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چکيده
این مقاله به بررسی تطبیقی بادة عرفانی در اشعار دو تن از شاعران عارف ،حافظ شیرازی نمایندة فرهنگ و ادب
ایرانی و دیگری ابنفارض مصری برخاسته از فرهنگ عربی و مصری میپردازد و نشان میدهد که تشابهاتی در
اندیشههای عرفانی این دو شاعر در زمینه وصف باده عرفانی وجود دارد .با این حال اندیشههای عرفانی این دو
شاعر در زمینة وصف بادة عرفانی وجود دارد .با این حال  ،اندیشههای عرفانی در این زمینه در اشعار ابن فارض
برجسته تر از اندیشه های حافظ است ،ولی اشعار حافظ از لجاظ غنای هنری و لطف شعری در سطح باالتری
از ابن فارض قرار دارد .حافظ در بعضی از تعابیر و مضامین عرفانی از اشعار ابن فارض از جملة خمریة او تأثیر
پذیرفته است .

کليدواژهها :عرفان اسالمی ،حافظ ،ابن فارض ،باده.
مقدمه
«می ،غلبات عشق را گویند .نیز به معنی ذوقی بود که از دل سالك بر آید و او را خوش وقتتر داند( ».سجادی:1370 ،
 .)75عراقی میگوید:
هرکه را جام می ،به دست افتاد
دل و دیـن و خرد ز دست بداد
چشم میگون یار هـرکه بـدیـد

رنـد و قالش و می پرست افتاد
هرکه را جرعهای به دست افتاد
ناچـشـیده شراب ،مـست افتاد
(همان)752 :

عطار گوید:
چون می تحقیق خورد ،در حرم کبریا

پای طبیعت ببست ،دست به اسرار برد
(همان)752 :

«می ،فیالمعنی ،شراب انگوری و به معنی ا شاری ،محبت خالص که باطن محب را با ظاهر او یكرنگ سازد تا
اعمال و افعال او از لوث معصیت و ریا مبرا گشته ورنگ قبول پذیرد که« الْمُحَبَّةُ الْعَمَلُ لطاعَةِ المَحْبوب :محبت ،عمل
کردن به طاعت محبوب است( ».ختمی الهوری)8 :1376 ،
می ،کلمهای که بیش از هر کلمهای دیگر در فرهنگ عرفانی و مخ صو صاً در ادبیات عرفانی به چ شم میخورد.
عرفا می را در معنی مجازی آن ،یعنی سرمستی از عشق محبوب و خلوص و پاکی دل به کار بردهاند .بهطوری که در
اثر کشیدن جرعهای از آن ،ریا و نفاق از دل سالك رخت بر میبندد و سالك را از محبت حق ،ازخود بیخود کند.
می در بینش عرفانی مخ صو صاً در ا شعار حافظ و ابن فارض ،نمودی بارز دارد .ابن فارض در ا شعار خود عالوه
بر قصــیدهی خمریه که در آن به زوایای شــراب عرفانی میپردازد و در جای جای قصــیدهی تائیهی کبری و تائیهی
صغری به آن اشاره میکند و مثل حافظ نمادها و رمزهای عرفانی را در قالب جام شراب بیان میدارد.
این که به چه دلیل عرفا از چنین رمزها و نمادهایی بهره میگرفتند جای بحث بســیار اســت به اختصــار بیان
میگردد.
استاد مرتضی مطهری در کتاب «تماشاگه راز» از قول محیالدین عربی چنین میگوید« :اگر از گریهی ابر سخن
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میگویم ،از خندهی شكوفه سخن میگویم ،اگر از نجد یا تهامه میگویم ،اگر از اینان و آنان میگویم در اینها اسرار
و رموزی است که پروردگار آسمان به وجود آورده و به صورت الهامات بر قلب من وارد شده و من به این صورت
تج سم شان کردهام .و وارد نخواهد شد بر قلب ک سی مگر آنان که چون من از علمای باهللاند و تو خاطر خود را از
ظاهر این الفاظ بگردان و باطن آنها را جستجو کن آنگاه خواهی دانست( ».مطهری)114 :1359 ،
هاتف اصفهانی در ترجیعبند معروف خود میگوید:
هـاتـف اربـاب مـعرفـت کـه گـهی
از مـی و بـزم و سـاقـی و مــطـرب
قـصد ایـشان نـهـفته اسـراری است
پـی بــری گــر بــه رازشـان دانـی
که یكی هست و هیچ نـیست جز او

مست خوانندشان و گه هشیار
وز مـغ و دیـر و شـاهد و زنّـار
کـه بـه ایـمـاکـنند گاه اظـهـار
کـه هـمـین اسـت سرّ آن اسرار
وحــــــده ال الـــــه الّا هـــو
(هاتف اصفهانی)24 :1345 ،

عرفا تصــریح میکنند که عشــق قابل بیان نیســت .زبان عشــق ،زبان بیانی نیســت .حافظ خودش هم روی این
مطلب تأکید میکند که:
ما با تو نداریم سخن خیر و سالمت
ای آن که به تقریر و بیان دم زنی از عشق
(خطیبرهبر)124 :1371 ،

عرفا معتقدند که این مطلب با بیان صــریح گفتنی نیســت .فقي باید به رمز گفته شــود و افرادی هم میتوانند
درك کنند که اهل راه ع شق و سلوك با شند .غیر از اینها ک سی نمیفهمد .بنابراین ک سی میتواند به عمق و معنای
این الفاظ و اشارات و نمادها پی برد که خود اهل این وادی باشد .اهل سلوك و سیر عارفانه باشد .از دریا و عمق آن
و تالطم آن ،ک سی آگاه ا ست که اهل دریا با شد .اهل فرو رفتن و غوا صی در آن با شد .نه ک سی که که با دریا بیگانه
است و تنها در ساحل به نظارهی آن میایستد.
حافظ در بیت زیر بسیار زیبا به این معنی اشاره میکند:
قدر مجموعهی گل مرغ سحر داند و بس

که نه هر کو ورقی خواند ،معانی دانست
(همان)68 :

از مجموع آنچه بیان گردید چنین مســـتفاد میگردد تعبیرات عرفانی معنا و مفهوم ظاهری و مادی ندارند بلكه
رمز و معانی بلند عرفانی هستند و عرفا برای اینکه مكنونات درونی خود را شرح و بسي دهند و آن را برای مریدان
و ســالكان طرقیت قابل درك و فهم گردانند ناگزیر از کاربرد الفاظ محســوو و نمادهای بیرونی بودند و جای هیچ
م شكلی نی ست که مراد و منظور آنها از می و یا میخانه و دیگر واژگان مادی ،معانی دقیق و باریك عرفانی است و نه
چیز دیگر.
اکنون بعد از ذکر مقدمه به بررسی مفهوم بادهی عرفانی و کاربرد آن در اشعار حافظ و ابن فارض میپردازیم.
باده عرفاني در شعر حافظ
هم حافظ و هم ابن فارض در ب سامد قابل توجهی ،باده و ترکیبات مربوط بدان را در معانی عرفانی به کار بردهاند .به
بیان دیگر منظور ایشان از شراب ،ساقی ،پیاله و  ...در بسیاری از مواد نه معانی صرفاً ادبی است و نه معانی حقیقی و
زمینی آن.
حافظ شـــیرازی این ترکیبات را در موارد قابل توجهی به معنای حقیقی ولی برای ســـاختن مفاهیم اجتماعی،
سیاسی و انتقادی به کار برده است.
حافظ ،تقریباً سی بار در دیوان خویش به صراحت از می عرفانی سخن به میان آورده ا ست .اگر ا ستعماالت
دیگری مث ل ساقی ،جام ،دیر مغان و  ....را در معانی صریح عرفانی خود دنبال کنیم این ب سامد به چند برابر افزایش
خواهد یافت.
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بنابراین یكی از مهمترین و کلیدیترین تعابیر عرفانی حافظ این تعبیر عرفانی ا ست .عالوه براین ،چند مورد در
دیوان حافظ یافت می شود که او به صراحت از شراب انگوری سخن به میان آورده و آن را مورد طعن و طرد قرار
داده ا ست .به نظر میر سد که حافظ با اعتقاد کامل و نه صرفاً به خاطر نمایش هنری ،بادهی عرفانی را به کار میبرد
و میکو شد تا بادهی انگوری را نفی کند ،او م ستی ع شق را می ستاید و م ستان آب انگور را کنار میزند ،به گمان او
م ستی ع شق ا ست که غرور را کنار میزند و نقش نام و ننگ را از لوح جان آدمی می شوید .دیوانگان کوی ع شق از
ســرزمین عقل کوك کردهاند و به مســتیایی دســت یافتهاند که با مســتی آب انگور ،فرســنگها فاصــله دارد .اینان
دردمندانی هستند که دوای رنجوری و دردمندیشان روی زرد است و آه دردآلود:
ای که دائم به خویش مغروری
گـرد دیـوانـگان عـشق مـگـرد
مـسـتی عـشق نیست در سرتو
روی زردســت و آه دردآلــود

گر ترا عشق نیست معذوری
که به عقل عقیله مشهوری
رو که تو مست آب انگوری
عاشـقان را دوای رنجـوری
(همان)616 :

در معانی عرفانی که حافظ برای باده به کار برده است ،کارکردها و ویژگیهای زیر برای باده لحاظ شده است:
این باده ،مح صول جام تجلی صفات الهی ا ست که نیم شب به هنگام تجلی مع شوق بر عا شق و بیخود شدن
عاشق از تابش پرتو ذات او حاصل شده است.
بادهای اســت که چونان آب حیات در ظلمت شــب به کام حافظ ریختهاند و ســحرگاهان او را از زندان غم،
رهایی بخشــیدهاند .این باده چنان گیرا و تأثیرگذار اســت که هرکس چون حافظ در ازل یك جرعه از جام دوســت
بنوشد سر از مستی بر نگیرد تا به صبح روز حشر.
قدح این باده چون به د ست پیر افتد ،به آیینهای میماند که محل م شاهده و تما شا ست .پیرمغان بر آن ا ست که
این جام جهانبین را خداوند زمانی به او داده است که بنای آسمان را میگذاشته ،این شراب از کرشمهی معشوق بر
میخیزد و چنان مست میکند که علم را بیخبر و عقل را بیحس میسازد.
جامی ا ست از می ال ست .جامی که دل را خرّم میکند بیآنكه خمار و درد سر درآن با شد .ا سرار خانقاه را باز
مینماید .این باده را در میكدهی عشـق میفروشـد .و شـرابی اسـت که خامان را پخته میکند و به ارغوان ،حسـن و
لطافت میبخ شد .بادهای ا ست که اگر ساقی ،جام را به نور آن برافروزد و مطرب خوش آوازی نیز به ترنم همراهی
کند ،میتوان در پیالهی آن عكس رخ یار را ،تماشــا کرد و لذتی اســرارآمیز از آن دریافت .اســراری که تنها ،دلهای
زنده شده به عشق و به جاودانگی رسیده آن را در مییابند.
حافظ ثمرهی این باده را متوجه کسانی میداند که خود را در میانه نبینند و سحرگاهان بیتاب و جستجوگر در
پی یافتن این باده با شند تا مگر بدان عقل را رهتو شهای ،بخ شند و از شهر ه ستیش روانه کنند .در حقیقت ندیم و
مطرب و ساقی همه به او باز میگردد و در این راه ،خیال آب و گل بهانهای نیست:
سـحـرگـاهان کـه مخمور شبانه
نـهـادم عـقل را ره تـوشه از می
نـگار مـی فـروشم عـشوهای داد
ز ســاقیّ کـمان ابـرو شـنـیـدم
نـبندی زان مـیان طرفی کـمروار
ندیم و مطرب و ساقی همه اوست
بـده کـشتـیّ مـی تا خوش برانیم

گرفتم باده با چـنگ و چـغانه
ز شـهر هـستیش کـردم روانه
که ایـمن گشتم از مكر زمـانه
که ای تـیر مـالمـت را نـشانه
اگر خـود را بـبینـی در مـیانه
خـیال آب و گل در ره بـهانه
ازیـن دریـای نـاپـیـدا کـرانه
(همان)581 -580 :
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این می ،هرچه باشــد در نظر حافظ همان تحفهی الســت اســت که در ســیمای شــاهدی ازلی بر حافظ عر ــه
می شود و نیم شبان ،م ست و لبخندزنان به بالین او میآید و مین شیند و از خواب او و بیتوجهیش شكوه میکند،
بادهای است سحرگاهی که او به پیمانهی سالكان میریزد .شرابی که پرتو آن به واسطهی عكس روی محبوب که در
آیینهی جام افتاده است ،عارف را به طمع خام میافكند و به تقا ای بیشتر میاندازد ،بادهای که یك فروغ رخ ساقی،
در جام آن ،این همه عكس می و نقش نگارین ،بر صـــفحهی آفرینش مینهد و زیباییها و شـــگفتیهای بدیع ،پدید
میآورد .بیتردید این ،همان بادهای است که حافظ معتقد است مالئك به هنگام سرشتن گِل انسان برای دستیابی به
آن در میخانهی ع شق را زدهاند و گِل آدم را با آن سر شتهاند ،بادهای که سالكان حرم ستر و عفاف و ملكوت را وا
داشــت تا با حافظ راهنشــین ،همنوشــی و همجوشــی کنند ،بادهای که عاشــقانی چون حافظ از لعل لب ســاقی ازل،
نوشیدهاند و هنوز مست و مدهوش آنند:
روز اوّل رفــت دیـنـم در سـر زلـفـیـن تـو
ساقیا یك جرعهای زان آب آتشگون که من
نام مـن رفـتست روزی بر لب جانان به سهو
در ازل دادسـت مـا را سـاقـی لـعـل لـبـت

تا چه خواهد شـد درین سـودا سرانجامم هنوز
در مـیـان پـخـتـگان عـشق او خـامـم هـنـوز
اهـل دل را بـوی جـان مـیآید از نــامم هنوز
جرعهی جامی که من مدهوش آن جامم هنوز
(همان)359 -358 :

حافظ برای این باده ویژگیهایی نیز برمی شمارد :یكی از مهمترین این ویژگیها ،راز آگاهی حاصل از مستی این
باده است .به گفتهی او خي ساغر این باده ،راز دو عالم را باز میگشاید و از فیض این جام است که سالكان به اسرار
جهان و عا شقی د ست مییابند .ا سراری که برای عا شقان همانند دُرّ و گوهر ارز شمند ا ست و در م ستی و بیخودی
حاصل می شود .حافظ از سر شكرگزاری ،بوسه بر لبهای این جام میزند .جامی که او را از راز روزگار آگاه ساخته
است.
هرچند ،حلقه به گوشی در میخانهی عشق ،رنج و سختی فراوان دارد و هر لحظه غمی را به مبارك باد عاشقان
میفرستد .اما این ،تنها آدمی است که به سبب عشق خویش ،طعم لذتبخش جام را میفهمد و تفاوت دیرمغان را با
صومعه در مییابد .و کرّ و فرّ کاذب سالو سان خرقهپوش را آ شكار میکند .حافظ ،با افتخار تمام خودش را ک سی
معرفی میکند که خانقاهش گوشهی این میخانه است و ورد صبحگاهیاش و دعای پیرمغان میخانه برای او نمادهای
عرفانی و آ سمانی ع شق و پر ستشاند و پناهگاه جان و دل حافظ .به نظر او این باده ،خواجه را از پاد شاه و گدا فارغ
و بینیاز ساخته و گدایان آستان عشق را پادشاه او کرده است.
با وجود این ،تأکید میورزد که اگر ترانهی چنگ صــبوح ندارم ،باکی نیســت ،زیرا از آن هنگام که بر آســتانهی
میخانه ،روی نهادهام« .فرازمسند خورشید تكیهگاه من است».
منم که گوشهی مـیـخانه خانقاه من است
گرم ترانهی چنگ صبوح نیست ،چه باك؟
ز پـــادشـــاه و گـدا فـارغـم بـحـمـداهلل
غـرض ز مسجد و میخانهام وصال شماست
از آن زمـان که بـریـن آسـتان نـهادم روی

دعای پیرمغان ،ورد صـبـحگاه من است
نوای من به سحر آه عـذرخـواه من است
گدای خاك در دوسـت ،پادشاه من است
جز این خیال ندارم ،خـدا گواه مـن است
فراز مسند خورشید تـكـیهگـاه مـن است
(همان)76 -75 :

حافظ در ا شعار خود از می و ساغر و باده ،فراوان یاد میکند .او بادهی صافی را دوای دردها و بالها و سالك
باده نوش را واقف اســرار و راز و رموز جام جم میداند و برای جام و باده و ســاغر قداســت فراوان قائل اســت .او
نوشیدن می را وسیلهی بیدار شدن از خواب سنگین تعلقات و وابستگیهای مادی میشناسد:
زمـانه افـسر رنـدی نـداد جـز به کسی
بـر آسـتـانهی میخانه هرکه یافت رهی
هر آنكه راز دو عالم ز خيّ ساغر خواند

کـه سـرفـرازی عالم درین کله دانست
ز فـیـض جـام می اسرار خانقه دانست
رموز جام جم از نقش خاك ره دانست
(همان)67 :
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حافظ بادهنوشــی و غرق در مســتی و بیخودی شــدن را بهتر از طاعت ریاکارانه میشــمارد و تزویر و نقاق و
دورویی را آفات جامعهی دینداری میداند:
میخور که صدگناه ز اغیار در حجاب

بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنند
(همان)265 :

و در غزل عرفانی معروفش چنین میگوید:
دوش دیدم که مالئك در میخانه زدند
ساکـنـان حـرم سـتر و عفاف ملكوت

گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند
با من راهنشین بادهی مستانه زدند
(همان)247 :

حافظ با ا ستفاده از ذوق شاعرانه و هنرمندانهی خود عالیترین م ضامین را به صورت زیباترین و ماندگارترین
اثر هنری در ک سوت شعر برای ما بیان میکند .اگر این مفاهیم برای ما به صورت معمولی و عادی بیان شود شاید
اندکی دیر فهم و کسالتآور باشد اما وقتی که به صورت زیبا و جذاب و با نگاه و هنر حافظ بیان میگردد ماندگار و
جذاب میشود.
آری این هنر حافظ است که چنین معانی بلند و انتزاعی و کلی را با ابیات و اوزانی رسا و مطبوع همانند تابلوی
زیبا در مقابلمان قرار میدهد و از ما میخواهد که از نیرنگ و نفاق و دورویی و تزویر دوری کنیم و راه صــداقت را
در پیش بگیریم و قدر اوقات را بدانیم و به وعده و وعیدهای آینده و افسوو گذشته دل خوش نباشیم.
بادهی عرفاني در شعر ابن فارض
بحث از بادهی عرفانی و بازی هنرمندانه با این شراب برای ابن فارض نیز یك اصل استوار و بنیادین است .گرچه او
بازیهای هنرمندانهاش را به اندازهی حافظ وسعت نمیبخشد اما باز هم شاه کلید تعابیر رمزآلود عرفانی او گفتگو از
شراب و شاهد است.
او نیز مثل حافظ همهجا از این شــراب ،ســخن میگوید و با غلظت و شــدت تمام نســبت به آن مهر میورزد و
ا شتیاق ن شان می دهد .اگر حافظ مدعی ا ست که پیش از آفرینش چنگ و رباب و نبیذ وعود ،گِل وجودش آغ شته به
شــراب و گالب بوده اســت .بیتردید در آفریدن این مضــمون میباید نیمنگاهی به قصــیدهی دلانگیز خمریّهی ابن
فارض دا شته با شد .ابن فارض در این ق صیده کو شیده ا ست تا منظور خود را از کاربرد نمادین شراب ن شان دهد.
ویژگیهای اعجازآمیز و شــگفتآور آن را بیان کند .او در آغاز این قصــیده از مســتی خویش در مرتبهی ازل ســخن
میگوید ،مستی ایی که در پی نوشیدن شراب یاد دوست برایش حاصل شده است وپیش از خلقت شراب و درخت
انگور او را مست ساخته است .در ای ن حكایت ،ماه شب چهارده جام آن شراب است و معشوق به خورشید میماند
که انگ شتانش آن جام جادویی را به حرکت در میآورد تا به عا شقان بچ شاند .جو شش و به هم خوردن باده موجب
می شود تا ستارگانی بر سطح آن جام برویند .بادهای که اگر عطر آن نمیبود ک سی به خُم آن پی نمیبرد و اگر تابش
و درخشش آن نمیبود وهم آن نیز به تصور نمیآمد .بادهای که اگر یادی از آن در میان مردمان قبیله به میان آید همه
را م ست کند بدون آنکه ننگی و گناهی برای شان با شد و اگر این یاد بر خاطر ان سانی بگذرد همهی غمهایش را فرو
میشوید و لذتها و شادیها را به سویش گسیل میکند:

(ابن فارض)141 :1411 ،
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ترجمه:
 به یاد دوست شرابی نوشیدیم و مست شدیم از آن باده ،پیش از آن که درخت انگور خلق شود. برای آن شــراب ماه شــب چهارده جام بود و معشــوق خورشــیدی که هالل انگشــتانش ،آن جام را به گردش درمیآورد و آنگاه که به هم در میآمیخت چه بسیار ستاره در آن پدیدار میشد.
 اگر عطر دلانگیز آن باده نمیبود من به میكده هدایت نمی شدم ،و اگر درخ شش و تابش آن در میان نبود وهم نیزآن را تصور نمیکرد.
 اگر یادی از این باده در میان قبیله برود ،اهل قبیله را سرم ست و بیقرار سازد در حالیکه نه ننگی برایشان باشد ونه گناهی.
 و اگر روزی یاد آن باده بر خاطر کسی بگذرد ،همهی شادیها را نصیب او سازد و غم و اندوه از وجود او هجرتگزیند.
ویژگیهایی که ابن فارض برای باده عرفانی بر میشمرد:
این باده ،دیرین و ازلی ا ست و سابقهی نو شیدن آن پیش از خلقت درخت که خور شید صفت ظهور میکند ،بر
میگردد و جام آن را در میان عا شقان به گردش در میآورد .همچنان که در شعر حافظ دیدیم این باده نیز هدایتگر
و آموزگار ا ست .و بوی دالویز و عطر روحانگیز آن ا ست که آدمی را به سوی میكده میک شاند .روزگار از این باده،
جز اندکی باقی نگذاشته است .همانند وجودی نیمهجان که تنها رمقی از او باقیمانده باشد این نیمجان نیز در سینهی
اهل خرد پنهان است.
ابن فارض مصری در مطلع قصیدهی تائیهی کبری (نظم السلوك) از شراب محبت سخن میگوید و در همان بیت
مهم تصریح میکند که این شراب و جام ،پیراسته از حسن ظاهری و مادی است:
راح َُة
(همان)46 :

ترجمه :دست دیدهام شراب محبت به من نوشاند ،در حالیکه جامم رخسار کسی بود که پیراسته از حسن ظاهر
(و فراتر از زیبایی مادی) است.
و در ق صیده ی خمریه که اوج هنر ابن فارض در تو صیف شراب عرفانی ا ست به شرح و ب سي سرخو شی و
مستی خود از بادهی عرفانی میپردازد:
(همان)143 :

ترجمه :و گفتند( :ای نوشندهی می) گناه (می) نوشیدی گفتم :نه هرگز ،چیزی نوشیدم که به نظر من ننوشیدن آن
گناه است.
با توجه به این شعر و مقایسهی آن با این بیت از حافظ نزدیكی نگاه دو شاعر بیشتر بر ما آشكار میگردد:
قبْلَةِ
(خطیبرهبر)8 :1371 ،

یعنی :آن بادهی تلخگونه را که صوفی مایهی همهی پلیدها و تباهكاریها می شمرد ،نزد ما دلخواهتر و شیرینتر از
بوسهی دوشیزگان است.
نزدیكی و شباهت اندیشه و وحدت مضمون و معنی اصلی شعر هر دو شاعر پدیدار است .و اگر حافظ را متأثر از
ابن فارض بدانیم بیراهه نرفتهایم.
برای نمونه مضمون زیر از ابن فارض عیناً در شعر حافظ ذکر شده است.
ابن فارض دربارهی شگفتانگیزی شراب محبت چنین میگوید:
(ابن فارض)141 :1411 ،
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ترجمه :و اگر انفاو بوی خوش آن باده در شرق عالم پراکنده گردد ،شم و پویایی به زکام گرفتهای که در غرب
عالم به سر میبرد باز میگردد.
در نظر ابن فارض بادهی محبت شفابخش است بهطوری که اگر بویآن باده در شرق عالم پراکنده شود در غرب
شــامه از دســت رفته زکام گرفتهای را به او باز میگرداند .این مضــمون هرچند آمیخته به اغراق مینماید اما از نظر
عرفانی حقیقت است.
در عالم عرفان ،شرق محل وزش رایحهی محبت لم یزلی ا ست و غرب ،عالم ب شری و محل ا ستتار انوار ربوبی
ا ست .مزکوم همان مرحومی ا ست که برودت هوای نفس و کثافت طبیعت ب شری م شام ذوق و ادراك را از او ربوده
است.
هرچند سرعت روایح بادهی الهی میتواند مشام او را گشاده کند و دیگر بار روایح لم یزلی را حس کند چنانکه
«انی لِاَجدُ نفس الرحمان من جانب الیمن».
حافظ نیز این اندیشه و شگفتی را به تأثیر از ابن فارض چنین میسراید:
بده تا بخوری در آتش کنم

مشام خرد تا ابد خوش کنم
(حافظ)541 :1382 ،

از ویژگیهای دیگر باده ،در نظر ابن فارض شادیبخ شی آن ا ست .از دید او تنها خطور یاد بادهی حقیقت غمها
را میزداید و سلطان شادمانی در سراپردهی دل جای میگیرد:

(ابن فارض)142 -141:1411 ،

ترجمه:
 اگر روزی یاد آن باده بر خاطر کسی گذر کند غمها از دل او رخت اقامت میافكنند. آن می در یك لحظه و یك مكان با غم همدم نمیشـــود ،همچنان که غم با نغمهها و ترانهها در یكجا و یكلحظه جمع نمیگردد.
حافظ نیز به این ویژگی نیز اشاره دارد:
بده ساقی آن می که شاهی دهد

به پاکی او دلگواهی دهد
(حافظ)541 :1382 ،

البته تمام مضامین شعری ابن فارض و حافظ دربارهی باده ،مشترك و در یك سطح بیان نیستند .به ویژه حافظ بر
خصوصیتی از باده اشاره دارد که ابن فارض از آن چشم پوشیده است و آن ویژگی یكی از مبانی اختالف سُكریان و
صحویان است و آن آگاه شدن نوشندهی بادهی محبت از اسرار آفرینش و رسیدن به کشف و شهود است .حافظ از
آنجا که اهل سُكر و مستی است آن را بیان داشته و با تكرار بر وجود این ویژگی می تأکید بخشیده است:
بــده تــا بـــگـویـــم بـه آواز نــی
بـده سـاقـی آن مـی کـز و جام جم
بـه مـن ده کـه گـردم به تأیید جام
من آنم که چون جام گیرم به دست
بـه مـستـی تـوان دُرّ اسـرار سـفـت

که جمشید کی بود و کاووو کی
زنــد الف بـیـنـایـی انـدر عــدم
چـو جـم آگـه از سِـرّ عـالم تـمام
بـبـیـنم در آن آینه هر چه هست
کـه در بـیـخـودی راز نتوان نهفت
(همان)542 -540 :

نتيجهگيری
اگر تـصوف را یـكی از نحـلههای مهم فكری در تاریخ مـلل و جـهان بـه حـساب آوریم .باید حافظ و ابن فارض
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را در بستری مورد مطالعه قرار دهیم که پیش از شاعر و ادیب بودن به عنوان انسانهایی متفكر و اندیشمند کوشیدهاند
تا در عر هی تفكر انسانی ،حرفی برای گفتن داشته و چیزی بر قلمرو انسانی اندیشهها افزوده باشند.
این هر دو شاعر بزرگ مح صول فكری دو سرزمین کهن و صاحب تمدن «ایران و م صر» ه ستند .عمدهترین
گفتمان حاکم بر این دو دیوان ،گفتمان عشــقورزی و مهرورزی با شــاهد ازلی اســت گرچه نیم نگاهی نیز به شــاهد
زمینی دارند .ابن فارض قالب شعری قصیده را برگزیده است و حافظ غزل را.
ابن فارض آســـمانی بودن بادهی خود را ابزار میدارد اما آنگونه که از ســـبك حافظ انتظار میرود صـــراحت و
روشنی در این خصوص وجود ندارد ولی صفاتی که حافظ بر می شمرد ،صفاتی است که آن باده را از بادهی انگوری
امتیاز میدهد ،امتیازی با چاشنی ابهام لطیف.
یكی از وجوه م شترك حافظ و ابن فارض ا شاره به اندی شه ،آداب و اعتقادات کهن و ر سم و اندی شهی صوفیانه
ا ست .حافظ به احتمال قوی به شعر ابن فارض نظر دا شته ا ست .همچنان که بیتوجه به خمریات و ساقینامههای
فارسی نبوده است .ابن فارض در عین حال جسورانهتر سخن میگوید و زندگی واقعی را ازآن مستان باده میداند و
هشیاران را بر کنار از زندگی واقعی.
جذابیتهای هنری در اشــعار حافظ بارزتر و زیباتر از اشــعار ابن فارض اســت در حالی که اشــعار ابن فارض به
سبب افراط در آرایه دچار پیـچیدگی و غموض شده است .اما از نظر تـوصیف اصـطالحات عرفانی شعر ابن فارض
در جایگاه باالتری قرار دارد.
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 -9خرمشاهی ،بهاءالدین ،حافظنامه ،چاپ سوم ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.1368 ،
 -10زرینکوب ،عبدالحسین ،از کوچهی رندان ،چاپ یازدهم ،تهران :امیرکبیر.1385 ،
 -11سجادی ،سید جعفر ،فرهنگ لغات و اصطالحات و تعبیرات عرفانی ،چاپ اول ،تهران :طهوری.1370 ،
 -12صفا ،ذبیحاهلل ،تاریخ ادبیات در ایران ،جلد سوم ،چاپ هشتم ،تهران :فردوو.1371 ،
 -13علوی ،پرتو ،بانگ جرو ،چاپ چهارم ،تهران :انتشارات خوارزمی.1369 ،
 -14غنی ،قاسم ،تاریخ عصر حافظ ،جلد اول ،چاپ دوم ،تهران :زوار.1356 ،
 -15الفاخوری ،حنا ،تاریخ ادبیات عربی ،ترجمهی عبدالمحمد آیتی ،چاپ سوم ،تهران :نشر توو.1374 ،
 -16کزازی ،میرجاللالدین ،دیرمغان ،چاپ دوم ،تهران :نشر قطره.1389 ،
 -17ــــــــــــــ  ،پند و پیوند ،چاپ دوم ،تهران :نشر قطره.1389 ،
 -18ــــــــــــــ  ،چراغی در باد ،چاپ دوم ،تهران :نشر قطره.1389 ،
 -19مطهری ،مرتضی ،تماشاگه راز ،چاپ اول ،تهران :انتشارات صدرا.1359 ،
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 -20میرقادری ،سید ف ضلاهلل« ،برر سی تطبیقی ع شق در ا شعار حافظ و ابن فارض» ،مجلهی علوم اجتماعی و ان سانی دان شگاه
شیراز ،دورهی بیست و دوم ،شمارهی سوم.1384 ،
 -21نصر اصفهانی ،محمدر ا ،مقایسهی صنایع و مضامین ادبی اشعار حافظ و ابن فارض ،پایاننامهی دکتری ،تهران :دانشگاه
تربیت مدرو.1384،
 -22هاتف اصفهانی ،دیوان ،تصحیح وحید دستگردی ،چاپ اول ،تهران :انتشارات فروغی.1345 ،

