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چکیده :
دو عنصر اساسي اديان ،شناخت خدا و تبيين سعادت بشر است .عرفان نيز مدعي شناخت حقيقي خدا و نمودن
راه سعادت به بشر است .بي گمان سروده های حافظ يکي از عارفان شاخص مسلمان بيانگر عرفان ،انديشه،
احساسات دروني و تفکر او نسبت به خداست .سَنت آگوستين نيز که يکي از برجسته ترين عارفان مسيحي است،
نگرش ،انديشه و احساسات خود درباره رابطه خود و خدا و سعادت بشر را در کتاب اعترافات منعکس کرده است.
بررسي آثار اين دو شخصيت برجسته مي تواند هماهنگي و همدلي ارواح و جان های اين دو عارف را گرچه در
فواصل زماني و مکاني دور از هم مي زيسته اند ،آشکار کند و نشان دهد که جان عارفان يگانه است و تلقّي آنها
از خدای واحد و زيبا وسعادت بشر مشابه است .اگرچه زمان و مکان بين آنها فاصله اندازد .در اين پژوهش سعي
شده است تا مقايسه ای بين برخي از مشخصه های عرفاني اين دو عارف مسلمان و مسيحي درباره جلوه های
خدا ومفهوم سعادت صورت پذيرد .محدوده ی پژوهش ،دي وان غزليات حافظ شيرازی و کتاب اعترافات سنت
آگوستين انتخاب شده است .به نظر مي رسد تاکنون پژوهشي مستقل درباره ی اين موضوع انجام نشده است.
واژگان کلیدی  :حافظ ،سنت آگوستين ،عرفان اسالمي ،عرفان مسيحي.
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مقدمه :

در دامان مسيحيت و اسالم توجّه ژرف به مفهوم سعادت در کنار پرسش اصلي نسبت به خالق جهان،
موجب آفرينش نحله های گوناگون عرفاني گشته است .عارفي مسلمان مانند حافظ و عارفي مسيحي
چون سنت اگوستين از اين قاعده مستثني نبوده اند و در پي پاسخ به اين پرسش ها؛ يعني شناخت
خالق جهان و رابطه انسان با معبود و چگونگي رسيدن بشر به سعادت بوده اند.
در پژوهش حاضر قصد برآن است تا با کنکاش در آرای دوشخصيت برجسته ،حافظ و سنت آگوستين،
شباهت ها وتفاوت های موجود در مشخصه های عرفاني مسيحي و اسالمي ،به روش تطبيقي مورد
مطالعه قرار گيرد .برای مقايسهی عرفان اين دو عارف ،تجربه های عرفاني هرکدام درتلقّي ايشان از
مقوالتي چون؛صفات خدا و تجلّي معبود بردل عارف و مفهوم سعادت ،که علت غايي حيات است،
جستجو مي گردد .در زمينهی مقايسه ی نگاه عرفاني اين دو عارف غير از پايان نامه ای با عنوان
«مقايسه ی مفاهيم و مشخصه های عرفاني در اشعار حافظ و اعترافات سنت آگوستين»به قلم
نويسندگان اين مقاله که در سال  39در دانشگاه سيستان و بلوچستان نگارش يافته است ،تاکنون
پژوهشي مستقل صورت نپذيرفته است و از اين لحاظ ،اين تحقيق نوآوری محسوب مي گردد.
تجربه های عرفانی در مسیحیت و اسالم:
تجربه در فارسي به معني؛ «آزمودن کسي را و آگاهي يافتن» است ( دهخدا  :7911،ذيل واژه ی
تجربه) .تجربه در عربي به معني؛ «آزمودن و آزمايش کردن» است( جر:7982 ،ذيل واژه ی جرب ).
اصل تجربه به معني؛ « آزمودن يا استدالل از راه آزمايش و مشاهده ی عيني است ،امّا به مرور مفهوم
گسترده تری يافت و به مشاهده ی اعمال و رخدادهای معرفت زا اطالق شد .دومين معني اين واژه،
حوادث آگاهانه ای است که زندگي فرد را متأثّر مي سازد(مظاهری سيف .)779:7988،برای مفهوم
تجربه ی عرفاني گفته اند «:تجربه ی عرفاني ،تجربه ای است که برای بيان آن ناگزيريم از تعابير
مجازی استفاده کنيم .تنها راه فهم اين تجربه ها تفسير آنهاست .تجربه بشر از الوهيت ،از طريق دريافت
و درک ارتباط محوری آنها با يکديگر به دست مي آيد» (پورجوادی.)13:7989،
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مقولهه ی تجربهه هههای عرفهاني در انجيههل بهه صههورت ههای مختلههف بيهان شههده اسهت...« :و (يسههوع)
در بههين اينکههه نمههاز مههي کههرد در رهههر ،بههه کلمههاتي رسههيد کههه ای پروردگههار مههن بههه رحمههت ...کههه
ناگههاه نههور تابههاني فراگرفههت او را» (انجيههل برنابهها« .)71/2،در فلسههفه ی مسههيحيت ،يههه تجربههه ی
ديني را مهي تهوان احساسهي دانسهت کهه بهه علهم حصهوری حاصهل مهي شهود .تجربهه بهرای فههم«
کالم خدا » ضروری است .اين چيهزی نيسهت کهه صهرفا بايهد تکهرار يها فهميهده شهود ،بلکهه بايهد آن
را زيسههت و احسههاد کههرد (گرنههت و تريسههي .) 93:7984،محههل اصههلي درک تجربههه ،قلههب عارفههان
اسهت .عارفههاني متفهاوت بهها تجربههه ههای متفههاوت و شهيوه و طههرز بيههاني متفهاوت ،چنانکههه سههيموندر
نيز ،در «عرفان غهرب» ،در رابطهه بها ايهن مقولهه مهي گويهد « :تجهارب عرفهاني اگرچهه گونهاگون انهد
ولههي واقعهها هسههته ای از ويژگههي هههای مشههترک دارنههد ،اگههر هههم ويژگههي هههای مشههترکي در تجههارب
عرفاني باشد که در ديهن هها و فرهنها هها و ادوار مختلهف تهاريخ ،روايهت شهده اسهت ،نبايهد انتظهار
داشته باشيم که هميشه و همه جا بها کلمهات مشهابهي بيهان شهده باشهد بلکهه بهرعکس بايهد انتظهار
گونههاگوني بسههياری در عبههارات و الفههاظ ،سههبه و سههياق و شههيوه هههای بيههان داشههته باشههيم و بايههد
بتههوانيم حجههاب الفههاظ را پههس بههزنيم و جههان کههالم و محتههوای تجربههه را کههه در آن مسههتور اسههت،
دريههابيم» (اسههتيس .)31:7971،در ايههن مقالههه هههدف از تبيههين مفهههوم تجربههه عرفههاني نههزد حههافظ و
سنت اگوسهتين ،در مرحلهه اول نشهان دادن نظريهات مشهابه ايهن دو عهارف حهول محورههای مههم و
موضههوعات عرفههاني چههون خههدا و تجلّههي او بههر دل عههارف و بيههان غايههت زنههدگي بشههر و نهايههت آن ؛
يعني مفهوم سعادت و خوشبختي است.
تجربه ها از آن جهت اهميت دارند که؛ «اگر اين تجربيات عرفاني را در مجموع در نظر آوريم ،آن گونه
که در هر جا دين دلبستگي پر شور انسان ها را تشکيل مي دهد ،رهور مي يابند ،در مي يابيم که آنها
در واقع ،بنيادهای بالفعلي هستند که جميع اديان بزرگ بر آنها بنا شده اند .معرفتي که بشريت از خدا
به دست آورده ،بالمآل از طريق پار ه ای ادراکات انساني نسبت به او ،به دست ما رسيده است .به نظر
مي رسد هر يه از سنّت های بزرگ ديني ،وقتي به سابقه ی آن مي نگريم ،ريشه در بعصي از تجارب
عرفاني يه شخص دارد که به عنوان کاشف حقيقت معنوی عمل کرده است؛ زيرا عرفای بزرگ هرگز
دريافت های عرفاني را نزد خ ويش نگاه نمي دارند .آنان هدفي اجتماعي را دنبال کرده و همواره تالش
مي کنند آنچه را دريافته اند ،به ديگران بازگويند .مثال در مورد اسالم مي بينيم منشأ آن نوعي شهود
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بي واسطه ی حقيقت ازلي ،نوعي تجربه ی زنده ی عرفاني بود که محمّد (ص) را پيامبر خدای يکتا
گرد انيد و محتوای معنوی پيام او در طول قرن ها از طريق قديسان صوفي مشرب ،بارها و بارها به تأييد
رسيده است» (اندرهيل .)79:7932،از ديدگاه عارف مسيحي؛ «تجربه ی بي واسطه ی عارفان ،آنان را وا
مي دارد تا خود را کامال وقف به خدا و مردم کنند ...آنان در يه تجربه ی عرفاني ،که غالبا قدرت بيان
آن را نداشتند ،خدا را به عنوان يه واقعيت جاودانه ی پايدار ،نوعي محبّت و حصور زنده ،ادراک
مي کردند و با اين ادراک ،تمامي وجود آنان دگرگون مي شد (همان .)74:اين مفهوم در پيروان اديان
مختلف مشابه است« .هريه از اديان ،تجرب ه ی عرفاني اصيل خود را در قالب ادبيات و اصطالحات رايج
در ميان ميراث فرهنگي خاص خود مي ريزند»(پور جوادی.)13:7989 ،
درمورد چگونگي دستيابي به اين تجربه ها اعتقاد برآن است که« :تجربه ی روحاني يا عرفاني زماني
اتفاق مي افتد که عارف در حال صحو ،سکر و استغراق ،آن را به اقتصای وقت کشف مي کند و نيز بيان
آن ،پيوند ذاتي با تجربيات و خاطرات و محفورات آگاه و ناآگاه او يا به عبارت ديگر با «من» او دارد و
به سبب اختالف «من» ها و اختالف احوال ،يافت ها و دريافت ها نيز در تجارب روحاني متفاوت است»
(پورنامداريان .)88 :7979،
اين تجربه های متفاوت ،در افراد مختلف ،با زبان ها و ادبياتي گوناگون بيان مي شود .بيان اين
تجربه ها به زبان ادبي در نظم و نثر درک لذت بخش تری از اين مقوله را به خواننده القا مي کند.
تجربه های عرفانی دو عارف
تجربه های عرفانی حافظ :اشعار حافظ بيانگر اين مطلب است که او لحظات و مراحل عرفاني
متفاوتي را تجربه کرده است « .او با زبان رمز و اشاره ،دريافت ها و تجربه های عرفاني را بيان مي کند »
(زرين کوب  .) 88:7984،دستيابي به عرفان نيز ،با بروز تجربه های خاص در لحظات ويژه حاصل مي
شود« .عرفان واقعي نزد رهروان طريق ت جز از آن راه حاصل نمي شود .چنانکه فقط در لحظه ای که
دريچه ای از اين دنيای «حال» بر روی عارف گشوده مي شود ،وی مي تواند خويشتن خويش را در
آنچه موضوع معرفت اوست ،گم کند و در چنين حالي است که وی مي تواند تمام آنچه را در ورای
پرده ی حس مي گذرد ،در جوّ ذهني خويش در نوعي کشف و شهود تجربه کند .اين حالت کشف و
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شهود قطعا تجربه ی عارف است و اگر حافظ از آن سخن مي گويد ،نه فقط به عنوان عارف بلکه به
عنوان شاعر هم حق اوست .آنچه در اين تجربه ی عرفاني مخصوصا شاعرانه است و آن را در قلمرو
دنيايي مواج تر ،مر موزتر و اثيری تر از افق های دنيای سورئاليسم قرار مي دهد ،اين است که در
لحظه های ديرياب اين مکاشفات ،عارف وجدان خود را از تمام قشرهايي که انس به ادراکات محدود به
حس فاصله گيری از آنچه ماورای حس است برآن پوشانيده است ،مجرّد مي کند و با آمادگي ذهني که
به سبب تمرين در انصراف از محسوسات و تأمّل در عوالم ماورای حس برايش حاصل شده است با آنچه
موضوع معرفت اوست ،اتحاد مي يابد» (همان .)37 ،اين تجارب عرفاني که موجب تحوّل در عارف مي
گردد در زمان ها و مکان هايي خاص روی مي دهد و نتايج ارزشمندی برای عارف به همراه مي آورد :
تجربه عاملی برای تحول روحی :بسياری از اشعار حافظ بيانگر تجربه های عرفاني پر ارزش است
که زندگي عارف را دگرگون مي کند .مثل اين بيت :
صوفي مجلس که دی جام قدح مي کشيد

باز به يه جرعه مي عاقل و فرزانه شد
(حافظ)13:7983،

حافظ معتقد است؛ تجربه ها ی عرفاني برای افرادی با دل های پاک و نهاد نيکو ،اتفاق
مي افتد ،زيرا؛ جز با معرفت قلبي نمي توان به حقايق هستي راه يافت.
مکان رخداد تجربه :تجربه در مکان های مختلف و در حاالت گوناگون رخ مي دهد .حافظ بارها از
تجربيات عرفاني در ميکده يا مسجد که در رؤيايي صادقه و راستين تحقق يافته پرده برمي دارد:
دوش ديدم که مالئه در ميخانه زدند گل آدم بسرشتند و به پيمانه زدند (حافظ)291:7983 ،
يا در يه تجربه و دريافت قلبي ،فروغ ايزدی را در ميکده يا خرابات مي نگرد و از تجربهی شگفت
انگيز خود حيرت زده است:
اين عجب بين که چه نوری ز کجا مي بينم
در خرابات مغان نور خدا مي بينم
(حافظ)984:7983،

زمان رخداد تجربه  :عارف در هنگام نماز گزاردن ،با درک جمال محبوب مرحله ای را تجربه مي
کند که محراب از مشاهده ی آن به خروش مي آيد:
حالتي رفت که محراب به فرياد آمد
در نمازم خم ابروی تو با ياد آمد
(حافظ)299:7983،
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تجربيات شبانه:حافظ بارها از تجربه های عرفاني شبانه يا در رؤياهای شبانه ی خود پرده برداشته است.
اين مکاشفات شبانه بارها در شعر حافظ و ساير عرفای مسلمان تکرار شده است:
گل آدم بسرشتند و به پيمانه زدند
دوش ديدم که مالئه در ميخانه زدند
(حافظ)291:7983،

يا در تجربه ای ديگر حافظ « دوش» يا در شب گذشته در رؤيايي شيرين مي بيند که خورشيد با او
همخانه شده است:
در شکر خواب صبوحي هم وثاق افتاده بود
ای مُعبّر مژده فرما که دوشم آفتاب
(حافظ)288:7983،
تجربه های عرفانی سنت آگوستین  :تجربه های عرفاني در اعترافات آگوستين خبری از آينده
مي دهند و به منزله ی نوعي راهيابي به مسير کمالند .تجربه ها از نظر او هدايت گر انسان به مسير
رشد و کاميابي ،هستند.
 تجربه های شبانه در خواب و رؤیا  :تجربه های عرفاني در اعترافات سنت آگوستين معموالخواب ها و رؤياهای صادقه ای هستند که عارف را به حق راهنمايي مي کنند يا خبر از آينده مي دهند.
مثل اين عبارات « :مادرم در خواب ديده بود روی شاخه ی درخت ايستاده و مردی جوان با هاله ای از
نور که او را در خود گرفته است ،لبخند زنان و شادمانه به سوی او مي آيدو دليل اندوهش را مي پرسد
است  ،قصد داشته چيزی را به او نشان دهد .مادر پاسخ مي دهد که روح فرزندش از کف رفته است.
مرد به اودلداری مي دهد و نگرش با دقت به اطرافش را ،تا دريابد که هرکجا او هست ،پسرش نيز همان
جاست و او ديد که من روی همان شاخه در کنارش ايستاده ام» (آگوستين )771:7981،و نيز «آن
هنگام که کشتي در خطر افتاده بود ،مادرم به ملوان ها قوّت قلب مي داد .او به ايشان اطمينان مي داد
که در سالمت ،به خشکي خواهند رسيد؛ زيرا تو در رؤيايي به او چنين وعده داده بودی»
(آگوستين.)773:7981،
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 تجربه های هدایتگرانه  :از نظر سنت آگوستين؛ تجربه های عرفاني ،عارف را به پيش گرفتنِمسيرِ صحيح ،هدايت مي کند .او مي گويد« :به الهام تو ،صالح ديدم که به مالقات سيمپليسيانود ،که
در نظر من خدمتگزار صالح تو بود ،بروم .نور عنايت تو به وضوح ،در او درخشش داشت » (آگوستين،
.)292:7981
تحلیل و مقایسه تجربیات عرفانی دو عارف
تجربه های عرفاني در اشعار حافظ بيانگر تحوّالت و دگرگوني های عظيم فکری و روحي ،شاعر
است.اين تجربه قلب عارف را سرشار از اطمينان و محبّت محبوب ازلي مي سازد و در اثر سنت
آگوستين نيز چنين شباهت هايي مشاهده مي شود.
تجربه در شعر حافظ و اعترافات سنت اگوستين هر دو در مکان های متفاوتي صورت مي گيرد؛ برای
حافظ گاه در نماز ،گاه در خرابات يا ميخانه ی مغان .تجربه عرفاني حافظ از آفرينش در خرابات مغان
اتفاق مي افتد؛ بيشتر در «شب» رخ مي دهد ،که موجب تقرّب بيشتر عارف به خداوند مي شده ،ولي
از نظر سنت آگوستين تجربه ها در زمان های متفاوت رخ داده است .هرچند سنت آگوستين نيز مانند
حافظ به تجربيات شبانه اشاره مي کند ولي برای تجربه ها مکان خاصي را مطرح نمي کند .در عين
حال معتقد است؛ تجربه ممکن است در هر زمان و مکاني به وقوع پيوندد.
از ديدگاه سنت اگوستين تجربه ها خبری از آينده مي دهند ،نمايانگر مسير درست برای ساله
مي باشند و بيشتر جنبه ی هدايتگری دارند و نوعي اطمينان قلبي برای تجربه کننده حاصل مي کنند.
يکي از مهمترين نکته ها در تجربيات عرفاني نزد عرفا ،مشاهدهی جمال الهي است که تجلّي ناميده
مي شود .تجلّي پروردگار و شناخت او در زندگي عارف ،موجب رسيدن او به حقيقت و تالش برای
کسبِ خصايص ويژه برای رسيدن به مرحلهی سعادت و رستگاری مي گردد.
تجلّی خدا در نزد عارفان مسلمان و مسیحی
تجلّي در لغت به معني؛ «راهر و منکشف شدن کار و هويدا گرديدن است» (دهخدا :7911 ،ذيل واژه
ی تجلّي  )4799:در فرهنا لغت عربي ،اين واژه به معني؛ «منکشف شدن انوار غيب است برای قلب»
( جر :7982،ذيل تجلي .)423 :در قرآن کريم به اين مفهوم توجّه شده است .آنجا که خداوند در تکلّم
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با حصرت موسي (ع) بر کوه طور تجلّي مي کند « :وَ لَمَّا جاءَ مُوسى لِميقاتِنا وَ کَلَّمَهُ رَبُّهُ قالَ رَبِّ أَرِني
ن اسْتَقَرَّ مَکانَهُ فَسَوْفَ تَراني فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَ َبلِ
ن انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِ ِ
ن تَراني وَ لکِ ِ
أَنْظُرْ إِلَيْهَ قالَ لَ ْ
ق قالَ سُبْحانَهَ تُبْتُ إِلَيْهَ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنين(قرآن ،اعراف.) 799 ،
جَعَلَهُ دَکًّا وَ خَرَّ مُوسى صَعِقا فَلَمَّا أَفا َ
تجلّي ،در اصطالح عرفاني به معني؛ «راهر شدن ،روشن شدن ،جلوه کردن» است (سجادی،
:7913ذيل تجلّي).
هجويری مفهوم و جايگاه تجلّي را چنين معني کرده است « :تجلّي ،تأثير انوار حق باشد ،به حکم اقبال
بر دل مقبالن که بدان شايسته ی آن شوند که به دل مر حق را ،ببينند» (هجويری.) 474:7932،
کمال تجلّي در رسيدنِ انسان به شناخت و معرفت خداوند است و وقتي انسان به معرفت دست يافت و
به عبارتي عارف به حق شد « ،کائنات را در وجود خداوند و گاه در وجود انسان ،خالصه شده مي بيند.
در وجود انسان از آنجايي که انسان عالم صغير است .پس انسان کامل نيز مي تواند خود آيينهی تجلّي
باشد» (زرين کوب.)34:7984،
عرفا در اين زمينه با اشاره ای به حديث قدسي؛ «کُنتُ کَنزا مَخفيّا فأحبَبتُ اَن أعرَف» (من گنجي
مخفي بودم ،دوست داشتم تا شناخته شوم ) هدف تجلّي را روشن مي سازند .در توضيح بايد گفت که
از نظر عرفا اساسي ترين شکل تجلّي ،تجلّي در قلب عارف است« ،قلب عارف محل تجلّي انوار الهي
است (مسکوب « .)21:7917،در صحنه ی نمايش ،در صحنه ی هستي تجلّي ،نيز که در آن «شاهد
ازلي» مي خواهد زيبايي خود را به نمايش بگذارد ،تماشاگری نيز برای اين نمايش مي طلبد؛ تماشاگری
«صاحب دل» و «صاحب نظر» که دل به تماشای اين نمايش شگفت بسپارد  ...دلي که «جاودان» در
گرو اين تماشا بماند و شاهد پيچ و تاب دل انگيز «زلف» يار باشد؛ يعني ،جنب و جوش جهان نمود و
نمايش ،که «آيينه ی جلوه ی ذات» است» (همان.)913 :
تجلّي الهي در انجيل نيز مطرح است .در رساله ی پولس تجلّي ،به اين صورت بيان شده است...« :وقتي
موسي(ع) احکام الهي را که بر روی لوحه ای سنگي حه شده بود ،از حصور خدا برای مردم آورد،
صورت او در اثر جالل خدا مي درخشيد»( پولس.)9/1،
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الف)تجلّی از دیدگاه حافظ :تجلّي ،در شعر حافظ صورت های متفاوتي دارد ،که شامل؛ تجلّي
جمال محبوب در قلب عارف ،جهان آفرينش و در نهايت ،تجلّي در همه مخلوقات ،مي شود .در شعر
حافظ؛ «جهان که همان خرابات است ،مکان و عرصهی اين تجلّي است .خرابات تجلّي گاه زيبايي
هاست( » ،آشوری  ) 913:7913،و اين همان هدف پروردگار از تجلّي است ،که حافظ آن را بارها و
بارها در اشعارش بيان مي کند .حافظ عکس رخ يار را در آيينه ی تجلي جمال او مي بيند و مي گويد:
که در آنجا خبر از جلوه ی ذاتم دادند
بعد ازين روی من و آيينه ی وصف جمال
(حافظ)291:7983 ،

جایگاه تجلّی :از نظر حافظ؛ تجلّي در مکان های مختلفي صورت مي گيرد؛ دل عارف ،جهان آفرينش
يا خرابات ،جام باده و  ، ...نشانگر جايگاههای مختلف تجلّي خداوند هستند.
 -7دل و قلب عارف  :مهم ترين و برجسته ترين مکان برای رهورِ جمالِ محبوب ،قلب عارف است.
«وقتي جمال يار در قلب او تجلّي مي کند( » ،مسکوب )21:7917،يا به عبارتي؛ فروغ روی دوست در
آيينه ی دل عارف ،قلب او را به جام جهان نما تبديل مي کند:
شد که بازآيد و جاويد گرفتار بماند
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی
(حافظ)291:7983،

و در بيتي ديگر ،حافظ مي گويد :جمال محبوب ازلي در آيينهی قلب و ضمير عارف پديدار مي گردد:
حافظ از خنده مي در طمع خام افتاد
عکس روی تو چو در آيينه ی جام افتاد
(حافظ)793:7983،

 -2جهان :حافظ معتقد است؛ جهان جايگاه تجلّي جمال الهي است و بايد جان را فدای دست و قلمِ
هنرآفرين صورتگر آفرينش جان نثار کنيم که با يه حرکت پرگار آفرينش اينهمه نقش و نگار شگفت
و نو پديد آورد:
خيز تا بر کله آن نقاش جان افشان کنيم کاين همه نقش عجب در گردش پرگار داشت
(حافظ) 718:7983،

او در ابياتش به بيان اين مطلب مي پردازد که؛ تنها چشم او ،محل جلوه و نمايش چهره ی محبوب
ازلي نيست ،ماه و خورشيد آيينه دار جمال يارند:
ماه و خورشيد همين آينه مي گردانند
جلوه گاه رخ او ديده ی من تنها نيست
(حافظ )271:7983،
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 -9جام باده :از نظر حافظ ،جام باده محل تجلّي خداوند است .در تفسير ابيات او گفته اند« :شراب
پرتوی از روی اوست ،شرابي که در جوهر روح اثر مي کند و ما را به جايي آن سوتر مي برد ،همچنان
که مستي جدايي و آسودگي از عقل است ،اي ن مستي عارفانه فراغت از ضرورت های محسود و آزادی
از تنگنای سرنوشت انساني است .روشني و زيبايي ديدار دوست در جام شرابي که مايه ی اين مستي
باشد تجلّي مي کند و فروغ زيبايي او هر جا بتابد ،آنجا مثل دل آدمي آيينه ی «خدای نما» مي
شود»(مسکوب  .)91:7917،باده همان ( جذبه های سالکانه)است که ساله را تا رسيدن به ذات عرفان
ياری مي دهد و در حکم امواجي است که در حرکت مستمر خود ،وی را شستشو نموده تا خالي از هر
چرکي و جرمي  ،سبه و سبه تر آماده ی غلبه و تفوّق بر طوفان ها و خطرات اقيانود سلوک گردد
(صاعدی .)724:7973،
زمان تجلّی  :از نظر حافظ تجلّي ،در زمان های متفاوتي چون؛ سحرگاه ،دوش و يا در روز ازل،صورت گرفته است:
 -7سحرگاه :به نظر حافظ سحر زمان تجلي انوار خداوندی است .آنجا که مي گويد:
گفت برخيز که آن خسرو شيرين آمد
سحرم دولت بيدار به بالين آمد
(حافظ )291:7983،
 -2دوش :حافظ مي گويد :ديشب يا همان «دوش» ديدم که زيبايي محبوب بر عالم متجلّي شد .از
طلوع چهره ی چون ماه او و از انعکاد جلوه ی رخسار او ،تاريکي فراق پايان يافت:
ديدم به خواب دوش که ماهي برآمدی کز عکس روی او شب هجران برآمدی
(حافظ)438:7983،

 -9روز ا زل :از نظر حافظ زمان تجلّي خداوند بر مخلوقات روز ازل بوده است  .در روز ازل فروغ حسن
پروردگار جلوه گری کرد و از نمايش جمال او ،عشق پديد آمد:
عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد
در ازل پرتو حسنت ز تجلي دم زد
(حافظ)217:7983،

نتیجه ی تجلّی :حافظ مي گوي د :تجلي پروردگار باعث نشاط و شادی تمام کائنات مي شود ،رونق و
صفای چهره ی الله نتيجه ی تجلّي جمال پروردگار است:
چون آب روی الله و گل فيض حسن تست ای ابر لطف بر من خاکي ببار هم
(حافظ)932:7983،
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-7مشاهده لطافت و بخشندگي  :حافظ معتقد است؛ جمال پروردگار نشانه های لطف و خوبي را آشکار
مي کند و چون لطف محبوب هويدا شد ،ديگر در سخن عاشق ،حرفي جز لطافت و نيکويي يار ،نتوان
يافت:
زان زمان جز لطف و خوبي نيست در تفسير ما
روی خوبت آيتي از لطف بر ما کشف کرد
(حافظ )77:7983 ،

 -2شادکامي :حافظ نتيجه تجلّي را رهايي از اندوه و بيخودی و کامروايي دانسته است:
باده از جام تجلّي صفاتم دادند
بيخود از شعشعهی پرتو ذاتم کردند
آن شب قدر که اين تازه براتم دادند
چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبي
(حافظ )789 :7983 ،

ب)تجلّی از دیدگاه سنت آگوستین :در انجيل ،آمده است که تجلّي خداوند بر حصرت موسي(ع)،
موجب روشني چهره اش مي شود ...« :وقتي موسي(ع) احکام الهي را که بر روی لوحه ای سنگي حه
شده بود ،از حصور خدا برای مردم آورد ،صورت او در اثر جالل خدا مي درخشيد» (پولس .)9/1،از نظر
سنت آگوستين؛ جمال خدا در قلب عارف و کل مخلوقات تجلّي مي يابد ،عارف در جهان آفرينش
تجلّي صفات خداوند را مي بيند و حصور او را درک مي کند .او از رهگذر تمام مخلوقات به وجود
محبوب ازلي پي مي برد.
نتایج تجلّی :سنت اگوستين نتايج تجلّي را اين گونه برمي شمارد:
-7درک حصور  :سنت آگوستين معتقد است؛ تجلّي مساوی با حصور است .به اين معني که؛ خداوند با
جلوه گری در مخلوقات  ،در همه چيز حصور دارد .مانند اين عبارت« :چون خداوند نيکو است،
مخلوقاتش نيز نيکويند .او مخلوقات خود را اين گونه در برمي گيرد و آن ها را از حصور خويش پر مي
سازد» (آگوستين.)214:7981،
 -2کسب آگاهي  :از نظر سنت آگوستين؛ جهان آفرينش مظهر تجلّي خداوند و اثبات وجود پروردگار
است .او مي گويد« :با مشاهدهی جهان آفرينش ،انسان به وجود حق پي مي برد»
(آگوستين .) 274:7981،يا جمله ای ديگر که بيانگر همين مطلب است« :عاقبت از رهگذر مخلوقاتت
ذات ناپيدای تو را رؤيت کردم ،امّا قادر نبودم که به آن چشم بدوزم» (آگوستين.)273:7981،
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مقایسه مفهوم تجلّی در دیدگاه دو عارف :حافظ ،قلب عارف ،جهان و مخلوقات را محل تجلّي انوار
غيبي و جمال محبوب مي داند .اين تجلّي در ماه و خورشيد ،گل و تمام کائنات،صورت گرفته است و
همه ی آنها مظهر زيبايي و جمال يار شده اند .درک اين زيبايي محتاج دلي است که قابليت پذيرش بار
امانت را داشته باشد .همان بار امانتي که آدمي را به اين عالم کشانده است .در عرفان او جهان که محلّ
تجلّي شاهد ازلي است ،خرابات ناميده مي شود .از نظر حافظ؛ خداوند دارای صفاتي است و به وسيلهی
اين صفات ،بر مخلوقات تجلّي مي کند يا به عبارتي؛ تجلّي او موجب رهور اسماء و صفاتش مي شود.
ل تجلّي انوار غيبي است و مخلوقات نمود جلوه
نظر قديس آگوستين نيز چنين است؛ قلب عارف مح ّ
گری های ذات و صفات پروردگار است .تنها قلب عارف است که مي تواند اين زيبايي را درک کند و
اصال برای همين در جهان حصور دارد تا با مشاهده ی جهان آفرينش ،به وجود خداوند پي ببرد .او مي
گويد اگر انسانها يا بندگان نيکو هستند ،دليلش تجلّي خداوند بر آنهاست؛ زيرا خداوند نيز نيکوست.
پس اين مشخصه در بيشتر جنبه های کلي ،از نظر دو عارف يکسان است.
صفات خدا از منظر دو عارف
خداوند در قرآن کريم مي فرمايد« :اللَّهُ ال إِل َه إِ َّال هُوَ لَ ُه الْأَسْما ُء الْحُسْنى» :او خداوندى است که
معبودى جز او نيست؛ و نام هاى نيکو از آن اوست(قرآن،طه .)8،خداوند در نظر حافظ ،کريم و رحيم
است و برای گناهکاران هدايتگر و راهنماست ،آنان را دوست دارد و در حقشان کرم و رحمت روا
مي دارد « .يکتاپرستي و توحيد در عرفان حافظ از جايگاه ويژه ای برخوردار است ،انديشه يکتاپرستي
در اشعار و سروده های حافظ قابل مشاهده مي باشد و با روح و آثار وی عجين شده است»
(آشوری.)979:7913،
جهان بيني حافظ نوعي جهان بيني توحيدی است و توحيد وی ،متّکي بر شوق به خداوند و درک
زيبايي اسماء و صفات اوست .مطهری نيز ،در اين باره مي گويد« :تمام هستي به عنوان يه جلوه از
ذات کامل الصفات حق تعالي است ،اصال عالم ،يعني خدا در يه آيينه» (مطهری .)778:7943،حافظ
تجلّي صفات پروردگار بر جهان و جهانيان را عامل اصلي پديدآمدن عشق ،مي داند و مي گويد:
فتنه انگيز جهان غمزه ی جادوی تو بود
عالم ز شور و شر عشق خبر هيچ نداشت
(حافظ)284:7983،
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توصيفي که اسالم از خداوند ارائه کرده است در شعر حافظ آمده است .خدايي که دارای صفاتي چون
قدرتمندی ،لطف و بخشندگي و  ...است.
 -7قدرتمندی  :از نظر حافظ پروردگار قدرتمند است و در سرپنجه ی قدرت او سنا خارا مانند موم،
نرم است.
دلبر که در کف او موم است سنا خارا
سرکش مشو که چون شمع از غيرتت بسوزد
(حافظ)8:7983 ،

-2لطف ازلي و بي حد :حافظ خداوندی را مي ستايد که دارای لطف و بخشندگي است:
چو الف عشق زدی ،سر بباز چابه و چست
دال طمع مبر از لطف بي نهايت دوست
(حافظ )97:7983،

 -9مراقبت و نگهباني  :از نظر حافظ تنها خداوند است که مي تواند ،انسان را از آسيب رقيبان ديوسيرت
يا شياطين ،نجات دهد:
مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد سما را
ز رقيب ديو سيرت به خدای خود پناهم
( حافظ )3:7983،

قديس آگوستين بخش عظيمي از اعترافاتش را به ذکر صفات خداوند ،اختصاص مي دهد .نگرش سنت
آگوستين نيز ،توحيدی است .چنانکه الزمه ی درک هستي و معرفت خالق آن ،بستگي به شهود و
کشف صفات توحيدی ،دارد .سنت آگوستين ،مقوله ی بي همتايي خداوند را در جای جای اعترافات با
ذکر صفات او بيان مي کند « ،در همه ی تعاليم مشرکان ،تعاليم درست و اخالقي وجود دارد که
نادرست و خرافات نيست .در آنها بعصي از آموزه های عالي که شايسته است به درستي از آن استفاده
شود و نيز ارزش های اخالقي عالي وجود دارد .در واقع ،پاره ای از حقايق در ميان آنها يافت مي شود
که با پرستش خدای يکتا گره خورده است» (مه گراث .)299:7932،او صفات خداوند را که اديان و
آيين ها معرفي مي کنند ،در خالل عباراتش ،بيان مي کند.
برخی صفات خدا از نظر سنت اگوستین چنین است:
 -7خيرخواهي ،قدرت و توانايي :از نظر اگوستين قديس ،خداوند ،خيرخواه و تواناست و اين خيرخواهي
او بر تمام کساني که به حقيقت خيرخواه هستند ،پيشي مي گيرد .برای مثال اين عبارت « :تو ای
خدای من ،از هر چيز و هرکس برتری ،از همه خير خواه تر و تواناتری» و در عبارتي؛ توانا بودن خداوند
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را در انجام هر کاری به خود يا خواننده ،متذکّر مي شود .مانند اين جمله« :تو بر همه کار قدرت
داری»(آگوستين )93:7981،و يا اين عبارت« :توآن قدرت ناپيدايي که متکبّران را به فکر مي افکني»
(همان )4 :و عباراتي ديگر با همين مصمون« :کسي غير از تو قادر به انجام اين کارها نيست؛ زيرا همه-
ی چيزها تنها در قالب تو ريخته مي شوند و تو تنها صورت کاملي هستي که اشياء را شکل مي دهد و
هرچيز به حکم قانون تو در مقام مناسب خويش قرار مي گيرد» (همان.)47 :
 -2عدالت فراگير و جاودانه و راستين  :از نظر سنت آگوستين ،خداوند عادل است و عدالت او گسترده
است« .رحمت و عدالتت بس گسترده است» (آگوستين.)93 :7981،
از نظر قديس آگوستين عدالت پروردگار جاودانه است .او در بيان اين جاودانگي مي گويد« :ای خدای
بي همتا در ج الل ،بلند مرتبه در سکوت ملکوت ،که به ديده ی انسان نيايي! به چشم خويش مي بينم
که عدالت هميشگي تو ،چگونه نابينايي را مکافات بلند پروازی های نامشروع قرارمي دهد» (همان.)11:
سنت آگوستين معتقد است؛ عدالت خداوند حقيقي و راستين است و بر اساد قانون منصفانه ی او
استوار شده است ،پس چنين عدالتي ،مي تواند احکام اخالقي را به طرز مناسبي شکل دهد.
 -9جاودانگي وتغيير ناپذيری :قديس آگوستين معتقد است؛ خداوند تغيير ناپذير است ،در حالي که
تغيير همه ی امور به دست اوست « .تو خود ال يتغيّری و با اين حال ،تغيير همه ی امور به تو است»
(آگوستين.)93 :7981،
از نظر سنت آگوستين خداوند جاودانه و باقي است .پروردگار پايان ناپذير است و هرچه در او باشد،
پايان نمي پذيرد و جاودانه است « :خدايا تو جاودانه حيات داری و هيچ چيز در تو پايان نمي پذيرد»
(آگوستين .)49 :7981،و« :تو از هر چيز ،پنهان تر و در عين حال از همه چيز و همه کس ،آشکارتری،
زيباترين و در عين حال ،نيرومند ترين ،تو جاودانه باقي هستي و با وجود اين ،ما از درک تو
عاجزيم»(همان.)11:
در عباراتي ديگر ،آورده است « :اما گرسنگي وتشنگي من نه حتّي از برای باشکوه ترين آثارت ،بلکه از
برای خود تو بود؛ ز يرا حق همانا تويي که هرگز تغيير نمي پذيری و طريقت تو تنها يکي است»
(آگوستين « .)711 :7981،تو در ذات خود پايا و ال يتغيری و ما که در ابتالئات اين دريای طوفاني ،اگر
نمي توانستيم از رنج های خويش در گوش تو گريه سر دهيم ،ديگر کدامين اميد بر ما رخ مي نمود»
(همان.)722:
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 -9فعاليت در عين آرامش :از نظر آگوستين قديس ،خداوند فعّال و در تکاپو است و در عين حال دارای
آرامش است .سنت آگوستين مي گويد« :همواره فعالي و با وجود اين ،آرامشي جاودان داری»
(آگوستين.)41 :7981،
 -4بي نيازی :قديس آگوستين پروردگار را بي نياز از همه چيز و همه کس مي بيند .او مي گويد« :همه
چيز را بهر خود گرد مي آوری و اين در حالي است که از همه چيز بي نيازی» (آگوستين.)41 :7981،
 -7نگهباني :از نظر سنت آگوستين ،خداوند نگهدارنده و حامي همه چيز است .او از ابتدای عمر انسان
مراقب اوست ،نگهباني اش ،برای همه ی مخلوقات ،يکسان است و در همه جا از او محافظت مي کند.
او در عباراتي مي گويد« :تو همه چيز را حمايت مي کني ،پر مي گرداني وحافظي» (آگوستين:7981،
)41؛« همه جا مرا محافظت مي کني» (همان .)42:عباراتي ديگر با همين مصمون«:از آن جا که
رحمت تو همه را فرا مي گيرد  ،هريه از ما را چنان مراقبت مي کني که گويي کس ديگری در سايه
ی مراقبت تو به سر نمي برد  ،ولي به واقع  ،همه ما را به يه اندازه نگاهباني» (همان.)771:
 -1غيرقابل توصيف :سنت آگوستين معتقد است ديدگان ما نمي توانند خداوند را دريابند و او در وهم
نمي گنجد .او مي گويد« :تو خد ای من! حيات من و سرور قدسي مني ،اما آيا در وصف تو مي توان به
همين بسنده کرد؟ آيا هيچکس توان آن دارد که به حد کفايت تورا وصف کند؟ بدا به حال کساني که
درباره تو سکوت اختيار مي کنند؛ زيرا حتّي آنان که در فصاحت و بالغت ،از همه گوی سبقت ربوده
اند ،قادر نيستند در وصف تو لفظ و تعبيری بيابند» (آگوستين.)41 :7981،
 - 8شفقت و دلسوزی و مهرباني :از نظر قديس آگوستين ،خداوند دلسوز و شفيق است« :شايد تو مرا
به باد سخره گيری ،امّا تو بر من دل مي سوزاني» (آگوستين .)42 :7981،در رساله ی پولس آمده
است؛« ...از شما خواهش مي کنيم از محبّت و رحمت او ،نهايت استفاده را بنماييد؛ زيرا او فرموده است:
«فرياد تو را زماني که در رحمتم باز بود ،شنيدم»(پولس .)7/2-7سنت آگوستين نيز ،معتقد است؛
خداوند مهربان و با عطوفت است...« :و مرا مورد عطوفت خويش قرار مي دهي» (اگوستين.)42 :7981،
سنت آگوستين مي گويد :پروردگار منشأ همه ی نيکويي ها است« :تو ای خدا منبع همه خيراتي»
(اگوستينن.)42 :7981،
 -3آفرينندگي :از نظر قديس آگوستين خداوند؛ خالق ،آفريننده و خلق کننده ی همه ی موجودات
جهان است .او مي گويد « :تو خداوندگار همه ی آن همه چيزهايي هستي که خود خلق کرده ای»
(آگوستين .)49 :7981،پروردگار فنا ناپذير است و در تمام پديده ها جاری و ساری است.
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 -71فرمانروايي  :از نظر سنت آگوستين امر و فرمان پروردگار ،انسان را بر انجام هرکاری وا مي دارد .او
در اين باره مي گويد« :مرا امر کردی تا به خاطر اين مواهب تو را شاکر باشم؛ تسبيح گوی تو باشم و
درستايش نامت سرود سر دهم؛ زيرا تو خداوند قادری؛ زيرا تو نيکويي و من به خاطر اين چيزها ،دين
تسبيح تو را بر گردن دارم ،حتّي اگر غير از اين هيچ نکرده بودی» (آگوستين.)47 :7981،
-77داوری و حکميت :سنت آگوستين خداوند را درحکم و داور ،مي داند .او خالق گناهان انسان نيست،
بلکه در مورد آنها داوری مي کند .مي گويد« :و با اين وجود من معصيت کردم .ای خدای من ،ای خالق
و حکم همه ی طبيعت ،امّا گناه را تو خلق نکردی ،بلکه تنها حکم آن هستي» (آگوستين.)43 :7981،
-72صبوری :سنت آگوستين خداوند را صبرکننده ،بر همه ی مخلوقات مي بيند .او مي گويد:
« پروردگارا تو اين امور را مي نگری ،امّا سکوت اختيار مي کني؛ زيرا که صبور و رحيمي و هرگز سخن
به کذب نمي گويي» (آگوستين .) 78 :7981،او رحمت پروردگار را همراه با وفاداری مي بيند و مي
گويد « :با اين حال در تمام آن مدّت ،رحمت تو با وفاداری بسيار ،پيرامون من ،امّا بسي باالتر در پرواز
بود همه ی نيروی خود را سر بدکاری و کاوشي ناپاک از کف دادم .تو را ترک گفتم و در پست ترين
اعماق شکاکيت و بازی مسخره ی شيطان پرستي ،فرو رفتم» (همان.)37 :
-79هدايتگری :از نظر سنت آگوستين؛ خداوند انسان را عذاب مي دهد تا او را تعليم دهد ،به او رنج و
گرفتاری مي دهد تا به خداوند روی بياورد ،هدايت شود و مسير کمال را بيابد« :خدايا دچار عذابم
مي کني تا تعليمم دهي ،از پايم در مي آوری تا شفايم بخشي و هالکم مي گرداني تا دور از تو جان
نسپارم » (آگوستين.)13 :7981،
-79شنوا يي و توبه پذيری :سنت آگوستين ،در عباراتي به شنوا بودن خداوند به فريادهای دروني اش
اشاره دارد .او مي گويد «:گوش های تو به راستي فرياد دلي توبه کار و پشيمان را خواهد شنيد که
اکنون حياتي ايماني در پيش گرفته است» (آگوستين.)81 :7981،
-74معصوميت :سنت آگوستين قائل به معصوميت و پاکي خداوند است ،او در سراسر اعترافات معتقد
است؛ عقوبت از جانب خداوند است و امری است برای تأديب گناهکاران يا جبری است برای هدايت
آنها ،خداوند را از عقوبت گناهکاران نيز ،مبرّا مي داند و معتقد است؛ گناهکاران نتيجه ی اعمال منفي
خود را مشاهده مي کنند« :تو نفس بساطي و هيچ معصوميتي به عظمت معصوميت تو نيست
(آگوستين.)87 :7981،
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 -77بلندنظری وسخاوت :از نظر سنت آگوستين؛ خداوند از همه ی خيرخواهان ،خيرخواه تر و بلند
نظرتر است .او مي گويد «:تو سرچشمه ی لبريز و بي دريغ حالوت تمام ناشدني هستي .انسان مسرف
ب ه بلند نظری تظاهر مي کند؛ امّا تو در سخاوت و بلند نظری از همه برتری و همه ی خوبي ها را نثار
مي کني» (آگوستين.)87 :7981،
 -71آمرزش گناهان :از نظرسنت آگوستين ،تنها خداوند است که مي تواند انسان را از گناهان نجات
دهد .از نظر او اگر توفيق بي گناهي هم باشد ،به لطف و مرحمت خداست  .او گناهان را به مثابه ی
بيماری و رهايي از گناه را ،شفای بيماری مي داند« :کساني هستند که تو آنان را به خود خوانده ای و
چون به آوای تو گوش سپرده اند ،از گناهاني که من در اين جا به آن ها معترف مي شوم ،احتراز کرده
اند .بگذار تا به اندازه من يا حتّي بيشتر از تو ،تو را عاشق باشند؛ زيرا مي توانند مشاهده کنند که همان
دست شفا بخشي که مرا از تب شديد گناهانم رها ساخت ،ايشان را از ابتال به بيماری مشابه مصون
داشت» (آگوستين.)81 :7981،
-78خدای توبه پذير :سنت آگوستين معتقد است؛ خداوند در توبه ی بنده مؤثّر است و خود با نجوا و
طنيني که در دل بنده مي افکند او را به توبه ،فرا مي خواند .برای مثال اين عبارت« :ای روح من! تو
نيز به کالم پروردگار گوش فرا ده؛ ابله مباش و مگذار که گوش دلت از طنين بالهت کر شود؛ زيرا خود
کلمه تورا به رجعت ندا در مي دهد» (آگوستين .)721 :7981،خداوند را توبه پذير و بخشنده مي داند
و مي گويد .... « :چه نيکوست ستودن پروردگار و اين که به او بگويم بر من رحم کنم؛ روحي را که
نسبت به تو گناه کرده است شفا ده ،امّا خطا است که از سرعت بخشايش تو سوء استفاده کنيم و آن را
جواز ارتکاب به گناهان بدانيم»(همان.)771 :
مقایسه صفات خدا از دیدگاه دو عارف  :حافظ برای پروردگار ،قائل به صفات و اسماء زيادی
است .او برای خداوند صفاتي چون؛ لطف ،مراقبت ،بخشندگي و ...قائل است .سنت آگوستين ،نيز بخش
عظيمي از عباراتش را به بيان صفات پروردگار ،اختصاص داده است ،گويي از اين راه حالوتي نصيب
خود و خواننده مي کند،که در وصف نمي گنجد .بيان صفات مشابه برای خداوند در اثر هر دو عارف
نشانگر و معرف نزديکي نگرش توحيدی آنهاست.
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مفهوم سعادت در نگاه دو عارف  :در فرهنا لغت عربي «سعد به معني نيه و خوش يمن است»
(جر  :7982،ذيل واژه ی سعد) .خداوند در قرآن مي فرمايد« :يوم يأت ال تکلم نفس إال بإذنه فمنهم
شقى و سعيد فأما الذين شقوا ففى النار لهم فيها زفير و شهيق خالدين فيها ما دامت السموت و األرض
إال ما شاء ربه إن ربه فعال لما يريدو أما الذين سعدوا ففى الجنةخالدين فيها مادامت السموت و
األرض إال ما شاء ربه عطاء غير مجذوذ» ( قرآن ،هود .)714،در فرهنا قرآني سعد و سعادت به
معنای نيکبختي است (قرشي :7942،ذيل سعد)« .قرآن به پيروان خود تلقين مي کند که دل ،به غير
خدا نبندند و به آنان اين باور را مي دهد که ماله حقيقي هر چيز خدا است ،هيچ چيزی جز به
وسيله خدا روی پای خود نمي ايستد» (طباطبايي:7982،ج .)/74
سعادت در مسيحيت با ايمان به خداوند ميسرمي شود چنانکه پولس مي گويد« :طبق پيمان جديد؛
فقط کافي است ،شخص به مسيح ايمان آورد تا روح خدا به او حيات و زندگي واقعي بخشد
(پولس.)9/4،
سعادت از دیدگاه حافظ :حافظ در ابيات گوناگون به مقوله ی سعادت توجّه دارد« .سعادت در
اشعار حافظ ،به طور معمول ،با کلمه ی دولت ،اقبال  ،تنعّم و خوبي آمده است» (دشتي ،بي تا .)19:
«حافظ سعادتمند است و گرايش به سعادت دارد» (خرمشاهي)922:7981،سعادت از نظر او :
 -7ديدار و وصال محبوب عامل سعادتمندی :حافظ ديدار يار و محبوب را نيکبختي و سعادت مي داند:
داني که چيست دولت ،ديدار يار ديدن در کوی او گدايي بر خسروی گزيدن
(حافظ)499:7983،

ز مشرق سر کوی  ،آفتاب طلعت تو

اگر طلوع کند طالعم همايونست
(حافظ )11:7983،

 -2کشته شدن در راه محبوب عامل سعادتمندی :حافظ کساني را سعادتمند مي داند که کشته
محبوبند ،اين خصيصه ،اشاره ای نيز به آيه ی  773سوره ی آل عمران دارد :وال تَحسُبَنَّ الَّذينَ قُتِلوا
فِي سَبيلِ اللّهِ اَمواتا بل اَحياءٌ عِن َد رَبِّهِم يُرزَقونَ؛
هرکه شد کشته ی او نيه سرانجام افتاد
زير شمشير غمش رقص کنان بايد رفت
(حافظ)741:7983،
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حافظ مباني و شاخص های ديگری چون فقر و  ...برای سعادت قائل است که نشانه بي اعتنايي عارف
راستين به دنياست .مثل:
کاين کرامت سبب حشمت و تمکين منست
دولت فقر خدايا به من ارزاني دار
(حافظ)19:7983،

سعادت از نظر سنت آگوستین :از نظر سنت آگوستين نيز سعادت و خوشبختي در وصال به
محبوب ازلي ،داشتن نفس خير ،چشم پوشي از تعلّقات دنيوی و خدمت کردن به کليساست .او معتقد
است؛ سعادتمندی در دستان خداوند واقع شده است و خداوند به خواست خود ،هرکس را که بخواهد
به سعادت مي رساند .به ذکر اين موارد و برخي نمونه های آن مي پردازيم :
-7وصال محبوب عامل سعادتمندی  :سنت آگوستين سعادت را در يافتن و وصال پروردگار مي داند امّا؛
سعادت چيزی است که در قالب کلمات و بيان نمي گنجد .سعادت يافتني است نه تعريف کردني .او
برای پاسخ به سوال سعادت چيست؟ چنين مي گويد« :اگر بعصي مردم اين حقيقت را فهم نمي کنند،
مرا چه باک؟ بگذار تا معنای آن را جويا شوند و از پرسش خويش خشنود باشند .اما تنها پرسش اين
است که آنها را راضي مي گردانند؛ برای ايشان بهتر آن است که تورا بيابند بدون آن که پاسخ سوال
خويش را دريافت کنند ،تا آن که پاسخي دريافت کنند اما تورا نيابند» (آگوستين.)49:7981 ،
 -2نفس خير مايه ی نيکبختي  :سنت آگوستين معتقد است نفس خير برای سعادتمندی کافي است.
او مي گويد :هر انساني که نفس خير دارد سعادتمند است« .انساني که به قلمرو آنها قدم مي گذارد ،در
شادی پروردگارش سهيم مي شود .ديگر نه بيمي به دل خواهد داشت و نه از فقدان چيزی رنج خواهد
برد .در او که نفس خير است ،نيکوترين طريق زندگي را خواهد يافت» (آگوستين.) 83 :7981 ،
 -9ترک دنيا و خدمت به کليسا و دين ،عاملي برای سعادت :سنت آگوستين چشم پوشي از تعلّقات
دنيوی و خدمت کردن به کليسا و دين را نوعي سعادت و نيکبختي مي داند .او مي گويد« :در اطاعت از
اين قانون ،ويکتورينود ترجيح داد که از مدرسه خطابت خود چشم بپوشد ،امّا کلمه تورا که حتي لبان
کودکان را به تسبيح مي گشايد ،وا نگذارد .به نظر من ،اين اقدام او بيش از آن که حاکي از تهوّرش
باشد ،از سعادتمندی او حکايت داشت (آگوستين.)293 :7981 ،
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 -9اراده ی خداوند به سعادتمندی انسان :سنت آگوستين ايمان دارد که ،سعادتمندی انسان ها در
دستان قدرتمند خداوند است « :ايمان من به اين که تو وجود داری وسعادت ما در يد قدرت تواست،
گاه بسيار قوی و گاه ضعيف بود ،امّا هرگز از من بيرون نشد» (آگوستين.)717 :7981 ،
مقایسه مفهوم سعادت نزد دو عارف :حافظ و سنت اگوستين ديدار محبوب ،مقيم و مالزم بودن در
آستان محبوب و وصال با معش وق را عامل سعادت و نيکبختي مي دانند .به نظر سنت آگوستين وصال
محبوب آسماني ،واالترين مرحله ی سعادت است .چشم پوشي از تعلّقات ،داشتن نفس خير  ،خدمت به
کليسا و دين نيز ،عوامل سعادتمندی هستند .از نظر هردو سعادت به اراده ی خداوند بستگي دارد .اگر
خداوند خود به سع ادت بنده ای اراده کند همه ی اسباب و وسايل رسيدن به سعادت ،برای او فراهم
مي شود.
نتیجه:
با بررسي های انجام شده در تفاوت ها و شباهت های عرفان حافظ و سنت اگوستين ،درمي يابيم که
شباهت و مطابقت فراواني بين اين دو عارف مسلمان و مسيحي وجود دارد .شباهت ها بيشتر در
عنوان های اصلي مشخصه های عرفاني هر دو قابل مشاهده است ولي در جزئيات و زير مجموعه ها
اندک تفاوتي مالحظه مي شود.
هردو تجربه های عرفاني را امری مهم در شناخت خدا و درک تجلّي و صفات خدا مي بينند که زمان و
مکان خاصي نمي شناسد .هردو تجلّي پروردگار را نوعي حصور پروردگار و رؤيت او ،تلقّي مي کنند .در
نظر سنت اگوستين مخلوقات ،نمود جلوه گری ذات و صفات پروردگارند .خدای هردو صفاتي چون
مهرباني  ،سخاوت ،وحدت ،و...دارد و او را به زيبايي ستوده اند .عفو و بخشش يکي از ويژگي ها و صفات
محبوب است که به صورت برجسته در آثار اين دو عارف ديده مي شود.
سعادت در نزد هردو مفهومي مشابه دارد .حافظ وصال و مالزم بودن و هم نشيني با محبوب ،را نشانه
های سعادتمندی مي داند .سنت اگوستين معتقد است؛ واالترين مرحله ی سعادتمندی ،وصال محبوب
است .عالوه بر آن سنت آگوستين سعادت را در چشم پوشي از تعلّقات ،داشتن نفس خير و خدمت به
کليسا و دين ،مي داند .در پايان به اين نتيجه مي رسيم که نگرش و ديدگاه هر دو عارف ،نگرشي
توحيدی است و در اکثر موارد به رغم بعد مکان و زبان و زمان مشابه مي انديشند.
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