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:چكيده

از موضوعاتى كه همواره ذهن حافظ پژوهان را به خود مشغول كرده است، ديدگاه خواجـه يكى

و اختيار است ی اند كه خواجه در اعتقادات بسان قاطبه مدعىجماعت قابل اعتنايى. در موضوع جبر

از مذهب جبر پيروی مى و را. كند اهالى فارس در آن روزگار، برخى او را اشعری ميانه، عـده ای او

و جماعت كم مى اختيارانديش در ايـن پـژوهش،. شناسند شماری نيز صاحب نگاه امر بين األمرينى

و و تحليلـى ی اسـتخراج مبـانى فكـری خواجـه در حـوزه همت آن است كـه بـا روش توصـيفى

و فرجام شناسى، انسان هستى و با بهره شناسى و مصّرحات موجـود شناسى و قرائن از مفاهيم برداری

و اختيار، فراچنگ آوريم رو، فرجـام پـژوهش پـيش. در شعر خواجه، ديدگاه او را در موضوع جبر

مش موضع خواجه را در مسأله و اختيار، موافق مىی جبر و بر نگاه رب اماميه » امر بين االمرينى«داند

مىو عقل .ورزد گرايى اعتدالى او تأكيد

و قدر، جبر، اختيار، امربين األمرين:ها كليدواژه .حافظ، قضا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

قم.١ و كالم اسالمى دانشگاه  s.ahmadreza.shahrokhi@gmail.com.استاديار گروه فلسفه

 amin1980306@yahoo.com.قم دانشگاهىدانشجوی دكتری رشته كالم اسالم.٢



و اختيار در فرايند عقل� 106  گرايي اعتدالي حافظ شيرازي جبر

� �ين� سا� نهم� شما�� شانز�هم� � تابستا�(عقل )۱۳۹۶بها�

 مقدمه

و عام داردی غزل الدين محمد حافظ شيرازی كه آوازه شمس هايش شهرت خاص

و اختيار داشته است؛ تا آنجا كه جمـاعتىی جبر سر پر سودايى در پرداختن به مسأله

و عـده و برخى او را در شمار اماميه دانسـته ی كـم شـماری نيـز او را جبری مسلك

و توجيهات ديگری ابراز داشته .اند ديدگاهها

و اختيـار، در اين پژوهش همت آن است تا انديشه ی كالمى او را در موضوع جبر

و رد برخى ديدگاهها از جملـه ديـدگاهى كـه او را مورد بررسى قرار داده، ضمن نقد

و جبری مى و تجهيز ديدگاه مختار كه موافق با مشرب اماميه اشعری پندارد، به تقويت

مى است .بپردازيم داند،و خواجه را عقل گرايى اعتدالى

ضرورت اين پژوهش را بايد در سهم انكار نشدنى خواجه حافظ شيرازی در فكـر

م و زبان و ساير ملل آشنا به زبـان فارسـى جسـتجو كـردو فرهنگ . ردم ايران زمين

و مطابق بنابراين آنچه كه از اهميتى صد چندان برخوردار است، تصوير سازی درست

و ضمير مخاطبان  و انديشه های بزرگانى چون حافظ در ذهن با واقع از سيمای افكار

های بنيادين از مشاهيریهی انديشی تصويری نادرست در حوزه است؛ چه اينكه ارائه

.تواند اثرات نامطلوب بسياری به همراه داشته باشد چون حافظ، مى

و بررسى ديدگاهها  نقد

و اشعری محض.الف  حافظ، جبری

و اختيار دقيقا همان ديدگاه اشاعره است عده . ای معتقدند ديدگاه حافط درباره جبر

ش و و واهد روبرو هستيم؛ شواهد برونبرای اثبات اين ادعا با دو دسته از قرائن متنـى

و بررسى آن در ادامه خواهد آمد و نقد .شواهد درون متنى كه توضيح هر يك
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 شواهد برون متنى.1

انديشىی هواداراِن جبر به گفته. وضعيت اعتقادی مردم شيراز در عصر حافظ.1ـ1

در پيش از سلسله]تا[«خواجه،  و ی صفويه، اكثر مـردم ايـران سـنى مـذهب بودنـد

و جنوب ايران و در اعتقادات كالمى، اشعرى) مردم فارس شافعى مذهب بودند(مغرب

). 13،132ج:1364]مقاله محمـدجواد مشـكور[نيازكرمانى(».و جبرى مذهب بودند

و نمو خود به لحاظ اعتقادی يك اش عری تمام حافظ نيز قاعدتًا تحت تأثير محيط رشد

.عيار است

و اجتماعى عصـر حـافظ.2ـ1 و اوضاع سياسى برخـى معتقدنـد. سرشت ايرانى

 اوضاع سياسى اجتماعى عصر حافظ كـه مصـادف بـا يـورش مغـوالن بـه سـرزمين

و افسردگى در ملت ايران، به ويـژه فرهيختگـان  ايران است، باعث نوعى سرخوردگى

و از جملـه خواجـه و فرهنـگ ی قهـری نتيجـه. حـافظ شـيرازی شـدو اهالى فكر

و يأس، روی آوردن به آمـوزه ی جبراسـت تـا از ايـن طريـق، هـم اين سرخوردگى

و هـم اميـد بـه آينـده در دلهـا زنـده گـردد  مجـدزاده،(. تشفى باطنى صورت پذيرد

).72-71:تا بى

و روح تنبل جماعت ايرانى همراه بايورش قـوم تاتـار«به بيانى ديگر، سرشت نرم

ی خصائص ملى ايرانيـان مزيد بر علت شده تا حافظ شيرازی كه به نوعى عصاره نيز،

ُمسلّم، بار آيد وبرای خويشتن چاره...است و تسـليم، جبری مسلكى ای جز رضـايت

).280: 1390دشتى،(.»نبيند

 شواهد درون متنى.2

 متنى، استناد طرفـداران جبرانديشـى خواجـه بـه ابيـاتی شواهد درون در حيطه
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و شفاف، انسـان را دسـت فراوانى است كه و مجبـور معرفـى به صورت صريح بسـته

:كند مى

بـرض جبـا گـه داده بده وز یاـره بگشـين

مـك تـه بر و اخـن تـادسـيار نگشـتـو در

اگـگن چـاه نبـر اخـه مـتـود حـيار ظـافـا

گـت و و گناه من استـو در طريق ادب باش

ك گاـمىـامـنـكـنيیوـدر نـرا  دادندـذر

تـگ نـر كـتغيیندـسـپىمـو راير  ـن قضـا

مـج خىام يـو كسكون دل هر  دادندىبه

چـت اوضـمـقسیدر دايره ن باشدـنيـاع

رنـگ اـر و گر راحت يمـحكیج پيش آيد

م بـكـنسبت غـن كـيـه  ها خدا كندـه اينـر

قسـچ  ور ما كردندـضـحىـبىـت ازلـمـو

انـگ بىدكـر ه وفق رضاست خرده مگيرـنه

)37و53و5و110و186و256: 1388حافظ،(

و بررسى  نقد

و ابياتى كه موهم جبر انديشى حـافظ درباره انـد، در بخـشی شواهد درون متنى

اما در باب شواهد برون متنى بـا. تبيين ديدگاه برگزيده به تفصيل سخن خواهيم گفت

:باشند نقدهای زيرروبرو است كه به شرح ذيل مى

و شيراز آن روزگار به لحاظ اعتقادی اشـعری مسـلك بودنـد.1 اينكه مردم ايران

خواجه، از يـك سـو، مـدعى.ی محكمى بر جبرانديشى خواجه باشد تواند قرينه نمى

و آزادانديشى است :آزادگى
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بـس دنـرم عـيـه و فـقـى  رو نمى آيدـبى

ك ارك اّهللاٰ از اين فتنهـتب ه در سر ماستـها

)22:همان(

ازو از سوی ديگر، آنچه كه بيش از همه در سيره ی عملـى او نمـود دارد، بريـدن

از اين رو اسـت كـه هرگـز بـه سـلك خانقاهيـان. های غير معقول است تمامى تعلق

مذهب حافظ بنابر اعتراف خود او مـذهب رنـدی. دار كه شيراِز آن روز در نيامد نشان

:است

پـسال مـها رنـيروی  ان كردمدـذهب

 تا به فتوی خرد حرص به زندان كردم

)319: همان(

و«ی برخى حافظ پژوهان، به گفته و تشـخيص حـافظ در سـير فكـری خـويش

ای را بـه عنـوان های از پيش طرح شـده بيند پايه ارزيابى فلسفى، خود را موظف نمى

 مرتضـوی،(» بپذيرد، بلكـه خـود واضـع ايـن الفباسـت" كتاب تشخيص خود"الفبای 

).1،122ج:1388

مى ای درست در نقطه عده.2 اوی مقابل كسانى كه خواجه را سنى دانند، بـر تشـيّع

:اند شواهدی به قرار ذيل اقامه كرده

و محمـد گلنـدام در مـذهب تشـيع.1ـ2 معاشران خواجه مانند خواجوی كرمانى

و روزگار مى وجـود محّمـد توانسـت اگر حافظ اهل تسنّن بود چگونه مـى«گذراندند

از اصحاب سـّر حـافظ بـه شـمار ...گلندام را تحّمل كند آن هم شاگرد پروپاقرصى كه

).1383:42مجاهدی،(» رفته است؟ مى

و سرسپردگى او به آستان اهل بيـت.2ـ2 ^برخى از اشعار حافظ، حامل ارادت

):44-43:همان(.و با قرائت شيعى از ايشان سازگار است
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د! حافظ ر ره خاندان به صدقاگر قدم زنى

رههـدرقـب ی نجفت شود هّمت شحنهـی

كنــم ز خدهـنــردى پـبـيـی در رســر

كـاس خـرار ز قهـواجـرم پـبـنـی رســر

تشـگ فينهـر حـی !ق به صدقى حافظـض

سهـشمـرچـس ز كـاقـی آن ر پرسـوثـى

بـق عـّسام و دوزخ، آن اىـشـگدهـقـهشت

نــم كــگـا را پـيــه درآيــذارد ز اىــم

كـت بـا ايـى بـربن گرگــود اىـمـنـايى؟

دشجهـنـرپـس !افكن اى شير خداىمنـی

)296و 518و 1388:521حافظ،(

همچنين در اين خصوص، به نقل قول برخـى مورخـان نيـز در بـاب تشـيع.3ـ2

.ی ايـن مجـال خـارج اسـت اند كـه پـرداختن بـه آن از حوصـله خواجه اشاره كرده

).48-1383:45مجاهدی،(

و.3 و قضا درست است كه در محاورات ما ايرانيان، بسياری از امور با مشيت الهى

به اما اين هرگز بدان معنا نيست كه جامعه. خورد قدر گره مى ی ايرانى، انسان را مجبور

و كالم از جبر اراده مى چـه شـاهدی. كنـد قلمداد مـىشود همان معنايى كه در فلسفه

و قدری، در سخت روشن ترين تر برای اثبات اين مدعا كه همين مردم به اصطالح قضا

و اجتماعى خويش يعنى دوره ی استيالی مغول هرگز از تـالش دوران حيات سياسى

و برای خروج از حال نامطلوب به آينده ی مطلوب، سر باز نزدند؛ دورانى كـه شـهرها

و بسـياری از و مكانهای مقدس، ويـران شـد و مراكز علمى اسالمى قصبات اسالمى،

و«عالمان كشته شده اما با اين همه،  ديری نپاييد كه اسالم دين رسمى حكومت گشت
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مس... مغوالنى كه كافرانه پا به حريم اسالميان نهاده بودند لمان بار آمدنـد در پايان كار

همچنين توسـن فرزانگـى) 2:737ج: 1387واليتى،(.»و به مبلغان اسالم مبدل شدند

و در طـول همـان  و از جمله ايرانيان، هرگز از حركت تكاملى باز نايستاد ملت اسالم

و دهشتزا، انديشمندان بلند پايه . ای را در دامان فرهيختگى خود پروريد دوران مخوف

).فصل آخر:1389 يانى،اقبال آشت:رك(

و قدری، شاهد باليـدن دو نهضـت در دوران معاصر نيز، اين ملت به اصطالح قضا

و ديگـری بزرگ در دامان خود بوده است؛ يكى جنبش آزاديخواهانـه ی مشـروطيت

.انقالب اسالمى

و نـص و روح تعليمات خواجه و تنبلى با مبانى فكری عالوه بر اين موارد، سستى

ی خواجه به خصوص، آراء اين با رجوع به بنيانهای انديشه. همخوانى ندارد بيانات او

ی حافظ شـيرازی آنچه كه در انديشه.ی انسان شناسى قابل تصديق است او در حوزه

و برخاسته از هّمت بلنِد نابغه بيش از همه خودنمايى مى ی شـيراز، بـه كند، نگاه عالى

دغ.ی آفرينش؛ انسان است نابغه ی هميشگى حافظ اين است كه نكند انسان، دغهگويا

و تن به اموری دهد كـه شايسـته خود را آن وی گونه كه بايد نشناسد ی مقـام انسـانى

و شناسـاندن جايگـاه آدمـى در منظومـه ی نيست؛ بنابراين از يك سو در صدد تبيين

:خلقت است

بلـك ِسـنندـه ای  دره نشينـظر شاهباز

تـن  آباد است محنتو نه اين كنجـشيمن

ز كن عرهـگـتو را مىـی  زنند صفير رش

 ندانمت كه در اين دامگه چه افتاده است

)37: همان(

و صد البته از سـر درد، سـعى و لطافت و از ديگر سوی، با بيانى آميخته از ظرافت
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و اراده گِل نشسته و تحريض همتهای به :های از نفس افتاده دارد در تهييج

 نئى پست مشو مهر بورزتر از ذرهـمـك

 تا به خلوتگه خورشيد رسى چرخ زنان

)387:همان(

ی قلم تقدير گريزی نيست، اما درانسان شناسى، حافظ، با اذعان به اينكه از سياهه

:سپارد سهم انسان را در تدبيِر اين تقدير، به طاق نسيان نمى

بـق جهـومى و نـه جد  هادند وصل دوستـد

دگــق حـوم تــبهـوالــر كنـه ندـقدير مى

ی خوشدلى آنجاست كه دلدار آنجاست مايه

خ مى مـكنم جهد كه فـگر آنجـود را  كنمـا

)200و348:همان(

بنـابراين.تر در اين باب سخن خواهيم گفـت در بخش تبيين ديدگاه برگزيده بيش

و بـه و عاری از شواهد متقن است  انگاره جبرانديش بودن خواجه انگاره ای ناصواب

گرايى اعتدالى نظر مى رسد توانايى معارضه جدی با شواهدی كه خواجه شيراز را عقل

.و امر بين االمرينى مى شناسد ندارد

رو حافظ، اشعری ميانه.ب

بـه عبـارت. ديدگاهى نيز برآن است كه حافظ، اشعری است؛ امااشـعری اعتـدالى

اسـت نـه چونـان غزالـِى او در اشعری گری مانند فخر رازِی فلسفى مشـرب«ديگر، 

و فلسفه گريز اين ديدگاه، شواهدی از ابيات ). 1387:105 خرمشاهى،(»فلسفه ستيز

ی كسـب اشاره به نظريـه«:كه از جمله اين. دهد خواجه به دست مخاطبان خويش مى

):106ص:همان(» اشعری، به عين اصطالح، در شعر حافظ هست
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و اختي مى ارخور كه عاشقى نه به كسب است

مـاي رسـبــوهـن مـت ز فـيـيد  طرتمـراث

)313: 1388 حافظ،(

اين ديدگاه بر آن است كه خواجـه ماننـد اشـاعره، قائـل بـه رؤيـت الهـى اسـت

)107: 1387خرمشاهى،(

 اين جان عاريت كه به حافظ سپرده دوست

بـروزی رخ و تسلـيـبـش كـنم نمـيم وی

)1388:351حافظ(

مسلك بودن خواجه در اين ديدگاه، برجستگى های اشعری همچنين از ديگر نشانه

و توحيد افعالى در مكتب اشـعری توحيد افعالى در سروده بـيش از سـاير های اوست

)1387،108:خرمشاهى(. مذاهب مورد اهتمام قرار گرفته است

و گر راحت ای حكيم  گر رنج پيش آيد

مكـنسب بـت غـن  ير كه اينها خدا كندـه

)186: 1388 حافظ،(

و بررسى  نقد

:ی اين ديدگاه نكاتى به قرار ذيل قابل طرح است درباره

در. اصطالح اشعری اعتدالى اصطالحى مبهم است.1 زيرا اگر مقصـود از اعتـدال

و اختيار باشد، گری، ميانه اشعری ی جبر و اماميه در مسأله گزينى ميان ديدگاه اشاعره

اشـاعره در ايـن مسـأله كسـب. نخواهـد داشـتچيزی جز ابهام محض، دستاوردی 

و اماميه، بر منهج امر بين االمرين؛ آنگاه انديش دو پرسش آن است كه ميانه اند ی ايـن

 ديدگاه چيست؟
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و در برخـى شواهدی كه برای اشعری گری خواجه اقامه شده.2 اند حقيقتًا نارسـا

ُمثبِِت ضد خويش :به عنوان مثال، بيت. اند موارد،

و اختيارمى  خور كه عاشقى نه به كسب است

مـاي ميـت رسيـوهبـن ز فـد مــرتـطـراث

)313: 1388حافظ،(

طبيعى است كه صاحب ديـدگاه! كند به صراحت، ديدگاه كسب را مردود اعالم مى

:مورد نقد خود متوجه اين اشكال شده، در صدد حل آن برآمده است به اين ترتيب كه

حـق بـا. را منكر است» كسب«د گفت در اين بيت، حافظ، البد خوانندگان خواهن

و ما برای آن دو پاسخ داريم كه اگر حـافظ كسـب را كـه يـك نخست اين: آنان است

رای اعتدالى اشعری است، منكر است، در عوض نظريه نظريه ی افراطى تر يعنى جبـر

چنانكه. استدوم اينكه، اشعری گری حافظ اعتدالى ). حتى در همين بيت(قائل است

و دست كم گرفتن آن بر مى آيد ).105: 1387خرمشاهى،(. از انكار كسب

و تقويت بخش دوم پاسخ خود، به ابياتى از ديوان خواجه استناد مى وی در تكميل

).107-10:همان(. كند كه داللت صريح بر اختيار انديشى دارد

:به نظر مى رسد پاسخهای مذكور، نارسا است؛ چرا كه

و پـذيرفتن ايـن اوال؛ پاسخ نخست در حقيقت، پاسخ نيست، نوعى عقـب نشـينى

اشكال وارد است كه بيت مزبور شأنيت استناد را در جهت اثبات اشعری بودن خواجه 

.ندارد

مطـابق.ی مقابل پاسخ نخست است كه پيداست، پاسخ دوم درست نقطه ثانيا؛ چنان

.گری خواجه مردود است بات اشعریاين پاسخ نيز استناد به اين بيت برای اث

و اختياردر اين بيت، ی افعـال لزومًا به معنى پذيرش جبر در حوزه ثالثا؛ نفى كسب

ی وجـود خواجه در اين بيت، در صدد بيان اين حقيقت است كه شـالوده. آدمى نيست
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و گوهری با نام عشق، آميخته و اين شالوده، از آنجايى كه جبلّ آدمى را با جوهر یهاند

و اختيار، نمى ی سـاير امـور گونه كه درباره تواند باشد؛ همان آدمى است، متعلق كسب

توضيح بيشتر در اين باره را به مباحث آتى موكـول. فطری نيز، حكم از اين قرار است

.مى كنيم

:همچنين استناد به اين بيت

 اين جان عاريت كه به حافظ سپرده دوست

بـروزی رخ تـيـبـش و  ديم وی كنمـقـنم

كه» رؤيت الهى«بر جواز :از نگاه خواجه نيز حقيقتا محل تأمل است؛ چرا

و ممكن است و يا ديدن حسى نيست اوال؛ ديدن، لزومًا به معنای ديدن با چشم سر

ثانيا؛ ابيات ديگری در ديوان خواجه هست كه اتفاقًا. مقصود از آن، رؤيت باطنى باشد

:كنند داللت بر نفى رؤيت حسى مى

تـدي ديـدن روی جدهـو را بيـی ن بايدـان

ی چشم جهان بين من است وين كجا مرتبه

)1388:52 حافظ،(

و كه انتساب اشعری نتيجه آن گری اعتدالى به حافظ، ديدگاهى به غايت مبهم است

.ی كسب ندارد شايد بتوان ادعا كرد كه از اين حيث، دست كمى از خود نظريه

 جبر عرفانىحافظ، پيرو.ج

در تعريـف جبـر. داننـد مـى» جبر عرفانى«ای خواجه را جبرانديش به معنای عده

و بـه او توكّـل«: اند عرفانى گفته به اختيار، اختيار خود را در اختيار محبـوب بـاختن

مى). 125:،1381 اشرف زاده،(» كردن و توكّل رسـد هنگامى كه عارف به كمال عشق

ر مىبه اختيار، اختيار خود اين نوع از جبر، جبـر عرفـانى. گذاردا در اختيار محبوب
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را است، نه جبر متكلّمان يا انسانهاى بى از-اراده كه همه چيز به جهت سلب مسئوليت

مى-خود و قدر نسبت ).1379:11 همو،(. دهند به قضا

و بررسى  نقد

ما گشايى از كار به ظاهر فرو بسته اين توجيه قادر به گره علت آن اسـت. نيستی

و اين، با آنچـه  و توكل است كه جبر عرفانى به معنايى كه گفته شد، ترجمان مقام رضا

به بيان ديگـر، در ديـوان خواجـه، بـا ابيـاتى. كه ما در پى بررسى آنيم متفاوت است

از مواجهيم كه در صدد بيان حقيقتى تكوينى در عالم هستى اسـت كـه عبـارت باشـد

و اراده حقی قاهر :غالب حضرت

قسـچ  حضور ما كردندىـبىـمت ازلـو

 نه به وفق رضاست خرده مگيرىگر اندك

اگـگ چـناه نـر مـبود اختـه ا حافظـيار

 تو در طريق ادب باش، گو گناه من است

م يىجام كسكو خون دل هر  دادندىبه

 باشدت اوضاع چنينـقسمیرهـدر داي

)256و53و1388:161 حافظ،(

را به خداوند متعـالى واگـذار حقيقت، چه عارف به اختيار خود اختيار خويشدر

و تكـوين عـالم خودنمـايى) جبر عرفانى(=. كند و چه چنين نكند، آنچه كه در بـود

و غلبه مى .ی حضرت حق است اإلطالق ارادهی على كند، قهر

 حافظ، اختيار انديش.د

ی حافظ شناسى معتقدند كه اساسًا هيچ عـارفى، جبـری وران حوزه برخى انديشه
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) 208: 1369 بامـداد،(باشد مسلك به معنايى كه منافى آزادی عمل انسانى است، نمى

آن. تواند چنين باشدو حافظ نيز نمى كه خواجه در بسياری از اشـعار خـويش، شاهد

و كوشش مى و آنان را كه بدون سعى شايسته، مزد دعوت به تالش و پاداش طلب كند

مى مى دهد؛ او شرط در آغوش كشيدن شاهد مقصود را اطاعت كنند، مورد مذمت قرار

و استقامت محمود مى و نبايد او را جبری چنين كسى نمى. داند از پير تواند جبری باشد

).209:همان(دانست 

:كند صاحب اين ديدگاه، ابيات موهم جبرانديشى خواجه را با دو بيان توجيه مى

كه معدودی از اين اشعار، مربوط به زمانى است كه خواجه غرق در طلـب نخست آن

و او برای تسلى خـاطر  و يأس سراسر وجود او را فراگرفته بود و حرمان و حيرانى بوده

آن...شد، سخن گفته اسـت خويش، با زبانى كه از آن بوی جبر استشمام مى كـهو ديگـر

و عالم تقّرر ماهيات داردی اين ابيات، اشاره به عين عمده و حدود تكوينى آن ثابت اشيا

).209- 210: همان(ی اختيار، بيرون است كه امور مربوط به اين حوزه، از حيطه

و با بهره كه خواجه حافظ شيرازی، بر اساس آموزه نتيجه آن گيـری های قرآن كريم

و حكما سخن مى ب از عبارات عرفا و اين جبر، هيچ منافاتى ی آزاد انسانىا ارادهگويد

).216-215: همان(ندارد

و بررسى  نقد

ابياتى كه دستاويزی برای جبرانديشى حافظ به شمار اين ديدگاه هر چند در توجيه

:نگر نيست؛ چون رود اندكى موفق عمل كرده است؛ اما جامع مى

يضـى مشخص نشده كه اختيارانديشى خواجه از نوع تفو اوال؛ در اين ديدگاه دقيقا

اش است يا امر بين االمرينى و خواجه را بايد عقـل گـرای افراطـى از نـوع معتزلـى

 اش؟ دانست يا عقل گرای اعتدالى از نوع امامى
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گری خواجه به جبـر تكـوينى نيـز خطـایی عموم ابيات موهم جبری ثانيا؛ احاله

و با بسياری از ابياتى كه مربوط به حوزه انسـان اسـتی اعمال اختياری بزرگى است

:سر سازگاری ندارد

ی مى آلود حافظ به خود نپوشيد اين خرقه

پـای شي مـدامـاكـخ مـعــن راـذور دار ا

)5: 1388 حافظ،(

دانـد كـه گونه را مربوط به زمانهايى مـى البته صاحب اين ديدگاه برخى ابيات اين

و جان خواجه سايه افكنده بود؛ اما اين توجيه سايه ، ناتمام است؛ زيرای يأس، بر روح

ی تـرين شـرايط زنـدگى نيـز، نسـخه حافظ شيرازی به شهادت اشعارش برای سخت

مى نجات :كند بخش معرفى

كنـحاف و خلوت شبهای تارـظا در ج فقر

و درس قرآن غم مخور  تا بود وردت دعا

)255: همان(

 اشـاره كـه پـيش از ايـن بـدان كه نگاه متعالى خواجه به انسان، چنـان عالوه برآن

 بر فرض كـه بتـوان بـا چنـين بيـانى برخـى. افتد شد، با چنين توجيهاتى سازگار نمى

ی ابيـاتى كـه ابيات موهم جبرانديشـى خواجـه را توجيـه نمـود؛ بـى شـك دربـاره

و حرمان در آن نيست نمى هيچ نشانه  ماننـد ايـن بيـت. توان چنـين گفـت ای از يأس

:مشهور

اگـنـگ نبـرچـاه اخـه  ما حافظارـتيـود

 تو در طريق ادب باش، گو گناه من است

)53: همان(

كه، اين ديدگاه نيز با اينكه نسبت به ديدگاههای گذشـته واجـد مزيتهـای نتيجه آن
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گونه كه مالحظه شد، كاستيهای در خور توجهى داردكه نمى توان نسبى است؛ اما همان

.به آسانى از آنها عبور كرد

ی هر كدام از آنهاست، نقص مشتركى نقصهايى كه ويژهديدگاههای مزبور عالوه بر

و تبيـين ديـدگاه او در نيز دارند كه آن، عدم توجه به مبانى فكری خواجه در تحليـل

و اختيار است مسأله .ی جبر

و عقل گرايى اعتدالى خواجه تبيين ديدگاه برگزيده  مبنى بر نگاه امر بين االمرينى

و اختيـاردر تبيين ديدگاه برگزيده كه  همانا نگاه اعتدالى خواجه بـه مقولـه جبـر

 است ابتدا به اقامه شواهد نافى جبـر انديشـى خواجـه بـا اسـتناد بـه مبـانى فكـری

و شـرح و سـپس بـه طـرح و برخى مفاهيم مـأخوذ از اشـعار او خـواهيم پرداخـت

ــواهيم ــه همــت خ ــدالى خواج ــت اعت و عقالني ــى ــين االمرين ــر ب ــاه ام ــواهد نگ  ش

.گماشت

 شواهد نافى جبرانديشى حافظ.1

ی حافظ شناسانهو فرجام شناسانه نفى جبر، بر اساس مبانى هستى.1ـ1

 اعتقاد به عدل الهى.1ـ1ـ1

و نظام هستى و تعالى عدل است از منظر خواجه از اوصاف ضروری خدای تبارك

:نيز بر همين بنيان استوار شده است

ف  لكى يكسره بر منهج عدل استـدور

ب  اش كه ظالم نبرد راه به مقصودخوش

)304: همان(

و قيامت در انديشه از سوی ديگر، يكى از فلسفه ی خواجه، داوری ميـان های معاد

و برپايى ترازوی قسط از جانب خداوند است :مردمان
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كـف حقـه پيشگـردا  يقت شود پديدـاه

 شرمنده رهروی كه عمل بر مجاز كرد

)133: همان(

و يا عوامل طبيعى مجبـور باشـد، انسان در مقابل ارادهبديهى است كه اگر ی الهى

و كيفر، مفهوم خود را از دست مـى و پاداش ،1ج: 1380مطهـری،(دهـد ديگر تكليف

پرسيد كـه آيـا×اين روست كه درروايتى ازمحمد بن عجالن از امام صادقاز). 42

پ خداوند بندگانش را بر انجام افعال مجبور مى خداوند: اسخ فرمودندكند؟ حضرت در

و سپس به دليـل انجـام  عادل تر از آن است كه بنده ای را بر انجام فعلى مجبور سازد

)351:ق1398 ابن بابويه،(. همان فعل او را عذاب كند

های كالمى نيز روشن است كه در طول تاريخ قائالن به عـدل الهـى از نظر ديدگاه

م و كسب، و شيعه، با جبر فىاعم از معتزله و با اختياِر ی انسـان موافـق الجمله خالف،

و اشاعره بوده و كسب( اند؛ از سويى، جبريّه ، عدل الهـى را بـه معنـای)قائالن به جبر

).51-42:،1ج:1380مطهری،(.پذيرفتند گفته شده، نمى

 اعتقاد به حكمت الهى.2ـ1ـ1

:ی خواجه، صفت حكمت است از ديگر اوصاف الهى در انديشه

 اين جام جهان بين به تو كى داد حكيم گفتم

كـفـگ گنـت آن روز  بد مينا مى كردـه اين

)143: 1388 حافظ،(

و به فرموده ×ی امـام علـى حكمت الهى نيز با مجبور بودن انسان سازگار نيست

:در پاسخ به شخصى از اهالى عراق

و قدر به معنای جبر بود[اگر چنين بود و عقاب، امر، هر آينه]يعنى اگر قضا ثواب

و وعيد، بى و وعده و تنبيه، باطل بود راو نهى و نيكوكـار و بدكار را نكـوهش اساس،
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)370:ق1398 ابن بابويه،(ستايشى نبود

و فروعـات يادشـده بنابراين در صورت حاكميت جبر بر افعال آدمى اصل تكليف

).1،87ج:1380مطهری،(. آن بى معنى خواهد بود

ی حافظ بر اساس مبانى انسان شناسانهنفى جبر.2ـ1

زيرا كه طينت او را با عشق، مخّمـر.از نگاه خواجه، انسان واجد كرامت ذاتى است

و بر اين اساس عهده دار امانت سترگ الهى شده است كرده :اند

ی عشق ای ملك تسبيح گوی بر در ميخانه

آنـانـك طيـدر مخـجا مىـنت آدم ندـكن مر

)199:همان(

ی كار به نام من ديوانه زدند قرعه آسمان بار امانت نتوانست كشيد

)184:همان(

و تواند واجد كرامت ويژهو هم مى ی اكتسابى باشد؛ به دليل فطرت بنا شده بر عشق

و موهبت اختيار؛ شاهد آنكه اگر نگاه خواجه همه چيز برخورداری از سرمايه ی عقل

و توبيخهايى از اين دسـت نبايد در شعر حافظ شاهد توصيهديد را بر منهج جبر مى ها

:باشيم

و از عشق بى نصيب مباش  بكوش خواجه

نـك كـه بنده را س به عيب بى هنریـخرد

)1388:452 حافظ،(

 هر آن كسى كه در اين حلقه نيست زنده به عشق

نـب بـمــر او فـرده مـتـه نـوی كـمـن دـيـنـاز

)244:همان(
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از ايـن .. همين جهت است كه فرشته، در نظرگاه خواجه، فهمى از عشق نداردروی

:رو معتقديم ابياتى نظير

و اختيار مى  خور كه عاشقى نه به كسب است

مـاي رسـوهبـن مـت ز فـيد مـرتـطــيراث

)1388:313 حافظ،(

دي را نمى گـر توان به عنوان شاهدی برای جبرانديشى خواجه قلمداد كرد؛ به بيـان

و اساس اين حقيقت، اكتسابى نيست؛ بلكه اعطائى مقتضای فطرت آدمى عاشقى است

و اختيـار .و تفّضلى است؛ مانند بسياری ديگر از موهبتهای الهى از جمله موهبت خرد

و تعالى آنها است، وظيفه و گام برداشتن در مسير رشد ی آدمى قدرشناسى اين موهبتها

:آن است همانكه حافظ خود، مدعى انجام

كنـم جهانيان همه گر منع من كنند از عشق كـن آن خـم  داوندگار فرمايدـه

)230:همان(

ی بنابراين، نگاه بلند خواجه به انسان از آن روست كه قالب آدمى را با خمير مايـه

مى عشق عجين كرده و او را تواند با موهبت اختيار، اين سرمايه اند ی فطری خـدادادی

ی خويش قرار دهـد و، تـا سـرمنزل خورشـيد تكاپوهای تعالى جويانه محملى برای

:حقيقت، طى طريق كند

نهـك  ای پست مشو مهر بورز متر از ذره

 تا به خلوتگه خورشيد رسى چرخ زنان

)387: همان(

 های حافظ نفى جبر بر اساس مفاهيم مأخوذ از سروده.3ـ1

و چه بـه صـورت در ديوان خواجه، با مفاهيمى مواجهيم كه چه به صورت صريح

:ضمنى با جبرانديشى سر سازگاری ندارد
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 اختيار.1ـ3ـ1

:گويند در شعر حافظ با ابياتى مواجهيم كه صراحتًا از اختيار سخن مى

نـن و زرق صفـفاق حـبخشد ظـافـای دل

و عشق اختيار خواه كـطريق رندی ردـم

و مست هر دو چو از يك قبيله اند  مستور

ی كه دهيم اختيار چيست؟ عشوهبه ما دل

)135و65: همان(

ی اختيار استفاده نشده است؛ امـا در شماری از ابيات نيز هر چند صراحتا از واژه

:ی اختيار نيستی آنها، چيزی جز پذيرش انديشه درونمايه

بـچ هـرخ زنـر غـم مـم ار گـير  رددــرادم

نـم آنـن كـه  از چرخ فلكه زبونى كشمـم

ان بيا تا و مى در ساغر مـدازيـگل برافشانيم

 فلك را سقف بشكافيم وطرحى نو دراندازيم

 زد كه خون عاشقان ريزدـاگر غم لشگر انگي

و بنيادش براندازيم و ساقى به هم تازيم  من

و پند.2ـ3ـ1  توصيه

و پند است :بسياری از اشعار خواجه حامل توصيه

م بـاز ره عشـرو دنـه ی كـيـوه وزــجـعه اينـا

مــكــم نــاره مـنـيـشـى و  اله مى رودـتــحـد

 تر دارند نصيحت گوش كن جانا كه از جان دوست

ســوانـج پـمـادتـعــان پــنـند راـر دانــيــد ا

)225و1:همان(
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.انديشى است گری فرع بر اختيارو طبيعتا، توصيه

آن.3ـ3ـ1 و اسباب و تحسين  توبيخ

و نكوهش استزبان خواجه در برخى :اشعارش زبان توبيخ

م و منبر  كنندىواعظان كاين جلوه در محراب

م مىچون به خلوت  كنندىروند آن كار ديگر

ز دانىـپرسش مجـشمـدارم بـند  ازپرسـلس

فـوبـت مـرمـه  كنندىايان چرا خود توبه كمتر

)199:همان(

و ستايش استو در برخى ديگر از سروده :ها، زبان مدح

 است شعر حافظ همه بيت الغزل معرفت

و لطف سخنشـآف  رين بر نفس دلكش

)281:همان(

و ستايش زمان وىسرزنش و اگرنه توبيخ معنادار است كه اختيار را پذيرفته باشيم؛

و حكمت خواهد بودتحسين شخص مج .بور، خالف عقل

و تحسين، عوامل آنها نظير گناهكاری، نامگى، سياه در شعر حافظ، عالوه بر توبيخ

و و خطاكاری بنده نيز آمده است كه تنها در بستر اختيارانديشى معقـول اسـت؛ ... سهو

و  و انتظـار عفـو و توبـه همچنين پيامدهای اتصاف به اوصاف مـذكور ماننـد نـدامت

بخشش داشتن ازخداوند متعالى در جای جای شعر حافظ، قابل مشاهده است كـه بـا 

:جبرانديشى سازگار نيست

ز اغيار در حجابىـم  خور كه صد گناه

طـتـبه ز روـكىتـاعـر و ريا كنندیه به

خطـسه و گـو  رش اعتبار نيستـای بنده

عـمع و رحمت پروردگار چيست؟ـنى  فو
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نـسي تـاه خـامه كسـر از  بينمىـنمىود

چـچ  ون قلمم دود دل به سر نرود؟ـگونه

م ابـآب رو خطـى رود ای  اپوش ببارـر

بـك عمـديهـه ل نامه سياه آمده ايمـوان

ز دانشمند مجلس باز پرس  مشكلى دارم

 كنند؟ توبه فرمايان چرا خود توبه كمتر مى

و زور  پير دردی كش ما گرچه ندارد زر

و خطاپوش خدايى دارد  خوش عطابخش

)196و65و224و366و199و123: همان،(

و بلند.4ـ3ـ1  همتى دعوت به كوشش

و شـب بگذرانـد؛ امـا قاعدتًا جبرانديش و عطايای مقّدر، روز بايد در انتظار باليا

مى: حافظ، معتقد است كه ).268:همان(. بخشند قصر فردوس به پاداش عمل

و جهد را برای رسيدن به گوهر مقصـود، خواجه در بيتى به دو ديدگاه كه يكى جد

مى الزم مى و ديگری همه چيز را به تقدير حواله :كندمى دهد، اشاره شمرد

و جهد نهادند وصل دوستىقوم  به جد

حـدگىومـق بـر تقـواله مـه  كنندىدير

)200:همان(

و در ابيات بسياری بر درستى ديـدگاه نخسـت، اما اودر اين ميان، بى طرف نيست

:گذارد صحه مى

عيـمق ميـام نـش بـشىـمـسر  رنجىود

بىبل عـانهـستـبه حكم بال د الستـهـد
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تناز نـنـپرورد بـبـعم تـه دوسـرد راه

بـدان بالكـرنیوهـشيىاشقـع  اشدـش

گهـايیان وادـبـش د به مرادـرسىـمن

ت شعيب كندـكه چند سال به جان خدم

ه ر كجا كرديم سيرـدر مقامات طريقت

افـفیعافيت را با نظر باز  تاده بودـراق

ز غصه شكايت كه در طريق طلب  مكن

زحـنرسيد آنكىبه راحت  شيدـنكىمتـه

)25و159و188و212:همان(

:در شعر حافظ، بر بلندهمتى تأكيد فراوان شده است

ت نـذره را هـبـا عـمـود  افظـحىالـت

 خورشيد درخشان نشودی طالب چشمه

عشـج  حافظىد است، همتـق بلنـناب

ب  متان به خود ندهندـهىكه عاشقان ره

)227و201:همان(

و هيچ كس بى از منظر و مسببها است و اسباب خواجه، نظام هستى نظام استحقاقها

:رسد حساب به چيزی نمى

و خوشدل چه عجب  من اگر كامروا گشتم

بـم و اينـستحق بـودم زكـها دـاتم دادنـه

گنـه سعـر كـج ه خدا داد به حافظـادت

دعـيم از سحـشیاـن و ورد  بودیرـب

ی خواجـه را بـا آنچه گذشت نمى توان قامت انديشه پر واضح است كه با توجه به

.قبای جبر، سازگار كرد
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 حافظو عقل گرايى اعتدالى شواهد اثبات ديدگاه امر بين األمرينى.2

ی خواجه بـه گيريم؛ نخست، اعتقاد ويژه برای اثبات اين ادعا، از دو شاهد بهره مى

و مسأله و سيطره توحيد افعالى و قدر بری قضا و دوم،ی آن و تشـريعى امور تكوينى

ی قابل اعتنايى بـه ديـدگاه امـر بـين رسد اشاره ابياتى از ديوان خواجه، كه به نظر مى

.االمرين دارد

و قدر الهى.1ـ2 و سريان على االطالق قضا  اعتقاد به توحيد افعالى

و قدر، گونه شعر حافظ، در پرداختن به مسأله :های مختلفى داردی قضا

و قدر در شعرب. الف رخى حافظ پژوهان بر اين باورند كه گاه استفاده از مفهوم قضا

رسـد ای برای بستن دهان منتقدان است؛ منتقدانى كـه بـه نظـر مـى خواجه تنها وسيله

كه جبری مسلك و قدر را در همان معنايى و خواجه، برای خاموش كردن آنان قضا اند

مى) جبر(كنند آنان فهم مى ضمن آنكه يكى از ويژگيهای شعر حافظ، لحـن. برد به كار

و حـل معماهـای  و بدون توجه بـه آن، درك لطافـت و استهزاء آميز آن است عنادی

 ابيات زيـر).1،42ج:1388 مرتضوی،(. موجود در بسياری از اشعار او ممكن نيست

:توان از اين قبيل به شمار آورد را مى

ك نـدر مـكنـيـوی دا را گذر ندادنـامى

تـگ تغـپسنو نمىـر راـدی  يير كن قضا

امـني صـست فـيد ز حـالحى  افظـساد

 كه تقدير چنين است چه تدبير كنم چون

و بر دردكشان خرده مگير  برو ای زاهد

كن كارفرمای قدر مى مـكند اين من چه

)5و347و1388:26 حافظ،(

و قدر تكوينى اشاره در برخى ديگر از سروده.ب تعداد ايـن. شده استها، به قضا

:ابيات نيز در ديوان خواجه بسيار است
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بـرض ه داده بده وز جبين گره بگشایـا

م تنـكه بر و در اختيار نگشوده استـو

و گر راحت ای حكيم  گر رنج پيش آيد

غـنسبت مك ايـن به خـير كه  دا كندـنها

)37و186و256:همان(

. است كه در شرع مقدس آمـده اسـتمحتوای اين ابيات دقيقا مطابق با آن چيزی

مىی معيشت مرد قرآن كريم درباره :فرمايدم

»Bِ َمعيَشَتُهْم بَيَْنُهْم َقَسْمنا ُْن
َ
Å َ�بuَك �َْ¦ََت �َفْقِسُموَ ُهْم

َ
نْيا@ �\F ِ³َيا

ْ
nF«.)؛)32:زخـرف

دنيـا كنند؟ ما معاِش آنان را در زنـدگى آيا آنانند كه رحمت پروردگارت را تقسيم مى

.ايم ميانشان تقسيم كرده

: در روايات متعددی از يك سو از مقسوم بودن روزی سخن به ميـان آمـده اسـت

)2،131ج:1366 خوانساری،(

و دائمى رسول خداو از سوی ديگر سيره ، تكريم كار^و معصومان|ی قطعى

و بيكاری است از امـام حل اين دوگانگى ظاهری در بيـانى نـورانى.و نفرت از تنبلى

:آمده است×قصاد

مى: روزى به دو قسمت تقسيم شده است آن يكى از آنها به صاحبش رسد هر چند

و كوشـش او اسـت و ديگرى وابسته به طلب (را طلب نكرده باشد، :1380حكيمـى،.

)3،227ج

و شــر نيـز داســتان بــه همـين ترتيــب اســت؛ و خيــر و راحتـى ی رنــج  دربـاره

و در ظهـور پديـده رين، با اينكه انسان دستی امر بين األم در نظريه هـای بسته نيست

ی طـولى منسـوب بـها مربوط به زندگى خود سهمى دارد؛ اما همـه چيـز در سلسـله

:خدا است
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»Fَفُقولُو َسيuَئٌة تُِصْبُهْم �ِْG �َ ِ ِعْنِد Fب, ِمْن َفُقولُوF هِذ�ِ َحَسَنٌة تُِصْبُهْم �ِْG �َkَِعْن5ِد ِم5ْن ه5ِذ�ِ
َحديثا �َفْفَقُهوَ �يَكاُ��َ ال َفما ِ�ُؤال�ِ Fلَْقْوِ� ِ ِعْنِد Fب, ِمْن Æ ُ )78:نساء(»قُْل

و كاست، منادی همين تفكر است :و حافظ نيز بى كم

و گر راحت ای حكيم  گر رنج پيش آيد

مكـن بـسبت ه غير كه اينها خدا كندـن

و هر و منظومه بنابراين بايداز نگاه بخشى به شعر حافظ ی معرفتى ديگـر مجموعه

.اجتناب كرد؛ زيراكه باعث سوء تفاهمهای جدی مى شود

و قـدر الهـى اسـت در سروده.ج ايـن. هايى از خواجه، اعمال آدمى محكوم قضا

در حقيقـت سـريان. ترين دستاويز قائالن به جبرانديشى خواجه است ها محكم سروده

و قدر الهى به حوزه بـه معتقدراای ای است كه عده انسانى، همان معضلهی رفتار قضا

و كسـانى را و جماعتى را در گرداب تفويض سرگردان نمـود  جبرانديشى خواجه كرد

جاسـت؛ی عزيمت ديدگاه امر بين األمرين نيز دقيقا همين نقطه. به سراب كسب كشاند

و مستصعب دانسـته،^از اين رو امامان شيعه ای از انديشـه فهم اين ديدگاه را صعب

ال يعلمها إال العالم أو من علمها إياه العالم ).1،159ج:1365 كلينى،(. سخن گفتند كه

در ميان اشعار حافظ، شايد يكى از صريح ترين ابياتى كه طرفـداران جبرانديشـى

:اين بيت مشهور است كنند خواجه همواره برای اثبات مدعای خود به آن استناد مى

اگـنـگ چـاه  بود اختيار ما حافظـنهـر

 تو در طريق ادب باش گو گناه من است

)1388:53 حافظ،(

و بر اساس آموزه ی توحيد افعالى، همه چيـز حقيقت آن است كه در سنت عرفانى

و و همه مقهور قـدرت و عصيان آدمى، همه و اطاعت و مرض و صحت و شر از خير

و قضای الهى است ;ال«: اراده Qلوج"و� � ی ميـانو از آنجـايى كـه رابطـه.»�هللاال مؤثر
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و غلبه، ای طولى است، نمىی آدمى، رابطهی حضرت حق با اراده اراده توان از اين قهر

از اين روست كه برخى متصوفه پس از تأكيـد بـر اينكـه تمـامى. جبر را نتيجه گرفت

و ايمان، از مجرای اراده كننـد، ايـنمىی خدای تعالى مجال بروز پيدا امور، حتى كفر

،1ج:1363 مستملى بخـاری،( سخن را به معنای فرو غلطيدن در دام جبر ندانسته اند

452-453.(

الج�«به همين جهت است كه برخى شارحان ديوان خواجه، بيت مزبور را ترجمان
	 لكن Eمر ب7 �المرين ال تفويض و مقصـود از گنـاه را تحقـق خـارجى»	 تلقى كرده

و ارادهدانند عمل مى حضرت حـق، صـورتی كه بر اساس توحيد افعالى، جز با اذن

).1،324ج:1382سعادت پرور،(. گيرد فعليت به خود نمى

ی ای بشـری اسـت از آيـه توان گفت كه بيت مورد بحث، واگويه به بيان ديگر، مى

:ی شريفه

َ�َمْيَت« َ� ما َقَتلَُهْم َ َ� لِكن, Fب, َيْقُتلُوُهْم Ç�ََفلَْم َ َ� لِك5ن, Fب, َ�َمْيَت �ِْG«)و)17:انفال ؛

كُشت تو] ريگ به سوى آنان[و چون. شما آنان را نكشتيد، بلكه خدا آنان را افكندى،

.نيفكندى، بلكه خدا افكند

ی افعـال، درباره»عصيان«و» گناه«هايى نظير ضمن آن كه در ابيات بسياری، واژه

و و خيره خود انسانها به كار رفته و آدمى به دليل گناهكاری سری، مورد بازخواسـت

:است سرزنش قرار گرفته

 لنگر حلم تو ای كشتى توفيق كجاست

 ايم كه در اين بحر كرم غرق گناه آمده

ب اع امهـه روزنـآبى  ال ما فشانـمـی

تـباش سـد اوـوان  ترد حروف گناه از

)366و1388:413 حافظ،(
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:بيت خواجهو روشن تر از همه اين

ا را چگونه زيبد دعوی بى گناهىـم جايى كه برق عصيان بر آدم صفى زد

و ابيات مشابه آن  نيستيم آنها يكايك بررسى صدددركه–نتيجه آنكه بيت مزبور

 توحيـدی عـالى نگاهبر روشنى گواه بلكه نيستند؛ خواجه جبرانديشى مثبت تنهانه–

.روندمى شماربهاو األمرينى بين امر ديدگاهو خواجه

 ابياتى دال بر امر بين االمرين از شعر حافظ.2ـ2

ابياتى در ديوان خواجه وجود دارد كه به نحو صريحى به انجام رسيدن امور را هـم

مى مستند به اراده و هم در گرو ارادهی انسانى و البته آنچه در اين داند ی حضرت حق

و اقتدار برخ نگارنـده معتقـد.ی خداوند اسـت وردار است، همان ارادهميان از اصالت

:روند است ابيات پيش رو از اين سنخ به شمار مى

و حافظ پياله خواست.1  زاهد شراب كوثر

مـت خـا در  ردگار چيست؟ـكی واستهـيانه

)65:همان(

ىبشـر نـوعی ارادهیهم بـرا بديهى است كه خواجه حافظ شيرازی در اين بيت،

ق و خواستن زاهد(= ائل شده است اصالت و هم در نهايـِت امـر، بـا) خواستن حافظ

.داندىمىالهیی اين خواستها به خواست كردگار، همه چيز را تابع اراده تعليق همه

مق.2 عـصـما بدان  نتوانيم رسيدىالـد

 چندىهم مگر پيش نهد لطف شما گام

)182:همان(

ميسـرك، تنهـا بـا كوشـش سـالىبه مقصد عالكند كه رسيدن اين بيت، تأكيد مى

و عنايت حضرت حق استىنم و نيازمند لطف هم. شود كـه البتـه بـه نحـوىافزاي اين

.طولى است، مشير به امر بين االمرين است
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سع.3 پىبه  به گوهر مقصودىخود نتوان برد

كـال باشـيـخ كـد بـاين دـواله برآيـحىار

)234:همان(

)1،621ج:1382اسـتعالمى،(دراين بيت، همان يارى خـدا اسـت»حواله«مراد از

ــود«و ــوهر مقص ــه»گ ــد ك ــد آم ــگ خواه ــانى فراچن ــعى«، زم ــا» س ــانى ب  انس

 جـز ايـنىاالمرين نيز سخنو امر بين.ی خداوندی، در يك راستا قرار گيرد»حواله«

.ندارد

 گر چه وصالش نه به كوشش دهند.4

قـه اـر كیدر تـدل  كوشـبىـوانـه

)1388:284 حافظ،(

حافظ در اين بيت، هم بر اثر بخش بودن كوشش انسان در رسيدن به مقصود تأكيد

مى مى و هم به اين نكته التفات و تـالش آدمـى در ايـن مسـير، كند دهد كه تنها سـعى

و بايد اراده و باالتر دستگيری كند كارساز نيست .ای برتر

 گيری نتيجه

و خواجـه در مسـألهو عقالنيـت اعتـدالى انديش بودن برای اثبات امامى ی جبـر

و قرينه مى ای كـه مثبـت توان استناد كرد؛ دسـته اختيار، در مجموع به دو دسته شاهد

و نفى جبر اختيار و دسته انديشى ای ديگر كه با ضميمه كردن شواهد نوع باوری او است

و قابل اعتنا بر نگاه امر بين  مىاول، قرائنى محكم ايـن. توانـد باشـد االمرينى خواجه

:شواهد به صورت خالصه به قرار ذيل است

:دسته ای كه جبرباوری خواجه رانفى مى كنند. الف

و حكمتـ و كرامت اكتسابى انسانى اعتقاد به عدل
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و: های خواجه از قبيل مفاهيم مأخوذ از سرودهـ و پنـد، تـوبيخ اختيـار، توصـيه

و عوامل آن  تحسين

و بلند همتى وت خواجه به كوششدع_

:نفى تفويض.ب

و قدر الهى،انديشه تفويض_ با توجه به اعتقاد خواجه در سريان على اإلطالق قضا

 در نزد خواجه نفى مى شود

بر امر بـين انديش بودن خواجه با توجه به وجود ابياتى كه داللت اثبات امامى.ج

.االمرين دارند

راو سرانجام آنكه مزيت تبيين و توجيه ديدگاه منتخب نسبت به ديدگاههای ديگر

و كاربسـت مبـانى توان در همه جانبه مى و پرهيز از نگاه بخشى به شعر حـافظ نگری

.فكری او در تحليل افكارش دانست
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