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  رندي و نظربازي
  

  ! اند حيران ران ـخب  بي  ما ازيِـربـظـ ن در
  حافظ

 و پربسامدترينترين  يكي از محوري  نيزدر شعرِ حافظ.  است نمادين و پرابهامندي در ادبياتِ عرفانيِ فارسي يك مفهومِ ر
 حافظ عرفان و رندي در شعرِمن در كتابِ . ها ترين فهمدشواريكي از  هايِ زبانيِ او، ، در ميدانِ بازيو همچنينست  ها  مفهوم

با دنبال كردنِ سپس و  ، پيدا كنمدر زبانِ فارسيرا  واژه و معنايِ اصليِ آنتاريخيِ پيدايشِ اين ِ  رد نخست كوشيده ام
ويژه در  ، بهفظ بيابمها در شعرِ حا پيكربنديِ مفهوم آن را در  معناييِ جايگاهِ،اني ادبياتِ عرف فضايِ درندگرديسيِ معناييِ آ

 يِ واژگاني، ، با تحليلِ يك خوشهي زبانتِرهيافيك خواهم از درِ  اكنون در اين پژوهش مي .روياروييِ دو مفهومِ زهد و رندي
  . بينيِ رندانه نزديك شوم به معنايِ رندي و جهانبارِ ديگر 

  
هايِ اسمي و فعلي و  است كه به تنهايي يا در تركيب» نظر«يِ   بسامدِ بسيار دارد، واژهديوانِ حافظهايي كه در  يكي از واژه

 هايِ معنايي، رنگ طيفِ  تحليلِ كاربردِ اين واژه در.  است آمدهدر آن)  بار98در يك شمارش ( نزديك به صد بار صفتي
بينيِ او  نِ او و جهاندر ديوا  معنايي افقِتواند راهبردي بنيادي به  به گمانِ من، ميمتنيِ گوناگون،بسترهايِ  و ،تركيبيهايِ  شكل
ژه را به عنوانِ يك  و تركيبيِ اين وا اگر تماميِ كاربردهايِ تَكي،بدين معنا كه. گذارد بر آن مي» رندي«، كه خود نامِ باشد

ها  آنيِ  درون ارتباطِنگري در باريكاز راهِ ردِ معناييِ ژرفِ اين مجموعه  ب ميدانِ معنايي در نظر بگيريم،ي از يكيِ واژگان خوشه
هايِ آن در   كاربرداست و، ديگر،» نظر«يِ  ه ييِ سرشارِ واژ بارِ معنايِ اساسي در اين بحث يكي نكته. شود با يكديگر آشكار مي

 و »نظرباز«  در ديگر،، و»علمِ نظر«و » )ان(نظر صاحب«و » اهلِ نظر« مانندِ هايي در تركيب ، يكي،عناييِ ناهمسازنمايِ م دو شاخه
  .»نظربازي«
  
يِ معنايي  يكي ست، يعني در پايه» نگريستن«و » نگاه«ايِ آن با  اي ست از اصلِ عربي در فارسي كه معنايِ پايه واژه» نظر«

يِ معناييِ  تري دارد كه از انبانه قلمروِ كاربرديِ گسترده» نگاه«نسبت به » نظر«اما . كند يِ بينايي مي بيانگرِ كاري ست كه قوه
 همچون  استچشمخودكاريِ بيشتر به معنايِ » نگاه كردن«و » نگاه«يعني اين كه، . آيد ميبري ترِ اين واژه در زبانِ اصل گسترده

 د ونپذير اثر مي ، يعني از چيزها و رويدادهايِ پيرامون پذير اند نشكُ  خويش در كاركردِ خود به خودِها حس. ها يكي از حس
 دريافتيِ  را به قوه  دريافتِ حسييِ آن پيشينهيِ  »پرونده «يِ خود  نيز به نوبه حافظه.دنبر  مي ها را به حافظه  اثرپذيرفتگينقشِ
كاركردِ . ستروي داده اپيرامونِ وي  چه چيزي قرار دارد ياچيزي گونه چه رويارويِ  كه دريابدرگانيسم سپارد تا اُ مي
رگانيسم با اُخود به خودِ كارِ ارتباطِ   بينايي،  سازـوـِ  حس از جملهها،  طبيعيِ حس، خود به خود، يا)passive (پذيرانه نشكُ
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 كه قصد يا شود  به كاركردِ هشيارانه بدل مي هنگامي،»ناهشيارانه«،  و، به معنايي كاركردِ خود به خوداين. محيطِ زيست است
» نظر« در .شود بدل مي» نظر كردن«و » نظر«به » كردننگاه «و » نگاه«با در كار آمدنِ آگاهي و اراده است كه . آيد  در كار مينيت
به همين . تر هست كمبسيار  يا نيست» نگاه كردن«و » نگاه«بسا در    هست كه چهروشني  به خواستِ هشيارانه»نظر كردن«و 

ها  داريم كه مانندِ آن» رنظ«ي با يِ اسمي و فعلي و صفتيِ فراوانها  تركيبويژه شعرِ عارفانه، ، بهدليل،  در شعرِ كالسيكِ فارسي
نظر داشتن، در نظر داشتن، : شود  فراوان ديده ميديوانِ حافظتركيب ها در گونه اين .  نداريم» نگاه « آن گستردگي، با با،را

، علمِ نظر، نظرِ )ان(نظر و نيز اهلِ نظر، صاحب ؛در نظر آمدن  در نظر بودن،از نظر انداختن، از نظر راندن،نظر انداختن، 
  .ها نظر، و جز آن ، بلندنظر، كوتهنظرـ  ، آلودهيِ نظر شيوهنظرِ سعد، حمت، ر
  
نيت در كار يا  يعني، نگاهي كه در آن قصد. تعريف كرد  به چيزي يا به كسي»نگاهِ هشيارانه«يا » نگاهِ معنادار«توان  ميرا » نظر«
هايِ بااليِ   ساحت و در،دشو پديدار مي» نگاه«تري نسبت به   پيچيده ورالتاهايِ معناييِ ب در ساحت» نظر«به همين دليل، . تاس

 باطني به  حسِو همچنين نگريستن از ديدِمعنادار نگريستن،  معنايِ باريك نگريستن، به قصد نگريستن، عقلي  و  ادراكِ عاطفي
، نه هر بحري گهر  چشمي نظر داردنه هر«: گويد  چنان كه مولوي مي.گذارنده كننده و ارزش ارزيابي نگاهِ گيرد؛ يعني، خود مي

ويژه با  هايِ يوناني در صدرِ تاريخِ اسالمي، به در برخوردِ زبانِ عربي با متن» نظر«يِ  واژهرسد كه  به نظر مي ».دارد
ابر با بر(»  نظريه« و) theoreticalبرابر با  (» نظري«. يِ يوناني بارور شده است»تئوريا«يِ ارسطو، از مفهومِ  مابعدالطبيعه

theory( ه«هايِ  بيكتر، و نيزه«و » پرداز نظريو هشيارانه و يِ معنايِ نگاهِ معنادار يِ گسترده دامنه در فارسيِ مدرن» پردازي نظري 
ت اين دو بي. رساند ميروشني  بهيِ فلسفي،  و ارتباطِ سرراستِ آن را با انديشه ،»نظر«يِ  نيز نگاهِ دروني و تفسيرگرانه را در واژه

  : »نگاه«نسبت به » نظر«تر   بارِ معناييِ ژرف برايِاز حافظ نيز شاهدي ست
    روزنِ چشم نظر آيد به سويِ دل از پيِ  رويِ تو چون بگذرد به گلشنِ چشم خيالِ 

                          *  
   كه  خاكِ  ميكده  كحلِ  بصر  تواني كرد  ِ  جامِ  جم  آن  گه  نظر  تواني كرد به  سرّ

يا معشوقِ » ديدارِ يار«زيرا عارفان اهلِ . رؤيا و رؤيت و ديدارِ باطني گره خورده استدر قلمروِ كاربردِ عرفانيِ آن با » نظر«
يِ  ها از حافظ رساننده اين بيت. كنند و در رؤيا با او ديدار مي. يِ بود و نبودِ او ازليِ خويش اند، نه بحثِ عقلي و نظري در باره

  :همين معنا ست
  زدم وز دور بوسه بر رخِ مهتاب مي    نمود ام جلوه مي رويِ نگار در نظرـ    
            ∗  
  در نظر نقشِ رخِ خوبِ تو تصوير كنم    ام باشد آن زمان كارزويِ ديدنِ جان    

 
آشكار . ستانه اشناسيِ عرفانِ شاعر  در معرفت»نظربازي«و » نظري صاحب«يِ  هرابطكاوِ ما در اين جستار پيرامونِ  و اما، كندـوـ

به . هوسمندي يا كشش به زيبايي ست به كسي يا به چيزي بر اثرِ ∗آوردِ حساني رويمعناييِ از ساحتِ » نظربازي«است كه 

                                                 
 و sinnlich (Eng., sensual)اين دو را در اصل برايِ دو مفهومِ . هايِ من است ، مشتقّ از حس، از برساخته»حسانيت»، و نيز »حساني«يِ   واژه ∗

Sinnlichkeit (Eng., sensuality)هاي  اين دو واژه كه در زبان.  به كار برده ام از نيچه )56رنويسِ ص زي: نكـ  (ها غروبِ بتيِ كتابِ   در ترجمه
يِ مسيحي، معنايِ شهواني و  ، بنا به سنّتِ انديشه) در زبانِ فرانسهsensuelهمچنان كه ( مشتق شده اند  )Sinn/sense(» حس«آلماني و انگليسي از 

يِ گرايش به  هايِ غريزي را در انسان سرچشمه يتِ مسيحي وجودِ حس وجسمانيت و ميلفرهنگِ رهبان. ، نيز دارند»سكسي«نفساني، و به زبانِ امروز 
فرهنگِ زهدِ صوفيانه در عالمِ اسالمي نيز چنين . است» روح«ها از راهِ زهد و رياضت در طلبِ رستگاريِ  شمارد و با سركوبِ آن داند و خوار مي گناه مي
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آوردِ  رويمعناييِ  از ساحتِ ، در اصل،»نظري صاحب «حال آن كه،. پرستانه دارد پرستانه و جمال عبارتِ ديگر، بارِ معناييِ كام
، اين دو يِ فلسفي و عرفاني زاهدانه از ديدِ. ، خواه فلسفي خواه عرفانيآوردِ آن دانشِ نظريِ كلّي ست ت ست كه دسعقلي
 برايِِ نمود و رشدِ دين معنا كه سركوب يا پس زدنِ يكيب .اندِ يكديگر  يا ضد ساحتِ معناييِ يكسره ناهمساز  از دومفهوم

، كه كمالِ ، يا حس و عاطفه، به معرفتِ عقليِ ناب»نفس«بدونِ سركوبِ ، از آن ديدگاهبه عبارتِ ديگر، . ديگري ضروري ست
 عالم اين در زيرا اهلِ مابعدالطبيعه كمالِ عقلي را غايتِ آفرينشي و حكمتِ وجودِ انسان. توان رسيد  ست، نمي انسانيهستيِ

در » نظر«يِ   از راهِ واژه، در همان حال،يكديگر وِ  ظاهر ضد در نتيجه، پرسش اين است كه اين دو گروهِ معناييِ به. دانسته اند
  ؟  و سازگار مي شوندآيند ميجا گرد   با چه منطقي، با هم يكعرفاني چه گونه، يا ـ   شاعرانه نگرشِارتباط با يكديگر، در

  
اي  افقِ معناييِ تازه اتِ عرفاني،، در ادبي»بازيـ «و » بازـ «هايِ  وندگونهسپدر تركيب با » نظر«يِ  واژه آن است كه باريكيِ  نكته
به   و عقالنيتِ ناب نظرورزي عالمِجديت و سنگينيِساحتِ را از  »نظر«اين افقِ تازه . افقِ پيشين در خالفِ جهتِ  استيافته

باز، قمارباز،  بچهباز،  مانندِ زن(هايِ خود   تركيببخش بزرگِدر » بازيـ «و » بازـ «هايِ  پسوندگونه .كشاند مي بازي عالمِ ساحتِ
ست  اي، كسي ، در معنايِ پايه»نظرباز«. روي از خواهشِ نفساني دارد بازي و پي معنايِ هوسمنديِ و هوس) باز كبوترباز، كتاب

اين مفهوم در دستگاهِ مفهوميِ . يا در پيِ لذّتِ نظربازي ستنظر دارد كند و به زيبارويان  مي» چراني چشم«كه از سرِ هوس 
يِ جهان، جايگاهي  در آيينه» جمالِ حق«يِ  يِ آن و مشاهده پرستانه ادبياتِ عرفانيِ رندانه، در رابطه با نگرشِ زيباييدوپهلويِ 

 بيش از هر ديوانِ حافظاين معنا و رابطه در  است كه يِ عرفاني آن چشمگير در وارسيِ ادبياتِ شاعرانهيِ  نكته. دارد درنگيدني
  در زبانِ فارسي آنيِ  دوسويهيِ واژگاني و ميدانِ معناييِ  به هر حال، اين خوشه.شود مشاهده ميو ديگرِ پيش از اعارفِ شاعرِ 
» نظر«وجهِ عرفانيِ روشني  اين بيتِ حافظ به.  سر بر آورده استنگرشِ رندانهپرورشِ  به سويِ  در سير حكمتِ عارفانهاز دلِ

  :كند  را بيان مي»نظري صاحب«و 
  نظر شوي ديگر شكي نماند كه صاحب    ات منظرِ نظرـ وجهِ خدا اگر شود    

تنها يك بار در ديواِن خواجو ديده شد » نظرباز«هايِ شاعرانِ صوفي يا عارفِ پيش از حافظ،  در ديوانجو  وــ  در يك جست
در ديوانِ اوحديِ بار    تنها يك نيز»نظربازي« ).»هر كه چون مردمكِ ديده نظرباز آمد/ اش بزني بازنيايد زِ نظر  گر به تيغ«(

هايِ   در ديواناين دو واژه). » او باشد تمنّايِ نظربازيات با رويِ  گرـ/  بر هم نهي هرگز بايد كه از ناوك نظر نمي«(اي  مراغه
تواند   ميويژه در موردِ سعدي، ، به، كه1سعدي نيامده است  و عراقيشاعرانِ عارفِ ديگر همچون سنايي و عطار و مولوي و 

هايِ شاعرانِ پيش از حافظ همچون عطار،  ها و مثنوي در ديوان» نظر صاحب«و » اهلِ نظر«يِ ها  واژه .يِ شگفتي باشد يهما
 »نظربازي«  مفهومِ بايِ سرراستي  رابطهاست، اما، جز در ديوانِ سعدي،اي، و عبيدِ زاكاني آمده  راغهمولوي، سعدي، اوحديِ م

آن كه  توان ديد، بي  عارفانه مي» نظربازيِ«را با » )ان(نظر صاحب«و » اهلِ نظر«يِ  رابطه عدينزدِ س. شود ه نمي ديدها در آن
  : يِ نظربازي را به كار برده باشد واژه

   از چنين روي در به روي فراز    ود كه كند ـَنظر ب آن نه صاحب
                     *     

  ظوري نداردكه خاطر پيشِ من] كسي [  نظر نيست  ميانِ عارفان صاحب
                   *  

                                                                                                                                                         
هايِ  گرفته از آن دو صفت و اسم در زبان در اين مقاله به همين معنايِ وام» حساني«يِ  واژه. انسان داردبرداشتي از حس و جسمانيت و غريزه در 

  .شان اروپايي به كار رفته است، يعني، حساني هم به معنايِ حسي، هم جسماني و شهواني و نفساني، در معنايِ زاهدانه
  .يِ اين شاعران را در بر دارد هايِ همه انجام داده ام كه ديوان» 2درج «) interactive(نشيِ افزارِ ميانكُ جو را به ياريِ نرم وــ  اين جست.  ١
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   !نظر باز ايم و صاحب  كه ما پاك  ،پسر گروهي  نشينند  با  خوش
 ها و  واژه برايِ نخستين بارديوانِ خواجودر . وامدارِ خواجو ستبيش از همه حافظ يِ  يِ عرفانِ رندانه»مغانه«اما زبانِ 

  : دنشو سرراست با يكديگر ديده مييِ  نظر، و نظربازي در رابطه هايِ اهلِ نظر، صاحب مفهوم
   نگرددنظر صاحب، نظر نبازد وان كو     درون نگردد  ر كو قدح ننوشد صافيه
                  *   

   بتان قبله است و كيشِ مغان دين رويِ    منكر خواجو  مشو، كه  اهلِ  نظر  را 
                   *  

   ات ميرد اشد كاندر نظرـنظر آن ب  صاحب    ات افتد قدم آن باشد  كاندر قدم ثابت
و )  بار5هر يك (، نظرباز و نظربازي ) بار5(نظر  ، صاحب) بار9(هايِ اهلِ نظر  ترِ واژه كاربردِ فراوان، ديواِن حافظدر اما، 
يِ آن،  يِ واژگاني و معناييِ حساني در متنِ عرفانِ رندانه و زبانِ نمادينِ مغانه ها با يكديگر و يك شبكه يِ ظريفِ آن رابطه
با حافظ » نظربازي«و » نظرباز«هايِ  واژه . رندانه نزدِ حافظ استيِ پرورشِ بيشتر و به كمال رسيدنِ نگرش و زبانِ عرفانِ نشانه

ها،  آنيِ معناييِ  وابستههايِ   و واژه» كام«و » هوس«هايي مانندِ  ، و نيز با واژه»نظر«يِ  با واژهو در ديوانِ اوست كه در رابطه 
گمان يك عيبِ اخالقي  كرده است، بي  نظربازيِ رندانه، كه حافظ مي2.رندانه يافته استيِ  شاعرانهگاهِ استواري در حكمتِ جاي

: آورد  مييِ آن را نيز  اما به دنبالِ آن توجيهِ عارفانه» !دوستان عيبِ نظربازيِ حافظ مكنيد«گويد،  شده است كه مي شمرده مي
عنان با  كند كه هم  نظربازيِ خود ياد مي حال، حافظ با سربلندي و جسارت از به هر».بينم  خدا ميكه من او را زِ محبانِ«

  .مشربِ رندي ست
ام دوان كس كه چو ما نيست در اين شهر ك    خواره و سرگشته و رند ايم و نظرباز مي    

  است؟
                  *  
  چندين هنر آراسته ام  به  هبداني ك تا   م فاشگوي  مي  و  نظرباز ام  و رند و عاشق    
                  ∗  
  !بس طورِ عجب الزمِ ايامِ شباب است  حافظ چه شد ار عاشق و رند است و نظرباز    
      

يِ ميانِ  رابطه.  هم نظربازنظر است و صاحبهم ، داند يِ برينِ آن مي  و خود را نمونهكند رند، چنان كه حافظ او را وصف مي
، نظري ظر، و صاحبن در اهلِ نظر، صاحب» نظر«. يِ بسيار ظريفي ست در اين حكمتِ شاعرانه تهنظري و نظربازي نك صاحب

فلسفي و نيز  در سنّتِ معرفتِ ،يِ آن به معنايِ ديرينهاست حكيمانه   رأي و بينشِ به معنايِ برخورداري ازچنان كه گفتيم،
. بارِ معناييِ هوسمندي و خواهش دارد) به چيزي يا به كسي (»تننظرداش«و » نظربازي«و » نظرباز«هايِ  اما در تركيب. عرفاني
از اين .  اويِ ضّدِ زهدِ  ديدگاهِ رندانهكند، بازتابي ست از  معنايي مي در اين دو ساحتِنظريِ  يفي كه حافظ با واژههايِ ظر بازي

 يعني، آن گونه زهدي كه .ستني زهدورزي هِبه معنايِ رسيدن به دانايي از را داشتن» علمِ نظر«بودن و »  نظراهلِ «ديدگاه،
 به ننظر داشتبي » علمِ نظر« طلبِ به عبارتِ ديگر،. نددان ضروري مي» معرفت«برايِ رسيدن به   و حكمايِ االهيفيلسوفان

 : سخن كوتاه.يِ اهلِ نظر بودن يا شدن است هشناسي و حكمتِ زيستِ رندانه نظربازي الزم عكس، از ديدگاهِ معرفت به. چيزي
  .توان شد بي نظربازي اهلِ نظر نمي

                                                 
از «: در اين مورد، نكـ . هايي كه در گفتمانِ صوفيانه تا روزگار حافظ پيش آمده نيز اهميت دارد ها و گسست درنگ در اين نكته از نظرِ فهمِ دگرديسي. 2

  .، نشرِ مركز، تهرانعرفان و رندي در شعرِ حافظدر داريوش آشوري، » انهشعرِ صوفيانه به شعرِ رند
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يِ زيريني ست كه حكمتِ   رابطهندد،پيو به هم مييِ واژگاني  در اين دو شاخه را  عقالني و حسانيآنچه اين دو ساحتِ معناييِ

از اين . بيند ، مي ديگررفانه، از سويِا يا بينشِ عرندانه ميانِ حس و عاطفه، از سويي، و شناختِ عقلي يا شناختِ كلّيِ نظري
به عبارتِ  .توان شد  نمي»نظر صاحب«لِ شناخت و  اه»نظربازي«يعني، بدونِ . تواند بود  بي آن يك در كار نمييك  ، اينديدگاه

يِ  يا انگيزه» هوسمندي«و » خواهش« مطلق، بي هيچ» نظريِ بي«با آوردن به چيزها  روييعني ديگر، زهدِ علمي يا زهدِ نظري، 
  .دالنه يا رياكارانه اي ست ساده داعيه بودن، شان و خواهانِ شناختِ ،اطفيعنهانيِ 

  

  متافيزيكِ شناخت
 يِ فلسفيِ ترين اصلِ شناخت در مابعدالطبيعه اي پايهتوان گفت كه،  اگر بخواهيم مسأله را به زبانِ فلسفي بيان كنيم، اين گونه مي

در عالمِ نظرِ .  است»عالمِ معقول«و » عالمِ محسوس«ني و عالمِ عقالني يا يِ عالمِ حسا دوگانگسنّتِ افالطوني و نوافالطوني
،  يا روح راسركوب كنند تا عقلخوار دارند و  اند حس و عاطفه را ، از روزگارِ افالطون به اين سو، همواره كوشيدهمتافيزيكي

يعني  چيزها بكشانند؛ آن را به عالمِ شناختِ گوهرِ نابِين آزادي آن برهانند و از راهِ ا» دامِ« از  است،در آن» گوهرِ دانايي«كه 
به سنگيني و تاريكيِ ماده و » آلودگي« از ، به گمانِ ايشان، كهني يا عقالنيِ ناب، به عالمِ مثال؛ به عالميبه عالمِ روحا

فيلسوفانِ اهلِ ان كه  در آن عالم، چن.عالمِ حقيقتبه خالصه، ؛  و عاطفه آزاد استهايِ حس بازي ها و هوس بازيگوشي
 و  ماده گوهرين هيچ عاملِ مزاحمي از جنسِگفته اند، ميانِ روح يا عقلِ ناب و اشياءِ مثالي يا» حكمايِ االهي«مابعدالطبيعه و 

ايِ  به معنايِ ريشه(سان، شناختِ حساني يا شناختِ استتيك   بدين. استفراهم ميانجي  ناب بيتِ معرفحس در ميان نيست، و
كار دارد، از  ي سرـوـ كه با عالمِ اشياءِ جزئ) يا دريافته به حس»حسياب«يِ يوناني، به معنايِ   ، واژهaisthetikosمه، از كل

ناختِ نسبي ايستد و به نامِ علمِ مطلق ش افتد و شناختي كه با زهد از عالمِ ماده و حس فراچنگ آمده، رويارويِ آن مي اعتبار مي
، از اوپس از » حكمايِ االهيِ«يِ   افالطون و همه.كند  رد مي،اش »نفسانيت« يا هايِ آن »آلودگي هوس«، با را يانحسو ديدگاهيِ 

اما .  گذاشته اند يا روحانييني و شناختِ عقالانِ شناختِ حس اد بنياد را بر اين دوگانگي و تضجمله صوفيانِ اهلِ عرفانِ نظري،
 بدين معنا .ندشو تنيده نمايان ميـ  هم اد با يكديگر بلكه درـدر تض نه  اين دو ساحتِ شناخت،عكس ، بهشناسيِ رندانه در معرفت
ارتِ به عب. معرفتِ نابِ عقلي درآميخته و ضروريِ يكديگر اندساحتِ ترين   با عالي)استتيك (شناسانه  زيباييحسانيِكه ساحتِ 

 يا كشفِ  لذّتِ فهم و شناختاهلِ نظر است در پيِ »نظربازيِ« گاه،، از اين ديدديگر، گرايش به فهمِ ناب و علمِ مطلق نيز
 به همين جهان و چيزهايِ --كنند اش مي پنهان» عقلِ ناب«شمِ  كه از چ--»نفساني«ن نيز، با هوس و خواهشي  آنا.»حقيقت«

 آنان با گمانِ .كنند  مينظرورزيها  يِ آن در بارهاست كه و انگيزه و كششِ آن  نظر داشتناز راهِ اين  و نظر دارندجهاني  اين
جهاني دوگانه » شناخت«يِ  نظريه با اين زيرا. دهند ، خود را فريب ميراستي هوس، به لذّت، بي شناختِ بيامكانِ شناختِ ناب، 

  .كنند  بر پا ميانگار،  نگاهِ دوگانه يا،يِ فريبِ نگاهِ زاهدانه بر پايه
   

، از سخن گفت» شورِ زندگي«توان از  ميانگاريِ اخالقي بر خود دارند،  كه انگِ زشت» انيخواهشِ نفس«و » هوس«به جايِ اما، 
جنبشِ آن يِ   عقل به خوديِ خود از انرژيِ حياتي تهي ست و مايه.كارِ دستگاهِ حياتي ست موتورِ كردـوـ، كه )libido(ليبيدو 

يِ شورِ  يِ نيچه،  چيزي جز افزار و بازيچه خود، به گفتهحتِ ترين سا اي ترين و پايه عقل در خام. دآي ميبراز حس و عاطفه 
پا ـ وـ   دست، سرانجام،، وهايِ آن نيست هايِ آن و فراهم كردنِ ابزارهايِ برآوردنِ خواهش و جز در خدمتِ گرايش زندگي

 رسيده نيز همچنان» نظري صاحب«و » نظر«يافته و به مقامِ  عقلِ پااليش  .اش زشِ اخالقي برايِ آن يا توجيهِ نظريكردنِ ار 
.  استعقلِ موجودِ زنده  كه،  زيراگيرد  مي،حس و عاطفه ازايِ حيات،  هايِ پايه)impulse (انرژيِ حياتيِ خود را از انگيختار
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، به معنايِ پستِ يِ دم و بنده هايِ نفساني يِ خواهش بينيِ عقلِ بنده  ساحتِ كوته كه از،عقلي ست صاحبِ معرفتاين اما، 
  امكانِ انديشه  كه افقِ برينِنگرد،ندگي و هستي را از افقي باالتر ب زتواند  به ساحتي از انديشه برآمده كه ميفراتر رفته وكلمه، 

به آورده  يافته است، روي يافته همانا نظامِ حسي و عاطفيِ پرورش و پااليش در حقيقت، عقلِ پااليش. يِ اوست زمانهدر جهان و 
شناختِ او همه،  با اين. انديشد  ميخودرواتر، كه در مقامِ فيلسوف يا عارف به خود و جهانِ  تر و جهان معرفتِ هرچه ناب

 »جهانِ زيست«، يا به عبارتِ رساتر، به .به جهانِ خود آورنده روييِ او، و  ست، يعني وابسته به حس و عاطفه» خودي«همچنان 
  .خود

  
 اين كه آوري و به آن نه؟ ؟ چرا به اين روي ميآيد  و از كجا ميست  چي) intentionality( آورندگي  روياما، نيرويِ رانشيِ

انديشد، برايِ مثال، به خدا، به هستي، به عقل، به علم، به  شيدايي به چيزي مي اي، تاريخي، فرهنگي با شورـوـ كسي، زمانه
شيداييِ  ديگر و زمانه و تاريخ و فرهنگِ ديگر به همان چيزها با شورـوـو هر چيزِ ديگر، و كسِ به جنگيدن، به هنر، دين، 

ه  در اين كس يا آن كس، در اين زمانزندگي، از آن است كه شورِ انديشد  يا هرگز نميانديشد كمتر يا از افقي يكسره ديگر مي
به عبارتِ . دايِِ گوناگون يا ناهمگوني دارردهآو  رويهايِ پنهانيِ خود، ، به انگيزشِ رانهو تاريخ و فرهنگ يا در آن ديگري

ترين و  روحانيدر پسِ  كه اما واقعيت آن است.  يك چيز و چيزهايِ ديگري ستدار برايِ هر بخش يا كشش امرِ لذتديگر، 
، هايِ نفساني ها و خواهش ست، يا به زبانِ اخالقِ زاهدانه، هوس زندگي  شورِاآورندگي همان وتورِ روي مترين نماها نيز عقالني

  .هايِ بسيار ها و مرتبه اما با نمودي در شكل
   

اين نيرو . دگير ميسرچشمه » روحِ زمانه«يِ فرهنگي و  از فضاهايِ گوناگونِ فهم و شناخت آورتدگي به افق روينيرويِ رانشيِ 
 ،»حقيقت« به  يا،به دانش و داناييآورندگي  افقِ روييك در نتيجه، . دكش  را به اين سو يا به آن سو مي كه انرژيِ حياتيست

 افقِ باشد، يعني» حقيقت« از گرداني رويافقِ تواند  مي آورندگيِ ديگر  افقِ روي ديدگاهِ  از،اي برايِ كسي يا فرهنگي يا زمانه
المِ مادي و همين ع» اين عالم«، مقصودِ او از »اُستُنِ اين عالم اي جان غفلت است«ويد، گ هنگامي كه مولوي مي.  غفلتجهل و

شان، با انگيزشِ  آورندگي  افقِ رويغافل اند، زيرادور و  از عالمِ حقيقت» اين عالم« آدميان در از اين ديدگاه،. حساني ست
 . اندگردان روي ، از افقِ نظر به حقيقتعلّت به همين ،هايِ حيواني، در جهتِ چيزهايِ مادي و حساني و نفساني ست، و غريزه

 كارِ لذّت در عالمِ وـ  سازـ ايشان جهل و غفلت دريِ سرچشمه.  اندخبر ور اند، اما از آن بي غوطهو غفلت ر جهل در نتيجه، د
خبر اند، يعني  آورندگيِ ديگر بي رويآنان از لذّتِ . عالمِ حساني ستآورندگي به  رويشان است كه  آورندگي روي
بايد زهد ورزيد و از آن لذّتِ  برايِ دريافتِ اين لذّتِ عاليِ روحاني مي. ي به عالمِ روحانحسي،  به عالمِ وراـآورندگي روي

آكنده از اين نگرشِ زاهدانه به پرداز و اندرزگويِ صوفيانه  و ديگر دفترهايِ نظريه مولوي مثنويِ تماميِ. چشم پوشيد» حيواني«
  .روحاني ستعالمِ متافيزيكِ باور به هستي بر بنيادِ 

  
 اهلِ حكمتِ نظريِ رندانه. ِ اين دهد، افقِ نگرشِ ديگري دارد، خالف به خود مي» رندي«اي كه نامِ  عارفانهـ  رانه بينشِ شاعاما

 و يك دكنن كه هستي و شناخت را دوپاره مياز آن جهت  ،داند مياز حقيقت  خبر بي  را جوييِ زاهدانه و معرفتمابعدالطبيعه 
 حيران خبران بيدر نظربازيِ ما «: كنند يِ ديگر را پست و ناچيز مي نشانند و پاره يگاه مي در برترين جا»مطلق«پاره را در مقامِ 

از » نظربازان«، كه آن راه نبرده اند) استتيكيِ(خبران اين جا آنان اند كه به معنايِ ژرفِ شناخت و وجهِ بنياديِ حساني  بي» .اند
 را، از ديدگاهِ ماده و حس هرگز عالمِ ، به خالفِ رهيافتِ روحاني،ه شناختشناسانه به هستي و ب رهيافتِ زيبايي. آن باخبر اند

  كلّيِبه نامِ عالمِ حقايقِيِ جزئي را واقعيتِ حسدارد يا   خوار نمي، ناب عالمِ روحاني يا عقالنيِاخالقي، از ديدگاهِ باور به
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به عبارتِ . داند  از سويي، و شناخت، از سويِ ديگر، ميكند، بلكه آن را امكانِ ذاتيِ هست شدن و زيستن، تجريدي انكار نمي
  . و بي زندگاني عالمِ عقالني و روحاني،زندگاني امكان نداردوجودِ   بي اين عالمِ ماديِ حسانيديگر،

  

  شناختگذارِ رندانه از متافيزيكِ 
د بود  چنان چيزي توان، به زبانِ فلسفييِ آن،، در شكلِ نابِ نظر حافظدر شعرِ» نظربازي « و»نظري صاحب «يِ ه رابطبيانِ نظريِ
برايِ اما، . ستا انگار يِ دوگانه انديشه يِ متافيزيكي يا  انديشه از گذارعرفاني،، در پرتوِ وحدتِ وجودِ ديدگاهِ حافظانه. كه گفتيم

اين . شد  ويران ميسته به آن و االهياتِ وابمتافيزيكيِ  دو هزار و چند صد سالهبايست بنايِ  رسيدن به چنين ديدگاهي مي
وجه  هيچ حافظ به . استدورانِ اخيرامانِ ذهنِ مدرن در  يِ بي يِ سنجشگرانه و تحليلگرانه آوردِ انديشه ويرانگري دست

 برايِ يرا امكانات و ابزارهايِ نظريِ آن برسد، زفلسفيِ ناب به گذر از متافيزيك و استدالليوانسته است از يك ديدگاهِ ت نمي
چنان  -- در فرهنگِ صوفيانهيِ هبوط يِ اسطوره نهتأويلِ شاعراسنّتِ  از راهِ  اما او. شاعرِ قرونِ وسطايي فراهم نبوده استيك
 رسيده و آن را  به اين گذر از متافيزيك، به گمانِ من، با اجمالِ نظري--گفته ام باز در شعرِ حافظعرفان و رندي در كتابِ كه

گرترين  انديشه  حافظ.كند  بيان مييِ آفرينش و تأويلِ آن، ، با بازگشتِ دايمي به اسطورههايِ شاعرانه تعارهها و اس به زبانِ اشاره
  .  ده استبه تماميت رسي با او حكمتِ رندي و ستدر ساحتِ رندي يِ ما  شاعرِ سنّتِ ادبياتِ صوفيانه و عارفانه

  
هايِ زبانِ  ها و ايهام ، ناگزير خود را در پوششِ ابهام روزگاره مصلحتبنا بهم بنا به طبيعتِ خود و هم اين حكمتِ رندانه، 

 در اين اسطوره باز .كند هايِ زبانيِ حافظانه بيان مي ها و هنرنمايي هايِ شاعرانه با بازيگوشي نمادينِ شعرِ صوفيانه و استعاره
 يِ ممنوع،  زدن به گناهِ ازلي، بر اثرِ خوردنِ ميوه، با دست  يا شناختِ نيك و بد و زشت و زيبا،شدنِ چشم و بينا و دانا شدن

، گناهِ ازلي نه يك لغزش و گناهِ كبيره بر اثرِ سرپيچي از فرمانِ االهي، بلكه آمادگي  صوفيانهيِ  شاعرانهدر تأويلِ . آيد پديد مي
 با اي ست  يگانهموجودِ سفرِي و هبوط از ديدگاهِ اين تأويل، حقيقتِ باطنيِ داستانِ گناهِ ازل. برايِ يك مأموريتِ وجودي ست

االسماء از دهانِ  تنِ علمآموخ  و»ساقي«ميِ حيات از لبِ موجود، در ازل، با چشيدنِ اين  .به عالمِ خاكي» عالمِ باال« از »لِ داناد«
در نتيجه، . رسد مي »ينظر صاحب«يِ  در جمالِ حوا و نردِ عشق باختن با او به مرتبه »جمالِ حق «، و مشاهده كردنِ»دوست«

 و از عالمِ ،گناهي ست  كه عالمِ ناداني و بي،برد  ميبه همين دليل، از آن عالم.  نيست عالمِ فرشتگي و فرشتگانجايگاهِ او ديگر
در .  ست»نظربازي« ميدانِ  كه؛ به عالميكارانِ دانا بندد؛ به سويِ عالمِ گناه رختِ سفر ميعالمِ خاكي سويِ روحانيِ آسماني به 

گاهِ جمالِ حقّ  تجلّي ، از اين ديدگاهِ عارفانه،آيد، زيرا عالمِ خاكي به كار ميدر كار و » علمِ نظر«ست كه » نظربازي«اين ميدانِ 
  .است

  :كند نظري بازي مي  ميانِ معنايِ نظر، نظر داشتن، و بيزير حافظ با هنرمندي در بيتِ  
    نكردنظر بييِ ما   كرد ديدهكاري كه   بوسيد چشمِ من،هركس كه ديد رويِ تو  
يعني به نبودن، » نظر بي«برايِ . بسته بودن  دلواهشي، هوسي، منظوري كردن و به آننكردن، يعني از سرِ خ» نظر بي«كاري را 

تعبيرِ .  استنظرباز چنين موجودي ناگزير.  شدنظر  داشت تا اهلِ نظر و صاحب»چشمِ بصيرت«بايد نيز » نظر داشتن«چيزي 
از ، »بستگي دل«بدين معنا كه عنصرِ حس و عاطفه، يعني . شناسيِ رندانه است  گوياترين برداشت در اين معرفت» دانادلِ«

يِ شناخت و انگيزه و »اُبژه«يعني كشش داشتن به . سويي، و دانشِ نظري و عقلي، از سويِ ديگر، با هم اند و در هم آميخته
شناسي، از اين نظر، درست در برابرِ آن   اين معرفت. شناخت استن داشتن، ضروريِ آبرايِ شناساييِ نهاني و رازآميز كششي
، »دل«عنصرِ خواهد  مي، »هوس هواـوـ«ناب، يعني بري از هرگونه به نامِ شناختِ عقليِ گيرد كه  اي قرار مي شناسي معرفت

  آن است ودر پيِِيِ عرفاني   معرفتِ زاهدانهم هاين آن سودايي ست كه. ردعنصرِ حس و عاطفه، عنصرِ خواست را از ميان بردا
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.  قرار داردهمين بنياد بر توان گفت، ، مينيزآن ) objectivism(باوريِ  و عينيتشناختِ علميِ مدرن . هم متافيزيكِ فلسفي
در برابرِ وار آيينهد خواه ، مييِ ناب يِ شناسنده در خود، در مقامِ سوژه» هوس هواـوـ«هرگونه نِ اشتبا از ميان برداين شناخت 

اما، سنجشگريِ اين گونه . بشناسددر خود بازتاباند و  ، چنان كه هست،كاست وــ  كم  آن را بياي قرار گيرد تا هر اُبژه
يِ علم، و تفسيرشناسي يا  شناسيِ اجتماعيِ اهلِ علم، فلسفه شناسيِ دانش، روان طلبيِ ناب، در قرنِ بيستم، از راهِ جامعه معرفت

ايِ كلمه،  به معنايِ ريشه( و وابستگيِ طبيعي، از هر عاطفه يِ آزاد از هر نسبت  هرمنوتيك، نشان داده است كه طلبِ سوژهعلمِ
شناختِ نابِ مطلق  جزكه اي  يعني سوژه  ناممكن است؛،»هوس هواـوـ«، از هر  )]intention[ آورد  روي، به معنايِ»عطف«از 

 از راهِ بسترِ پرورشيِ  نه تنها از راهِ فيزيولوژي، كه، در جهانِ انساني»هوس هواـوـ«و » طبيعت«زيرا . نداشته باشد در سر هوايي
هايي كه ضروريِ هرگونه فهم و داوري اند و  فهم ها و پيش داوري ، از راهِ پيشيِ اجتماعي  تاريخ و فرهنگ و طبقه درانسان
هايِ آن اند،  ها و ارزش يِ شناختِ علمي و ضرورت داده هايِ پيش ي كه مدلي)ها پارادايم(ها  واره از راهِ مثال،  سازِ آن زمينه

  .دهند يِ هرگونه آگاهي و شناخت ايستاده اند و به آن جهت و معنا و شكل و سامان مي پيشاپيش در زيركار و زمينه
  

يِ  و آالينده  تار كننده وــ  ناب و تيرهتِ بايد همچون عناصرِ مزاحمِ شناخ ها را نمي  اين،از ديدگاهِ برگذشته از متافيزيكِ شناخت
 بر اين بنياد شكل  طلبِ شناخت. امكانِ شناخت اندريِيِ ضروها زمينه ا پيش ي)elements (ها ها سازمايه آن دانست، بلكه اين

و شناختِ بستگي،   دل وابستگي ويِ آزاد از هر گونه  به عبارتِ ديگر، سوژه.ردپذي  جهت ميآورندگيِ آن  افقِ روي وگيرد مي
را در اين متن » هوس هواـوـ«البته، . يِ باطلي ست  خيالِ زاهدانه، هر گونه خيال و آرزو،»هوس هواـوـ«نيالوده به هرگونه نابِ 
 خواهش و كششِ آوردِ عاطفي بر بنيادِ معنايِ رويبلكه مي بايد به . بايد به معنايِ اخالقي گرفت و با داوريِ اخالقي فهميد نمي
ني هرآنچه پيشاپيش،  دانست، يعو روحِ زمانهبايد شاملِ تاريخ و فرهنگ و جامعه  را نيز اين جا مي» طبيعت«. يعي گرفتطب

  .گيرد يابد و جهت و معنا مي  هست و خواستِ ما بر آن زمينه هستي مي، مستقل از خواستِ ماخود به خود،
  

هوسِ آن  ـوـ و هوا» دل«ِ  رِاز شّ) است» روح«ترِ آن همان  كه نامِ ديرينه(يِ شناسنده را »سوژه«خواهد   ميعقليِ نابطلبيِ  معرفت
 به  يابه موتورِ رانشگرِ درونِ خود،) برد تعبيري كه حافظ چند بار به كار مي (»دلِ دانا«اما، .  تا به شناختِ ناب برسدآزاد كند
وحدتِ  را با زبان و منطقِ ها   البتّه حافظ اين نكته .اه استآگ خود» ناخودآگاهِ«هايِ شناسيِ امروزي، به انگيختار وانزبانِ ر
يِ روحاني يا عقالني  نگرشِ زاهدانه» .ام داشته اند صفت در پسِ آينه طوطي«گويد،   مي.فهمد  وسطايي ميخدامدارِ قرونِوجودِ 

بينيِ  اما، جهان. پاگيرِ عقل يا روح ـوـ داند و دست مي» شهوانيتِ كور«و » ظلمتِ مادي«انگيختارهايِ طبيعي را از آنِ عالمِ 
، از راه بينيِ زاهدانه  با جهانرسيده باشد، در درگيريعلميِ مسائل به معنايِ مدرن فلسفي و آن كه هرگز به مرزِ فهمِ   رندانه، بي

هايِ طبيعي در   و غريزهاختارهاي از انسان و خدا و طبيعت و انگي  به عالمِ شناختِ تازه راهيِ آفرينش يِ اسطوره تأويلِ شاعرانه
زيباشناختيِ معرفت از وجهِ  يا  وجهِ حساني ديدگاهِ رندانهدر .  را دارد خوددِوترين بازنم بهديوانِ حافظگشايد كه در  انسان مي
را در چيز را در خدا و خدا  انگار يا وحدتِ وجوديِ خود، كه همه  و از راهِ نگرشِ يگانهروحانيِ آن جدا نيستـ  عقالني

 .رسد قت و ارتباطِ انحصاري با خدا مي وهمِ مالكيتِ مطلقِ حقيِ ها و رد يِ ديدگاهبيند، به پذيرشِ رواييِ گوناگون يچيز م همه
. بيند يِ بازي مي و شرايع، جهان را صحنهها   حقيقت در يك قالبِ معين از باورها و آيينزيركيِ رندانه با انكارِ امكانِ انحصارِ

 از جمله خنديدن به ريشِ خود و . اما برايِ سرخوشي و خنده هست،نيستعبوسيِ زاهدانه تندخويي و  جايي برايِ در بازي
يِ رندانه آزادمنش. حقيقتانحصاريِ بسيار بشري برايِ مالكيتِ هرچيز، و باالتر از همه، مالكيتِ ـ  يِ جديـتِ بشري و بس همه

، ست» الابالي «، به معنايِ عاليِ كلمه،رند. اي بندگي ست  زيرا هر گونه مالكيت گونه.شود  پديدار مي»مالكيت«در اين گريز از 
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و بيانِ آن به زبانِ شاعرانه به كمال ستتيك به هستي شناسيِ رندانه در ساحتِ نگاهِ اِ  معرفت. آزاد از قيدِ هر گونه بندگييعني
  .است» شناس زيبايي« رند .رسد مي

   بينا بودعلمِ نظركاين كسي گفت كه در   ي دلي، اِ اشناس حسنطلب ار » آن«از بتان 
شناسد يا، به زبانِ امروزين،   مي آن را»شناس حسن« زيبايي يا جادويِ آن است كه  رازِ فريبايي و كِشندگيِآن» آن«

رسد كه در  شناسي مي  حسنيِ كسي به مرتبه. بينا ست» علمِ نظر«يِ حافظ، كه در  اين اندرزِ كسي ست، به گفته. شناس زيبايي
 ،فريبد مي  كورانه، از آن چه ديگران راياش از رويه و ظاهر، از زيباييِ ظاهرـ ديگربينا شده باشد، يعني، چشمِ » نظرعلمِ «

به  باسازد  از كسي چيزي مي  ناگفتني،اي ست از زيبايي و لطفِ ره، كه به»آن«. رسيده باشد» آن«فريباييِ  به  هشيارانهگذشته و
. تواند ديد  هر كسي نمي يا در چيزي را در كسي»چيزِ ديگر«و اما، آن .  و ديگر چيزهاجز ديگران بخشد  مياي جاذبهچيزي 
 در ديدگاهِ حافظانه. نظريِ برآمده از نظربازي يِ صاحب ه در مرتب،شناسه و هنرندارايِ چشمي ست هنرمندا» آن«يِ  شناسنده

 نظربازاست، يك » كمالِ دلبري و حسن«جلوه كند، كه » آن«برايِ آن كه . بيند  را نيز مي»اشِ ازلنقّ«ِ كلكِ جادوييِ  رد» آن«
  :فهمد ميكند و هم   ميحس؛ كسي كه زيبايي را هم علمِ نظر دارايِ ، يعني كسيبايد در ميان باشد مي

  ! از نادرانِ دوران باشيِ نظر شيوهبه      ستنظربازيكمالِ دلبري و حسن در   
هايِ جمال چميد  توان در ميانِ جلوه شودكه در آن مي پديدار مي» باغِ نظر« رندانه است كه جهان همچون نگرِ ز ديدگاهِ زيباييا

   . كردنظربازيو 
  تر از اين غنچه نبست آرايِ جهان خوش منچ    باغِ نظراش باد، كه در  جان فدايِ دهن  

   .شوند كي ميزي ينظري و نظرورزي و نظربا دلي و صاحب ه صاحبشناسانه از هستي ست ك يِ زيبايي در چنين تجربه
  

اهلِ . نظر بودن از ديدگاهِ عرفاني با معنايِ فلسفيِ آن يكي نيست  اهلِ نظر و صاحب،بايد در پايان بيفزاييم كه اين نكته را نيز مي
 در عالمِ علم »نظر« .ن گونه شناخت استند و استادِ ايك  برهاني ست كه نظرورزي مينظرِ فلسفي از راهِ علمِ نظر و صاحب

اما، .يِ يوناني ست»تئوريا« و در اين معنا همان ،شود  دريافت مي و از راهِ گوشبنياد  است و منطقمحور بحثي و استداللي سخن
عارف . شنيدن نه  استديدن اهلِكه  است دلِ تردماغ صاحب عارفِ ،يِ رندانه ، در سنّتِ عرفانِ شاعرانهنظر اهلِ نظر و صاحب

 ، و اگر نظرورزي هم بكند.ورزد يِ نمودهايِ زيبايي عشق مي  همهرو به  از اينبيند  مي»يار« جمالِ  عالم را نمودگاهِچشم به
  . به معنايِ عرفاني است ديدار يا مشاهده در اين معنا»نظر«.  ستنظربازي  ، سرانجام،هدفِ او

  
  2005اكتبرِ 

 Créteilفرانسه ،  
  

  .يِ نويسنده روا نيست ن مقاله در مطبوعات بي اجازهبازچاپِ اي


