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چکيده
یکی ازدستاوردهای ارزشمند ميراث صوفيه در مقام مقایسه با فقه ،فلسفه و کالم،
تعریف و تلقی خاصی از رابطهی انسان با خداست که آن را از رابطهی انسان و
خدا در نظام فقهی ،فلسفی و کالمی متمایز میسازد و به رابطهی عاشق و معشوق،
تبدیل میکند و صميمیترین و نابترین گفتوگوها در قالب رابطهی من و تویی
بازتاب مییابد؛ اما در این ميان ،برخی عارفان و شاعران کالسيک ،برخالف گفتمان
غالب صوفيانه که در آن ،رابطهی من و توییِ بنده و خدا تا مرز اتحاد و تسليم و
رضا در برابر خداوند پيش می رود؛ رابطهی من و تویی بنده و خدا در قالب
گستاخی ،بی پروایی و من و تو کردن با خدا تبلور مییابد که تداعی گر استقالل
دو طرف گفتوگو در عين صميمت و پيوستگی در تلقی فلسفهی همسخنی و
گفوگویی مارتين بوبر است .در غزليات حافظ ،رابطهی بنده و خدا از رابطهی
عاشق و معشوق در تلقی متعارف عارفانه بسی فراتر میرود و حافظ با خداوند در
مقام دوست وارد گفتوگو میشود؛ گاه کبر و استغنا میورزد و گاه به گونههای
مختلف ،با خداوند ،نظام آفرینش و فلسفهی خلقت ،از درِ طعن و تعریض وارد
میشود .این نوشتار ،به تحليل بيشتر رابطهی من و تویی در ساحت همسخنی و
گفتوگویی در اشعار حافظ پرداخته است..
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عمیقی در این خصوص مطرح نموده است .در یک نگاه کلّی و بر اساس معرفتشناسی و
هستیشناسی موجود در مبانی فکري نظریهي مارتین بوبر ،اوج رابطهي آدمی با جهان ،انسان
و خدا ،رابطهي من -تویی ( )I and thou Communicationاست .این رابطهي من و
تویی در فراسوي رابطهي من و تویی عرفانی قرار میگیرد .رابطهاي که در آن ،نسبت وحدت
ی میان خدا و بندهي موجود در نظام عرفانی ،رنگ میبازد و به جاي
وجودي و ذاتی و عرض ِ
آن ،رابطه من و تویی میان خدا و انسان ،جايگزین میشود؛ رابطهاي که بنیاد آن ،دوستی
عمیق است و بنده در رابطه با خدا -در عین استقالل و فردیت – وارد گفتوگو و چون و
چرا کردن میشود .در غالب متون کالسیک عرفانی ،رابطهي من و تویی میان خدا و بنده،
صرفاً در نسبتی وحدت وجودي (قطره و دریا) و اتحاد ،خالصه میشود؛ اما در پارهاي
از متون عرفان ی یا متاثر از پارادایم عرفانی ،نسبت خدا و بنده تا ساحتی فراعرفانی اوج
میگیرد .آنجا که بنده با خدا به جاي آنکه مطابق با سنت مالوفِ عرفانی از درِ تسلیم و
رضا درآید ،از سر مودت و دوستی با خدا ،در زمینهي موضوعات مختلف هستیشناختی،
معرفتشناختی ،غایتشناختی و ،...چون و چرا میکند؛ براي نمونه ،من و تو کردن
خرقانی با خدا از آن جمله است .در نوشتار حاضر ،پرسش اصلی ما این است که آیا
غزلیّات حافظ نیز قابلیّت بررسی ِرابطهي حافظ (بنده) و خدا ،در ساحتی فراعرفانی،
یعنی ساحت (همسخنی و گفتوگویی) را داراست؟
با توجه به بررسیهاي انجام شده ،پژوهشی با عنوان مقالهي حاضر یافت نشده است؛
اما پارهاي از مقاالت به طور غیرمستقیم با این نوشتار ارتباط پیدا میکنند؛ از آن جمله
است« :رابطه ي خدا و انسان در ادبیات خداشناسی و عرفانی با تاکید بر آثار مولوي» از
لیال پژوهنده که نویسنده در آن به جستوجوي دو جانبهي خدا و انسان براي نزدیکی به
یکدیگر و آغازگري رابطه از سوي خداوند ،تقدم ارادهي خداوند بر خواست آدمی،
اشاره به محبت متقابل خدا و انسان و خاستگاه الهی عشق و همچنین نقش و کارکرد
شفقت انسانی در برقراري ارتباط با خداوند ،اجابت دعا ،بخشایش الهی و مصونیت از
قهر الهی ،پرداخته است؛ مقالهي «فلسفه و شرایط گفتوگو از چشمانداز مولوي با نگاهی
تطبیقی به آراء باختین و بوبر» از همان نویسنده که گفتوگو در تلقی موالنا را براساس
جهان رابطههاي بوبر مورد بررسی قرار داده است؛ مقالهي «تحلیل رابطهي انسان و خدا
در میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی با الهام از نظریهي مارتین بوبر» از فرزاد بالو و
حبیب اهلل عباسی که در آن ،با توجه به آراي بوبر ،به تبیین و تحلیل تازهاي از رابطهي
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انسان و خدا در روایت چهارگانهي مقامات خرقانی پرداختهاند .در این پژوهش با روش
توصیفی و تحلیلی و با الهام از نظریهي بوبر ،به تحلیل غزلیّات حافظ در رابطهي بنده
(حافظ) و خدا در ساحت عرفانی و ساحت فراعرفانی (همسخنی و گفتوگویی)
پرداخته ایم تا وجوهی دیگر از امکانات و ظرفیت تأویلیِ این متن را آشکار سازیم.
 .2تأملی کوتاه در زندگی و بنياد فکری مارتين بوبر
مارتین بوبر ( )1878-1965یکی از متفکّران برجستهي یهودي است که تفکّرات او بر
قلمرویی وسیع از متکلّمان ،فیلسوفان ،منتقدان ادبی و دیگران ،تاثیر بسیار داشته است.
«دانیل(« ،»)Danielمن و تو(« ،»)I and youحسیدیسم و انسان مدرن( hasidism and
« ،»)modernرابطهي انسان با انسان (« ،»)between man and manخیر و شر( good
 »)and evilو «کسوف خداوند( »)Eclipse of Godاز مهمترین آثار او به شمار
میآیند .بوبر در سوم ژوئن 1965در سنّ  87سالگی در اورشلیم درگذشت .مارتین بوبر،
باطرح مفهوم مواجهه ( )encounterیا رابطهي من و تو در پی آن بر میآید که از ثنویت
تقابل گراي حاکم بر سنت فلسفی غرب که هر غیري را همچون ابژهاي منفعل و اسیري
دست و پا بسته ،مسخر و رام سوژهي شناسا می پنداشت ،گامی فراترنهد .به تعبیر دیگر،
ثنویتی که در سنت فلسفی غرب بر اساس من – آن ( )I- IT Communicationشکل
گرفته بود ،در تلقی بوبري به دوگانهي من – تو تغییر ماهیت مییابد .غالب پژوهشگران
بر این عقیدهاند که بوبر از تأمّالت و آثار آغازینش تا واپسین دورهي حیات فکريخود،
سه دورهي اندیشگی را تجربه کرده است :مرحلهي تامالت عرفانی ،مرحلهي فلسفهي
تحقق بخشی ( )philosophy of realizationو مرحلهي فلسفهي همسخنی و
گفتوگویی (.)dialogical philosophy
در مرحلهي عرفانی ،رابطه ي من و تویی انسان و خدا در تفکر بوبر ظاهر میشود؛ اما
این رابطه غیر از آن رابطهاي است که بعدها در کتاب من و تو مطرح میشود؛ چرا که
کانون رابطه ي انسان و خدا در این مرحله براساس عشقی استوارست که تا وحدت وجود
و اتحاد و حلول خدا در انسان و طبیعت پیش میرود .این فصل از زندگی بوبر را که
مصروف تتبّع و تألیف در زمینهي مذهب حسیدیسم شد ،به دورهي «تأمّالت عرفانی» وي
تعبیر میکنند؛ دورهاي که یک سره غرق در معنا و ماورا و ابدیّت بود و همهي همّت خود
را در گرو اتّحاد با خدا خالصه کرده بود( .بوبر )15 :2002 ،بوبر در کتاب ده مرحله ،به
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اجمال به تبیین مراحل دهگانه ي پارسایی و شادمانگی عرفانی ،یعنی خدا و انسان ،عبادت،
آسمان و زمین ،خدمت ،تعالیم ،طریقت ،عشق ،خیروشر ،غرور و تواضع و سرانجام
رستگاري بر اساس آموزههاي حسیدیسم میپردازد(.ر.ک)buber, 2002: 15-89 :
از مرحلهي دوم زندگی بوبر به مرحله «تحقق بخشی» تعبیر میکنند .رابطهي «من و
تو»ي مربوط به مرحلهي «تحقق بخشی» از رابطهي «من و تو»ي مربوط به مرحلهي
«عرفانی» متفاوت است؛ زیرا رابطهي «تحقق بخشی» در «کلیت زندگی» تحقق پیدا میکند
و از جهتی نیز با رابطهي «من و تو»ي مربوط به مرحلهي «فلسفهي گفتوگویی» که در
کتاب من و تو بیان میشود نیز متفاوت است؛ زیرا رابطهي «من و تو»ي مربوط به مرحلهي
«تحقق بخشی» در قلمرو «ذهنیت» ،یعنی در «درون فرد» رخ میدهد و نه بین انسان و
دیگري .از این چرخش بوبر از خلوت عارفانهي گوشهگیرنده از جامعه به زندگی روزمره
به فصل دوم زندگی وي و رویکرد اگزیستانسیالیستی یاد میکنند .دیگر دغدغه و اشتیاق
وصفناپذیر وي براي بر فراز دوگانهي زمان و مکان ایستادن ،فروکش میکند و ابدیت
با زندگی روزمره و حسّ تعهّد و مسوولیت در برابر همنوعان گره میخورد( .کوفمن،
 )153 :1388اما در دورهي سوم فکري ،تلقی مارتین بوبر از رابطهي انسان و خدا دچار
تحولی بنیادین میشود .از این دورهي فکري به دورهي همسخنی و گفتوگویی تعبیر
میشود؛ اگرچه اندیشهي گفتوگویی از دورهي افالطون در جایگاه نوعی از ارتباط و
فهم بشري مطرح بوده است .بوبر شکلی جدید از رابطه را موسوم به «من و تو» ،در مقابل
«من – آن» مطرح کرد و چنین تفکّري را وارد عرصهي گفتوگوي فلسفی نمود .وي
گفتوگو را شکلی از مواجههي انسانی و یا برقراري رابطه میان انسانها میداند و از آن
با عنوان طریقی براي رسیدن به «وجود اصیل» نام میبرد.
از دیدگاه بوبر« ،بودن» فقط در رابطهي گفتوگویی حاصل میشود .انسانها زمانی
به طور کامل وجود دارند که در رابطهي گفتوگویی با سایر افراد یا چیزها قرارگیرند؛
بنابراین ،عالیترین و در عین حال نادرترین شکل گفتوگوي انسانی در قالب رابطهي
من و تو تحقق پیدا میکند .دو طرف رابطه ،یکدیگر را موجوداتی ارزشمند و ارجمند و
بیهمتا میبینند و به تمامیت و فردیت یکدیگر توجه میکنند؛ جایی که بین بود و نمود،
فاصله اي نیست و ماهیت واقعی اندیشه و احساس در کمال امنیت و اعتماد آشکار
میگردد؛ از این رو ،رابطهي «انسان و انسان» در اندیشهي بوبر جایگاهی ویژه دارد .یکی
از ویژگیهایی که رابطه ي «انسان و انسان» را از رابطهي «انسان با جهان» و رابطهي
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«انسان با خدا» متمایز میسازد ،این است که رابطهي «انسان و انسان» ،رابطهاي آشکار و
قابل بیان است« .کالم در قالب زبان انعقاد پیدا میکند و خطاب و پاسخ جنیهي عینی مییابد.
اینجاست که "تو" میتواند گفته شود و مفهوم گردد .این همان دروازهي اصلی است که
دو درِ جانبی به گسترهي آن بازمیشود :رابطهي انسانی با دیگر انسان رخ میگشاید .بوبر
رابطهي عاشقانه و نزدیک و صمیمی مردي با زنی را ،استعارهي دلنشینی میداند براي رابطه
با خدا؛ همانگونه که در خطاب انسانی با پاسخی صمیمانه پاداش داده میشود ،در پاسخ
خداوند ،همهي جهان و کمال الهی در هیئت زبان رخ میگشاید( ».همان )154-153 :از این
رو بوبر تاکید می کند تا آدمی در نسبت ،مواجهه و رابطه با جهان و انسانهاي پیرامون ،به
نسبت ،مواجهه و رابطهي من – تویی ارتقا پیدا نکند ،رابطهي من – تویی با خداوند حاصل
نخواهد شد« :کسی که بخواهد جهان یا انسان را دستافزار خود قراردهد ،خداوند را نیز به
همینگونه میپندارد؛ گو اینکه خدا را در لغت به ستایش بنشیند( ».همان )158 :با این حال،
بوبر اشاره میکند که اگرچه «تو»ي ابدي بر حسب ذات خود ،قابلیت تبدیل شدن به «آن»
را ندارد ،آدمی مکرراً «تو»ي ابدي ( )Eternal Youرا به «آن» کاهش میدهد ،یعنی به
«چیزي » .البته در این کار ،مغرضانه عمل نمیکند؛ زیرا خداوند را بر حسب ذات خود ،به
«چیز» تبدیل میکند .انسان می خواهد که خدا داشته باشد .او مایل است در زمان و مکان،
مستمر ًا خدا داشته باشد .انسان نمیخواهد به تاکید نامفهوم بیانی رضایت دهد؛ میخواهد
که این تاکید را چون چیزي که قابل استفاده و کاربرد دوباره و دوباره باشد ...در دسترس
ببیند( .ر.ک :همان)164-163 :
ازین رو ،در نظر بوبر ،براي نمونه ،اگر کسی با جهان از درِ رابطهي من – آن وارد
شود ،تمامیت و مواجههي متقابل میان فرد و جهان را شاهد نخواهیم بود؛ چون «کسانی
که صرف ًا تجربه میکنند ،در امور دنیا مشارکت نمیورزند؛ زیرا تجربه در ایشان است و
نه "بین ایشان و جهان"» جهان نیز مشارکتی در این تجربه ندارد .جهان اجازه میدهد
تجربه شود ،بدون آنکه عالقه اي به این تجربه داشته باشد؛ زیرا جهان نه از خود مایه
میگذارد و نه چیزي بر جهان واقع میشود .جهان به منزلهي تجربه ،متعلق به کالم اساسی
من – آن است و کالم اساسی من – تو سرچشمهي نشئهي رابطه است( ».بوبر:1380 ،
 )54همانطور که پیداست ،بنیاد شناخت بر اساس رابطه شکل میگیرد .بسته به اینکه
نوع رابطه و مکانیسم ایجاد آن چگونه باشد ،با شناختی سلسلهمراتبی مواجه هستیم .در
یک برآیند کلی ،رابطههاي من – آن و من – تو ،بیانگر سطوح مختلف شناخت است.
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رابطهي من – آن ،جهان تجربه را بنا میکند؛ جایی که در آن ،انسان به طبیعت و موجودات
اعم از انسان و حیوان ،در جایگاه ابژههایی نگاه میکند که آنها را باید مورد تجربه و
استعمال قرار دهد .در رابطهي من – تو ،آدمی در نسبتی برابر با جهان و موجودات ،وارد
تعامل و گفتوگو میشود؛ بنابراین ،شناخت در ارتباط من – تو« ،شناختی است به دست
آمده از آشنایی مستقیم ،شهود وجود حقیقی دیگري ،ارتباط حضوري واقعی بین افراد و
در یک کلمه ،مواجهه( ».کوفمن )143 :1388 ،چه اینکه من و تو در اندیشهي بوبر «مبتنی
بر یک رابطه ي متقابل است که بر هستی جامع دو موجود تاکید دارد؛ یک برخورد
ملموس ،به گونهاي که این دو موجود ،یکدیگر را در تمامیت هستی خود درمییابند؛
بدون هیچ قید و شرطی از یکدیگر؛ حتی تخیل و ایدهها در این رابطه نقشی ندارد .در
ال
مواجههي من و تو؛ به جاي مفاهیم صرفاً ذهنی ،بینهایتی و جهانشمولی به طور کام ً
واقعی تحقق پیدا میکند( )Kramer, 2003: 30( ».بوبر براي تبیین انسان اصیل مورد
نظر خود در کتاب من و تو به ترسیم اقلیمهایی میپردازد که در آن جهان رابطه برافراشته
میشود« :اوّل :زندگی با طبیعت که در آن رابطه به آستانهي زبان پیوند میخورد؛ دوم:
زندگی با انسانها ،جایی که زبان وارد رابطه میشود؛ سوم :زندگی با حیثیّات روحانی در
عین فقدان ،به خلق زبان مؤدّي میشود( ».بوبر)152 :1380 ،
از میان این رابطهها ،زندگی با انسانها تشخّص ویژهاي دارد .پس اگر مواجههي انسان
با انسان بر اساس رابطهي من و تویی انجام پذیرد ،زمینه براي برقراري یک مواجهه و نسبت
عمیق فراهم میشود که بوبر از آن به مواجههي انسان و خدا در قالب رابطهي من – تویی
تعبیر میکند .باري «خطوط رابطه بر اثر استمرار در توي ابدي به هم میرسند .منظور بوبر
در اینجا همهي خدایگی یا وحدت عرفانی نیست؛ بلکه اعتقاد به این است که "همه چیز
در خداست؛ نه اینکه هر چیزي خداست؛ بلکه اینکه خداوند ممکن است در هر چیزي
باشد( »".اسمیت)48-47 :1385 ،
تاکید می کنیم که مراد بوبر از وحدت جهان ،انسان و خداوند ،البته وحدت عرفانی
نیست؛ بلکه صرف ًا مشارکت است .در نظر او «خداوند کامالً دیگري است؛ اما او در عین
حال کامالً با ما یکی است؛ کامالً حاضر است( ».همان )55 :به تعبیر دیگر« ،خداوند در عین
حال که حیثیتی مستقل دارد ،حیثیت او حیثیت جهان است؛ یعنی حضور کامل( ».بوبر:1380،
 )127بنابراین ،بوبر دربارهي نسبت میان جهان و خدا از تفسیر متعارف عرفانی از جهان،
گامی فراتر مینهد تا به تبیین تصویر دقیقتري از توي سرمدي و مطلق بپردازد.
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 .3بررسی انواع رابطههای من و تویی در غزليات حافظ
چنانکه پیش تر اشاره شد ،بوبر براي تبیین و تصوّر حیات واقعی و انسان اصیل مورد نظر
خود در کتاب من و تو ،به تصویر و ترسیم عمیقتر اقلیمهایی میپردازد که در آن انواع
رابطه انسانی ،اعم از انسان با طبیعت ،انسان با انسان هاي دیگر و انسان با خدا ،تبلور مییابد.
در واقع ،پیششرط ورد به رابطهي همسخنی و گفت وگویی (من و تویی) با خداوند ،به
طور خاص ،رابطهي همسخنی و گفت وگویی با نوع انسان است .در ادامه ،بازتاب رابطهي
حافظ در مواجهه با انسان و در مواجهه با خدا ،بررسی و تحلیل شده است:
 .1 .3رابطهی من و تویی حافظ با انسان (نوع انسانی)
از آنجا که مارتین بوبر ،مهمترین پیششرط وصول به رابطهي من و تویی با خدا را در
سایهي تصحیح و تعدیل رابطهي «انسان با انسان» و برقراري رابطهي من و تویی انسان
با انسان میداند ،ما نیز در ادامه ،رابطهي انسان با انسان را از این حیث در غزلیّات حافظ،
بررسی کردهایمتا ابعاد انسانشناسیک شعر حافظ ،به اجمال آشکار گردد:
الف) مانیفست حافظ در مواجهه با نوع انسانی ،در مهربانی با دوستان و نرمخویی و مدارا
با دشمنان خالصه می شود .او با تأسّی از آیات وحی ،راحتی و آسایش دو جهان را در
حُسن خُلق و مدارا با دشمن میداند.
بـا دوستـان مروّت با دشمنـان مــدارا
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
(حافظ)99 :1368 ،
ب) از آن جا که در نظر حافظ ،عمر و فرصت آدمی براي برخورداري از زندگی بسیار
گذرا و محدود است ،او همهي انسانها را به نیکی در حقّ یکدیگر فرا میخواند:
نیکی به جاي یاران فرصت شمار یارا
ده روزه مهرگردون افسانه است و افسون
روزي تفقّدي کن درویش بینوا را
اي صاحب کرامـت ،شکـرانـه سـالمـت
(همان)99 :
ج) در بیت زیر ،صراحت ًا و با لحنی آمرانه انسانها را به مهرورزي و شفقت به خلق فرا
می خواند .درخت دوستی و نهال دشمنی ،شاید معادل «شجره طیّبه» و «شجره خبیثه»
باشند( .حمیدیان)1802 :1392 ،
نهال دشمنی برکن که رنج بیشمـار آرد
درخت دوستی بنشان که کام دل بهبار آرد
(حافظ)153 :1368 ،
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د) حافظ به پیروي از قرآن و سیرهي رسول اکرم (ص) ،همچون دیگر اندیشهوران پیش
از خود ،انسانها را به نرمخویی و خوشرفتاري با دیگران دعوت میکند .در شریعت
حافظ و پیر مغان ،عیبجویی و مردمآزاري ،گناه واقعی است و نجات ابدي آدمی در
ترک این عمل ناشایست است؛ او اصالت را در کمآزاري میبیند .به نظر میرسد حافظ،
با تعریضی طنزگونه ،شریعت خود را با شریعت دیگران در تقابل میداند و بر متشرّعان
وقت ،میتازد( .ر.ک :حمیدیان1426 :1392 ،و  1506و خرّمشاهی)352 :1371 ،
که رستگاري جاوید در کـمآزاري است
دلـش بــه نـالـه میازار و ختم کن حافظ
(حافظ)128 :1368 ،
که در شریعت ما غیر از این گناهینیست
مبـاش در پـی آزار و هرچه خـواهی کن
(همان)134 :
ه) در نظر حافظ بدگویی ،نکوهش دیگران ،گرایش به باطل و ناصواب و ریاکاري،
پسندیده نیست .حافظ میگوید« :ما دیگران را تفسیق و تشنیع نمیکنیم و به رسوا کردن
آنان نمیکوشیم و خود را زاهد فرانمینماییم یا ما کسی را رسوا یا متّهم نمیکنیم تا بدین
وسیله ما را زاهد بخوانند( ».حمیدیان)3500 :1392 ،
جامهي کس سیه و دلق خود ارزق نکنیم
ما نگـوییم بـد و میـل به نـاحق نکنیـم
(حافظ)299 :1368 ،
و) بیت زیر نیز نمونهاي از مصادیق اعتدال و صراط مستقیم در اخالق و رفتار است" .حافظ
ضمن تأکید بر انجام دادن واجبات که نماز ،مصداقی از آن است ،از بدي کردن به دیگران
نیز پرهیز میکند و کارهاي ناروا را روا جلوه نمیدهد"(حمیدیان)1007 :1392 ،
وان چه گویند روا نیست نگوییم رواست
فرض ایزد بگزاریم و به کس بد نکنیم
(حافظ)107 :1368 ،
یادآور این سخن بوبراست« :کسی که بخواهد جهان یا انسان را دستافزار خود قرار
دهد ،خداوند را نیز به همینگونه می پندارد؛ گو اینکه خداوند را در لغت به ستایش
بنشیند( ».بوبر)158 :1380 ،
ز) برآوردن نیاز رهروان وارسته ،موجب رحمت و عنایت خداوند میشود؛ نیکی به خلق،
موجب آمرزش گناهان و دفع و طرد بالها و گرفتاريها از دامان زندگی میشود:
ایـزد گنـه ببخشـد و دفـع بـال بکنـد
گر میفروش حاجت رندان روا کنـد
(حافظ)194 :1368 ،
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ح) حافظ به بانگ بلند اعالم میدارد که عاشق است و عاشقانه در هستی نظر میکند و
بر این اساس ،چیزي جز خوبی و زیبایی نمیبیند .در این رهگذر ،هرگونه مالمتی را نیز
به جان میخرد و رنجشی به دل نمیگیرد:
منـم کـه دیـده نیالـودهام بـه بـد دیـدن
منم که شهرهي شهرم به عشق ورزیـدن
که در طریقــت مــا کافريست رنجیدن
وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم
بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن
به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات
(همان)308 :
در برآیندي کلی« ،راحت رسانیدن به خلق و به خاطر رسیدن به جاه و مال و خوشنامی،
از خلق عیبجویی نکردن ،یکسو نگریستن (=اخالص) و یکسان زیستن که از آن ناشی
می شود و اخالص را نه تنها در امور عبادي که حتی در اموري که در شرع ناپسند است
ستودن و قدر وقت و لحظه هاي زیست را که ابوسعید از آن به طعم وقت تعبیر میکند،
دانستن و ...از جمله تعلیمات و شیوه ي سلوک ابوسعید ابوالخیر است که همهي جلوههاي
آن را در جهان شعر حافظ ،از حافظ و پیرمغان میبینیم( ».پورنامداریان )69 :1382 ،این
دیدگاه حافظ به انسانها ،تداعی کنندهي رابطه ي من و تویی بوبر است که دیگري را
موجودي ارزشمند و بی همتا می بیند و به تمامیّت و فردیّت دیگري توجّه میکند .در این
رهگذرست که ماهیّت واقعی ا ندیشه و احساس در کمال امنیت و اعتماد ،آشکار میگردد
و در نتیجه ،عالیترین شکل رابطهي انسانی در قالب رابطه ي من و تویی تحقق پیدا میکند.
 .2 .3بازتاب رابطهی حافظ و خدا در غزليّات حافظ
با تأمّل در غزلیّات حافظ و با الهام از رابطهي من و تویی در دیدگاه بوبر ،دو ساحت از
ارتباط میان انسان (حافظ) و خدا ،قابل بررسی و پیجست است:
 .1 .2 .3ارتباط حافظ با خدا در ساحت عرفانی
الف) در غزلیّات حافظ ،ابیاتی که صراحتاً به اندیشهي «وحدت وجود» اشاره کنند ،اندک
است« ،امّا پارهاي از ابیات ،اشارهي آشکار به چنین تفکّري در عرفان اسالمی و نیز
اندیشهي "ابن عربی" دارند( ».حمیدیان )3738 :1392 ،از آن جمله در بیتِ
خیـال آب و گــل در ره بهـانــه
ندیـم و مطـرب و ساقـی همه اوست
(حافظ)328 :1368 ،
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که «او همهي پدیدههاي عالم هستی را علیرغم تفاوتهاي ظاهري ،نشأت گرفته از یک
منبع حقیقت و روح واحد حاکم بر عالم وجود ،یعنی "خداوند" میداند .برحسب چنین
تفکّري ،هیچچیز اینجهان ،بیرون از دایرهي حقیقت مطلق نیست(».حمیدیان:1392،
)3738
ابیات دیگري نیز در غزلیات حافظ وجود دارند که بیانگر این ایده است که همهجا
جلوهگاه اوست:
روشن از پرتو رویت نظري نیست که نیست

منــت خاک درت بر بصري نیست که نیست

(حافظ)131 :1368 ،
همهکس طالب یارند چه هشیار و چه مست

همهجا خانهي عشق است چهمسجد چهکنشت

(همان)136 :
خانـه میبینی و من خـانه خـدا مـیبینم
جلوه بر من مفروش ايملکالحاج که تو
(همان)288 :
دل سرگشتـهي مـا غیـر تو را ذاکر نیست
مردم دیدهي ما جز به رخت ناظر نیست
(همان)129 :
ما به او محتاج بودیم و او به ما مشتاق بود
سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه باک
(همان)204 :
ب) در پارهاي از ابیات ،نگاه حافظ به هستی چنان است که "تمام هستی را یک فروغ رخ
ساقی میداند که در جام افتاده است .حافظ براي نشان دادن تجلّی حق یا خدا ،مکرّراً از
واژههایی چون عکس ،پرتو ،نقش ،فروغ ،شعاع و ...بهره برده است« .عکس روي در جام»،
تعبیري شاعرانه از تجلّی محبوب در دل عاشق است .در اندیشهي عرفانی ،اینهمه پرتو و
بازتاب هاي گوناگون ،تنها از یک فروغ رخسار ساقی کل (خدا) در جام وجود یا ساغرِ دل
عاشق است .به نظر می رسد که حافظ در این ابیات ،به تعدّد تجلّیات حق و خطاي عارف
در دریافت و درک نوع تجلّی اشاره میکند( ».حمیدیان)1765 -1769 :1392 ،
صوفی از پـرتـو می در طمع خـام افتـاد
عکـس روي تـو چو در آینهي جــام افتاد
این همـه نقش در آیینهي اوهــام افتــاد
حسن روي تو بهیک جلوه که در آینه کرد
یک فروغ رُخ ساقیاست کـه درجام افتاد
این همه عکس می و نقش نگارین که نمود
(حافظ)151 :1368 ،
عشــق پیـدا شد و آتش به همه عالم زد
ج) در ازل پرتــو حسنـت ز تجلی دم زد
(همان :غ  ،152ب )1
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مطلع یکی از دالویزترین غزلهاي عارفانهي حافظ و تداعیکنندهي رابطهي من و تویی
انسان و خدا در ساحت عارفانه است« .ازل زمانی است که ما و این جهان خاکی نبودیم
و پروردگار از انسان هنوز نیافریده پرسید :الست بریکم؟ و انسان به خداي خود پاسخ
داد که چرا! پروردگارم تویی (اعراف )172/و به این ترتیب ،درک اسرار حق بر دوش
این آفرینش خاکی نهاده شد (احزاب ) 72/و از نور جمال الهی که در ازل پرتو بر انسان
تابید ،عشق به مبدا پیدا شد و محبتی از دو سوي ،میان آفریننده و آفریده (مائده)54/
پدید آمد( ».استعالمی)437 :1383 ،
 .2 .2 .3رابطهی حافظ و خدا در ساحت همسخنی و گفتوگویی
بوبر در مرحلهي سوم حیات فکري خویش معتقد است که اگر مواجههي انسان با طبیعت
و انسان با انسان بر اساس رابطهي من و تویی انجام پذیرد ،زمینه براي برقراري یک
مواجهه و نسبت عمیق ،فراهم میشود که بوبر از آن به مواجههي انسان و خدا در قالب
رابطهي من و تویی تعبیر میکند؛ جایی که « خطوط رابطه بر اثر استمرار در توي ابدي
به هم میرسند( ».بوبر )122 :1380،خدایی که بوبر از آن به توي سرمدي تعبیر میکند،
خداي فیلسوفان ،متکلّمان ،فقیهان و عارفان نیست که از چیزي قابل استنباط باشد؛ بلکه
بیواسطه و مستقیم و در نزدیکی غیرقابل توصیف ،هر لحظه میتواند مورد خطاب و
گفتوگو قرارگیرد .منظور بوبر در اینجا همه خدایگی یا وحدت عرفانی نیست؛ بلکه
اعتقاد به این است که «همه چیز در خداست؛ نه این که هر چیزي خداست؛ بلکه اینکه
خداوند ممکن است در هر چیزي باشد( ».اسمیت)48-47 :1385 ،
حافظ نیز در برخی از غزلیّات خود با پرسشهاي شیطنتآمیز و تعریضهاي رندانه
و من و تو کردنهاي گستاخانه در مواجهه با خداوند به گفتوگو می نشیند" .در گفت
و شنود با معشوق این بذلهگویی با نوعی حاضرجوابی توام است .گاه از جانب معشوق
و گاه از جانب عاشق( ».زرینکوب )78 :1374 ،این نوع گفتوگوهاي صمیمانه و من و
تو کردنهاي حافظ با خداوند ،بیش از آنکه ناظر به وحدت عرفانی و اتّحاد بنده و خدا
باشد ،تداعی گر استقالل دو طرف گفتوگو در عین صمیمیت و پیوستگی در تلقّی
بوبري است .اما پیش از ورود به مصادیق و شواهد شعري حافظ که حکایتگر چنین
رابطه اي هستند ،ذکر دو نکته ضروري است :اوالً ،ابیاتی که در آنها معشوق ،خدا در
نظر گرفته شده است ،به تناسب ساختار غزل حافظ و راي غالب حافظپژوهان ،استوار
است .این مطلب را بدین سبب یادآور شدیم که معشوق در غزلیات حافظ قابلیت تفسیري
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به معشوق زمینی ،عرفانی ،اثیري و ....را دارد؛ ثانیاً ،نحوهي مواجههي حافظ در جایگاه
یک بنده و یک طرف گفتوگو ،با خداوند (طرفِ دیگرِ گفتوگو) از سرِ طنز و تکبر
و تعریض است؛ امري که در رابطهي عاشق و معشوق ،خالفآمد عادت محسوب
میشود و میراث ادب غنایی و عرفانی ،خود به روشنی گواست که «هیچ عاشق سخن
تلخ به معشوق نگفت ».خرّمشاهی ضمن تایید آزادگی و گردنکشی و شورندگی حافظ،
در این باره مینویسد« :حافظ در برابر معشوق – اعم از لولی ،کولی ،ساقی ،یار ،یار
دلبند ،شاهد شیرین ،مهرویان مجلس ،خوبرویان رهگذر و غیره – با استغنا و مناعت
رفتار می کند و این مناعت و استغنا با محرومیت مطلق ،قابل جمع نیست .کمتر شاعري
است که اینگونه سر به سر معشوق بگذارد و با طنز و تکبر با معشوق حرف بزند .حال
آنکه اظهار حقارت و خفت و خواري کشیدن در برابر معشوق ،از سنتهاي دیر پاي
شعر فارسی بوده است( ".خرمشاهی)55 :1361 ،
ز دست جور تو گفتم ز شهر خواهم رفـت

به خنده گفت که حافط برو که پاي تو بست

(حافظ)112 :1368 ،
تخـم محبــت است که در دل بکارمت
میگریم و مرادم از این سیـل اشکبــار
بیمــار بازپــرس کــه در انتــظارمــت
خواهم که پیش میرمت اي بیوفا طبیب
(همان)141 :
ور از طلــب بنشینــم ،بـه کینه برخیزد
اگـــر روم ز پــیاش فتنهها برانگیـزد
(همان)179 :
اما نکته اینجاست که طنز و تکبر و تعریض مستقیم به خدا ،کاروبار عالم و چینش
نظام هستی آن هنگام رخ می نماید که دیگر عتاب و خطاب حافظ با خداوند ،به مثابهي
عاشق با معشوق در تلقی متعارف عرفانی نیست؛ بلکه جایگاه معشوق در چشم و دل
عاشق ،به مرتبهي عالیتري همچون «دوست» تعالی می یابد .در چنین ساحتی است که
چون و چرا کردنها و طعن و تعریضها و...حافظ اعتبار مییابد؛ چرا که بنابر روایت مشهور
ب بَیْنَ الْأَحْبَابِ» ،در نسبتی دوستانه ،آداب و ترتیبِ میان حافظ و خدا از میان برمیخیزد.
«تَسْقُطُ الْآدَا ُ
اینجاست که نحوهي مواجههي وحدت وجودي و اتحادي بنده با خدا در تلقی عرفانی و وحدت

وجودياش رنگ میبازد .ابیاتی که در ادامه آمدهاند ،براساس رابطهي من و تویی میان انسان
و خدا شکل گرفتهاند و در ساحت همسخنی و گفتوگویی در تلقی بوبري ،قابل تفسیر
و تحلیل هستند:
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الف)
این چهاستغناست یارب وین چه قادر حکمتست کاین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست

(حافظ)130 :1368 ،
در این بیت حافظ به نحوي شِکوِهمندانه ،بیپرده و رودررو ،از خداوند گالیه میکند
و صفات خداوندي چون :غنی ،رب ،قادر و حکیم بودن را زیر سوال میبرد که با وجود
بی نیازي ،مسوول رشد و پرورش بشر بودن ،توانایی بر انجام هر کاري و حکیمانه بر عالم
حکومت کردن ،چرا اینهمه رنج و تعب بر نوع انسان میبارد و آدمی حتی فرصت و
مجال یک «آه» را هم ندارد .خرّمشاهی در توضیح این بیت مینویسد« :حیران و در عجبم
که خداوند چه استغنا ،کبریا و حکمت بالغهاي دارد که اینهمه رنج و درد نهان در کار
و بار انسان و جهان هست و کسی را مجال چون چرا و اعتراض نیست؟ این فکر مطابق
مشرب اشعري حافظ یا بلکه اندکی اعتراض به اصل مهمّ آن مکتب است که خداوند را
قادر مطلق و فعّال مایشاء می دانند و هر چون و چرا از سوي بندگان را ناپسند و ترک
ادب شرعی میشمارند( ».خرّمشاهی)372 :1371 ،
ب)هرکه خواهد گو بیا و هرچه خواهد گو بگو کبر و ناز وحاجب و دربان بدین درگاه نیست

(حافظ)130 :1368 ،
حافظ در بیت باال تأکید میکند اگر درگاه الهی را درگاه دوست ببینیم ،خواهیم دانست
که ادب این درگاه با ادب دربار سالطین چنانکه زاهدان میپندارند ،متفاوت است .درِ
چنین درگاهی همیشه به روي همه باز است و میان هیچکس تفاوتی نیست؛ در چنین
مکانی است که بنده میتواند ،هر آنچه را که در درونش می گذرد ،بر زبان آورد و همه
یکسان هستند و هیچ کبر و غروري را در آن راه نیست.
معنی عفـو و رحمت پـروردگـار چیست
ج) سهو و خطاي بنده گرش اعتبار نیست
(همان)127 :
حافظ در این بیت همچون دیگر سخنوران پیش از خود ،بر این باور است که "توبه
از گناه با علمِ به عفو و آمرزش الهی ،در حکم نفی رحمت حق است .اگر بخشودنی
بودن سهو و خطاي بندگان ،امري بیاعتبار و شهرتی بیاصل است ،در این صورت عفو
و رحمت خداوند بخشایشگر معنا یا ارزش و شأنی نخواهد داشت؛ به عبارت دیگر ،باید
قبول کرد که سهو و خطاي بنده بخشودنی است( ".حمیدیان )1412 -1410 :1392 ،به
تعبیر دیگر« ،گناه و ارتکاب بنده به گناه هم در این جهان داراي قدر و ارزش است؛ چون
صفت عفو و رحمت خدا را محقق میکند( ».پورنامداریان)63 :1382 ،
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آفرین بر نظر پاک خطا پوشـش بـاد
د) پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت
(حافظ)148 :1368 ،
پرواضح است که این بیت در تناظر با اعتقاد به عقیدهي «نظام احسن در عالم» سروده
شده است .آنچنان که از گفتمان غالب در تاریخ تفکر اسالمی برمیآید ،متکلمان ،فالسفه
و عرفاي اسالمی به نظام احسن در چنینش نظام هستی قایل هستند چنین عقیده و باوري،
در پارهاي از آث ار شاعران و نویسندگان فارسی نیز نمود و بازتاب پیدا کرده است .از
جمله نظامی در لیلی و مجنون:
یــک نــکــتــه درو خــطــا نــکــردي
حر فی بــه غ لط رهــا ن کردي
بــه زیــن نــتــوان رقــم کشــــیــدن
در عــالــم عــالــم آفــریــدن
(نظامی)24 :1389 ،
شیخ محمود شبستري در گلشن راز:
که هر چیزي به جاي خویش نیکوست
جهان چون چشم و خال و خط و ابروست
(شبستري)22 :1365 ،
اما دربارهي این بیت ،صاحبنظران بسیاري اظهار نظر کردهاند و غالب ًا در صدد آن
برآمدهاند که به هر نحو ممکن ،شیطنت و تعریض حافظ را به نظام آفرینش ،توجیه
کنند؛( )1اما به هرروي ،یکی از بنیادهاي اندیشهي حافظ ،تفکر خیامی او است و این
رباعی خیام را تداعی میکند:
برداشتمی من این فلک را ز میان
گر بر فلکم دست بدي چون یزدان
کازاده به کام دل رسیـدي آســان
وز نو فلکی دگر چنان ساختمـــی
(خیام :1313 ،ش )125
خودِ بیت نیز البته چنین تفسیري را برمیتابد .حافظ با پیش چشم داشتن پیشینهي
مسألهي شر و عدل الهی «با لحن طنز و شیطنت میگوید :پیر ما اصوالَ اهل مسامحه و
گذشت بوده و چندان که باید ،در این امر ،یعنی وجود یا عدم خطا در آفرینش ،ژرفکاوي
نکرده بود و یا اگر چنین کرده ،خودش را به سادگی میزد و میگفت هیچ عیب و علّتی
در کار نیست(».خرّمشاهی)465-435 :1371 ،
زرینکوب بعد از شرح مستوفایی بر این بیت ،گفتههاي خویش را اینگونه تلخیص
میکند « :وجود شر و نقص در عالم مشهودست و جاي انکار ندارد؛ اما جمع بین آن با
حکمت بالغهي الهی شاید به تعبیر خواجه ،همان معمایی باشد– که تحقیقش فسون است
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و فسانه و از همینجاست که در حل مساله ،نظرها پر از تضاد و اختالف مینماید و
آنچه را عقل حکیم ،تصدیق میکند ،ذوق سلیم در تایید آن شتابی ندارد( ».نیازکرمانی،
 )33 :1370دادبه نیز تاکید میکند که اگر بیتِ «پیر ما گفت »...را با منطق شعر ننگریم،
اعتراضی کفرآمیز خواهد بود( .همان)63 :
البته در دیوان حافظ ابیات دیگري یافت میشود که چنین تفسیري را تایید میکند؛
یعنی اذعان به خطا در عالم هستی و لزومِ برساختن عالم و جهانی دیگر.
هــزار بــار من این نکته کردهام تحقیق
جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچاست
(حافظ)253 :1368 ،
من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک
چــرخ بـر هــم زنــم ار غیر مرادم گردد
(همان)255 :
عالمـی دیگــر بباید ساخت وز نو آدمی
آدمی در عالـــم خاکــی نمیآید به دست
(همان)356 :
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغــر اندازیم فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم
(همان)297 :
غلمان ز روضه ،حور ز جنت به در کشیم
فردا اگــر نــه روضـه رضوان به ما دهند
(همان)298 :
اعتراض به امر خلقت و چگونگی این جهان ،قدر مشترک این ابیات محسوب میشود؛
آن چه روشن است و البته ابیات فراوانی در غزلیات حافظ آن را تایید میکند .حافظ با
وجود اعتقاد راسخ به قدرت الهی ،به تعبیر کسروي ،چنین زباندرازيهایی با خدا میکند.
(کسروي)26 :1335 ،
چنانکه مرتضوي در مکتب حافظ یادآور میشود« :آثار و شواهد عقاید انکارآمیز یا
آمیخته با ابهام در دیوان او کم نیست و دربارهي اصول مسایل آفرینش و دنیا و مبدأ و
معاد و جز آن ،گاهی بارقهي انکار و تردید در آن به چشم می خورد( ».مرتضوي:1365 ،
 )98شفیعی کدکنی با توجه به خصیصهي هنري ایهام در شعر حافظ و بینش دیالکتیکی
او که در هر چیز ،نقیض آنرا می بیند ،مینویسد« :گاه مبتهج از نظام آفرینش است و
آنرا نظام احسن میبیند که
خیز تا بر کلک آن نقاش جانافشان کنیم کاینهمه نقش عجب در گردش پرگار داشت
و گاه معترضِ بر این نظام که
پیـر مــا گفـت خطا بر قلم صنع نرفت آفــرین بـــر نظـر پـاک خطـاپوشـش بـاد
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ش
شفیعی رویت شطحی و پارادوکسی حافظ را میراث تصوف خراسان و اسلوب نگر ِ
امثال بایزید بسطامی و ابوسعید ابوالخیرمیداند( ».ر.ک :همان )434 :شایستهي یادآوري
است که مطابق با نظریهي من و تویی بوبر ،بیتِ «خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان
کنیم  /کاینهمه نقش عجب در گردش پرگار داشت" (حافظ )134 :1368 ،در ساحت
رابطهي «من و تویی عرفانی» و بیتِ «پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت /آفرین بر نظر
پاک خطا پوشش باد» (همان  )148 :در ساحت «من و تویی همسخنی و گفتوگویی»
قرار می گیرد؛ بنابراین ،وجود چنین قراین و شواهد انکارآمیز و شک و چون و چرا،
چیزي نیست که در غالب اندیشههاي عرفانی بگنجد( .اسالمی ندوشن)229 :1368 ،
عاشقی گفت که تو بنده بر آن میداري
ه) گرچه رندي و خرابی گنه ماست ولی
(حافظ)342 :1368 ،
در بیت یادشده نیز حافظ «سخن رندانهي "تو بنده را بر آن میداري" که حاکی از
بی گناهی انسان در ارتکاب به گناه رندي و خراباتی بودن است ،به عاشق که با دیوانه
فاصلهاي ندارد ،نسبت میدهد و خود مستقیماً نمیگوید .اینگونه سخن گفتن با خدا،
حاکی از صمیمیّت عاطفی شدید با خداست و از عشق برمیآید .او ضمن آنکه ترک
ادب نمیکند و گناه خود را به گردن میگیرد ،جمال معشوق را دلیل رندي و بادهنوشی
میداند(».حمیدیان)3845 :1392 ،
تو در طریق ادب باش و گو گناه منست
و) گناه اگرچه نبود اختیار ما حافظ
(حافظ)122 :1368 ،
حافظ در این بیت که از یک غزل عرفانی اوست "با گریزي رندانه به نظر اشاعره،
معتقد است که انسان از خود ،اختیاري ندارد .او ضمن نفی اختیار و ارادهي انسان در
انجام اعمال ،گناه را ازلی میداند؛ امّا ادب حکم میکند که گناه را بر گردن بگیرد .این
ادب میتواند ادب شرعی ،اخالقی و عرفانی باشد" (حمیدیان)1302-1301 :1392 ،
حافظ در چند جاي دیگر نیز به عفو و رحمت الهی اشاره میکند و بر این باور است
که در روز قیامت از نامه ي سیاه اعمال خود ،باکی ندارد؛ چراکه به لطف الهی امیدوار
است .در بیت
نکتـي سـربستـه چــه دانــی خمــوش
لطـف خــدا بیـشتـر از جــرم مـاسـت
(حافظ)244 :1368 ،
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نیز ضمن اعتراف به گناهکار بودن خود ،الطاف خداوند را از خطاهاي خویش بیشتر
میداند؛ لطف او بر خشم پیشی دارد؛ بنابراین کسانی را که از رستاخیز و عقاب آن سخن
میگویند ،دعوت به سکوت میکند.
روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد
ز) غیرتم کشت که محبوب جهـانی لیکن
(همان)166 :
حافظ در این بیت ،از غیرت عاشق میگوید؛ چراکه معشوق را محبوب جهانیان
ن عاشق هم غیرت دارم؛ امّا تو (معشوق) نباید از من انتظار داشته
میخواند .می گوید م ِ
باشی که با عالم و آدم گالویز شوم .به نظر میرسد که معشوق شاعر در این بیت ،همان
آفریدگار جهانیان باشد( .حمیدیان 1998-1997 :1392 ،و خرّمشاهی)561-560 :1371 ،
ح) زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز تا تو را خود ز میان با که عنایت باشد
(حافظ)180 :1368 ،
در برخی ابیات ،از جمله بیت یادشده ،حافظ با مخاطب ساختن خدا ،او را از یکسو
با زاهد و صالح و تقوا و از دیگر سو با خودش و می و مستی ،در مواجهه قرار میدهد.
حافظ با تحکمی مرموز به خدا میگوید چگونه عمل کند و به طور تلویحی از خدا
میخواهد که علیرغم رفتار غیرمتعارفش جانب او را بگیرد .چنین است بیت
تـــا یــــار ســـر کدام دارد
مـــا و مـــی و زاهـــدان و تقــــوا
(همان)117 :
به بند و دام نگیرند مرغ دانا را
ط) به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر
(همان)98 :
حافظ ،اهلِ نظر است؛ از این رو به آسانی به دام معشوق نمی افتد؛ مگر آنکه اسباب
وصل فراهم باشد و معشوق از درِ رفق و مهربانی درآید.
در حضـرت کریم تمنا چه حاجت است؟
ي) ارباب حاجتیم و زبان سوال نیسـت
اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت است؟
جام جهاننماست ضمیر منیر دوست
(همان)112 :
حافظ از معشوق می خواهد از ناز و غرور کم کند .حضرت کریم در اینجا اشاره به
درگاه حق دارد( .استعالمی)157 :1383 ،
گر نکتهدان عشقی بشنو تو این حکایت
ک) زان یار دلنوازم شکريست با شکایت
(حافظ)143 :1368 ،
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حافظ در غزلی با مطلع بیت یادشده ،از جهتی از معشوق سپاس دارد که دلنوازست و
از سویی گلهمند و شاکی است؛ چه اینکه معشوق ،حق مهرورزي عاشق را ادا نکرده
است .همانطور که پیشتر اشاره شد «حافظ در عشقورزي ،ذلیل معشوق نیست و
ارزشهاي خود را فراموش نمیکند و به معشوق نیز میگوید و از معشوق انتظار توجه
دارد( ».استعالمی )303 :1383 ،چنانکه در ابیات این غزل دیده میشود ،حافظ با لحنی
سرزنشکننده ،از جور و بیتوجهی معشوق گله و شکایت میکند .پورنامداریان در
گمشده لب دریا دربارهي غزل یادشده این پرسش را مطرح میکند که «آیا تصویري از
آن عشق ازلی و حیرت و سرگردانی و بی گناهی انسان و تقدیر آمیخته با درد و محنت
انسان در این جهان و ناگزیر بودن انسان از توسل به محبوبی که خود منشاء همهي
گرفتاريهاي انسان است ،نیست؟» (پورنامداریان)68 :1382 ،
بی مزد بود و منـت هر خدمتـــی که کردم یا رب مبــاد کس را مخــدوم بیعنایت
رندان تشنـهلب را آبـی نمیدهـــد کــس گویــی ولیشناسـان رفتند از این والیت
سرهــا بریــده بینی بیجرم و بیجنایت
در زلف چون کمندش اي دل مپیچ کانجا
چشمت بهغمزه ما را خون خورد و میپسندي جانـا روا نباشــد خونریز را حمایـــت
هرچنــد بــردي آبـم روي از درت نتابم جور از حبیب خوشتر کاز مدعی رعایت
(حافظ)143 :1368 ،
 .4نتيجهگيری
هستیشناسی و معرفت شناسی حاکم بر ذهن و زبان حافظ ،ساحتی از رابطه میان خدا و
بنده (حافظ) رقم میزند که آن را از رابطهي عاشق و معشوق در تلقی عرفانی ،کالمی،
فلسفی ،فقهی و ...متمایز میسازد .در غزلیات حافظ ،مقام معشوق به دوست استحاله
مییابد و رابطهي تازهاي شکل میگیرد .در این رابطهي تازه ،رابطهي حافظ و خدا بر
ق
بنیاد دوستی عمیق استوار میگردد؛ بر این اساس ،سنت مالوفِ معشوقِ مظهرِ ناز و عاش ِ
نمادِ نیاز ،رنگ می بازد .حافظ در عین حال که به خداوند باور دارد و مهر میورزد ،به
گونههاي مختلف با او از درِ طعن و طنز و تعریض و تکبر درمیآید و به مناسبات حاکم
بر رابطهي خدا و بندگان ،بندهپروي خدا ،فلسفهي خلقت و ،...به سوال و اعتراض لب
میگشاید و چون و چرا میکند .او در پی آن برمیآید که فلک را سخت بشکافد و طرحی
نو از عالم و آدم دربیفکند تا خطاهایی را که بر قلم صنع رفته ،به سامان آرد و بندهداري
و بندهپروري به خداوند بیاموزد .رابطهي من و تویی حافظ و خدا در این ساحت ،با
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رابطهي من و تویی در فلسفهي همسخنی و گفتوگویی بوبر ،پیوندي استوار پیدا میکند؛
چرا که هم در اشعار حافظ و هم چنانکه در کتاب من و تو بوبر آمده است ،اتحاد عاشق
ت حاصل از آن،
و معشوق ،به استقالل عاشق و معشوق تبدیل میشود و فردی ِ
صمیمیترین گفتوگوها را در قالب چون و چرا کردنهاي بنده با خدا رقم میزند .این
پژوهش نشان میدهد حافظ را نیز میتوان در عرصهي تجربهي االهیاتی ،در کنار خرقانی،
بایزید بسطامی ،قصاب آملی و ...متاثر از حمکت خسروانی دانست.
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