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این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی -توصیفی به واکاوی بنمایه «غم غربت» بهعنوان یکی
از مهمترین بنمایههای عرفانی در شعر ابن فارض و حافظ دو نماینده بزرگ شعر عرفانی
ادبیات فارسی و عربی پرداخته و کوشیده است تا پاسخ درخوری به چگونگی حضور این غم
و واکنش این دو شاعر به موضوع بیابد .یافتههای پژوهش حاکی است که در اندیشه عارفانه
دو شاعر ،جدایی روح از مصدر و قرار گرفتن در کالبد خاکی جسم و هبوط انسان از بهشت
به این جهان ،نمودهای غریبی او است .درمقابل واکنش عارف برای فرار از غربت روح در
بدن ،یاد مرگ و رسیدن به فناست و برای رهایی از غربت در این جهان و دوری از معشوق
حقیقی به جلوههای آن عشق که در این جهان تجلی یافته است و از آن به عشق زمینی یا
مجازی تعبیر میشود ،روی آورده است .عشق زمینی در شعر دو شاعر ترجمانی از عشق الهی
و انعکاسی از آن عهد روز نخست است که عارفان برای مجسم کردن آن عشق الهی و کاستن
آالم حسرت دوری معشوق حقیقی به آن توسل جُستهاند .خواب و رؤیا و خلوتگزینی نیز
دیگر ساختارهای دو شاعر به این غربت است.

 .1مقدمه
بنابر آیات و مفاهیم قرآنی ،انسان در مسکن مألوف در جوار محبوب ازلی و در «دیار
حبیب» سکنی داشته است .وسوسههای شیطان موجب شد آدم مرتکب گناه نخستین ،و
از آن بهشت رانده شود و به «بالد غریب» درآید .عارفان ،این کامالن و جویندگان
وصال ،که چون ذرهای شوق بازگشت به آن خورشید عالمتاب را دارند در این دنیا
احساس غریبی میکند بهطوری که با اهل آن بیگانه و خواهان بازگشت به اصل خود
هستند و بهقول حافظ:
«من از دیار حبیبم نه از بالد غریب

مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم»
(حافظ)268 :1380 ،
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این غربت و بیگانه بودن یکی از مهمترین موضوعها و شاید زیربنای عرفان عاشقانه
ایرانی و اسالمی است که دیگر موضوعات همه بر محور آن در گردش است .عاشق
سوختهدل ،این «مرغ خوشالحان» و این «مرغ زیرک» برای رهایی از این قفس و
«سراچه ترکیب» به ساختارهایی روی میآورد تا خود را از این غم برهاند و به محبوب
خویش بازگردد .او برای جدایی از این «غریبستان و پریشانی» و بازگشت از این غربت
و کاستن از آالم آن درد« ،که درمان هم از اوست» به عشقورزی زمینی (مجازی)،
خلوت و عزلتگزینی ،مرگاندیشی ،رسیدن به فنا و ...روی میآورد.
این احساس دلتنگی ناشی از غربت ،حسرت و ناله دور افتادن از معشوق و اصل،
یکی از بنمایههای اصلی شعر حافظ و ابن فارض است که هر دو نمایندگان برجسته
عرفان عاشقانه در ادبیات فارسی و عربی هستند« .شعر ابن فارض تقدّم زمانی حدود
صد و پنجاه ساله دارد که در بیشتر بالد اسالمی در مجالس درس علما و حلقههای ذکر
صوفیان بر سر زبانها بود و تا زمان حافظ نیز ادامه داشت» (زرینکوب )166 :1382 ،و چه
بسا حافظ با شعر ابن فارض نیز آشنایی داشته است.
این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع در اندیشه دینی و عرفانی ما و جایگاه
واالی دو شاعر به بررسی غربت عارفانه در شعر دو شاعر میپردازد تا جنبه مهم
دیگری از شعر دو شاعر را نشان دهد که در پژوهشها کمتر بدان پرداخته شده است.
روش پژوهش ،تحلیلی -توصیفی است و با رویکردی تطبیقی بر اساس مکتب
امریکایی ادبیات تطبیقی به بازنمایی و مقایسه غم غربت در شعر دو شاعر مورد بحث

غربت عارفانه در شعر حافظ و ابن فارض

پرداخته شده است .این پژوهش تالشی است برای پاسخگویی و پرداختن به چرایی دو
پرسش:
 غم غربت عارفانه چگونه در شعر دو شاعر نمود یافته است؟
 ساختارهایی که دو شاعر برای رسیدن به آرامش و برتافتن این غم تا رسیدن
به ساحل آرامش وصال با محبوب بهکار بردهاند ،چیست؟
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پیشینۀ تحقیق
از آنجا که جایگاه حافظ و ابن فارض در ادبیات عرفانی فارسی و عربی بس ممتاز
است ،پژوهشگران را بر آن داشته است تا شعر این دو شاعر را از جنبههای مختلف
بویژه با تأکید بر عوامل عرفانی آن بکاوند .محمدرضا نصر اصفهانی (« )1381کرشمه
معشوقی در دیوان حافظ و ابن فارض» را نگاشته و در آن بر مفهوم زیبایی معشوق و
حسن الهی از نگاه دو را شاعر تأکید کرده و آن را گسترش داده است .سعید زهرهوند
(« )1390عشق و مستی در شعر ابن فارض و حافظ» نوشته و معتقد است هر دو شاعر
عشق و مستی را یگانه و بهترین شیوه سلوک عملی و بصیرت نظری دانستهاند و با
شیوه مالمتی با مدعیان دروغین عشق ،ساز مخالفت نواختهند .زهرهوند ( )1392در
مقالهای دیگر به غربتاندیشی صوفیانه و بازتاب آن در ادبیات فارسی پرداخته و چهار
وجه از غربت را برشمرده و ارتباط غربت عارفانه با برخی مسائل همچون سیر و
سلوک ،مرگ اندیشی ،خلوتگزینی و دیگر مفاهیم عرفانی را کاویده است .مقاله
«بررسی وجوه نوستالژی در شعر حافظ» نوشته نجمه نظری و مریم شاهدی ( )1395به
بررسی این مفهوم در سه بعد فردی ،سیـاسی -اجتماعی و عرفانی پرداخته است .این
دو نویسنده در بعد عرفانی ،اندیشههایی چون غمستیزی و شادخواری ،امیدواری به
آینده ،توکل به لطف خدا را با این مفهوم متناقض دانستهاند.
از دیگر مقاالت تطبیقی بین دو شاعر میتوان به این مقاالت اشاره کرد« :بررسی
تطبیقی ویژگیهای عشق در شعر حافظ و ابن فارض» نوشته سیدفضلا ...میرقادری
(« ،)1384مضامین مشترک میان حافظ و ابن فارض» اثر محسن راثی (« ،)1389بررسی
تطبیقی باده عرفانی در شعر حافظ و ابن فارض» از محمد خاقانی اصفهانی و داود
نجاتی (« ،)1392بررسی تطبیقی مفهوم فنا در شعر حافظ و تائیه کبرای ابن فارض» از

سیدحسین حسنی و آمنه باطانی ( )1390و «ذکر الطاف الهی و مواهب رحمانی در اشعار
ابن فارض مصری و حافظ شیرازی» اثر طاهره چالدره (.)1396
بدیهی است که به این دو شاعر ممتاز ،که در وادی عشق گام نهاده و سخن
گفتهاند ،توجه بسیار و شعر آنها از جنبههای مختلف بررسی شده باشد؛ اما نقطه
مشترک همه مقاالت سخن از عشق و معشوق است .این مقاله شباهتهایی با مقاالت یاد
شده دارد؛ امّا کاری است متفاوت و نویسندگان آن کوشیدهاند با پرداختن به مفهوم
غربت عرفانی و ساختارهای رویارویی ،این موضوع را از زاویهای نو بکاوند.
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از زمانی که نفس ناطقه ملکوتی و لطیفه روح انسـانی بـه سـیر و سـفر اسـتکمالی و
پیمودن قوس نزول از عالم مفارقات به جهان ظلمانی خاک فرود مـیآیـد و بـه بـدن
انسان تعلق میگیرد به دلیل فرود آمدن در عالم سفلی و تعلق و آمیزش با مادیـات و
تأثیر قوای حیوانی ،کمکم تیرگی و ظلمت بر وی چیره میشود و او را از عـالم پـاک
روشن دور ،و به همـین سـبب در درون خـود عـذاب و شـکنجه مـرغ محبـوس را
احساس میکند ،مینالد و هوای بازگشت به وطن اصلی خود مـینمایـد و چـون بـه
وسیله جهد و کوشش خود و دستگیری مردان خدا از آالیشهـای جسـمانی پـاک و
صافی شد به مرجع اصلی یا همان عالم نورانی رجوع میکند (سلطانیان.)89 :1391 ،

در ادبیات عرفانی -صوفیانه ما مضمون دوری از اصل و تالش برای بازگشت به
جایگاه متعالی خود دستمایه خلق آثار بدیعی شده است .عارفان از تمثیلهای مختلفی
برای این جدایی و غربت استفاده کردهاند .اگر بپذیریم کل مثنوی موالنا شرحی است بر
ابیات آغازین (نینامه) این اثر عرفانی ،میتوان این اثر را بزرگترین واکنش هنری به این
واقعه روحانی قلمداد کرد.
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 .2غربت و عرفان عاشقانه
ادبیات غنایی و در نگاهی جامعتر ادبیات عرفانی بهترین بستر ظهور مضمون غربت و
بیان درد هجران و فراق میتواند باشد .پرواضح است که «عشق» به عنوان مهمترین
عنصر شعر غنایی در آنجایی با مقوله غم غربت (نوستالژی) گره میخورد که با حسرت
ناشی از فراق همراه باشد؛ خواه در بُعد زمینی و خواه در جنبه عرفانی آن.
از دیدگاه عرفانی و دربارة نوستالژی باید گفت:

غربت عارفانه در شعر حافظ و ابن فارض

اصحاب تصوف معتقدند که در نظام آفرینش در هر چیزی کششی غریزی بهسوی
اصل خود وجود دارد و از آنجا که اصل انسان را روح و آفرینش آن را به عالمی دیگر
متعلق میدانند ،چنین نتیجه میگیرند که انسان بهطور غریزی به بازگشت به عالم معهود
خود میل دارد .رجایی بخارایی از قول قاسم غنی میگوید:
روح صادر از خداست و قبل از خلقت دنیا در خدا بوده و پس از تعلق یافتن به بدن
در حکم غریب دور از خانمان و موطنی درآمده که دائماً به فکر مقرّ اصلی و مـوطن
حقیقی خود باشد .این موضوع در جمیع قصـ عاشـقانه شـعرای صـوفی از قبیـل
قص لیلی و مجنون ،یوسف و زلیخا ،وامـق و عـذرا ،شـیرین و فرهـاد ،سـالمان و
ابسال و امثال آن بر حسب ذوق و هنر ادبی شاعر به اشکال گونـاگون تعبیـر شـده و
هزاران تعبیر از قبیل گل و بلبل و شمع و پروانه و غیره بـهکـار رفتـه اسـت (رجـایی
بخارایی.)593 :1364 ،
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 .3نمودهای غربت عارفانه در شعر حافظ و ابن فارض
وجه اشتراک عارف با محبوب در پیوندی است که سرچشمه آن را باید در دمیدن خداوند
از روح خویش به کالبد انسان دانست .در واقع تمام فغان عارفانه انسان در دنیای خاک،
فغان ناشی از این فرقت و غربت است .این غربت و جدایی شاید در آغاز ،که انسان در
بهشت برین و در جوار محبوب میزیسته است برتافتنی بوده باشد؛ اما از زمانی که از
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رهاورد چنین اندیشهای در شعر فارسی در دو جنبه قابل پیگیری است :یکی
ظهوری قوی ،آشکارا و رسا که از آن به عشق عرفانی و آسمانی تعبیر میشود و یکی
ظهوری کمرنگ ،نهان و قابل تفسیر که به اعتقاد نگارندگان در عشق زمینی دیده
میشود.
موضوع غربت عارف در این دنیا از موضوعات مهم عرفانی است که تقریبا در
تمامی کتابهایی که به موضوع نظری عرفان پرداختهاند به تفصیل مطرح شده است.
هجویری از قول جنید بغدادی ،غربت را یکی از ویژگیهای هشتگانه تصوف میداند و
میگوید« :بنای تصوّف بر هشت خصلت است :سخاوت ،رضا ،صبر ،اشارات ،غربت،
لبس تصوف ،سیاحت و فقر» (هجویری .)55 :1389 ،در رسائل عرفانی و در قالب
داستانهای تمثیلی نیز به این دوری از وطن اشارتی نغز شده است که از آن جمله
میتوان به «الغربه الغربیه» و «رساله الطیر» سهروری اشاره کرد.

بهشت رانده شد و به این جهان خاکی هبوط کرد و در قوس نزول قرار گرفت ،بسیار
طاقتفرسا گردید .این انسان اکنون با سر دادن نالهها از این حسرتِ دوری پرده
برمیدارد و در قوس صعود دوباره در جهت کمال نفس خویش به سیر و سلوک می-
پردازد تا دگربار به محبوب حقیقی بپیوندد .اکنون نمودهای این دو غربت در شعر دو
شاعر بررسی میشود:
 3-1غربت روح در بدن
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چاک خواهم زدن این دلق ریایی چه کنم

روح را صحبت ناجنس عذابی است الیم
(حافظ)287 :1380 ،

از آن صریحتر فضای غالب یکی از غزلهای او با مطلع
حجاب چهرهب جان میشود غبار تنم

خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم
(همان)27 :

بیانگر کشمکش درونی شاعر با خود است به دلیل مفارقتی که از اصل خود اتفاق
افتاده است .در ابیات سوم و چهارم همین غزل به صراحت اسارت خود را در قالب تن
را بیان میکند:
رفتم1

دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم

چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس

که در سراچهی ترکیب تخته بند تنم

عیان نشد که چرا آمدم کجا

(همان)273 :
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همانگونه که اشاره شد و بر اساس ن ّ صریح قرآن خداوند آنجا که میفرماید:
«ونفختُ فیهِ مِن رُوحِی» (قرآن )29/15 ،و پس از آفرینش آدمی از روح خود در او دمید،
اکنون این روح پروردگار ،که همچون پرندهای در قالب جسمانی گرفتار آمده ،خواستار
بازگشت به اصل خویش است« .صوفیه و گاه اهل حکمت معتقدند که روح به هنگام
تعلق به بدن به سبب عدم سنخیت با عالم جسمانیت و نیز به دلیل نامأنوس بودن روح
با قالب خاکی و محدودیت تنگجای بدن ،دچار غم غربت میگردد» (زهرهوند:1392 ،
 .)113شاید به همین سبب است که حافظ هم صحبتی جسم و روح را هم صحبتی دو
ناجنس میداند که برای روح بسیار دردآور است:

غربت عارفانه در شعر حافظ و ابن فارض

ابن فارض در تائیه کبری از میل و رغبت روح به سوی آسمان میگوید و عالقه
جسم به عالم خاکی؛ گویی بین آن دو در گرایشهای دنیوی و سماوی کشمکشی است:
فینحو سماءَ النفحِ روحی و مظهری الـــ

مسوّی

بها

یحنو

ألترابِ

تُربتی

روح من بهسوی آسمان دم الهی میل دارد و صورت ظـاهریم کـه جلـوهگـر اجمـالی
حقیقت من است بهسوی همسانان خودش در عالم خاکیش تمایل دارد (ابـن فـارض،
.)242 :1390

شاعر در قصیده تائیه آنجا که از طبع بلند خود سخن میگوید به مأوای اصلی خود
اشارهای دارد و اینکه نباید به کمتر از آن قانع بود:
و لی نفسُ حُرٍّ لو بذلتَ لها علی

تسلّیتِ

ما

فوقَ

المُنی

ما

تسلّتِ

من نفس آزادهای دارم که اگر هر آنچه برتر از آرزوهاست را بدو ببخشـی تـا از تـو
دست بردارد ،هرگز آرام نخواهد گرفت (همان.)147 :
 3-2غربت انسان در این دنیا

(حافظ)275 :1380 ،

اگرچه این اندیشه قبل از منابع اسالمی در اندیشههای امثال افالطون و طرح «جهان
مُثُل» او نیز مطرح بوده و « بیش از همه عرفای اسالمی ،فلوطین گفته است که پیش از
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این روح خدایی دگربار از جوار حق در بهشت نیز دورتر شد و به این دنیای ظلمانی و
تاریک درآمد؛ هبوط از بهشت به عالم خاکی .در چند جای قرآن بهعنوان مهمترین منبع
اسالمی ،که تصوّف و عرفان ما از آن سرچشمه میگیرد بهصورت تقریباً مفصّل درباره
هبوط انسان از بهشت که بهدلیل وسوسه ابلیس واقع شد ،صحبتهایی شده است (قرآن،
 .)30 -28/2موضوع هبوط انسان از دو دیدگاه حائز اهمیّت است :نخست لطایف عرفانی
بسیار شگرفی که در این ارتباط شکل گرفته است بهصورتی که میتوان آن را یکی از
زمینههای ثابت مضمونسازی در ادبیات عرفانی این سرزمین قلمداد کرد و دو دیگر
این اعتقاد بسیار عمیق و تأثیرگذار که انسان در این دنیا غریب است و باید تمام
تالشش در این راستا باشد که به مأوا و یا به قول حافظ «مسکن مألوف» خود بازگردد.
حافظ در جایی خود را مورد خطاب قرار میدهد و به خویش یادآور میشود که :

61

اینکه اینجا بیاییم آنجا بودیم و بهصورت اشخاصی غیر از اشخاص حالیه بهصورت
مجرّد» (پورنامداریان ،)284 :1388 ،اندیشه هیچ کدام از صاحبنظرانی که در این حوزه
مطرح شده است آن نظام فکری منطقی را ندارد که در اندیشه اسالمی مطرح است .این
هبوط و دوری از جایگاه اصلی با اندیشهای که بر طبق آن و بر اساس ن ّ صریح قرآن
انسان را «خلیفهاهلل» میداند ،سازگاری تمام دارد .یکی از مسائل جهانبینی عرفانی در
زمینه انسان ،مسئله انسان قبل از دنیا است؛ این موضوعی است که دستمایه
مضمونسازیهای بسیار در ادب عرفانی ما شده است بهطوری که کمتر شاعر عارفی را
می توان یافت که از این موضوع برای اوج دادن طیران مرغ خیال خود بهره نبرده باشد.
در این عرصه مولوی و حافظ جایگاهی بس ویژه دارند؛ آنجا که حافظ شرح این فراق
را بسیار سخت می پندارد:
62
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من ملک بودم و فردوس برین جایم بود

آدم آورد در این دیر خرابآبادم
(حافظ)257 :1380 ،

منظور از «من» نوع بشر است و منظور از «آدم» هم ابوالبشر؛ همان کسی است که
واسطه هبوط انسان از بهشت به این زمین خاکی شده است .ناراحتی شاعر از هبوط به
زمین و اعتراض گونهای به «آدم» که مسبب این اتفاق است بهدلیل مشقات جسمی
حاصل از حیات مادی نیست بلکه به سبب بروز مفارقتهای معنوی و روحانیای است
که از این هبوط حاصل شده است .به همین دلیل است که در میخانه  -که در شعر
حافظ محل مکاشفات روحانی است  -سروش عالم غیب به او چنین نهیب میزند:
که ای بلند نظر شاهباز سدره نشین

نشیمن تو نه این کنج محنتآباد است
(حافظ)109 :1380 ،

ابن فارض نیز به این جایگاه ربانی که به آن تعلق داشت آگاه است که میگوید:
و ال فلـــاال االّ و مِـــ نـــورِ بـــا نی

بِــمِ مَلَــاال یُهـ ـ ی الهُــ ی بمَ ـــی َتی

هیچ فلکی وجود ندارد مگر اینکه فرشتهای نشأتگرفته از نور باطن من در آنجاسـت
که با اراده من هدایت را (برای موجودات) به ارمغان میآورد (ابنفارض.)252 :1390 ،

پس به همین سبب است که روح ،بعد از رسیدن به مقام فنا و خروج از تعینات و
تعلقات دنیایی ،دیگر سرِ بازگشت به دنیا را نخواهد داشت و بدان کمتر رغبتی نشان
نخواهد داد:
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طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق

که در این دامگه حادثه چون افتادم

غربت عارفانه در شعر حافظ و ابن فارض

فلـــو لفَنـــافی مــ فِنافـــا ر ّ لـــی

فــدا یَ لــی یَرغَـب إلــی ارِ غُربَ ـةِ

پس اگر با مرگ من در بارگاه تو قلبم به مـن بـاز مـیگـردد ،دلـم هرگـز بـه درگـاه
غریبهای میل ندارد (همان.)139 :

ابن فارض ساکنان دیار مألوف را که از آنها جدا گشته است فرامیخواند که آیا
میتوانم دوباره به آن دیار بازگردم و در حقیقت آرزوی بازگشت خویش ر ابراز
میکند:
یــا ســاا َ الءِحــاءِ عــة م ـ عــو ٍ

أحیـــا بهـــا یـــا ســـاانی الءِحـــاءِ

ای ساکنان بطحاء آیا ممکن است بازگردید تا او بدین وسیله دوباره جان بگیرد؟
(همان)337 -336 :

ابن فارض خود را غریبی در این موطن میپندارد که کسی به او عطوفتی روا
نمیدارد و از ساربان (مرشد طریقت) میخواهد که بهسوی منزلگاه محبوب حرکت
کند:
ســاف َ األظعــا ِ یَِــوِى الءِیــ َ َــى

مُنعِمــاً عَــرِّج علَــى اُثءــا ِ َــى...

مُســـءِالً للنـــ ىِ َرفـــاً جـــا َ إ

ضَـ َّ نَـوءُ الِــر ِ ،إذ یَسـ ُطُ خَـى...



بــــی َ أعلِیــــمِ غَریءــــاً نازحــــاً

وعلَــى األو ــا ِ لــی یَعِِفــمُ لــى
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ای ساربان بیابانپیما ،لطف کن و راهت را بهسوی تپههای شـنی قبیلـه طـی متمایـل
نما ...از زمانی که با سقوط ستارگان بارانی نمیبارد بهخاطر دوری شما سیل اشک از
چشمانش روانه میسازد ...او در میان خویشاوندانش غریبی دور از وطن اسـت و بـه
وطن میلی ندارد (همان.)27-23 :

او میداند که هبوط او از بهشت برین او را میکشد و با مقایسه خود با آدم (ع) این
غم فراق را برای خود تحملشدنی میسازد:
یا جنمً فارقَتها الـنّفسُ مُررعَــمً

لوال الت سّی ب ارِ الخُل ِ مُتال أســی

در آن دامگه ،شیطان که پیوسته در کمین بود آدم و حوا را وسوسه کرد و وسوسه
کارگر افتاد و آدم و حوا از بهشت رانده ،و به محنت دنیا دچار شدند و پس از آن هر
دم غمی به مبارکباد ایشان آمد:
هشدار که گر وسوسه عقل کنـی گـوش

آدم صفت از روضه رضـوان بـه در آیـی
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(حافظ)368 :1380 ،

بدین ترتیب روح پاک او ،که سالها در جوار قربالهی با ناز ونعمت پرورش یافته
بود از نیستان اصل خویش دور ماند .ابن فارض به این ناز و نعمت اشاره میکند و
افسوس میخورد که آن ناز ونعمت هیچگاه به من باز نگشت و من جز تیره روزی
نخواهم دید :
فال عا َ لی ذاکَ النّعیــیُ وال أری

مِ َ العیشِ إال أ أعـیشَ ب َ ــوتــی
(ابن فارض)106 :1390 ،

ا و در جای دیگر از اینکه بعد از عزت و بزرگواری در جایگاه های واال اکنون به
قعر ذلت و خواری نقل مکان کرده است ،میگوید:
رجـاتِ الــعِزِّ أمسَیــتُ مُخل اً

وَمِ

إلی راـاتِ الـذُّلِ مِـ بَعـ ِ نخـوَتی
(همان)163 :

64
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 4-1عشقورزی زمینی

غربتاندیشی نیروی محرک عارف در سیر و سلوک است و او را به سفر وامی دارد
(زهرهوند .)124 :1392 ،چاره اندیشی شاعر برای رها شدن از این غم جانکاه به یادآوردن
عشقی ازلی است که در عهد «الست» ( قرآن  )172/7به انسان داده شد؛ عهدی که در
تفاسیر عرفانی از آن بهعنوان «عشق و معرفت الهی» یاد شده است« :اشارت است به
بدایت احوال دوستان و بستن پیمان و عهد دوستی با ایشان روز اوّل در عهد ازل که
حق بود حاضر و حقیقت حاصل» (میبدی1371 ،ج)793 :3؛ در همین معنی است که حافظ
میگوید:
سر زمستی برنگیرد تا به صبح روز حشر
هرکه چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست
(حافظ)122 :1380 ،
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 .4چاره اندیشیهای دو شاعر برای گریز از غم غربت
نکتهای که در اینجا وجود دارد پاسخ به این پرسش است :برای این انسانی که
دارای یک جان علوی است که هوس چاه زنخدان معشوق الهی را دارد ،داغ حاصل از
دوری چگونه برتافتنی میشود.

غربت عارفانه در شعر حافظ و ابن فارض

ابن فارض نیز دیگر موجودات را فاقد قدرت درک این عشق ازلی میداند و آنها را
معذور میدارد:
خُصوصاً و بی لی تَ رِ فی الذرِّ رُف َتی

فَــذَر لِــیَ مــا قءــةَ الظُهــورِ عرَفتُــم

آنچه را پیش از ظهور آفرینش درک کردم و ویژه من است به خودم واگـذار ،رفیقـان
من در عالم ذر مرا نشناختند (ابنفارض.)213 :1390 ،

روزبهان بقلی با زبانی دیگر از همین عهد عاشقی یاد میکند و میگوید:
وقتی خدای ،سبحانه ،لشکر ارواح عاشق را در دیوان مشـاهده حاضـر فرمـود ،نفـس
ت بـربّکم؟ پـس بـر
خود را به آنان به صفت خطاب شناساند؛ آنجـا کـه گفـت :السـ ُ
ربوبیّت او شهادت دادند و خدای ـ سبحانه ـ عهد عشق را با آنان پیمان بست و آنان
را بر عهد گواه ساخت به اینکه بر خدای نگزینند .سپس از مکان غیب هجرت کردند
و وارد اشباح شدند و در اکوان نظر کردند .در طلب مکوّن آنان برآمدند و نایسـتادند؛
جز به خدا در مقام بازگشت؛ پس به اصل خود واصل شدند با شوق و عشق بسیار و
بیزاری از ماسوای او؛ زیرا ارواح از عالم ملکوت خلق شده بودنـد و جـز در معـادن
قدس و گلستان قرار نمیگرفتند (بقلیشیرازی.)120 :1366 ،
مطلب طاعت و پیمان و صالح از من مست
کــه بــه پیمانــهکشــی شــهره شــدم روز الســت
مــی بــده تــا دهمــت آگهــی از ســرّ قضــا
که به روی که شدم عاشق و از بوی که مسـت»
(حافظ)102 : 1380 ،

اشارهای به همین پیمان است .عالوه بر آن عهد روز الست ،امانتی که در آیه 72
سوره احزاب بر انسان عرضه شده نیز «عشق الهی» است؛ در این معنی ابن فارض
مُنِحـــتُ وِالعـــا یـــونَ قءـــةَ أ

بـ َت عن ـ َ أخ ـذِ العه ـ ِ فــی أولیّتــی

وَ عِمتُ بها فی عالَی األمرِ حیـُُ ال

ظهورال و اانَـت ن ـوَتی قءـةَ ن ـ تی

محبت او در روز الست ،که هنوز هیچ روزی آفریده نشده بود در زمان گرفتن عهد و
پیمان (الستُ بربکم) به من داده شده بود و من در عالم امر شیفته او شدم؛ جایی که
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اینکه حافظ میگوید:

65

هیچ ظهوری نبود و سرمستی من پیش از پیدایشم بود (ابنفارض.)172 :1390 ،

این موضوعی است که در اندیشه حافظ با اعتقاد او گره میخورد و پرداختن به
آن را امری دینی میداند:
بیدلی سـهل بـود گـر نبـود بـی دینـی

گر امانت به سالمت ببـرم بـاکی نیسـت

(حافظ)360 :1380 ،

66
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عشق من با خط مشکین تو امروزی نیسـت
دیرگاهی اسـت کـزین جـام هاللـی مسـتم
(حافظ)255 :1830 ،

در اندیشه ابن فارض نیز عشقهای زمینی تجلی و بازتابی است از آن عشق متعالی
و آفریننده زیبایی؛ لذا تمام زیباییهای معشوق زمینی عاریتی است از جمال معشوق
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برای انسان دور افتاده از عالم اُنس و مودّت ،عشق به انسان دیگر  -انسانی که
یادمانی است از آن عشق الهی  -میتواند التیامی باشد از آن فراق بزرگ؛ انسانی که
خلیفه آن معشوق ازلی است؛ از روح آن معشوق بر او دمیده شده و آن معشوق او را بر
صورتی چون صورت خویش خلق کرده است و در صورت طی کردن مراحلی میتواند
به اتحاد با او برسد و خودِ او شود .به همین دلیل است که میبینیم موضوع «عشق» با
تمام متعلّقاتش از جمله انواع و دشواریهای آن ،اصلیترین موضوع دیوان شعری ابن
فارض و حافظ است .پورنامداریان معتقد است که موضوع میثاق الست و ارتباط آن با
امانت و عشق برجستهترین پیشزمینه اندیشه حافظ درباره انسان و محنت و اندوه
جاویدان ناشی از عشق ازلی میان انسان و خداست که در دیوان او حضوری آشکار و
پنهان دارد (پورنامداریان .)51 :1388 ،با توجّه به نشانههای فراوانی که در دیوان ابن فارض
و حافظ مبنی بر گرایش شاعر به نوعی عشق زمینی یافت میشود ،میتوان نتیجه گرفت
بنا بر اعتقاداتی مبنی بر اینکه مجاز راهی است بهسوی حقیقت (المجاز قنطرة الحقیقة)،
ضروری است که آن تجربه الهوتی در این دنیای ناسوتی گرچه بهصورت ضعیفتر
بازتابی داشته باشد تا برای انسان به عنوان امری «شدنی» قابل ادامه باشد .در این فضای
موجود این نتیجه بهدست میآید که عشق به موجودی زمینی ،که خلیفه خدا در زمین
است ،میتواند عشقی باشد در ادامه آن نوستالژی عرفانی حاصل از غربت در این عالم
و به همین دلیل است که حافظ «خط مشکین» یار را با آن عشق الهی پیوند میدهد و
میگوید:

غربت عارفانه در شعر حافظ و ابن فارض

حقیقی و از اینرو شاعر سرگشتگی مجنون و دیگر عاشقان را جلوهای از همان عشق
ازلی و حقیقی می پندارد و در حقیقت بین عشق زمینی و آسمانی پیوندی استوار برقرار
میکند:
و اـةُّ ملــیحٍ حس ـنُها مِـ جمالِهــا

مُعارال لَـم بَـة اُـةُّ حُسـ ِ مَلیحـةِ

بها قیسُ لءنی عانَ بَـة اُـةُّ عاشـ ٍ

اَمجنــو ِ لیلَــى أو اثیّــرِ عِــزَّ ِ

همه زیبارویان زیباییشان را از حسن محبوب به عاریت گرفتهاند .به وسیله این عشـق
است که مجنون و دیگر عاشقان همچون کثیر و ...سرگشته شدند (ابـنفـارض:1390 ،
.)41

میتوان گفت همانطور که «پیمان میان خدا و ارواح آدمیان در آغاز آفرینش از
دوستی و پیوند عاشقانهای خبر میدهد که از ازل میان انسان و خدا برقرار میشود»
(پورنامداریان ،)44 :1388 ،عشق ورزیدن انسانها به یکدیگر نیز از همین مقوله نشأت
میگیرد .حافظ عشقهای زمینی را جریانی در ادامه همان پیمان مهر و وفا میداند و
میگوید:
(حافظ)127 :1380 ،

ابن فارض نیز تمام عشقهای زمینی را ماجرایی میداند در راستای آن عشق حقیقی.
نتیجه آن ،که این سلسله را انتهایی نیست:
و لَس َ سِواعا ال و الاُـ َّ غیرَعـا

وَ ما إ لها فی حُسنِها مِ شَـریرمِ

محبوبهای کنونی و محبوبهای گذشته همگی در حقیقت همان محبوب حقیقی هستند
و او در حسن و جمال خویش شریکی ندارد (ابنفارض)197 :1390،

و این عشق قدیمی و ازلی است:
ح یثی ق ییال فی عواعا و ما لَـم

اما عَلِمَت بع ُ و لیسَ لـم قءـةُ

به همین سبب است که عارفان نیز در تبیین نکات عرفانی به مصداقهای عشق
زمینی نیز تمثّل میجویند؛ زیرا بر این باورند که
زیبایی جسمانی ،جلوه و عطیهای از زیبایی علوی آسـمانی اسـت .ادعـای آنـان ایـن
است که بشر مقسوم شده بود برای زندگی در بهشت؛ امّا به علّت گناه آغـازین از آن
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دو فصلنامه مطالعات تطبیقی فارسی – عربی سال ،3شماره ،5بهار و تابستان 1397

روز اوّل که سر زلف تـو دیـدم گفـتم

که پریشانی این سلسـله را آخـر نیسـت
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رانده شده ،اکنون باید تمام همّتش مصروف به آن باشد که دوباره به موطن نخسـتین
خود بازگردد .به نظر آنان تنها از طریق عشق میسّر است که بتواند مـأوای گمشـدهی
خود را بازیابد (اسالمیندوشن.)17 -16 :1388 ،

میتوان گفت آنجا هم که حافظ میگوید:
حالی اسیر عشـق جوانـان مـهوشـم

من آدم بهشـتیام امـا در ایـن سـفر

(حافظ)270 :1380،

اشارهای به همین موضوع است .به نظر ابن فارض نیز خدا در روز نخست و قبل از
آغاز سفر آدم به زمین نیز خود را در قالب حوا به آدم عرضه کرد:
«ففــی ن ـ ألِ األولــی تــراءَت

بمظهرِ حـوّا قءـةَ حُرـیِ األمومَـمِ

نٍ

محبوب در آفرینش نخستین نیز ،خود را بهصورت حوّا در برابر آدم نمایاند ،پـیش از
اینکه حکم مادری برای حوا صادر شود» (ابنفارض.)196 :1390 ،
68
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بنده طلعـت آن بـاش کـه «آنـی» دارد

شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد

(حافظ)156 :1380 ،

به قول دیگر اگرچه این دو عشقورزی با هم تفاوت دارد ،میتوان اولی را مقدمهای
از دیگری دانست .در نتیجه میبینیم که «عشق حافظ به معشوق زمینی ازلی است و
عشقورزی او با «خط مشکین» معشوق امروزی نیست» (زرینکوب .)182 :1382 ،حافظ
حتّی در تعبیری لطیف بین خال سیاه معشوق و عامل فریب آدم و رانده شدنش از
بهشت ارتباط برقرار میکند و برای آن توجیهی عاشقانه میآورد:
خال مشکین که بدان عارض گندمگـون اسـت
ســرّ آن دانــه کــه شــد رهــزن آدم بــا اوســت
(حافظ)120 :1380 ،
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میتوان چنین استنباط کرد که خدا به حکم خدایی خود از آنجا که به این موضوع
آگاه است که «عشق» در نزد انسان ،حیاتی است در دوره هبوط انسان به زمین او را از
موهبتی که یادآور عشق نخستین است بهرهمند میسازد؛ این موهبت همان عشق زمینی
است که در ظاهر معشوق زمینی جلوهگر شده است؛ حتی گاهی این معشوق زمینی
غیر از زیبایی ظاهری ،که تجسمی از صفت «جمال» معشوق ازلی است ،دارای صفاتی
روحانی است که در بیان نمیگنجد؛ صفاتی که حافظ از آن تعبیر «آن» را بهکار میبرد:

غربت عارفانه در شعر حافظ و ابن فارض

این معشوق ،با خال مشکین خود رهزن آدمی است با جلوههای گوناگونی که همه
از آن زیبایی مطلق نشأت میگیرد ،ظاهر ،و در عین عشوهگری تسکینی بر آن غربت
عارفانه عاشق میشود :در تبیین این معنی است که ابن فارض میگوید:
و مــا بَرِحَــت تءـ و و تخفــی لعلّــم

علی حَسَـبِ األوقـاتِ فـی اـةّ حَ ءَـمِ

و تظهُر للعُ ّـاقِ فـی اـةّ مَظهَـرٍ

مِ َ الّلـءسِ فـی أشـرالِ حُسـ ٍ ب یعـمِ

محبوب همواره بنا به دلیلی در هر دورهای از زمان بـه اقتضـای موقعیـت آشـکار یـا
پنهان ،و او در جلوههای گوناگون و در صورتهـای زیبـای جدیـد و جـذّابی بـرای
عاشقان نمایان میشود( 4ابنفارض.)197 :1390 ،

برای برتافتن غربت روح در این دنیا ،عارف به عشقورزی و جلوهای از معشوق در
زمین میپیوندد و وقتی به معشوق پیوست و وصال حاصل شد ،دیگر یادی از آن
مسکن مألوف نمیکند:
در چین طـره تـو دل بـیحفـا مـن

هرگز نگفت مسکن مألوف یاد باد
(حافظ)144 :1380 ،

وَخا ِری أی َ اُنّا غَیرَ مُ زعَ ِ
ج
لی أ رِ ما غُربةُ األو ا ِ وِعیَ مَعِی
(وجود من) آنگاه که محبوب با من اسـت غربـت از وطـن را احسـاس نمـیکنـد و
خاطر من در هر حالت ناراحت نمیشود (ابن فارض.)415 :1390 ،
 4-2مرگاندیشی و فنا

خرم آن روز کزین منزل ویـران بـروم

راحت جان طلبم وز پـی جانـان بـروم

گرچه دانم که به جـایی نبـرد راه غریـب

من بـه بـوی سـر آن زلـف پریشـان بـروم
(حافظ)282 :1380 ،
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در جهانبینی اسالمی و بهطور خاص در نگرش عارفانه ،هرگز دیدی منفی نسبت به
مرگ نیست؛ بلکه موال علی(ع) بهعنوان سرسلسله عارفان و به قولی صوفیان ،همواره از
شوق به مرگ یاد می کند .مرگ آستانه زندگی جاودانه جدیدی است و در نگاه عارفان
نقطه پایانی سیر الیاهلل است (عزالدین کاشانی .)593 :1389 ،حافظ برای رسیدن به آن لحظه
و رهایی از این محنت آباد ،لحظه شماری میکند:
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ابن فارض در مقام رضا و در جوار محبوب ،خانه را خانه خویش میپندارد و هرگز
در آن احساس غربت نمیکند؛ چرا که محبوب در کنار اوست .آری تا وقتی عاشق با
معشوق اتحاد و یگانگی داشته باشد این غم فراق از دیار آسان میگردد:
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موضوع وصال معشوق برای حافظ چنان اهمیتی دارد که حاضر است حتی اگر
وعده و مژده آن به او داده شود از سر جان برخاسته ،کون و مکان را فراموش کند و
بهسوی معشوق بشتابد:
طایر قدسم و از دام جهان برخیـزم

مژده وصل تو کو کز سر جـان برخیـزم

(حافظ)269 :1380 ،

مرگاندیشی عارفانه نتیجه اشتیاق به لقای معشوق ،بصیرت و رسیدن به سرمنزل
امن جانان و آگاهی از این حقیقت است که مرگ معنایی جز عبور از این دنیا ندارد
(زهرهوند .)130 :1392 ،حافظ از معشوق هالک خویش را طلب میکند؛ چرا که این
هالک ،باعث رهایی از غم عشق ناشی از هجران است:
منّــت پــذیر غمــزه خنجــر گــذارمت

خونم بریز و از غم عشقم خـالص کـن

(حافظ)139 :1380 ،
70
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آن کشیدم ز تو ای آتش هجران که چـو شـمع
جــز فنــای خــودم از دســت تــو تــدبیر نبــود
(حافظ)200 :1380 ،

شاعر مصری عشق بدون رنج و سختی را قابل تصور نمیداند .او راز خوشبختی را
در مرگ می داند و کسی که در راه عشق جان نبازد ،عاشق نمیداند:
وَعِـش خالیـاً فَالحُـبُّ راحتُـمُ عَنــا

وأوّلُـــمُ سُـــ یال وآخـــرأل قتـــةُ

ولرــ لَــ ىَّ المــوتُ فیــم صَــءابةً

حیا ٌ لمَ أعوى علَىَّ ،بها الفضةُ...

فإ ش تَ أ تحیا سَـعی ا ،فمُـت بِـمِ

شَــهی ا وإال فَــالغرانُ لـــم أعــةُ

فمَ لی یمُت فى حُءِّم لـی یَعِـش بـمِ

و و َ اجتناءِ النَّحةِ ما جَنَتِ النَّحةُ
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مقوله دیگری که در کنار مرگ میتوان از آن یاد کرد« ،فنا» است .اگر چه فنا بیشتر
در ارتباط با معشوق حقیقی قابل تعبیر است؛ اما چنانکه به آن اشاره شد ،همانگونه که
هنگام هبوط آدم بر عرصه خاک و ابتال به غم فراق پرداختن به عشق زمینی میتواند
تسکینی بر گرانی واقع باشد ،فنای در این معشوق زمینی نیز میتواند در کنار خال
بودن این عشق ،یادآور آن فنای بزرگ آرمانی باشد؛ به همین سبب است که حافظ
میگوید:

غربت عارفانه در شعر حافظ و ابن فارض

بدون عشق زندگی کن؛ زیرا آسـایش عشـق زحمـت و مشـقت اسـت و ابتـدای آن
بیماری و نهایتش کشته شدن است؛ ولی جان دادن من در راه محبوب همان زندگانی
است که محبوب آن را به من ارزانی داشته است ...اگر میخواهی خوشبخت زنـدگی
کن؛ پس در راه عشق به محبوب شهید شو و در غیر اینصورت (بدانکه) عشق افراد
شایستهای دارد ...آن کس که در راه عشق او از جـان نگـذرد هرگـز بـا کمـک او بـه
زندگانی (جاویدان) دست نمییابد؛ همانگونه که در راه بهدست آوردن عسل ،نـیش
زنبور وجود دارد (ابن فارض.)379 -378 :1390 ،
در اصطالح عرفا مرگ به معنی خلع جامه مـادی و طـرد قیـود و عالئـق دنیـوی و
توجه به عالم معنا است؛ زیرا حجاب مؤمن از حق ،نفس اوست و مرگ برداشـتن آن
حجاب است و برای عارفان هیچ تحفهای بهتر از مرگ نیسـت کـه حجابهـا برداشـته
شود و به دوست برسند (سجادی.)714 :1379 ،

از اینروی ابن فارض نیز چون حافظ خواهان شتاب در مرگ خویش است؛ چرا
که در این هالکت ،سعادت و خوشبختی وصال است:
«وتالفــی إ اــا َ فیــم افتالفــی

ب ـاَ عَجِّــة بِ ـمِ جُعُل ـتُ فِ ـ ااا

او البته مرگ را هم برای رسیدن به آرزو بهایی ناچیز میداند:
تُتــیحُ المنایــا إذ تُءــیحُ لـــی المُنــی

و ذاکَ رخــی

ال مُنیَتــی بمنیّتــی

اگر او اجازه دهد که من به آرزویم برسم ،بی تردید مرگ را بـرایم رقـم خواهـد زد؛
ولی مرگ در برابر رسیدن به آرزو ،بهایی ناچیز است (همان.)102 :
 4-3عزلتگزینی و خلوتنشینی
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خلوت صفت برگزیدگان است و عزلت از نشانههای پیوند با محبوب .خلوت نیز از آن
مقوالتی است که بیشتر در فضای ارتباط با معبود ازلی قابل طرح است به طوری که
عزالدین کاشانی میگوید« :خلوت بر مثال کورهای ساختهاند تا نفس در وی به آتش
ریاضت گداخته شود و از آالیش طبیعت صافی گردد و لطیف و رقیق شود؛ مانند
آبگینه و از ورای او صورت غیب بنماند» (عزالدین کاشانی .)315 :1389 ،بنابراین خلوت به
این مفهوم  ،معنای سلبی ندارد بلکه زمانی است برای آمادگی نفس برای عروج و رؤیت
حق .حافظ این خلوت را به روضه خلد تشبیه می کند و حیات ازلی را در گروی چنین
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گر مرگ موجب یکی شدنم با تو می شود پس جانم به فدایت ،هر چـه زودتـر آن را
برسان! (ابن فارض.)437 :1390 ،
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خلوتی میبیند:
روضة خلد برین خلوت درویشان اسـت

مایه محتشمی خدمت درویشان است
(حافظ)115 :1380 ،

البته محل این خلوتگزینی یا به تعبیر حافظ «گوشهنشینی» برای او گاهی گوشه
میخانه است که محل تجلی و ظهور مکاشفات است:
منم که گوشه میخانه خانقاه من اسـت

دعای پیر مغان ورد صـبگاه مـن اسـت
(همان)118 :

ابن فارض پس از غربت از موطن اصلی خویش از انسانها گریزان است و در بیابان
کنج خلوت میگزیند:
فلِى بع َ أو ـانی سُـرو ٌ إلـى الفَـال
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من که از انسانها وحشت داشتم پس از آوارگی از وطن در صحرا آرامش یـافتم و بـا
حیوانات وحشی انس گرفتم (ابن فارض.)116 :1390 ،

او در جایی دیگر میگوید:
وبِنـتُ عَ ـ ِ األو ــا ِ عجــرا َ قــا ِعٍ

مُواصــلةَ اإلخــوا  ،واختــرتُ عُزلَتــى

مانند کسـی کـه رشـته پیونـد دوسـتی را مـیگسـلد از وطـن خـویش دور شـدم و
گوشهنشینی را اختیار کردم» (همان.)202 :

شاعر عرب در خیال خود گاهی با معشوق یکی میشود؛ این یکی شدنِ تجلیگونه
در خلوت شاعر است که رخ میدهد:
وأشه تُ غَیءى إذ بَـ َت فوَجـ تُنى

عنالــاَ إیَّاعــا بجَلــو ِ خَلــوَتِی

هنگامی که محبوب تجلی یافت من بر اسرار بـاطن خـویش آگـاه شـدم و در جلـوه
خویش ،خود را با محبوب یکی دیدم (همان.)187 :

م نظور از جالی بعد از خلوت ،انوار غیبی است که برای دل آشکار میشود؛ لذا
خلوت شاعر تنها با حضور معشوق است:
ول خلوتُ معَ الحءیـبِ وبَینَنـا

سرٌّ أ قَّ مِـ َ النَّسـییِ اذا سَـرى

(آنگاه) که با محبوب خلوت کردم ،رازی لطیفتر از نسیمی که میوزد در میـان مـا
بود (همان.)472 :
 4-4خواب و رؤیا
صوفیان بویژه فرقه کبرویه برای خواب و رؤیا ،اهمیت فراوان قائل بودهاند(قبادی و دیگران،

] [ Downloaded from jcsfa.modares.ac.ir on 2022-06-27

دو فصلنامه مطالعات تطبیقی فارسی – عربی سال ،3شماره ،5بهار و تابستان 1397

72

وبالوَحشِ أنسِى إذ مِ َ اإلنسِ وَح َتِى

غربت عارفانه در شعر حافظ و ابن فارض

 .)4 :1388خواب عالمی است که عارف میتواند در آن به کشف و شهود نائل شود؛ چرا
که در خواب جدایی حس از ظاهر صورت میگیرد (قربانی و محمودی .)149 :1391 ،از
اینرو حافظ آرزو دارد که دیار محبوب خویش را در خواب ببیند؛ چرا که یقین دارد به
نوعی میتواند در خواب به حقیقت آن را ببیند:
تا یاد صحبتش سوی مـا رهبـر آمـــدی»

خــوش بــودی ار بــه خــواب بدیــدی دیــار خــویش

(حافظ)329 :1380 ،

و چنا ن غرق رویای شیرین وصال با معشوق در خواب است که هرگز نمیخواهد
از این خواب نوشین سر بردارد:
چنان مکن از خواب بیدارم خـدا را

که دارم خلـوتی خـوش بـا خیـالش
(همان)236 ،

ابن فارض نیز آرزوی گذر کردن معشوق بر او در عالم خواب دارد:
فَعَسی فی المنـانِ یَعـرِ ُ لی الوَعـــ

ـــیُ فَیُــوحی سِــرّاً ألّی سُــرااا

درخواست خواب به این دلیل است که شاید در خواب  ،رؤیایی پنهانی به مـن الهـام
کند که تو بر من گذر میکنی» (ابن فارض.)441 -440 :1390 ،

ولو لی یزُرنی یفهـا نحـوَ مضـجعی

قضــیتُ ولــی أسـِِع أراعــا بمُ لَتـــی

اگر خیال او در شب به دیدارم نیاید میمیرم؛ زیرا من نمیتوانم بـا چشـمانم او را در
بیداری ببینم (همان.)104 :

تا به خواب شیرین او را ببیند و با او انس گیرد:
صــا یاً شــوقاً لصَ ـ ّا ــیفرُی

ج َّ مُلتـاحٍ إلـی رویــــــا ورَی

او تشنه رؤیای خیالتان است که همانند آب آن چاه مشهور گواراست .بسـیار مشـتاق
است خیالتان را در خواب ببیند و عطش شوقش فرو نشیند و سـیراب شـود (همـان:

 .5نتیجهگیری
غربت یکی از مهمترین بنمایه های شعر عرفانی است که در شعر حافظ و ابن فارض به
دو شیوه بیشتر جلوه کرده است :یکی جدایی روح از نیستان وجود و گرفتار آمدن در
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پس در ایام فراق ،که رویارویی ممکن نیست ،عاشق دلسوخته به جای معشوق با
رؤیای او همدم می شود و با این امید سر بر بالین مینهد:
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پینوشت

 .1عالمه قزوینی در پاورقی آوردهاند «بعضی نسخ :کجا بودم» که در این صورت با فضای موضوع ما
تناسب بیشتری دارد.

منابع
قرآن کریم
ابن فارض؛ دیوان؛ ترجمه و تحقیق سیدفضلاهلل میرقادری و اعظمالسادات میرباقری؛ قم:
انتشارات آیت اشراق.1390 ،
اسالمی ندوشن ،محمدعلی؛ تأملی در حافظ؛ تهران :انتشارات یزدان.1388 ،
بقلی شیرازی ،روزبهان؛ عبهرالعاشقین؛ به تصحیح محمد معین و هانری کربن؛ تهران:
انتشارات منوچهری.1366 ،
پورنامداریان ،تقی؛ گمشده لب دریا؛ تهران :انتشارات سخن.1388 ،
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کالبد خاکی و دیگری هبوط انسان از بهشت برین و فرود آمدن در این دنیای فانی .از
آنجا که هدف آفرینش انسان وصال الهی و عشقورزی است ،هدف از هر دو غربت
چیزی جز وصال و رسیدن به مقصود نیست .این عاشقان شیفته ،که از موطن مألوف
خود جدا افتادهاند تا به وصال نرسند لحظهای آرام و قرار نمیگیرند؛ لذا یاد معشوق و
عشق معهود و تجلی آن در معشوق زمینی ،مرگاندیشی و فنای در معشوق ،پناه بردن
به خواب و رؤیا برای دیدن خیال او ،عزلتگزینی و خلوتنشینی با دوست که البته
این خلوت ،خلوت از غیر است ،زمینهساز تحمل غم هجران آنها میشود.
با توجه به جایگاه واالی عشق در شعر دو شاعر باید افزود که این دو شاعر عارف
همواره بر این تأکید دارند که این عشق قدیمی است و در پیمان روز «الست» که پیمان
محبت و والیت بوده در وجود انسان نهاده شده است و بر پایه همین اعتقاد و بر اساس
پاسخ «قالوا بلی» انسان در حسرت بازگشت به آن عشق قدیم و فطری ،عشقورزی
میکند و از عشق به عنوان موهبتی الهی برای برتابیدن این غربت عرفانی بهره میبرد.
شایان ذکر است که اشعار عاشقانهای هم که در آنها جسمانی بودن عشق آشکارا دیده
میشود نیز دستاورد غلیان هیجانات روحی ناشی از آن عشق الهی است و تمام
جنبههای این عشق زمینی «یک فروغ از رخ ساقی است» که در آیینه جام افتاده است.

غربت عارفانه در شعر حافظ و ابن فارض

حافظ؛ دیوان؛ تصحیحی غنی ـ قزوینی ،به کوشش رضا کاکایی؛ تهران :انتشارات ققنوس،
.1380
رجایی بخارایی ،احمدعلی؛ فرهنگ اشعار حافظ؛ تهران :انتشارات علمی.1364 ،
زرینکوب ،عبدالحسین؛ از کوچه رندان؛ تهران :انتشارات امیرکبیر.1382 ،
زهرهوند ،سعید؛ «غربتاندیشی صوفیانه و بازتاب آن در شعر فارسی» ،پژوهشهای ادب

عرفانی )گوهر گویا(؛ س هفتم ،ش دوم ( ،)1392ص .104 –105

سجادی ،جعفر؛ فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی؛ چ پنجم ،تهران :طهوری.1379 ،
سلطانیان ،سهیال و یوسف فام ،عالیه؛ «غربت روح در مثنوی مولوی» ،مطالعات نقد ادبی
(پژوهش ادبی)؛ ش  ، )1391( 27ص .119 -88
قبادی ،حسینعلی و دیگران؛ «خواب و رؤیا در اندیشه مولوی» ،پژوهشهای ادب عرفانی

(گوهر گویا(؛ س سوم ،ش  ،)1388( 4ص .20-1
قربانی ،خاور و شایسته محمودی؛ «خواب و رؤیا ابزاری برای بیان کشف و شهودات عرفانی»،
مجله عرفان اسالمی؛ دوره  ،9ش  ،)1391( 34ص .167 -145
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کاشانی ،عزالدین؛ مصباحالهدایه و مفتاحالکفایه؛ تصحیح جاللالدین همایی؛ تهران :انتشارات
زوار.1389 ،
میبدی ،ابوالفضل؛ کشفاالسرار و عدهاالبرار؛ ج  ،3به سعی و اهتمام علیاصغر حکمت؛
تهران :انتشارات امیرکبیر.1371 ،
هجویری ،ابوالحسن؛ کشفالمحجوب؛ تصحیح محمود عابدی؛ تهران :انتشارات سروش،
.1389
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