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ادبيات تطبيقﻰ از مهمترين ﮔونههاﻯ ادبﻰ است كه ما را در يافتن وجوه مشترك انديشههاﻯ
بزرﮔان جهان كه ازنﻈر زمانﻰ ومﻜانﻰ از يﻜديگر فاﺻله دارند ،يارﻯ مﻰرساند .ميگﻞ د.
اونامونو ،فيلسوﻑ ،شاعر و متﻜلم اسﭙانيايﻰ با برجاﻯ ﮔﺬاشتن اثر مهم و عميﻖ خود ،درد
جاودانگﻰ ،تﺄثير بسيارﻯ بر انديشمندان پﺲ از خود و بهويژه فالسفﺔ اﮔزيستانسياليست
ﮔﺬاشت .از سويﻰ ﮔزارههاﻯ اونامونو در باﺏ ايمان به خدا ،شباهت بسيارﻯ به عرفاﻯ
شرقﻰ دارد و ما را به مقايسﺔ افﻜار اين فيلسوﻑ ژرﻑانديﺶ اسﭙانيايﻰ با اين افراد وا
مﻰدارد.
در مقاله حاﺿر تالﺵ شده است تا ديدﮔاه اونامونو دربارﺓ »ايمان« با ديدﮔاه حافﻆ
شيرازﻯ ،شاعر و متفﻜر قرن هشتم هـ .ﻕ .مقايسه شود و ﮔزارههاﻯ هر دو در باﺏ ايمان و
عشﻖ به خداوند به مﺤﻚ تطبيﻖ كشيده شود .اين شباهت و همسانﻰ را بهخوبﻰ مﻰتوان
با ﺫكر شواهدﻯ از درد جاودانگﻰ اونامونو و ابياتﻰ از ديوان حافﻆ شيرازﻯ نشان داد.
كليدواژهﻫا :اونامونو ،حافﻆ ،ايمان ،عشﻖ ،جاودانگﻰ.

ادبیا

ﻡ ،ﺷماﺭﺓ 6
طبیقی ،ساﻝ دو
تت

مقدمه

ﮔفتار حاﺿر ،حاﺻﻞ پژوهشﻰ است كه مﻰتوان آن را در زمرﺓ تﺤقيقات ادبﻰ تطبيقﻰ

بهشمار آورد .جستارهايﻰ از اين دست ،افﻖهاﻯ مشترك انديشه و زبان فرهنﮓسازان جوامﻊ
مﺨتلﻒ را باز مﻰنماياند.

ارزﺵ و اهميت ادبيات تطبيقﻰ ،افزون بر تﺄثير عمده در كشﻒ ابعاد اﺻالت ادبيات ملﻰ،

جنبه مهمترﻯ دارد و آن ژرﻑنگرﻯ و كشﻒ طبيعت نوجويﻰ و ﮔرايﺶهاﻯ آن در ادبيات
ميهنﻰ و جهانﻰ است .از طرفﻰ ،ادبيات تطبيقﻰ شاخهاﻯ از نقد جديد ادبﻰ بهشمار مﻰآيد.

نقد جديد ،ثمره پژوهﺶهايﻰ است كه روﺵ پيگيرﻯ در روند ادبيات جهانﻰ ،خﻂ سير آن و

بازﮔو كردن حقايﻖ ادبﻰ و فنﻰ و انسانﻰ و ﭼگونگﻰ همﻜارﻯ ادبيات جهانﻰ با يﻜديگر ،از
آن بهدست مﻰآيد و اين نقد را نقد تطبيقﻰ ناميدهاند( .ﻏنيمﻰ هالﻝ 23 :1382 ،و )24

ادبيات تطبيقﻰ ،تالقﻰ ادبيات در زبانهاﻯ مﺨتلﻒ و روابﻂ پيﭽيده آن را در ﮔﺬشته و

حاﻝ بررسﻰ مﻰكند و عالوه بر آن ،روابﻂ تاريﺨﻰ آن از نﻈر تﺄثير در حوزههاﻯ هنر ،مﻜاتﺐ
ادبﻰ و جريانهاﻯ فﻜرﻯ را مورد بﺤﺚ قرار مﻰدهد .اهميت ادبيات تطبيقﻰ بدان جهت است
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كه از سرﭼشمههاﻯ جريانهاﻯ فﻜرﻯ و هنرﻯ ادبيات پرده برمﻰدارد ،زيرا هر جريان ادبﻰ
در آﻏاز با ادبيات جهانﻰ برخورد دارد و در جهتدهﻰ آﮔاهﻰ انسانﻰ يا قومﻰ كمﻚ مﻰكند.
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در ادبيات تطبيقﻰ بيﺶ از هر ﭼيز مﻰتوان به نقاﻁ وحدت انديشه بشرﻯ پﻰ برد كه ﭼگونه

انديشهاﻯ در نقطهاﻯ از جهان توسﻂ انديشمندﻯ ،اديبﻰ و يا شاعرﻯ مطرﺡ مﻰﮔردد و در
نقطه ديگر همان انديشه بهﮔونهاﻯ ديگر مجاﻝ بروز مﻰيابد.

با توجه به تعاريﻒ باﻻ در اين جستار ،سعﻰ بر آن است تا دو انديشه همسان از دو

انديشمند ﻏربﻰ و شرقﻰ را مورد مطالعه تطبيقﻰ قرار دهيم .اونامونو ،فيلسوﻑ ،شاعر و متﻜلم

اسﭙانيايﻰ كه انديشههاﻯ واﻻ و متعالﻰ او بهسان آبشﺨورﻯ ﺫهن فيلسوفان و انديشمندان را
سيراﺏ كرده و تﺄثير بهسزايﻰ در شﻜﻞﮔيرﻯ مﻜتﺐ فلسفﻰ اﮔزيستانسياليسم ﮔﺬاشته است.

اونامونو براﻯ اولينبار با خردﮔرايﻰ اروپا به مبارزه برخاست و ديدﮔاه تازهاﻯ درباﺏ انسان
و ايمان مطرﺡ كرد كه نگاه هستﻰ شناسانه فالسفه متﺄخر را بهشدت تﺤتتﺄثير خود قرار
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قی » ا ﻳ
ماﻥ« دﺭ اندﻳشة...

داد .تعبير اونامونو از ايمان به خدا و تعامﻞ ايمان و عشﻖ در آثار او بهشدت با انديشههاﻯ
عرفاﻯ شرقﻰ همسان است .عشﻖ او به خدا كه ﻻزمﺔ ايمان او است از وﻯ عارفﻰ سرسﭙرده

ساخته كه نگاه هستﻰشناسانهاﻯ به انسان و جهان دارد .بنابراين مﻰتوان تفﻜرات اونامونو را
با حافﻆ شيرازﻯ مقايسه كرد .حافﻆ نيز از ايمان تعريفﻰ متفاوت از ساير دينداران و مﺆمنان
دارد و در اين زمينه به فرديتﻰ دست يافته است كه او را در نوﻉ خود نادر كرده است .ايمان

حافﻆ دركنار مفهوم رندﻯ او بهشدت با انديشههاﻯ اونامونو سازﮔار است .او نيز ايمان را هم
معنﻰ عشﻖ مﻰداند و عشﻖ را ﻻزمه ايمان مﻰشمرد .اﮔرﭼه مﻰتوان هستﻰشناسﻰ و دستگاه
فﻜرﻯ اين دو انديشمند را با يﻜديگر مقايسه كرد ،در مقاله حاﺿر ما فقﻂ مقوله »ايمان« را

كه از مهمترين مساﺋﻞ مطرﺡ شده در آثار اونامونو و حافﻆ است بررسﻰ مﻰكنيم.

ابتدا ﮔﺬرﻯ كوتاه بر زندﮔﻰ و انديشه اونامونو خواهيم داشت و سﭙﺲ ﮔزارههاﻯ ايمان از

ديدﮔاه او را بررسﻰ خواهيم كرد و پﺲ از آن ،ايمان را از نﻈر حافﻆ با ﺫكر مﺜاﻝهايﻰ بررسﻰ

مﻰكنيم و در پايان ،دادههاﻯ خود را در اين زمينه با هم مقايسه خواهيم كرد.
نﮕاﻫﻰ كوتاه بر زندﮔﻰ و انديﺸه ميﮕل د .اونامونو

ميگﻞ د .اونامونو ،نويسنده ،شاعر ،فيلسوﻑ و متﻜلم اسﭙانيايﻰ ،در  29سﭙتامبر ساﻝ 1864

قرون وسطايﻰ ساﻻمانﻜا ﮔﺬراند و در دانشگاه اين شهر به كرسﻰ استادﻯ زبان و ادبيات
يونانﻰ دست يافت ولﻰ به دﻻيﻞ سياسﻰ ﭼند ساﻝ بعد معزوﻝ شد و اين اتفاﻕ ﭼندين بار

تﻜرار شد.

مبارزه با ديﻜتاتورﻯ پريمودريور كه باعﺚ تبعيد وﻯ شده بود ،موجﺐ شهرت او بهعنوان

قهرمانﻰ آزاديﺨواه شد و منتقدان او را سﺨنگو و وجدان بيدار اﺿطراﺏهاﻯ زمانه نوين

شمردند و به او لقﺐ »بيداركننده« دادند .وﻯ در عالم فلسفه و الهيات نيز ﺻاحﺐ نام و نفوﺫ

بود.

اونامونو بسيار اهﻞ مطالعه بود و به كﻰيركگور عالقه خاﺻﻰ داشت و او را برادر روحانﻰ
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م .در بيلباﺋو ،مركز ﺻنعتﻰ و فرهنگﻰ باسﻚ اسﭙانيا بهدنيا آمد .وﻯ بيشتر عمرﺵ را در شهر
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خود مﻰشمرد (اونامونو34 :1385 ،؛ نوالﻰ)70 :1379 ،؛ و همين عالقه و اشتياﻕ وﻯ سبﺐ شد كه
براﻯ خواندن آثار او به زبان اﺻلﻰ ،زبان دانماركﻰ را فراﮔيرد .وﻯ عالوه بر زبانهاﻯ باستانﻰ

به شانزده زبان ديگر آشنايﻰ داشت و همين آشنايﻰ و مطالعه آثار بسيارﻯ از انديشمندان
باعﺚ تعارﺽ و تناقﺾ درونﻰ وﻯ شد كه خود نيز به اين موﺿوﻉ در مهمترين اثرﺵ ،درد

جاودانگﻰ ،اشاره مﻰكند» :قايﻞ به طرفين تناقﻀم ،اهﻞ تناقﺾ و جدلم( «.اونامونو:1380 ،

 )326و اين تعارﺽ و جدﻝ درونﻰ را مايه و معناﻯ زندﮔﻰ مﻰدانست كه باعﺚ انسجام و
يﻜﭙارﭼگﻰ در زندﮔﻰاﺵ شد و به آن ﻏايت عملﻰ بﺨشيد.

اونامونو استعداد ﻏريبﻰ در جﺬﺏ و تﺤليﻞ خواندههايﺶ و تبديﻞ انديشه بهﺻورت تجربه

شﺨﺼﻰ داشت .وﻯ از تسلﻂ انديشه خردﮔرايﻰ مﺤﺾ بر فرهنﮓ ﻏرﺏ بيزار بود:

اونامونو به آيينﻰ نو كه انديشه ترسﻰ خوانده بودند ،معتقد بود :انديشه را نبايد با عبادت
كوركورانه اطاعت كرد؛ بايد خرجﺶ كرد .بايد از آن استفاده كرد ،همﭽنان كه از پاﻯافزار
استفاده مﻰكنيم .انديشه را نبايد وابسته به زندﮔﻰ يا بهﺻورت جزﺋﻰ از آن درآورد و
شالوده حقيقت دانست .منﻈور از زندﮔﻰ ،زندﮔﻰ كلﻰ و انتزاعﻰ نيست؛ زندﮔﻰ فردﻯ
عينﻰ انسانهاﻯ ﮔوشت و خوندار است كه درنﻈر اونامونو موﺿوﻉ و واﻻترين ﻏايت همه
فلسفهها است( .اونامونو)9 :1385 ،
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اونامونو ،روشنفﻜر نمونه زمان خود بود كه به ستيز با عقﻞ برخاست .هرﭼند وﻯ به
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اروپايﻰﮔرﻯ عالقه داشت ،عليه سنت فلسفﻰ اروپايﻰ قيام كرد .عمده تالﺵ وﻯ رهايﻰ روﺡ
اروپاييان از اسارت عبوديت عقﻞ بود.

اونامونو ،از نويسندﮔان و رهبران نسﻞ ادبﻰ معروﻑ به »نسﻞ  «1898بود .پيدايﺶ اين

نسﻞ يﻜﻰ از بزرگترين تﺤوﻻت تاريﺦ ادبﻰ اسﭙانيا مﺤسوﺏ مﻰشود كه باعﺚ تجديد حيات
ادبﻰ و هنرﻯ اسﭙانيا شد و زيبايﻰهاﻯ زبان اسﭙانيايﻰ را از نو كشﻒ كرد و ادبيات بسيار

درخشانﻰ را پديد آورد.

اونامونو وقتﻰ داستان مﻰنويسد ،در قالﺐ يﻚ نويسنده ﺻرﻑ داستان فرو نمﻰرود .او

مﻰنويسد براﻯ بيان انديشههاﻯ فلسفﻰاﺵ نه براﻯ داستانسرايﻰ .به همين دليﻞ است
كه داستانهاﻯ او عموما فاقد طرﺡ است .وﻯ براﻯ نگاشتن داستان طرحﻰ نمﻰريزد.

م
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داستانهاﻯ او بهسان نوعﻰ از زندﮔﻰ هستند كه بهآرامﻰ پيﺶ مﻰروند.

قی » ا ﻳ
ماﻥ« دﺭ اندﻳشة...

مﺤورﻯترين موﺿوعاتﻰ كه اونامونو را به ﭼالﺶ وامﻰدارد مساﺋلﻰ مانند مرگ ،جاودانگﻰ،

انسان ،ايمان ،شﻚ و رنﺞ است .بهنﻈر او ،ايمان بهمعناﻯ پﺬيرفتن نيست ،بلﻜه او ايمان را

درافتادن مﻰداند .او رنﺞ را لمﺲ كردن واقعيت مﻰشمرد و اينﮔونه توﺻيﻒ مﻰكند:
رنﺞ همانا حﺲكردن روﺡ است ماده و ﺫات خود را؛ همانا احساﺱ نفﺲ است از ملموسيت
خويﺶ؛ و واقعيت بالفﺼﻞ است .رنﺞ جوهر زندﮔﻰ و ريشه تشﺨﺺ است .زيرا فقﻂ رنﺞ
است كه ما را به هيﺌت تشﺨﺺ درمﻰآورد( ...اونامونو)265 :1380 ،

اونامونو ،مفهوم جديدﻯ از انسان مﻰآفريند؛ انسانﻰ كه او را ﻏاﺋيت جهان مﻰداند.

انسانﻰ كه نه او را در قالﺐ ﺻفت نسبﻰ جا مﻰدهد و نه در قالﺐ اسم معنا ،بلﻜه او را اسم
ﺫات مﻰداند .انسانﻰ كه داراﻯ ﮔوشت و خون است .انسانﻰ كه متولد مﻰشود ،رنﺞ مﻰبرد

و زندﮔﻰ مﻰكند .البته زندﮔﻰاﻯ كه ﻏايت آن را زيستن مﻰداند نه دانستن()1؛ و انسانﻰ كه
تمايز او از حيوان را نه عقﻞ ،بلﻜه احساﺱ وعاطفهاﺵ مﻰشمارد و ﺫات انسان را تالﺵ او

براﻯ هميشه ماندن.

خالﺻه كالم اينﻜه اونامونو انسان را از ژرفاﻯ هستﻰ بهپرسﺶ مﻰﮔيرد و بهﮔونهاﻯ

باشﻜوه و با نفوﺫ به درونﻰترين ﻻيههاﻯ وجودﻯ او و كﻞ زندﮔﻰ ،جهان تازهاﻯ از انديشه
اونامونو ،پﺲ از انتشار عميﻖترين اثرﺵ سرشت سوﮔناك زندﮔﻰ (درد جاودانگﻰ) ،در

ساﻝ  1914و درپﻰ مﺨالفتﺶ با ديﻜتاتورﻯ پريمودريوا ،به جزيره فوﺋوتهون تو تبعيد شد و
همين امر موجﺐ اشتهار وﻯ در امريﻜا شد .او پﺲ از بازﮔشت از تبعيد ،دوباره به رياست

دانشگاه ساﻻمانﻜا برﮔزيده شد ،اما در ساﻝ  1936دوباره معزوﻝ شد و سرانجام در همان
ساﻝ براثر سﻜته قلبﻰ دار فانﻰ را وداﻉ ﮔفت.
ﮔزارهﻫاﻯ اونامونو درباره »ايماﻥ«

اونامونو معتقد است فيلسوﻑ پيﺶ از آنﻜه فيلسوﻑ باشد انسان است ،از اين رو ﺿرورت

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

به روﻯ انسانها مﻰﮔشايد.
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دارد قبﻞ از آنﻜه بتواند فلسفه آﻏازد ،زندﮔﻰ كرده باشد و بعد به فلسفه بﭙردازد ،زيرا بهمعناﻯ
تام كلمه زيسته است و ﭼون معناﻯ واقعﻰ زندﮔﻰ را درك كرده است ،دست به دامان فلسفه
مﻰزند تا ﮔوهر زندﮔﻰ ،هدﻑ و ﭼرايﻰ زندﮔﻰ را كشﻒ كند .اونامونو خود نيز براﻯ يافتن

ﮔوهر زندﮔﻰ به فلسفه روﻯ مﻰآورد و يﻜﻰ از زيباترين تعابير حيات را درباﺏ ايمان اراﺋه

مﻰدهد.

وﻯ مﻰﮔويد ايمان علم نيست و انسان نمﻰداند به ﭼه ﭼيزﻯ بايد ايمان بياورد ،بلﻜه

فقﻂ به خدا ايمان مﻰآورد؛ خدايﻰ كه شناخت او از عشﻖ به او آﻏاز مﻰشود .و اين عشﻖ به

خدا شناختن او است كه مﺤركﻰ مﻰشود براﻯ حركت انسان بهسمت آﮔاهﻰ و كشﻒ خدا.
فقﻂ ازطريﻖ عشﻖ و رنﺞ به خدا مﻰرسيم نه از راه عقﻞ و استدﻻﻝ؛ زيرا عقﻞ و استدﻻﻝ،

انسان را از خدا دور مﻰكند .نمﻰتوان ابتدا خدا را شناخت به اين اميد كه بعدها ممﻜن است

دوستﺶ داشته باشيم .بايد در وهله اوﻝ دوستﺶ بداريم ،مشتاقﺶ باشيم ،هوايﺶ را در دﻝ

بﭙرورانيم تا بتوانيم به شناخت او دست يابيم.

شناخت خدا از عشﻖ به خدا آﻏاز مﻰشود و اين شناخت فقﻂ اندكﻰ از راه عقﻞ و استدﻻﻝ
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ﺻورت خواهد ﮔرفت و ﮔاه حتﻰ ﺫرهاﻯ هم عقﻞ در آن راه ندارد .خدا تعريﻒپﺬير نيست.

تالﺵ در تعريﻒ او ،سعﻰ در مﺤدودكردن او در قالبﻰ است كه براﻯ ﺫهن بشر قابﻞ فهم
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باشد و اين امر در نﻈر اونامونو ،معادﻝ با كشتن خدا است و تالﺵ بسيار براﻯ تعريﻒكردن

او ﭼيزﻯ جز »نيستﻰ« را بهوجود نﺨواهد آورد .اونامونو در پاسﺦ كسانﻰ كه مﻰﮔويند بشر،
خدايان ياخداﻯ خويﺶ را بر ﺻورت خويﺶ مﻰآفريند ،ﭼنين مﻰﮔويد:

انسان و خدا متقاب ً
ال يﻜديگر را مﻰآفرينند؛ خدا خود را در انسان مﻰآفريند يا بر انسان
مﻜشوﻑ مﻰكند و انسان خود را در خدا مﻰآفريند( .انامونو)227 :1380 ،

اونامونو با نگاه علمﻰ به خدا نگريستن و او را ﺻرفا علت جهان دانستن مﺨالﻒ است

و اعتقاد دارد اين خداﻯ عقالنﻰ ،خود ويرانگر خويﺶ است .او مانند عرفا به خدا مﻰنگرد.
ديدﮔاه او مانند عرفاﻯ شرقﻰ است كه خدا را از دريﭽه عشﻖ مﻰنگرند .وﻯ مﻰﮔويد:
فقﻂ زمانﻰ پديدار مﻰشود كه در دلمان بهسان وجودﻯ زنده ،بهسان آﮔاهﻰ احساسﺶ
كنيم ،نه ﺻرفا بهمنزله علت عينﻰ و بﻰجان جهان( .همان ،ﺹ )234

م
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خداﻯ واقعﻰ آن است كه انسان از ﺻميم قلﺐ و بهراستﻰ به او نماز مﻰبرد و به او مشتاﻕ

است .براﻯ شناخت خدا بايد به دﻝ رجوﻉ كرد و عنان خياﻝ را رها ساخت .بشر به خدا نيازمند

است نه به اين خاطر كه علت آفرينﺶ را درك كند ،بلﻜه به اين دليﻞ كه ﻏايت نهايﻰ هستﻰ
را دريابد و به جهان معنا ببﺨشد.

اونامونو بر اين باور است كه مفهومﻰ كه از خدا داريم مبتنﻰ بر مفهومﻰ است كه از

ايمان داريم:

بشر با تﺄله و جستوجوﻯ الوهيت به خدا رسيده است ،نه اينﻜه از خدا حﺲ الوهﻰ و تﺄله
را استنباﻁ كرده باشد( .همان ،ﺹ )213

وﻯ ايمان را نيروﻯ آفرينﺶ ﮔر مﻰداند كه در نهاد انسان به وديعه ﮔﺬاشته شده است

و آن را در تقابﻞ با عشﻖ ،اميد ،دانايﻰ ،عقﻞ ،آﮔاهﻰ و بسيارﻯ موارد ديگر قرار مﻰدهد .تا

اينجا ﮔﺬرﻯ بر مفهوم خدا از منﻈر اونامونو داشتيم ،اكنون مقوله »ايمان« از ديدﮔاه اين
فيلسوﻑ را تبيين مﻰكنيم:

 .1تﻀاد ايماﻥ با عقل

اونامونو معتقد است ايمان و عقﻞ دشمن يﻜديگرند ،ولﻰ هيﭻكدام از آنها نمﻰتوانند بدون
ﻏيرعقالنﻰ مﻰخواهد عقالنﻰ شود و عقﻞ فقﻂ با ﻏيرعقالنﻰ مﻰتواند در افتد و كلنجار
برود .اين دو ناﭼارند هواﻯ يﻜديگر را داشته باشند و با هم متﺤد شوند؛ ولﻰ درعين
كشمﻜﺶ؛ ﭼه كشمﻜﺶ خود نوعﻰ اتﺤاد است( .همان ،ﺹ )161

اونامونو در عين حاﻝ باور دارد عقﻞ و ايمان در تﻀاد با يﻜديگرند ،اين كشمﻜﺶ و تﻀاد

را نوعﻰ شناخت تلقﻰ مﻰكند .زيرا همين تالﺵ و تقال و كشمﻜﺶ را انگيزهاﻯ مﻰداند كه
باعﺚ ايجاد پيوندﻯ نزديﻚ بين عقﻞ و ايمان خواهد شد و از سويﻰ ،همين پيوند موجﺐ

شناخت و دوستﻰ خواهد شد:

نه از راه عقﻞ و استدﻻﻝ ،بلﻜه فقﻂ ازطريﻖ عشﻖ و رنﺞ به خداﻯ انسانﻰ مﻰرسيم .عقﻞ
و استدﻻﻝ ما را از خدا دور مﻰكند( .همان ،ﺹ )226
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ديگرﻯ باشند:
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راهﻰ كه انسان را به خداﻯ دﻝ مﻰرساند ،راه ايمان است نه راه استدﻻﻝهاﻯ عقالنﻰ.

ازنﻈر اونامونو ،ايمان مﺬهبﻰ نه فقﻂ ﻏيرعقالنﻰ كه حتﻰ ﺿدعقالنﻰ است.
 .2تعامل ايماﻥ و عﺸق

فيلسوﻑ ژرﻑانديﺶ اسﭙانيايﻰ ،ايمان به خدا را زاده عشﻖ مﻰداند و بر اين باور است

كه اﮔر عشﻖ نباشد ايمان نيز وجود نﺨواهد داشت و اين دو در تعامﻞ با يﻜديگرند و رابطه

ﻻزم و ملزومﻰ دارند .وﻯ مﻰﮔويد ما خدا را در وجود خود داريم ،احساسﺶ مﻰكنيم و »خدا
همانا عشﻖ است( «.همان :ﺹ  )254و ايمان به خدا ،همان عشﻖ به خداوند و دوست داشتن

او است و همين عشﻖ انسان به خداوند است كه او را وادار مﻰكند به خدا ايمان بياورد .اين

عشﻖ بنده به خدا دوجانبه است .همانقدر كه بنده به خدا عشﻖ مﻰورزد ،خداوند نيز عاشﻖ

بندﮔانﺶ است .خدا در جستوجوﻯ كسانﻰ است كه با عشﻖ و در جستوجوﻯ خدا هستند

و خداوند خود را از كسانﻰ كه با بﻰمهرﻯ و عقﻞ بدون عشﻖ در طلﺐ او هستند ،پنهان
مﻰكند .عشﻖ نسبت به خدا بنده را به سرﭼشمه حيات و ﻏايت هستﻰ و به مدد او به فرزانگﻰ
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مﻰرساند .اونامونو انگيزه آفرينﺶ را ثمره عشﻖ مﻰداند و مﻰﮔويد» :اﮔر خدا نباشد ،عشﻖ

تناقﺾ است( «.همان ،ﺹ  .)121از نﻈر اونامونو ،عشﻖ و ايمان بسيار به يﻜديگر نزديﻚ و
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ﮔاه در بسيارﻯ موارد عين يﻜديگرند.
 .3ﭘيوند ايماﻥ و اميد

اونامونو ايمان را آرزو و اشتياﻕ جاودانه انسان به خدا مﻰداند .اشتياﻕ جاودانه و الوهﻰ كه

در وجود انسان است ،او را به لقاﻯ ايمان هدايت مﻰكند و به انسان اعتال و تعالﻰ مﻰبﺨشد.

انسان با ايمان خود ،خدا را مﻰخواهد و او را مﻰخواند:

اميد پاداﺵ ايمان است .فقﻂ آن كه ايمان راستين دارد اميد مﻰورزد ،و تنها آن كه
بهراستﻰ اميد مﻰورزد ايمان دارد .ما تنها به ﭼيزﻯ كه اميد داريم ايمان داريم ،و تنها به
ﭼيزﻯ كه ايمان داريم ،اميداريم( .همان ،ﺹ )261
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عشﻖ نيرويﻰ است كه هميشه اميد مﻰورزد و هرﮔز خستگﻰ در او نمايان نمﻰشود.

عشﻖ ما به خداوند ،ايمان ما به او و بيشتر از هرﭼيز ،همان اميد ما به او است .زيرا خدا

جاودانه است و هر آن كه در خدا اميد بسته باشد هميشه زنده خواهد ماند و اساسﻰترين اميد
ما كه ريشه در اﺻﻞ اساﺱ همه اميدهاﻯ ما دارد ،اميد به حيات ابدﻯ است.

ايمان مبنا و اساﺱ اميد است و اميد نيز ﺿامن ايمان است و اين حﻜايت از پيوند اميد

و ايمان دارد و حتﻰ از دستنشاندﮔﻰ ايمان به اميد حﻜايت مﻰكند و به سﺨن سﺨنور
اسﭙانيايﻰ:

ما اميدمان را از ايمان نداريم ،ايمانمان را از اميد داريم .اميد به خدا و آرزوﻯ پرشور وجود
داشتن او كه ﺿامن جاودانگﻰ آﮔاهﻰ بشر خواهد بود ،ما را بهسوﻯ ايمان به خدا سوﻕ
مﻰدهد( .همان ،ﺹ )264

 .4ايماﻥ و ﺁﮔاﻫﻰ

اونامونو ،وجدان اسﭙانيا ،خدا را آﮔاهﻰ جاودانه و بيﻜرانه جهان مﻰداند و معتقد است

كه ايمان بايد با آﮔاهﻰ و شناخت همراه باشد .ايمان بايد با ﮔﺬر از وادﻯ شﻚ و رسيدن

به سرزمين يقين حاﺻﻞ شده باشد تا شامﻞ آﮔاهﻰ فردﻯ شود .اين آﮔاهﻰ از آﮔاهﻰداشتن
بعﻀﻰ مﻰپندارند كه ايمان در نينديشيدن به ايمان است ،در تسليم شدن به حﻜم خداوند
است كه اسرار مشيتﺶ راكسﻰ نمﻰداند ولﻰ كفر و بﻰايمانﻰ هم در نينديشيدن به
بﻰايمانﻰ است .اين ﭼنين ايمان عبﺚ ،ايمان تهﻰ از شﻚ ،ايمان هيزمشﻜنان ،دست به
دست ايمانﻰ عبﺚ ،بﻰايمانﻰ تهﻰ از شﻚ ،بﻰايمانﻰ خردﮔرايان مﻰدهد كه بهعلت خللﻰ
كه در عواطﻒ دارند ،نمﻰتوانند به ايمانشان بنيديشند( .همان ،ﺹ )172

 .5ايماﻥ و زندﮔﻰ

ايمان اﺻﻞ حيات است و نهتنها بهزندﮔﻰ ما معنا مﻰدهد ،بلﻜه ما را زنده نگاه مﻰدارد.

اونامونو ايمان را تمسﻚ عقﻞ به يﻚ اﺻﻞ انتزاعﻰ يا شناخت يﻚ حقيقت نﻈرﻯ نمﻰداند،
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ﺿرورﻯ است .وﻯ مﻰﮔويد:
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بلﻜه ايمان را سير و سلوكﻰ مﻰداند كه انسان در آن به حركت مﻰافتد و درواقﻊ سلوك روﺡ

است بهسوﻯ يﻚ حقيقت علمﻰ ،بهسوﻯ كسﻰ ،بهسوﻯ ﭼيزﻯ كه نهتنها زندﮔﻰ را به انسان
مﻰفهماند بلﻜه انسان را زنده مﻰدارد.

ايمان ،كنﺶ اراده است و ما را زنده نگاه مﻰدارد زيرا نشان مﻰدهد كه حيات ،اﮔرﭼه

بر عقﻞ تﻜيه دارد ،سرﭼشمه و نيروﮔاهﺶ در ﭼيزﻯ فوﻕطبيعﻰ و معجزهآسا است و »اين

تمايﻞ به فوﻕطبيعﻰ و معجزهآسا است كه زندﮔﻰ بﺨﺶ است و اﮔر اين تمايﻞ نباشد تمامﻰ
تﺄمالت عقﻞ به هيﭻ ختم خواهد شد و فلﺞ روحﻰ بهبار خواهد آورد و درحقيقت ما حرﺹ

زندﮔﻰ داريم( «.همان ،ﺹ )252

 .6ايماﻥ و انكار

ايمان به خداوند با عشﻖ همراه و قرين است و كسانﻰ كه ادعا مﻰكنند به خدا ايمان

دارند ولﻰ نه عشقﻰ به او و نه پروايﻰ از او دارند ،درحقيقت به خدا ايمان ندارند ،بلﻜه به
كسانﻰ ايمان دارند كه به ايشان تلقين كردهاند كه خداوند وجود دارد.
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كسانﻰ كه معتقدند به خدا ايمان دارند ولﻰ هيﭻ شور و اشتياقﻰ در دﻝ ندارند ،رنﺞ روحﻰ

ندارند ،و به خدا ايمان ندارند .اونامونو ايمان به خدا را زاييده عشﻖ ،پروا ،تقوا و حتﻰ كينه
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مﻰداند و بهعنوان مﺜاﻝ ،ايمان افﻰ نوﭼﻰ ـ راهزنﻰ كه دانته رفتار او را در دوزﺥ تﺼوير
كرده بود ـ را توﺻيﻒ مﻰكند و مﻰﮔويد حتﻰ شياطين و بسيارﻯ از كافران هم به خدا ايمان

دارند.

اونامونو حتﻰ منﻜران وجود خدا را با آن همه شور و خشمﻰ كه او را انﻜار يا به او اهانت

مﻰكنند ،مﺆمن به خدا مﻰداند ،زيرا اينان نمﻰتوانند خود را به وجود نيرويﻰ واﻻ مﺆمن

ﮔردانند ،به همين جهت آرزو مﻰكنند او وجود نداشته باشد؛ درست مانند كسانﻰ كه به او
ايمان دارند و آرزو مﻰكنند كه وجود داشته باشد .كسانﻰ كه خدا را انﻜار مﻰكنند به قوﻝ
اونامونو »خود را اسير ﭼنگاﻝ عقﻞ احساﺱ مﻰكنند علﻰرﻏم خودشان با ﭼنگاﻝ عقﻞ كشيده
مﻰشوند و در دامان نااميدﻯ مﻰﻏلتند و از روﻯ نوميدﻯ انﻜار مﻰكنند و در انﻜار خود وجود
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ﭼيزﻯ را كه انﻜار مﻰكنند اثبات مﻰكنند و خدا خود را بر آنها مﻰنماياند و خود را با همين
انﻜارﻯ كه آنها دارند اثبات مﻰكند( «.همان ،ﺹ )254

 .7ايماﻥ و اراده

اونامونو ،الگوﻯ ايمان ديگرﻯ را به ما اراﺋه مﻰدهد كه در آن ،اراده ،كانون ايمان است:
از ديدﮔاه اونامونو ،ايمان حقيقﻰ ﺿمن ترديدهاﻯ حﻞنشده تجربه مﻰشود .با وجود اين،
قدرت آن زاده كشاكﺶ با وسوسه ترديد است( .كلينبرﮔر)196 :1384 ،

در الگويﻰ كه اونامونو از ايمان اراﺋه مﻰكند شﺨﺺ مﺆمن واجد ايمان نيست ،ايمان او

همان نفﺲ مجاهده او است .اونامونو در داستان »قديﺲ امانوﺋﻞ« از مجموعه داستان هابيﻞ

و ﭼند داستان ديگر ،همين نفﺲ مجاهده را در شﺨﺼيت اوﻝ داستان نشان مﻰدهد .داستان
كشيشﻰ كه در دهﻜده كوﭼﻜﻰ در اسﭙانيا زندﮔﻰ مﻰكند .او بسيار مورد احترام و توجه و

عالقه روستاييانﻰ است كه او را مردﻯ قديﺲ مﻰشناسند .وﻯ به ديگران كمﻚ مﻰكند تا
ايمان بياورند ولﻰ خودﺵ نمﻰتواند به ايمان واقعﻰ دست يابد.

در اين داستان ،به رفتارهاﻯ اين كشيﺶ با ﻇرافت توجه شده است .او هنگامﻰ كه

به آخرين آيه متن مقدﺱ مﻰرسد سﻜوت مﻰكند ،اما از ديد روستاييان پنهان مﻰماند .در

مﻰخواهد ايمان بياورد و براﻯ اين امر نيز تالﺵ مﻰكند اما نمﻰتواند و ايمان او ارادهاﺵ

درجهت ايمان داشتن او است .در اينجا اونامونو الگوﻯ اراده ايمان را مطرﺡ مﻰكند .ازنﻈر
اونامونو ،ايمان داراﻯ شور و شادﻯ است .در اين داستان ،قديﺲ امانوﺋﻞ خود ايمان ندارد ولﻰ

مردم را به ايمان دعوت مﻰكند و براﻯ اعتقاد آنها ارزﺵ قايﻞ مﻰشود و مﻰﮔويد:

همين كه اعتقاد به ﭼيزﻯ داشته باشند ،حتﻰ اﮔر در اعتقاداتشان تناقﻀﻰ باشد بهتر است
تا به هيﭻ ﭼيز معتقد نباشند( .اونامونو)258 :1385 ،

اونامونو مﻰﮔويد عدهاﻯ هستند كه از ايمان به نبودن حيات اخروﻯ ناخرسندند ولﻰ از

اينﻜه ديگران به حيات اخروﻯ ايمان دارند يا حتﻰ آرزومند آن هستند رنجيدهخاطر مﻰشوند.
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مراسم عشاء ربانﻰ بر خود مﻰلرزد كه اين هم توجه كسﻰ را جلﺐ نمﻰكند .دن امانوﺋﻞ
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در نﻈر وﻯ اين رفتار قابﻞ تﺤقير است ولﻰ رفتار كسانﻰ كه نياز درونﻰ به ﭼنين ايمانﻰ
احساﺱ مﻰكنند ولﻰ ناتوان از ايمانند به همان اندازه قابﻞ احترام است .انامونو حتﻰ درباره
ملﺤدان و ايمان آنان نيز الگويﻰ دارد و مﻰﮔويد:

اﮔر كسﻰ ايمان داشته باشد كه خدا و روﺡ جاودانهاﻯ در كار نيست ،يا ايمان نداشته باشد
كه خدا و روﺡ جاودانهاﻯ در كار هست ـ اين دو با هم متفاوت است ـ براﻯ من مﺤترم
است؛ ولﻰ از كسﻰ كه آرزو مﻰكند نه خدا و نه روﺡ جاودانه وجود داشته باشد ،بيزارم«.
(اونامونو)20 :1380 ،

به عقيدﺓ وﻯ ،اين آرزو انسانﮔرايانه نيست ،تنﮓنﻈرانه است .زيرا معتقد است كه

ملﺤدان راستين ،ديوانهوار شيفته خدا هستند.

با توﺻيفات كه اونامونو و دستهبندﻯهايﻰ كه درباره ايمان از نﻈر اونامونو اراﺋه شد ،حاﻝ

بايد به اين نﻜته توجه كنيم كه اونامونو ايمان خود را ﭼگونه توﺻيﻒ مﻰكند .وﻯ مﻰﮔويد:
اﮔر از من بﭙرسند كه ﭼگونه ايمانﻰ به خدا دارم يا به تعبير ديگر ،خدا خود را ﭼگونه بر من
مﻜشوﻑ مﻰدارد ،ممﻜن است پاسﺦ من به تبسم وادارتان كند( «.همان ،ﺹ )254

و در ادامه ﭼنين توﺿيﺢ مﻰدهد:
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من به خدا ايمان دارم همانطور كه به دوستان ايمان دارم؛ زيرا نسيم مﺤبتﺶ را حﺲ
مﻰكنم و احساﺱ مﻰكنم كه دست نامرﺋﻰ و ناملموﺱ وﻯ مرا با خود مﻰبرد .هدايتم
مﻰكند و حتﻰ دستم را مﻰفشارد( .همان ،ﺹ )255

و در جايﻰ ديگر مﻰﮔويد:
ايمان دارم زيرا آﮔاهﻰ درونيﻰ از وجود يﻚ مشيت مﺨﺼوﺹ و عنايت كلﻰ دارم كه مسير
سرنوشتم را به من مﻰنماياند .بارها تا لبه پرتگاه رفتهام؛ بارها خود را بر سر ﭼند راهﻰ
حيرت ديدهام و مجبور به انتﺨاﺏ يﻚ راه بودهام و آﮔاهﻰ داشتهام كه با انتﺨاﺏ يﻚ راه،
راههاﻯ ديگرﻯ را نفﻰ كرده و بر روﻯ خود بستهام ،زيرا راه زندﮔﻰ برﮔشتناپﺬير است و
بارها در ﭼنين لﺤﻈات نادر و خطيرﻯ احساﺱ كردهام كه فشارﻯ نيرومند و نيرويﻰ آﮔاه
و مهربان مرا در راهﻰ كه بايد به پيﺶ رانده است( .همان ،ﺹ )255

حﻀور خدا در ﺫرهﺫره كاﺋنات جهان جارﻯ و سارﻯ است .وﻯ معتقد است تمامﻰ موجودات

و آفريدهها حتﻰ اﮔر قطعهسنگﻰ بﻰجان باشد ،آﮔاهﻰ مﺨﺼوﺹ و شبيه به آﮔاهﻰ انسان
دارد؛ همه جهان و همه موجوداتﻰ كه در آن زنده هستند و حيات دارند و حتﻰ فراتر از اين،

م

آﮔاهﻰ دارند.
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احساﺱ من اين است كه در اين توده بﻰشﻜﻞ آﮔاهﻰ وجود دارد؛ درست به همان حالت
ـ و نه حالت ديگر ـ كه آسمانها با ﭼشم ستارهاﻯ به مﺆمنﻰ خيره مﻰشوند ونگاهﻰ فوﻕ
انسانﻰ و الوهﻰ دارند ،نگاهﻰ كه در جستوجوﻯ شفقت واﻻ و عشﻖ واﻻ است و او در
آرامﺶ شﺐ ،ﺻداﻯ نفﺲهاﻯ خدا را مﻰشنود و خدا در سويداﻯ دلﺶ رسوﺥ مﻰكند و
خود را بر او مﻜشوﻑ مﻰدارد .اين جهان است كه زنده و دردمند و عاشﻖ است و خواهان
عشﻖ( .همان ،ﺹ )256

شهسوار اسﭙانيايﻰ با نگاهﻰ عميﻖ و موشﻜافانه و سراپا دانايﻰ و آﮔاهﻰ به ايمان مﻰنگرد

و خدا را در همه موجودات حاﺿر مﻰداند و اين جهان و مافﻰها را جلوهاﻯ از وجود حﻀور
نيرويﻰ واﻻ مقدﺱ و متعالﻰ مﻰشمرد .كه انسان را به مداقه در تمامﻰ جلوههاﻯ آن دعوت

مﻰكند و دوست داشتن ﭼيزهاﻯ كوﭼﻚ و بﻰمقدار مادﻯ را مقدمهاﻯ مﻰداند براﻯ دوست

داشتن ﭼيزهاﻯ پايدار و ماندﮔار.

انسان از عشﻖ ﭼيزهاﻯ خوﺏ به خوبﻰ ،از عشﻖ ﭼيزهاﻯ زيبا به زيبايﻰ ،از عشﻖ به

ﭼيزهاﻯ حقيقﻰ به حقيقت و از عشﻖ به شادﻯ به سعادت و در نهايت به عشﻖ عشﻖ

مﻰرسد .در اين مرحله ،انسان با جدا شدن از آﮔاهﻰ فردﻯ خود به آﮔاهﻰ كلﻰ و جهانﻰ كه

ما جزﺋﻰ از آن هستيم مﻰپيوندد و در آن مﺤو مﻰشود .اين نگرﺵ اونامونو به جهان هستﻰ
حافﻆ شيرازﻯ مطابقت دارد.

در ادامه اين جستار ،ابتدا ديدﮔاه حافﻆ درباره »ايمان« را بررسﻰ مﻰكنيم و سﭙﺲ در

بﺨﺶ نتيجهﮔيرﻯ ،دادههاﻯ خود درباره تفﻜر و انديشههاﻯ اين دو انديشمند و فيلسوﻑ را

با يﻜديگر مقايسه خواهيم كرد.

»ايماﻥ« در ديدﮔاه حافﻆ شيرازﻯ

ايمان حافﻆ با عشﻖ عجين شده است .ايمانﻰ از سر خلوﺹ و خشيتﻰ از روﻯ معرفت.

معرفتﻰ كه از ﮔنﺞ قرآنﻰ كه در سينه داشت بارور مﻰشد:
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و خدا بسيار به ديدﮔاه عرفاﻯ شرقﻰ شباهت دارد و بيﺶ از آن با انديشههاﻯ هستﻰشناسانه
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به ﮔدايﻰ به در خانه شاه آمدهايم

با ﭼنين ﮔنﺞ كه شد خاﺫن او روﺡاﻻمين

ايمان حافﻆ از سنﺦ ايمان ديگران نيست؛ زيرا حافﻆ مانند ديگران نيست .حافﻆ مسلمانﻰ

معتقد بوده و به مبدﺃ و معاد و آخرت و حساﺏ و بهشت و دوزﺥ و عهد الست و ...اعتقاد

داشته است .زندﮔﻰاﺵ با قرآن رنﮓ و بويﻰ خاﺹ ﮔرفته و به انبيا و حﻀرت ختمﻰمرتبت
اشارات و توجه خاﺻﻰ مبﺬوﻝ داشته است .اما در اين مقاﻝ قﺼد نداريم به تﻜرار اين مﻀامين

مبادرت كنيم ،بلﻜه مﻰخواهيم ايمان حافﻆ را در قالﺐ مﺬهﺐپﺬيرفتهاﺵ بررسﻰ كنيم.

حافﻆ رند است و رند افقﻰ فراتر از مﺬاهﺐ و مسالﻚ رسمﻰ دارد ،از اين رو بﺤﺚ درباﺏ

ايمان وﻯ كه ﭼندان عادﻯ و ﻏيرانتقادﻯ هم نيست به تعمﻖ و تدبر دقيﻖترﻯ نياز دارد .پيﺶ

از آنﻜه وارد مبﺤﺚ ايمان از منﻈر حافﻆ شويم ،بايد بدانيم كه حافﻆ عشﻖ به خدا را نيرويﻰ

عﻈيم و فوﻕالعاده مﻰداند كه سبﺐ خواهد شد انسان به مقامﻰ متعالﻰ دست يابد.
ﮔر نور عشﻖ حﻖ به دﻝ و جانت اوفتد

باﷲ كز آفتاﺏ فلﻚ خوﺏتر شوﻯ

يﻚ دم ﻏريﻖ بﺤر خدا شو ﮔمان مبر

كز آفتاﺏ هفت بﺤر به يﻚ موﻯتر شوﻯ

و ﮔام نهادن در راه عشﻖ حﻖ ،سبﺐ منزه و پاك شدن سالﻚ خواهد شد:
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حافﻆ ،خدا را در همه عرﺻههاﻯ زندﮔﻰ حاﺿر و ناﻇر مﻰداند و عشﻖ را با وجود ايمان

به خدا عشﻖ مﻰداند و ﻇهور عشﻖ را از ايمان به خدا .خداوندﻯ كه مانند عنقا است و شﻜار
كﺲ نمﻰشود .خداوند شناختناپﺬير است و او را نمﻰتوان ﭼنانكه هست شناخت .همﭽنان

كه اونامونو معتقد است ،انسان نمﻰداند به ﭼه ﭼيزﻯ بايد ايمان بياورد ،بلﻜه فقﻂ به خدا
ايمان مﻰآورد ،از نﻈر حافﻆ نيز خداﻯ را بدون آنﻜه بتوانيم درك كنيم مﺆمنيم .خدايﻰ كه
شناخت او از عشﻖ به او آﻏاز مﻰشود و در راه اين شناخت ،عقﻞ و استدﻻﻝ ﺫرهاﻯ نقﺶ

ندارد ،ﭼراكه در درياﻯ ناپيداكرانه فقﻂ با كشتﻰ عشﻖ مﻰتوان به ساحﻞ امن و امنيت باور
و ايمان رسيد.

ايمان حافﻆ نه به اﺻوﻝ و افﻜار متﺼوفه مﺤدود است ،و نه در قالﺐ اﺻطالحات ﺻرﻑ

م
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دينﻰ مﻰﮔنجد .حافﻆ از تﺼوﻑ رسمﻰ و نمايندﮔان آن ـ يعنﻰ پير ،ﺻوفﻰ ،خرقه و خانقاه
ـ و نيز از عرفان نﻈرﻯ و ﻏير رسمﻰ ـ كه پير مﻐان و رند نمايندﮔان آن مﺤسوﺏ مﻰشوند

انتقاد مﻰكند ،همﭽنين ،به خرابات مﻐان ـ كه ميﺨانه و ﻏيره است ـ پناه مﻰبرد و حتﻰ با
ارزﺵهاﻯ واﻻﻯ دينﻰ ـ مانند روزه ،نماز ،بهشت ،ﺻوفﻰ ،فقيه ،وقﻒ ،تسبيﺢ ،سجاده و

مقدسات ديگر ـ در مﻰافتد:

دلم ز ﺻومعه بگرفت و خرقه سالوﺱ
در خرابات مﻐان ﮔر ﮔﺬر افتد بازم
ز خانقاه به ميﺨانه مﻰرود حافﻆ
ﮔر مدد خواستم از پير مﻐان عيﺐ مﻜن
زاهد ﭼو از نماز تو كاﻯ نمﻰرود

كجاست دير مﻐان و شراﺏ ناﺏ كجا؟
حاﺻﻞ خرقه و سجاده روان در بازم
مگر ز مستﻰ زهد ريا به هوﺵ آمد
شيﺦ ما ﮔفت كه در ﺻومعه همت نبود
هم مستﻰ شبانه و راز و نياز من

تمامﻰ مواردﻯ كه ﺫكر شد در مﻀمونپردازﻯ طنز حافﻆ خالﺻه مﻰشود نه بﻰايمانﻰ

و سستاعتقادﻯ وﻯ .درواقﻊ استفاده ﻇريﻒ و زيركانه حافﻆ از معتقدات و مقدسات يﻜﻰ از

اركان طنز حافﻆ است و به تعبيرﻯ »انتقاد حافﻆ فرﻉ بر اعتقاد اوست( .«.خرمشاهﻰ:1387 ،
)118

ﺫكر همين موارد بهﻇاهر بدنما يا بﻰديننما ،نشان از استوارﻯ ايمان حافﻆ دارد .زيرا يﻜﻰ
اﮔر حافﻆ سستايمان بود ،يا از ايمان خودﺵ در شﻚ بود ،جرﺋت و جسارتﻰ به اين
ﺻراحت و سالمت نداشت كه بر سر مقدسات بگﺬارد و از ايمان و زهد و نماز و روزه
مقدﺱنمايان انتقادهاﻯ جانانه طنزآميز كند .اينهمه پرداختن پيگيرانه و هنرمندانه او به
كار و بار دين و عرفان و قلﻊ و قمﻊ ماده ا ّمالفساد ريا ،حاكﻰ و ناشﻰ از درد دين است.
(همان ،ﺹ )120

حافﻆ ايمانﻰ راسﺦ و مﺤﻜم دارد ولﻰ متعﺼﺐ نيست ،اهﻞ سﺨتﮔيرﻯ نيست .او مﺆمنﻰ

است عالﻰمشرﺏ و حقيقتبين كه با ﻇرافت و ﺫكاوت خاﺹ خود ﻻيههاﻯ قشرﻯ و سطﺤﻰ

مساﺋﻞ را كنار مﻰزند و به عمﻖ و كنه مساﺋﻞ مﻰرسد و همين امر سبﺐ مﻰشود كه تساهﻞ
را بهجاﻯ تعﺼﺐ برﮔزيند و به تعبير خرمشاهﻰ ،تساهﻞ ﭼون با روشنگرﻯ همراه است زايا
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از نشانههاﻯ ايمان راسﺦ سعه ﺻدر است .نه تعﺼﺐ:
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است» .فرهنﮓ تساهﻞ مﻰآورد و تساهﻞ فرهنﮓ( «.همان ،ﺹ )121

ﮔزارهﻫاﻯ حافﻆ در باﺏ ايماﻥ
 .1ايماﻥ و شﻚ

ايمان حافﻆ آميﺨته با شﻚ است و اين نشان پويايﻰ و اهميت ايمان از نﻈر وﻯ است.

شﻜﻰ كه استوار كننده پايههاﻯ ايمان است؛ شﻜﻰ كه از زندهبودن ايمان حﻜايت مﻰكند و
بسيارﻯ از پرسﺶهايﻰ كه حافﻆ بيان مﻰكند به دليﻞ وجود همين شﻚ و ﭼرايﻰ است كه

در ﺫهن وﻯ وجود داشته است.

نيست معلوم كه در پرده اسرار ﭼه كرد

ساقيا جام ميم ده كه نگارنده ﻏيﺐ
آن كه پرنقﺶ زد اين دايره مينايﻰ

كﺲ ندانست كه در ﮔردﺵ پرﮔار ﭼه كرد

همﭽون اونامونو كه ايمان تهﻰ از شﻚ را با ايمان خردﮔرايانه يﻜﻰ مﻰدانست.

پرسﺶهاﻯ بنيادين و وجودﻯ كه حافﻆ و اونامونو مطرﺡ مﻰكنند حاكﻰ از آن است كه اين

دو با اين مساﺋﻞ درﮔير بودهاند و اين موﺿوﻉ نشان بﻰاعتقادﻯ نيست ،بلﻜه حاكﻰ از همان
66

»درد دينﻰ« است كه ﺫكر آن آمد.

حافﻆ و اونامونو متفﻜرانﻰ آزادانديﺶ و روشنفﻜرانﻰ بودند كه به پرسﺶهايﻰ فلسفﻰ در
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پرتو راز هستﻰ ،مشﻐوﻝ شدند بﻰآنﻜه بدانها پاسﺨﻰ دهند.
عيان نشد كه ﭼرا آمدم كجا بودم

دريﻎ و درد كه ﻏافﻞ ز كار خويشتنم

و سرانجام به درك نسبﻰ انسان از حقيقت معترﻑ مﻰشوند:
ترا ﭼنان كه تويﻰ هر نﻈر كجا بيند

در ره عشﻖ نشد كﺲ به يقين مﺤرم راز

بهقدر دانﺶ خود هر كسﻰ كند ادراك
***

هر كسﻰ برحسﺐ فﻜر ﮔمانﻰ دارد

و همين نسبيت فهم و ادراك آدمﻰ را عﺬرﻯ براﻯ جنﮓ و ستيز همه مﺬاهﺐ مﻰداند:
جنﮓ هفتاد و دو ملت همه را عﺬر بنه

ﭼون نديدند حقيقت ره افسانه زدند

م

 .2تﻀاد ايماﻥ با عقل

ط
الﻌة تطبی

قی » ا ﻳ
ماﻥ« دﺭ اندﻳشة...

حافﻆ ،عقﻞ را بﻰثبات و بﻰمﺨﻞ مﻰداند و مانند اونامونو عقيده دارد كه ايمانداشتن

مستلزم رهاكردن عقالنيت است:

به ﭼشم عقﻞ درين رهگﺬار پرآشوﺏ
اﻯ كه از دفتر عقﻞ آيت عشﻖ آموزﻯ

جهان و كار جهان بﻰثبات و بﻰمﺤﻞ است
ترسم اين نﻜته به تﺤقيﻖ ندانﻰ دانست
***

حديﺚ از مطرﺏ و مﻰ ﮔو ،راز دهر كمتر جو

كه كﺲ نگشود و نگشايد به حﻜمت اين معما را

حافﻆ با ﻇرافت و دقت يﻚ رند جهانبين ،عرﺻﺔ هر دو جهان را دربرابر ﭼشمان

حيرتزدﺓ عقﻞ مﻰﮔسترد و تمامﻰ عناﺻر تشﻜيﻞدهندﺓ آن را فانﻰ اعالم مﻰكند و تنها

عشﻖ ،جوهر و هسته جهان را پايدار مﻰداند:
عرﺿه كردم دو جهان بر دﻝ كار افتاده

بجز از عشﻖ تو باقﻰ همه فانﻰ دانست

 .3تعامل عﺸق و ايماﻥ

در انديشﺔ حافﻆ ،نﻜته بسيار مهمﻰ كه او را با اونامونو همسان مﻰسازد ،تعامﻞ ميان ايمان

آن سﺨن مﻰﮔويد و آن را در تقابﻞ با عقﻞ قرار مﻰدهد ،همان »ايمان« دانست.
حافﻆ هر آن كه عشﻖ نورزيد و وﺻﻞ خواست

احرام طوﻑ كعبه دﻝ بﻰوﺿو ببست

اﮔر در اين بيت بهجاﻯ واژﺓ »عشﻖ« ،ايمان را قرار دهيم ،بهخوبﻰ مﻰتوان آن را با

ايمانﻰ كه اونامونو و پيﺶ از او كﻰير كگور مطرﺡ كرده بود مقايسه كرد( .)2و يا:
هرﮔز نميرد آن كه دلﺶ زنده شد به عشﻖ

ثبت است بر جريده عالم دوام ما

حافﻆ نيز همﭽون اونامونو ،جاودانگﻰ و حيات ابدﻯ را در عشﻖ مﻰبيند ،عشقﻰ كه ﻻزمه

ايمان است .هر كسﻰ كه خدا را دوست داشت به او ايمان خواهد آورد و درنتيجه ،به واسطﺔ

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

و عشﻖ است .با مداقه در اشعار حافﻆ مﻰتوان بهراحتﻰ عشقﻰ را كه در جاﻯ جاﻯ ديوانﺶ از
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اين ايمان و عشﻖ جاودانه خواهد شد.

شير در باديهﻯ عشﻖ تو روباه شود

آه ازين راه كه در وﻯ خطرﻯ نيست كه نيست

عشﻖ يا همان »ايمان« موجﺐ مﻰشود كه به راحتﻰ از ناممﻜنات عبور كرد .انسان اين

قدرت را بهواسطه عشﻖ و درنتيجه ايمان ،بهدست مﻰآورد.
عشقت رسد به فرياد ار تو بسان حافﻆ

قرآن ز بر بﺨوانﻰ در ﭼارده روايت

به عزم مرحلهﻯ عشﻖ پيﺶ نه قدمﻰ

كه سودها كنﻰ ار اين سفر توانﻰ كرد

ﻏيرت عشﻖ زبان همه خاﺻان ببريد

سر ﻏمﺶ در دهن عام افتاد
كز كجا ّ

در ازﻝ پرتو حسنت ز تجلﻰ دم زد

عشﻖ پيدا شد و آتﺶ به همه عالم زد

از ﺻداﻯ سﺨن عشﻖ نديدم خوﺵتر

يادﮔارﻯ كه درين ﮔنبد دوار بماند

كه بندد طرﻑ وﺻﻞ از حسن شاهﻰ

كه با خود عشﻖ باز و جاودانه

***

در اين بيت نيز ،حافﻆ عشﻖباز را مﺆمن واقعﻰ مﻰداند كه جاودانگﻰ از آن اوست.
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حافﻆ نگاهﻰ زيباشناسانه به مﺬهﺐ دارد و همين موﺿوﻉ سبﺐ مﻰشود كه وﻯ نﻈامﮔريز

باشد و دين و مﺬهﺐ را در قالﺐ و ﭼهارﭼوﺏ مسجد و خانقاه و مدرسه نﭙﺬيرد .بيان عامترين
مساﺋﻞ فلسفﻰ و اعتقادﻯ در قالﺐ زبان شعر حاكﻰ از آن است كه وﻯ مﺤدود به هيﭻ

سيستم و مشرﺏ خاﺻﻰ نمﻰشود ،زيرا زبان شعر افﻖ تازهاﻯ را خلﻖ مﻰكند ولﻰ سيستمﻰ

را عرﺿه نمﻰكند.

اونامونو نيز ﭼنين عقيدهاﻯ داشت و زبان شعر را مﻰستود و براﻯ انديشه شاعرانه اهميت

خاﺻﻰ قايﻞ بود:

هر كسﻰ كه از شعر و مﺬهﺐ بﻰبهره است ،نادان است .عشﻖ به شعر و هيجان درنﻈر
اونامونو ،از اينجا ناشﻰ مﻰشود كه آنها جهان تفرديافتهاﻯ را نشان مﻰدهند .زبان شعر،
احساﺱ شﺨﺼﻰ را ﻇاهر مﻰسازد ،درﺻورتﻰ كه استدﻻﻝ ،با اينﻜه به نام شﺨﺺ سﺨن
مﻰﮔويد ،ﭼيزﻯ كه مﺨتﺺ شﺨﺺ باشد بيان نمﻰدارد .اﮔر از يﻚ سيستم فلسفﻰ

م

ط
الﻌة تطبی

قی » ا ﻳ
ماﻥ« دﺭ اندﻳشة...

جنبههاﻯ ﺫوقﻰ و شعرﻯ آن را حﺬﻑ كنيم جز شرﺡ و بسﻂ لفﻈﻰ ﭼيزﻯ باقﻰ نمﻰماند.
(نوالﻰ :1379 ،ﺹ )65

ايمان حافﻆ درعين حقيقتبينﻰ توﺃم با ﻇرافت و طنز است .استفاده از زبانﻰ متفاوت،

انﺲ با قرآن و حﻀور روﺡ معنوﻯ و قرآنﻰ در اشعارﺵ از جمله دﻻيلﻰ است كه حافﻆ را

حافﻆ كرد.

نتيجهﮔيرﻯ

عقالنيت است:
حافﻆ و اونامونو هر دو معتقدند داشتن ايمان ،مستلزم رهاكردن
ّ

عقﻞ به كمﻚ استدﻻﻝهاﻯ خود با تشنگﻰ روﺡ به ابديت مﺨالفت مﻰكند ،درﺻورتﻰ كه
ايمان ،ما را بهسوﻯ ﮔرويدن به يﻚ زندﮔﻰ ابدﻯ سوﻕ مﻰدهد( .همان ،ﺹ )73

عاقالن نقطهﻯ پرﮔار وجودند ولﻰ

عشﻖ داند كه در اين دايره سرﮔردانند

حافﻆ و انامونو هميشه در جستوجوﻯ ايمان مﺤﻜم بوده و از استدﻻﻻت عقﻞ نيز بهره

ﮔرفتهاند اما هميشه اين استدﻻﻝها ناقﺺ بوده و آنها را نااميد ساختهاند .ولﻰ ايمان همواره

براﻯ آنها اميدبﺨﺶ و زندﮔﻰآفرين بوده است.

ايمانﻰ كه حافﻆ و اونامونو بر آن باور دارند ،ايمانﻰ درونﻰ از سر اعتقادﻯ مﺤﻜم است كه
يﻜﻰ از انديشههاﻯ دينﻰ حافﻆ ،شﻚ حافﻆ است .بعﻀﻰ وقتها ،شﻚ هم از مقوله و
همخانواده ايمان است يا باوركننده ايمان و همبسته و همزاد آن است .اين دو اﺻ ً
ال يﻚ
زوﺝ ديالﻜتيﻚاند .شﻚ در ساختمان ايمان دخالت دارد و شﻜاكيتهاﻯ حافﻆ نبايد كسﻰ
را به طمﻊ خام بيندازد كه فﻜر كند حافﻆ خداﻯ نﻜرده سستاعتقاد يا بﻰاعتقاد به آخرت
يا اﺻلﻰ از اﺻوﻝ يا فرعﻰ از فروﻉ دين (اسالم) است( .خرمشاهﻰ)316 :1382 ،

اونامونو نيز ،جز براﻯ رسيدن به اساسﻰ مﺤﻜم و استوار شﻚ نمﻰكند .شﻚ اﺻلﻰ است

كه در فلسفه اونامونو وجود دارد كه آن را در داستان »قديﺲ امانوﺋﻞ« به زيبايﻰ مطرﺡ
مﻰكند.

اونامونو ،ﮔاهﻰ اساﺱ ايمان را در عدم اطمينان جستوجو مﻰكند و شﻜاكيت را اساﺱ

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

بعد از كشمﻜﺶهاﻯ فراوان با خود و ﮔﺬر از مراحﻞ شﻚ و ترديد به آن رسيدهاند:
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اميدوارﻯ تلقﻰ مﻰكند .زيرا او مﻰخواهد بر روﻯ نااميدﻯ كه ﮔاه انسان را به انديشﺔ زندﮔﻰ

جاودانه مﻰرساند ،اميد را بنا كند .همين روﺵ متناقﺾنما در شعر حافﻆ نيز مطرﺡ شده
است:

از خالﻑ آمد عادت بطلﺐ كام كه من

كسﺐ جمعيت از آن زلﻒ پريشان كردم

اونامونو ايمان را اعتماد مﻰداند نه معرفت ،و حافﻆ نيز در راه عشﻖ به خدا ،خود را به او

واﮔﺬار مﻰكند و از ﭼند و ﭼون پرهيز مﻰكند و توكﻞ مﻰكند كه درواقﻊ همان اعتمادﻯ است
كه فيلسوﻑ اسﭙانيايﻰ از آن سﺨن مﻰﮔويد:
تﻜيه بر تقوا و دانﺶ در طريقت كافريست

راهرو ﮔر ﺻد هنر دارد توكﻞ بايدﺵ

و در پايان بايد ﮔفت اونامونو همﭽون عرفاﻯ شرقﻰ ،ايمان را اينﮔونه تعريﻒ مﻰكند:
ايمانداشتن به خدا ،همانا دوست داشتن خدا است و در عشﻖ ما پروايﻰ هست؛ و ما او
را حتﻰ پيﺶتر از آنﻜه بشناسيم ،دوست مﻰداريم و به امداد اين عشﻖ ،سرانجام او را در
همه ﭼيز خواهيم يافت و خواهيم ديد( .اونامونو)253 :1380 ،

ﭘﻰنوشﺖﻫا
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 .1تﺄكيد اونامونو بر انسان واقعﻰ و عينﻰ سبﺐ شد كه پيﺶ از آنﻜه نامﻰ از اﮔزيستانسياليسم درميان باشد،
وﻯ جزو اين ﮔروه قرار بگيرد.
 .2اين بيت مﻰتواند بهخوبﻰ انديشههاﻯ اﮔزيستانسياليستﻰ حافﻆ را نشان دهد .حافﻆ نيز مانند كﻰيركگور
ـ پدر اﮔزيستانسياليسم ـ به ايمان بهعنوان مرحلهاﻯ باﻻتر از اخالﻕ و ﮔزارههاﻯ شرعﻰ مﻰنگرد.
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