتب کلی وجود اس » (نصر .)25 :1333
در بح از وجود از دیدگاه فیلسوفی مسل ان -که یکی از نقاب ت رکن این پژوهش هم هس  -مسئلۀ مهام توجیاه
موجودات و رابطۀ آنها با خداوند اس  .میدانیم ابنسینا در تالش بر آشاای دیادگاه فیضای وجاود باا آماوزههاای
اسالمی به این نظریه دس مییابد که « خداوند بر بالم مقدم اس و به ویژه نسر به بالم جنرۀ تعاالی دارد» (ناک.
نصر .)25 :1333
در رابطۀ میان خدا انسان و جهان مسئلۀ مهام مطارح در فلسافه چگاونگی رابطاۀ واحاد و کثیار اسا  .در توجیاه
چگونگی صدور کثیر از واحد «نظریۀ ابن سینا دربارۀ وجود مانند نظریات فیلسوفان مسل ان پیشین جنرۀ صدوری یاا
فیضی دارد .از خدای واجب الوجود تنها بقل او صادر می شود زیرا از وجود واحد و مطلقاً بسیط تنها یک موجود
صادر میگردد« (شریف  .) 535 :1352بنابراین برنامۀ فلسفی وی در این بخش آن اس که نشان دهد کثرات چگونه
از واحد صادر میشوند و به سلسلهای وجودشناخای قائل میشود .ه انانکه مالحظه میشود فرشااهشناسای ابان
سینا نایجۀ ضروری تفکر وجودشناسانۀ وی اس .
ابن سینا در در رسالهالطیرش –که بیشراه به رسالۀ صفیر سی رغ سهروردی نیس  -از مرغی سخنگویی میگویاد
که در حقیق ن اد روان انسانی اس قدرت پرواز در فضای الیانااهی را باالقوه دارد و خرررساانی از ویژگایهاای
برجساۀ اوس .در شعر حافظ جایگاه روح القدس و ملک و فرشاه کم و بیش قابل قیاس با دیدگاه سینوی در بااب
فرشاهشناسی اس .
در نظربازی ما بیخرران حیرانند /من چنینم که ن ودم دگر ایشان دانند...
گر به ننهاگه ّ ارواح برد بوی تو باد /بقل و جان گوهر هسای به نثار افشانند( غ.)113
«ننهاگه ارواح= بالم ارواح :بالم ارواح یا به تعریر هنرمندانۀ حافظ «ننهاگاه ارواح» -کاه واساطۀ میاان باالم الهای
(=خدا) و بالم ماده اس  -بنوانی اس بام بر بالم مجردات...و بقل و جان مساقی اً تعریری اس از باالم «بقال»
و «نف » یا «بقل کل» و «نف کل» .و از آن رو که بقل و نف انسان نین پرتوی اس از بقل کل و نف کل و باه
طور غیرمساقیم هم مراد بقل و جان آدمی اس » (دادبه .)40 :1353
« ب ل خلق یا تجلی مساقی اً مربوب به وییفه و معنای فرشاه اس چه فرشااه آلاای اسا کاه از طریاق آن ب ال
آفرینش انجام می شود ....و فرشاه هم در جهان شناسی و هم در سیر و سلوک معناوی و وصاو باه معرفا وییفاۀ
دساگیری و نجاتبخشی دارد» (نصر .)30 -21 :1333
هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد/خداش در ه ه حا از بال نگه دارد
حدی دوس نگویم مگر به حضرت دوس /که آشنا سخن آشنا نگه دارد
دال معاش چنان کن که گر بلغند پای/فرشاهات به دو دس دبا نگه دارد (غ )122
ه انین برخی شارحان بی زیر را تقریری از حدی «کان اهلل و لم یکن معهُ شیءً » و اشااره باه دقیقاۀ آفارینش «
خلق از بدم» دانساهاند(نک .دادبه .)35 -15 :1335
میان او که خدا آفریده اس از هیچ  /دقیقهای اس که هیچ آفریده نگشادس (حافظ غ )35
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گفاهاند یکی از معانی «پیر» در شعر حافظ بقل فعا یا روح القدس یا جررئیل اس که به صاورت رمنباهکاار رفااه
اس  .پورجوادی به صراح قرائنی کافی برای اسانراب معنی اشراقی پیر را در ابیات زیر از حافظ نشان میدهد:
کی یایی اس بجب بندگی پیر مغان  /خاک او گشام و چندین درجاتم دادند( 1غ )133
این پیر مغان در حقیق ه ان پیر گلرنگ یا ه ان ن اد بقل سرخ سهروردی اس و ه ان صاحب جام جم در بی :
گفام این جام جهانبین به تو کی داد حکیم  /گف آن روز که این گنرد مینا میکرد( غ)143
«جام جهانبین ه ان فعلیای اس که در بقل فعا اس  ...دربقل فعا ه ه چین بالفعل وجود دارد ناه باالقوه ...و از
بقل دهم یا بقل فعا بالم تح الق ر که بالم ماس پدید آمد» ه ین قرینه دالل دارد که پیر ه ان بقال فعاا و
جررئیل اس و قرینۀ دیگر:
فیض روح القدس ار باز مدد فرماید  /دیگران هم بکنند آناه مسیحا میکرد(نک .پورجوادی .)54-43 :1313
آیا ن یتوان روح القدس را ه ان واهب الصور دانس که بی مدد وی امری محقق نخواهاد شاد؟ زیارا باا صاورت
اس که امور تحقق مییابند و صورتی بینی پیدا میکنند.
اشراق هسای حقیقی اس و خدا ه ان بنیاد هسای ذات روشنایی یاا ناور االناوار و ه اه مراتاب
بر پایه حک
هسای پرتوهای آن هساند .سهروردی خداوند را نوراالنوار مرتره پاایینتار بقاو طاولی را جاواهر ابلام و بقاو
برضی را جواهر ادنین معرفی میکند .وی حکیم اشراقی را ملنم میداند که از طریاق مجاهاده و تنکیاه و باروج از
به گساره نور و با رفان به آن سوی درک بحثی و منطقی به شناسایی بی واسطه ای کاه شاک ناپاذیر
تنگنای یل
اس دس یابد و با اینکه معیار شناخ حقایق برهانی اس ولی تکیه بر اسادال و مرانی منطقی را کافی ن یداند
و بلم تجردی اتصالی شهودی را الزم میداند تا انسان حکیم محسوب شود.2
از نظار او یعنای «نراود
اس  .یل
یک تعریف سهروردی از وجود بر اساس اصال نور یا بر اساس نور و یل
نور» .حقیق این اس که ه ه چین به وسیلۀ نور آشکار میشود و بایسای به وسیلۀآن تعریف شاود «ذات نخسااین
نور مطلق یعنی خدا پیوساه نورافشانی میکند و از ه ین راه ماجلای مایشاود و ه اۀ چینهاشاشایاءا را باهوجاود
میآورد و با اشعۀ خود به آنها حیات میبخشد .هر چین در این جهان منشعب از نور ذات اوس و هر زیراایی و هار
اوس و رساگاری برارت از وصو کامل به این روشنی اس » (نصر .)32-31 :1311
ک ا موهرای از رح
در از پرتو حسن ز تجلی دمزد  /بشق پیدا شد و آتش به ه ه بالم زد ( حافظ /غ)152
پیدا و پنهان نین هم (حافظ /غ)353
هردو بالم یک فروغ روی اوس  /گفا
بنا بر این نظر سهروردی جهان از«نور ابلی» پیدا میشود بیآنکه یک پیوساگی مادی و جوهری میاان آن دو وجاود
داشاه باشد؛ بالوه بر این« نوراالنوار» در هر یک از قل روها خلیفه یاا ت ثیال و رمان مسااقی ی از خاود دارد مانناد
خورشید در آس ان آتش در میان بناصر و نور اسفهردی در نف آدمی بدان صورت که در هار جاا نشاانهای از او
دیده میشود و ه ه چین بر حضور او گواهی میدهد( نصر )33 :1311
زین آتش نهفاه که در سینه من اس  /خورشید شعلهای اس که در آس ان گرف ( حافظ /غ .)31
سهروردی حک ای ذوقی اس یعنی «حک ای اس که بر اساس یاف و کشف و شاهود اسااوار
از آنجا که حک
و شعر حافظ که اساساً آنهم ذوقی و شهودی اسا قرابا
اس نه بر بنای برهان و اسادال » میان این نوع حک
بیشاری وجود دارد (نک .سهروردی  :1333هش ).این نکاه نین گفانی اس که تقابال میاان ناور و یل ا کاه در
هسایشناسی سهروردی به وحدتی ژرفساخای میرسند در برخی ابیات حافظ مشهود اس :
گذار بر یل ات اس خضر راهی کو  /مراد کآتش محرومی آب ما بررد (غ )121
در نسخۀ قنوینی –غنی نیس .

1

 .این بی

2

 « .و ال تقلدنی و غیری ,فال عیار هو الررهان ,و کفاک من العلم الاعلی ی طرفاً ,فعلیک بالعلم الاجردی االتصالی الشهودی لاصیر من الحک اء»

تلویحات ,ص.121
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ز آنجا که فیض جام سعادت فروغ توس  /بیرونشدی ن ای ز یل ات حیرتم (غ )305
دیگر اینکه درجات مراتب نوری در موجودات مافاوت اس  .از نظر ساهروردی تنهاا چیانی کاه حقیقا
شدت وضوح نیاز به تعریف دارد «نور» در معنای حقیقی آن اس نه معنای«مفهومی»:
پیدا و پنهان نین هم ( غ .)353
هر دو بالم یک فروغ روی اوس  /گفا

دارد و از

 .2-4سعادت و راه رسیدن به آن
از نظر ابن سینا که بنیاد اندیشهاش فلسفه محض و بقالنی اس ساعادت اماری ذومراتاب اسا و کامالتارین و
بالیترین مرتره آن سعادت بقلی اس  .به نظر وی سعادت برارتس از به کار انداخان و به کاار باردن فضایل باه
نحو مطلق نه نسری .نسری اشاره به کارهایی اس که حاصل زور و النام اند و مطلق وصف کارهاای بلندپایاه اسا
(بنای  1334ص  .) 403ابن سینا در ن ط هشام اشارات و کااب نجات پیرامون سعادت و شقاوت و ارتراب آن دو
با لذت والم بح میکند (ابن سینا 1403ه .ص 331؛ ه ان بی تا ص  )212-211و در صدد اثرات ناوع خاصای از
سعادت و شقاوت اس که آن را سعادت و شقاوت بقلی مینامد؛ اما سهروردی سعادت و ک ا انساان را در تجارد
از ماده به اندازۀ طاق و تشره به مرادی میداند و معاقد اس انسان اگر بفا شاجاب و حک ا را بارای خاود
حاصل کند حصو این ملکات اخالقی برای او لذتی وصف ناشدنی ایجاد میکند (سهروردی مج وباه مصانفات
ج  3ص 51 – 51؛ ه ان ج  4ص .)21
سهروردی در حک هاالشراق و یندانشناخ به رترهبندی نفوس انسانی در سرای جاودان پرداخااه اسا  :رتراۀ او
نفوس کامل در بلم و ب ل که ه ان خوشرخاان و سعادت ندان کامل هسااند؛ رتراه دوم نفاوس ماوساط کاه ه اان
ماوسطان در بلم و ب لاند رتره سوم :نفوس کامل در ب ل و ناقص در بلم که ه اان زاهادان پارساا باشاند؛ رتراۀ
چهارم نفوس کامل در بلم و ناقص در ب ل که فاسقان هساند و رترۀ پنجم نفوس ناقص در بلم و ب ل.
از میان گروههای مذکور نفوسی که در اکاساب معرف و انجام ب ل شایساه اها اام تاام داشااهاناد خوشارخاان و
سعادت ندان حقیقی محسوب میشوند (سهروردی  1330ج 234-235 2و شهرزوری  225-230 1335و .) 555
حافظ نین در اشعار خود بر ه راهی بلم و ب ل تاکید جدی داشاه و یکی را بدون دیگاری مایاه ماللا و سااوهی
میداند :نه من ز بی ب لی در جهان ملولم و ب  /مالل بل ا هم ز بلم بی ب ل اس (غن )45
تاکید بر ضرورت ب ل کردن به معرف تا بدانجاس که در غنلی نصیح وابظ بی ب ل را شایسااه گاوش کاردن
نین ن یداند :بنان به میکده خواهیم تاف زین مجل /که وبظ بی ب الن واجب اس نشنیدن (غن )313
حافظ ه انین در میان ت امی سرمایههای زندگی دوسای را مایه سعادت و کامیابی میش رد و خواساۀ دوس را بر
مراد و خواساۀ خود مقدم میش ارد .وی ه انین بر تاثیر ذکر و دبا در رسیدن به سعادت نین تاکید بسیار دارد:
هر گن سعادت که خدا داد به حافظ  /از ی ن دباى شب و ورد سحرى بود (غن )215
و موارد دیگر :کلید گن سعادت قرو اهل د اس  /مراد آن که در این نکاه شک و ریب کند (غن )133
یکی دیگر از بوامل سعادت از نظر حافظ نصیح پذیری از پیر فرزانه اس  .با توجه به برجساگی ایان موضاوع
در اندیشۀ حافظ و توجه ابن سینا و سهروردی به این امر به تشریح برخی از نظریات ایشان میپردازیم.

 .9-4پیر فرزانه
در اندیشه حافظ نصیح پذیری از پیران نین از بوامل سعادت ندی جوانان اس  .سعادت انسان از دیدگاه حاافظ در
گرو پیروى و ترعی از پیر مُغان و روى بر آساان او نهادن اس :
نصیح گوش کن جانا که از جان دوس تر دارند  /جوانان سعادت ند پند پیر دانا را (غن )3
از آساان پیر مغان سر چرا کشیم /دول در آن سرا و گشایش در آن در اس (غن )31
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در داساان حی بن یقظان ابن سینا سالک با دوساان برای تفریح از شهر بیرون میرود .در خاارج از شاهر حای بان
یقظان به صورت پیری شکوه ند به او میرسد .این پیر روشن ض یر سالک را برای مشاهده باالم بقلای راهن اایی
و به وی سفارش میکند که مرادا در بند رفیقان بد گرفاار شود که موجب غفل و نسیان در نف آدمی میشوند.
تشابه « پیر گلرنگ» حافظ با پیری که ابنسینا در رسالۀ حی بن یقظان وصف و «پیر سرخ رویی» کاه ساهروردی در
رسالۀ فارسی با نام بقل سرخ از آن یاد کرده اس بسیار زیاد اس .
با توجه به دگرگونی معانی که از قرن ششم به بعد در لفاظ «پیار» در ادبیاات برفاانی و صاوفیانه راه یافااه اسا
مااخرین پیر گلرنگ حافظ را بر پیری که ابنسینا در رسالۀ حی بن یقظان توصیف میکند منطرق کردهاند :پیری زیراا
و فرهمند و سالخورده که « هیچ اساخوان وی سس نشده بود و هیچ اندامش تراه نرود و بر وی از پیری هیچ نشاانی
نرود جن شکوه پیران» این پیر کسی نیس جن ه ان «حی بن یقظان یا زندۀ بیدار» .مارجم رساله -که به احا ا زیااد
جوزجانی شاگرد ابن سیناس  -حی بن یقظان را فرشاهای دانا که خاود یکای از کروبیاان اسا معرفای مایکناد و
«دانایان (یعنی فیلسوفان) این فرشاه را بقل فعا ناام کردناد» (ابانساینا حای بان یقظاان  10-1 :1355باه نقال از
پورجوادی .1)45 :1313
سهروردی نین در رسالۀ فارسی «فی الحقیقه العشق» یا در مون العشااق ایان پیار را از زباان بشاق چناین وصاف
میکند ...« :و نام آن پیر «جاوید خرد» اس و او پیوساه سیّاحی کند چنانکه از مقام خود نجنراد» ( ساجادی 1315
« .)240خصوصیات این پیر کامالً با خصوصیات حی بن یقظاان در رساالۀ ابان ساینا مطابقا دارد و پیداسا کاه
سهروردی در اینجا ماأثر از رسالۀ بوبلی اس » (پورجوادی ه ان .)41 :در اندیشه سهروردی پیر فرزانه با راهن اایی
و هدای سالک در مراحل دشوار سیر و سلوک با تربی معنوی و اصالح معایب نفسانی او را به سارمنن مقصاود
می رساند .سهروردی در حکایاتی ت ثیلی از آثار برفانی خود نظیر :بقل سرخ آواز پر جررئیل و رساله الطیر از نقاش
پیر در جریان سفر معنوی سالک از خاک تاا افاالک و دسااگیری او در مطریاق دشاوار ایان سایر و سالوک ساخن
می گوید .برای ن ونه در بقل سرخ حکای سفری معنوی از زبان پرندگان بیان شده اس که در آن ساالک باه مادد
راهن ائی فرشاه یا پیردر مراتب وجودی و مقامات برفانی سیر میکند و به سر منن مقصود میرسد.
به نظر پورجوادی حافظ احا االً داساان های رمنی شیخ اشراق را خوانده بوده اس ؛ زیارا شایراز در زماان حاافظ و
اشراق سهروردی را در خود جای داده بود ...طریعی اس که حافظ نیان در
پ از او«یکی از مراکنی بود که حک
این مرکن فرهنگی مساقیم یا غیرمساقیم باا آثاار ساهروردی ...آشانا شاده باشاد»؛ اماا در اشاعارش باه آراء فلسافی
سهروردی در حک ه االشراق توجه ندارد و در ابیاتی ه اون:
این مع ا را ( غ )3
حدی از مطرب و میگو و راز دهر ک ار جو  /که ک نگشود و نگشاید به حک
مرادش ه ین تعالیم فلسفی اس ؛ ولی مفاهیم و مضامینی کاه او در اشاعارش باه کاار بارده اسا ایان احا اا را
برجساه میکند که وی با داساانهای رمنی سهروردی آشنا بوده باشاد«چاه پاارهای از رمنهاایی کاه ساهروردی در
داساانهای خود ذکر کرده اس حافظ هم در اشعار خود به کار برده اس » برای ن ونه :جام جهان ن ا سای رغ کاوه
قاف چش ۀ آب حیات و بودن در یل ات(پورجوادی .)54-43 :1313
 .4-4زهد و عبادت و عرفان
یکی از مهم ترین تشابهات میان آرای برفانی حافظ و ابن سینا تفکیک نهادن آنها میان زاهد و بابد و بارف اس .
1

 .نخساین شابری که داساان مالقات روان انسانی (نف ) با پیری ملکوتی و نورانی را در شعر برفانی فارسی وارد میکند سنایی اس

را در مثنوی برفانی -فلسفی سیرالعراد الی ال عاد ذکر میکند (پورجوادی ه ان)45 :

که این داساان
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ابن سینا در مذم معاملهگران زهدفروش میگوید:
«زاهد نام خاص کسی اس که از مااع و خوشیهای زندگی ابراض و دوری کند «بابد» ناام خااص کسای کاه باه
انجام برادات مانند قیام و صیام و امثا آنها موایر کند و «بارف» نام خااص کسای کاه فکار خاود را باه قادس
جرروت ماوجه سازد و پیوساه از پرتوهای نور حق در سر خود برخوردار باشد» (به نقل از فاخوری .)441 :1311
ه انین میگوید« :زهد نند غیربارف نوبی معامله اس ؛ گویی در برابر کاالی دنیوی کاالی اخاروی مایخارد اماا
زهد نند بارف نوبی تننه و پاکی از چینهایی اس که سرّ و درون او را از حق بازمیدارد و تکرر و بیابانایی اس
بر هر چینی که غیر حق اس » (ه ان.)441 :
و شعر حافظ م لو از ساین در برابر زهد ریایی اس :
اگر به باده مشکین دلم کشد شاید /که بوی خیر ز زهد ریا ن یآید (غ )230
در حقیق حافظ با زهد ریایی میانۀ خوشی ندارد و دش ن اس ( که در تابم از دس زهاد ریاایی غ )412؛ اماا باا
مطلق زهد به معنای پرهینکاری و پارسایی مشکلی ندارد (نک .خرمشاهی .)131 :1313
به هر حا ن یتوان انکار کرد که در ت ام دیوان حافظ واژۀ زهد بار منفی دارد و حافظ طعناۀ زیاادی باه زاهاد زده
اس  :یارب آن زاهد خودبین که بجن بیب ندید  /دود آهیش در آینۀ ادراک انداز (غ )254
در اینجا برجساهترین بیب زاهد خودبینی اس  .حافظ مناقد تصوف زاهدانهای اس که روی در خلاق دارد(ریاایی)
(نک .پورنامداریان .)23 -11 :1332
می صوفیافکن کجا میفروشند /که در تابم از دس زهد ریایی (غ )230

او زهد بارفانه و ریایی را از یکدیگر تفکیک میکند.
طره شاهد دنیی ه ه بند اس و فریب  /بارفان بر سر این رشاه نجویند نناع (غ )213
 .5نتیجهگیری
با توجه به ج بندی ت امی نظریات یاد شده این نایجه گرفاه میشود که فلسفه را بهویژه در معنای بامش ن یتوان
اس .
از ادبیات جدا دانس و نکاۀ دیگر توجه به پیوند فلسفه و حک
در این مرح تالش کردیم قراب موجود میان آرای ابن سینا سهروردی و حافظ شیرازی را نشان دهایم بای آنکاه
باوان به این ادبا دس یاف که ابن سینا بر حافظ تأثیر گذاشاه اس هرچند ه انگونه که پیش از این اشاره شد از
تأثیر حافظ بر سهروردی نشانههایی چند هس و الراه اثرات چناین اماری مساالنم مطالعااتی بسایار گساارده تاری
اس دس کم تالش کرده ایم نشان دهیم جس و جوی چنین شراهای توجیهپذیر اسا  .ه اناانکاه در اباادا در
بح از روش توضیح داده شد رویکرد ما در اینجا بیش از هر چین گونهای رویکرد بینامانی بوده اس .
سعی شده اس این شراه در دو بخش مجنای فلسفه و برفان بررسی شود .مهامتارین مرناای شاراه قرابا و
خویشاوندی جهان بینی این سه مافکر اس که نگرشی اسالمی و وحیانی اسا  .باا تکیاه بار آرای برخای صااحب
نظران به ویژه سید حسین نصر از آنجا که ابن سینا کل جریانهای برفانی و اشراقی پ از خود را تح تأثیر قرار
داده اس پیگیری این تأثیر را در آرای برفانی حافظ کاه ماااثر از اندیشاههاای اشاراقی ساهروردی و پا از ابان
سیناس موجه می سازد .ما سعی کرده ایم بر اساس نظام فلسفی اندیشه ابن سینا و سهروردی ایان شاراه را ذیال
برخی مقوالت ه اون وجودشناسی و رابطه انسان جهان و خدا فرشااه شناسای و  ...شارح دهایم .در بخاش دوم
مطالعه به آرای برفانی پرداخایم و شاید بیش از هر چین به دلیل یگانگی مرناای برفاانی شاراه هاای چشا گیری
یافاه ایم که شرح آن رف .
ه انین آشنایی با مضامین برفانی بنرگان این برصه بی شک ما را در درک بیشار ماون ادبای ماان کاه در بسایاری
موارد بی بهره از فلسفه نیس یاری میکند و به تر آن حظ و بهره مان را از خوانش این ماون صد چندان مایکناد.
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از دریاۀ اندیشه سهروردی به اشعار حافظ نگریسان وی را مافکریّ مین ایاند که به بقل پش پا میزند و نگااهی
وحدت گرایانه به هسای دارد و با نگریسان از دریاه تفکر برفانی ابن سینا مخاطب با طعنه زدن به صوفی و زهد و
ریا و تاکید بر زندگی رندانه اندیشه وی را در برخی موارد مطابق با تفکر ابن سینا میبیند.
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