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 رندي و نظربازي

 داريوشِ آشوري

 

از متفکر ارجمند، داریوش آشوری، که این متن بازبینی شده را در اختیار آرمان 
 )آرمان( داریم. قرارداد، سپاس فراوان

 

 خبـران  حيران  اند! در  نـظـربـازيِ  ما  بي

                          حافظ

است. در شعرِ حافظ نيز يکي از   رندي در ادبياتِ عرفانيِ فارسي يک مفهومِ نمادين و پرابهام

يکي از  هايِ زبانيِ او، هاست و همچنين، در ميدانِ بازي  ترين و پُربسامدترين مفهوم محوري

ِ تاريخيِ  نخست کوشيده ام ردّ عرفان و رندي در شعرِ حافظ ها. من در کتابِ  ترين دشوارفهم

پيدايشِ اين واژه و معنايِ اصليِ آن را در زبانِ فارسي پيدا کنم، و سپس با دنبال کردنِ 

ها در  دگرديسيِ معناييِ آن در فضايِ ادبيّاتِ عرفاني، جايگاهِ معناييِ آن را در پيکربنديِ مفهوم

خواهم  هد و رندي. اکنون در اين پژوهش ميويژه در روياروييِ دو مفهومِ ز شعرِ حافظ بيابم، به

بينيِ  يِ واژگاني، بارِ ديگر به معنايِ رندي و جهان از درِ يک رهيافتِ زباني، با تحليلِ يک خوشه

 رندانه نزديک شوم. 
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است که به تنهايي يا در « نظر»يِ  بسامدِ بسيار دارد، واژه ديوانِ حافظهايي که در  يکي از واژه

بار( در آن آمده  ۹۸ي و فعلي و صفتي نزديک به صد بار )در يک شمارش هايِ اسم ترکيب

هايِ ترکيبي، و بسترهايِ متنيِ  هايِ معنايي، شکل طيفِ رنگ  است. تحليلِ کاربردِ اين واژه در

بينيِ او باشد،  تواند راهبردي بنيادي به افقِ معنايي در ديوانِ او و جهان گوناگون، به گمانِ من، مي

گذارد. بدين معنا که، اگر تماميِ کاربردهايِ تَکي و ترکيبيِ اين  بر آن مي« رندي»نامِ که خود 

يِ واژگاني از يک ميدانِ معنايي در نظر بگيريم، بُردِ معناييِ ژرفِ  واژه را به عنوانِ يک خوشه

يِ  شود. نکته ها با يکديگر آشکار مي نگري در ارتباطِ درونيِ آن اين مجموعه از راهِ باريک

هايِ آن در دو  است و، ديگر، کاربرد« نظر»يِ  ه اساسي در اين بحث يکي بارِ معناييِ سرشارِ واژ

علمِ »و « نظر)ان( صاحب»و « اهلِ نظر»هايي مانندِ  يِ معناييِ ناهمسازنما، يکي، در ترکيب شاخه

 «.نظربازي»و « نظرباز»، و ديگر، در «نظر

 

يکي « نگريستن»و « نگاه»ايِ آن با  فارسي که معنايِ پايه اي ست از اصلِ عربي در واژه« نظر»

« نگاه»نسبت به « نظر»کند. امّا  يِ بينايي مي يِ معنايي بيانگرِ کاري ست که قوّه ست، يعني در پايه

ترِ اين واژه در زبانِ اصلي  يِ معناييِ گسترده تري دارد که از انبانه قلمروِ کاربرديِ گسترده

بيشتر به معنايِ خودکاريِ چشم است همچون « نگاه کردن»و « نگاه»ين که، آيد. يعني ا برمي

پذير اند، يعني از چيزها و  ها در کارکردِ خود به خودِ خويش کُنش ها. حس يکي از حس

برند. حافظه نيز به  مي  ها را به حافظه پذيرند و نقشِ اثرپذيرفتگي رويدادهايِ پيرامون  اثر مي

سپارد تا اُرگانيسم  يِ دريافت مي يِ آن دريافتِ حسّي را به قوّه يِ پيشينه «پرونده»يِ خود  نوبه

دريابد که رويارويِ چه گونه چيزي قرار دارد يا چه چيزي پيرامونِ وي روي داده است. کارکردِ 

کارِ  ِ بينايي،  سازـوـ ها، از جمله حسّ (، خود به خود، يا طبيعيِ حسpassiveپذيرانه ) کُنش

خود به خودِ اُرگانيسم با محيطِ زيست است. اين کارکردِ خود به خود و، به معنايي،  ارتباطِ

آيد. با در کار  شود که قصد يا نيّت در کار مي ، هنگامي به کارکردِ هشيارانه بدل مي«ناهشيارانه»

شود. در  بدل مي« نظر کردن»و « نظر»به « نگاه کردن»و « نگاه»آمدنِ آگاهي و اراده است که 

نيست « نگاه کردن»و « نگاه»بسا در  روشني هست که چه  خواستِ هشيارانه به« نظر کردن»و « نظر»

هايِ  ويژه شعرِ عارفانه، ترکيب تر هست. به همين دليل،  در شعرِ کالسيکِ فارسي، به يا بسيار کم

« نگاه»با  ها را، با آن گستردگي، داريم که مانندِ آن« نظر»اسمي و فعلي و صفتيِ فراواني با 

شود: نظر داشتن، در نظر داشتن،  فراوان ديده مي ديوانِ حافظنداريم.  اين گونه ترکيب ها در 

نظر انداختن، از نظر انداختن، از نظر راندن، در نظر بودن، در نظر آمدن؛ و نيز اهلِ نظر، 
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نظر، و  ندنظر، کوتهنظر، بلـ  يِ نظر، آلوده نظر)ان(، علمِ نظر، نظرِ رحمت، نظرِ سعد، شيوه صاحب

 ها. جز آن

 

به چيزي يا به کسي تعريف کرد. يعني، نگاهي « نگاهِ هشيارانه»يا « نگاهِ معنادار»توان  را مي« نظر»

هايِ معناييِ باالتر و  در ساحت« نظر»که در آن قصد يا نيّت در کار است. به همين دليل، 

عقلي  و   هايِ بااليِ ادراکِ عاطفي تشود، و در ساح پديدار مي« نگاه»تري نسبت به  پيچيده

معنايِ باريک نگريستن، به قصد نگريستن، معنادار نگريستن، و همچنين نگريستن از ديدِ حسِ 

نه »گويد:  گذارنده. چنان که مولوي مي کننده و ارزش گيرد؛ يعني، نگاهِ ارزيابي باطني به خود مي
در برخوردِ زبانِ « نظر»يِ  رسد که واژه ر ميبه نظ« ، نه هر بحري گهر دارد.هر چشمي نظر دارد

يِ ارسطو، از مفهومِ  مابعدالطبيعهويژه با  هايِ يوناني در صدرِ تاريخِ اسالمي، به عربي با متن

(، theory)برابر با «  نظريّه»( و theoretical)برابر با  « نظري»يِ يوناني بارور شده است. «تئوريا»

يِ معنايِ نگاهِ  يِ گسترده در فارسيِ مدرن دامنه« پردازي نظريّه»و « دازپر نظريّه»هايِ  و نيز ترکيب

، و ارتباطِ سرراستِ آن را با «نظر»يِ  معنادار و هشيارانه و نيز نگاهِ دروني و تفسيرگرانه را در واژه

رساند. اين دو بيت از حافظ نيز شاهدي ست برايِ بارِ معناييِ  روشني مي يِ فلسفي، به انديشه

 «: نگاه»نسبت به « نظر»تر  رفژ

 دل از پيِ نظر آيد به سويِ روزنِ چشم          خيالِ رويِ تو چون بگذرد به گلشنِ چشم 

* 

 که  خاکِ  ميکده  کحلِ  بصر  تواني کرد        ِ  جامِ  جم  آن  گه  نظر  تواني کرد به  سرّ

 

ديدارِ باطني گره خورده است. زيرا عارفان در قلمروِ کاربردِ عرفانيِ آن با رؤيا و رؤيت و « نظر»

يِ بود و نبودِ او. و در  يا معشوقِ ازليِ خويش اند، نه بحثِ عقلي و نظري در باره« ديدارِ يار»اهلِ 

 يِ همين معنا ست: ها از حافظ رساننده کنند. اين بيت رؤيا با او ديدار مي

 زدم مهتاب مي وز دور بوسه بر رخِ  نمود رويِ نگار در نظرم جلوه مي

 
 در نظر نقشِ رخِ خوبِ تو تصوير کنم  ام باشد آن زمان کارزويِ ديدنِ جان

 

در « نظربازي»و « نظري صاحب»يِ  کاوِ ما در اين جُستار پيرامونِ رابطه و امّا، کندـوـ

آوردِ  از ساحتِ معناييِ روي« نظربازي»شناسيِ عرفانِ شاعرانه است. آشکار است که  معرفت
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ست به کسي يا به چيزي بر اثرِ هوسمندي يا کشش به زيبايي. به عبارتِ ديگر، بارِ  يحسّان

، در اصل، از ساحتِ معناييِ «نظري صاحب»پرستانه دارد. حال آن که،  پرستانه و جمال معناييِ کام

آوردِ آن دانشِ نظريِ کلّي ست، خواه فلسفي خواه عرفاني. از  آوردِ عقلي ست که دست روي

ِ  يِ فلسفي و عرفاني، اين دو مفهوم از دو ساحتِ معناييِ يکسره ناهمساز يا ضدّ زاهدانهديدِ 

يکديگر اند. بدين معنا که سرکوب يا پس زدنِ يکي برايِ نمود و رشدِ ديگري ضروري ست. به 

، يا حسّ و عاطفه، به معرفتِ عقليِ ناب، که «نفس»عبارتِ ديگر، از آن ديدگاه، بدونِ سرکوبِ 

توان رسيد. زيرا اهلِ مابعدالطبيعه کمالِ عقلي را غايتِ آفرينشي و  لِ هستيِ انساني ست، نميکما

عالم دانسته اند. در نتيجه، پرسش اين است که اين دو گروهِ معناييِ  اينحکمتِ وجودِ انسان در 

در نگرشِ  در ارتباط با يکديگر،« نظر»يِ  ِ يکديگر و، در همان حال، از راهِ واژه ظاهر ضدّ به

 آيند و سازگار مي شوند؟  جا گرد مي عرفاني چه گونه، يا با چه منطقي، با هم يک ـ  شاعرانه

 

، در «بازيـ »و « بازـ »هايِ  در ترکيب با پَسَوندگونه« نظر»يِ  يِ باريک آن است که واژه نکته

را « نظر»شين. اين افقِ تازه اي يافته است در خالفِ جهتِ افقِ پي ادبيّاتِ عرفاني، افقِ معناييِ تازه

کشاند.  مي بازياز ساحتِ جديّت و سنگينيِ عالمِ نظرورزي و عقالنيّتِ ناب به ساحتِ عالمِ 

باز، قمارباز،  باز، بچه هايِ خود )مانندِ زن در بسياري از ترکيب« بازيـ »و « بازـ »هايِ  پسوندگونه

، «نظرباز»روي از خواهشِ نفساني دارد.  و پيبازي  باز( معنايِ هوسمنديِ و هوس کبوترباز، کتاب

يا در نظر دارد کند و به زيبارويان  مي« چراني چشم»ست که از سرِ هوس  اي، کسي در معنايِ پايه

پيِ لذّتِ نظربازي ست. اين مفهوم در دستگاهِ مفهوميِ دوپهلويِ ادبياتِ عرفانيِ رندانه، در رابطه 

يِ جهان، جايگاهي دارد  در آيينه« جمالِ حق»يِ  مشاهدهيِ آن و  پرستانه با نگرشِ زيبايي

يِ عرفاني آن است که اين معنا و رابطه در  يِ چشمگير در وارسيِ ادبياتِ شاعرانه درنگيدني. نکته

                                                 

هاي من است. اين دو را در اصل براي دو مفهومِ  ، مشتقّ از حسّ، از برساخته«حسّانيت«، و نيز «حسّاني»ي  واژه  

sinnlich (Eng., sensual)  وSinnlichkeit (Eng., sensuality) ها غروبِ بتي کتابِ  در ترجمه 
« حس»هاي آلماني و انگليسي از  زبان به کار برده ام. اين دو واژه که در  از نيچه (۵۶)نکـ : زيرنويسِ ص 

(Sinn/sense)   همچنان که( مشتق شده اندsensuel بنا به سنّتِ انديشه ،)ي مسيحي، معناي  در زبانِ فرانسه
، نيز دارند. فرهنگِ رهبانيّتِ مسيحي وجودِ حسّ وجسمانيّت و «سکسي»شهواني و نفساني، و به زبانِ امروز 

ها از راهِ زهد و  شمارد و با سرکوبِ آن داند و خوار مي ي گرايش به گناه مي ن سرچشمههاي غريزي را در انسا ميل
است. فرهنگِ زهدِ صوفيانه در عالمِ اسالمي نيز چنين برداشتي از حسّ و « روح»رياضت در طلبِ رستگاري 

رفته از آن دو صفت و اسم در گ در اين مقاله به همين معناي وام« حسّاني»ي  جسمانيّت و غريزه در انسان دارد. واژه
هاي اروپايي به کار رفته است، يعني، حسّاني هم به معناي حسّي، هم جسماني و شهواني و نفساني، در معناي  زبان

 شان. زاهدانه
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شود. به هر حال، اين  بيش از هر شاعرِ عارفِ ديگرِ پيش از او مشاهده مي ديوانِ حافظ

يِ آن در زبانِ فارسي از دلِ حکمتِ عارفانه در سير به  دوسويهيِ واژگاني و ميدانِ معناييِ  خوشه

و « نظر»روشني وجهِ عرفانيِ  سويِ پرورشِ نگرشِ رندانه سر بر آورده است. اين بيتِ حافظ به

 کند: را بيان مي« نظري صاحب»

 نظر شوي ديگر شکي نماند که صاحب  ات منظرِ نظر وجهِ خدا اگر شودـ

تنها يک بار « نظرباز»هايِ شاعرانِ صوفي يا عارفِ پيش از حافظ،  ديوان جو در وــ  در يک جست

اش بزني بازنيايد زِ نظر / هر که چون مردُمکِ ديده نظرباز  گر به تيغ)»در ديوانِ خواجو ديده شد 

بايد که از ناوک نظر بر هم  نمي)»اي  بار در ديوانِ اوحديِ مراغه نيز تنها يک « نظربازي«(. »آمد

هايِ شاعرانِ عارفِ  اين دو واژه در ديوان«(. ات با رويِ او باشد تمنّايِ نظربازي  هرگز / گرـنهي 

ويژه در موردِ  ، که، به1ديگر همچون سنايي و عطار و مولوي و عراقي و سعدي نيامده است

ها و  در ديوان« نظر صاحب»و « اهلِ نظر»هايِ   يِ شگفتي باشد. واژه تواند مايه سعدي، مي

اي، و عبيدِ  هايِ شاعرانِ پيش از حافظ همچون عطار، مولوي، سعدي، اوحديِ مراغه ثنويم

ها  در آن« نظربازي»يِ سرراستي با مفهومِ  زاکاني آمده است، امّا، جز در ديوانِ سعدي، رابطه

توان  عارفانه مي« نظربازيِ»را با « نظر)ان( صاحب»و « اهلِ نظر»يِ  شود. نزدِ سعدي رابطه ديده نمي

 يِ نظربازي را به کار برده باشد:  آن که واژه ديد، بي 

 از چنين روي در به روي فراز   نظر بُـَود که کند  آن نه صاحب

* 

 ]کسي[ که خاطر پيشِ منظوري ندارد       نظر نيست  ميانِ عارفان صاحب

* 

 نظر! باز ايم و صاحب که ما پاک      پسر گروهي  نشينند  با  خوش

 ديوانِ خواجويِ حافظ بيش از همه وامدارِ خواجو ست. در  يِ عرفانِ رندانه«مغانه»امّا زبانِ 

يِ سرراست با  نظر، و نظربازي در رابطه هايِ اهلِ نظر، صاحب ها و مفهوم برايِ نخستين بار واژه

 شوند:  يکديگر ديده مي

 نگردد نظر بصاح، نظر نبازدوان کو    درون نگردد  هر کو قدح ننوشد صافي

                                                 
ي  هاي همه انجام داده ام که ديوان« ۲دُرج ( »interactiveافزارِ ميانکُنشي ) جو را به ياري نرم وــ  اين جست -۱

 عران را در بر دارد.اين شا
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* 

 رويِ بتان قبله است و کيشِ مغان دين   منکر خواجو  مشو، که  اهلِ  نظر  را 

* 

 ات ميرد نظر آن باشد کاندر نظرـ صاحب   ات افتد قدم آن باشد  کاندر قدم ثابت

و  بار(، نظرباز ۵نظر ) بار(، صاحب ۹هايِ اهلِ نظر ) ترِ واژه ، کاربردِ فراوانديوانِ حافظامّا، در 

يِ واژگاني و معناييِ  ها با يکديگر و يک شبکه يِ ظريفِ آن بار( و رابطه ۵نظربازي )هر يک 

يِ پرورشِ بيشتر و به کمال رسيدنِ  يِ آن، نشانه حسّاني در متنِ عرفانِ رندانه و زبانِ نمادينِ مغانه

با حافظ و در ديوانِ « ينظرباز»و « نظرباز»هايِ  نگرش و زبانِ عرفانِ رندانه نزدِ حافظ است. واژه

يِ  هايِ وابسته  و واژه« کام»و « هوس»هايي مانندِ  ، و نيز با واژه«نظر»يِ  اوست که در رابطه با واژه

نظربازيِ رندانه، که  1يِ رندانه يافته است. ها، جايگاهِ استواري در حکمتِ شاعرانه معناييِ آن

دوستان »گويد،  شده است که مي ه ميگمان يک عيبِ اخالقي شمرد کرده است، بي حافظ مي

که من او را زِ »آورد:  يِ آن را نيز  مي امّا به دنبالِ آن توجيهِ عارفانه« عيبِ نظربازيِ حافظ مکنيد!

کند که  به هر حال، حافظ با سربلندي و جسارت از نظربازيِ خود ياد مي« بينم. محبّانِ خدا مي

 عنان با مشربِ رندي ست. هم

 وان کس که چو ما نيست در اين شهر کدام است؟         رند ايم و نظربازسرگشته و خواره و  مي

 تا  بداني که  به  چندين هنر آراسته ام گويم فاش و  مي  رند و  نظرباز امعاشق  و 

 
 بس طورِ عجب الزمِ ايّامِ شباب است! رند است و نظربازحافظ چه شد ار عاشق و 

نظر  داند، هم صاحب يِ برينِ آن مي کند و خود را نمونه رند، چنان که حافظ او را وصف مي

يِ بسيار ظريفي ست در اين  نظري و نظربازي نکته يِ ميانِ صاحب است و هم نظرباز. رابطه

نظري، چنان که گفتيم، به معنايِ  نظر، و صاحب در اهلِ نظر، صاحب« نظر»حکمتِ شاعرانه. 

يِ آن، در سنّتِ معرفتِ فلسفي، و نيز  از رأي و بينشِ حکيمانه است به معنايِ ديرينه برخورداري

)به چيزي يا به کسي( بارِ معناييِ « نظر داشتن»و « نظربازي»و « نظرباز»هايِ  عرفاني. امّا در ترکيب

ايي در اين دو ساحتِ معن نظريِ  هايِ ظريفي که حافظ با واژه هوسمندي و خواهش دارد. بازي

                                                 
هايي که در گفتمانِ صوفيانه تا روزگار حافظ پيش آمده  ها و گسست درنگ در اين نکته از نظرِ فهمِ دگرديسي -۱

عرفان و رندي در در داريوش آشوري، « از شعرِ صوفيانه به شعرِ رندانه»نيز اهميّت دارد. در اين مورد، نکـ : 
 ، نشرِ مرکز، تهران.شعرِ حافظ
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علمِ »بودن و « اهلِ نظر»يِ ضّدِ زهدِ او. از اين ديدگاه،  کند، بازتابي ست از ديدگاهِ رندانه مي

داشتن به معنايِ رسيدن به دانايي از راهِ زهدورزي نيست. يعني، آن گونه زهدي که « نظر

طلبِ  دانند. به عبارتِ ديگر، ضروري مي« معرفت»فيلسوفان و حکمايِ االهي برايِ رسيدن به 

شناسي و حکمتِ زيستِ رندانه  عکس، از ديدگاهِ معرفت به چيزي. به نظر داشتنبي « علمِ نظر»

 توان شد. بي نظربازي اهلِ نظر نمييِ اهلِ نظر بودن يا شدن است. کوتاه سخن:  نظربازي الزمه
 

پيوندد،  يِ واژگاني به هم مي آنچه اين دو ساحتِ معناييِ عقالني و حسّاني را در اين دو شاخه

يِ زيريني ست که حکمتِ رندانه ميانِ حسّ و عاطفه، از سويي، و شناختِ عقلي يا شناختِ  رابطه

يک در کار يک بي آن  بيند. از اين ديدگاه، اين  کلّيِ نظري يا بينشِ عارفانه، از سويِ ديگر، مي

توان شد. به عبارتِ ديگر،  نمي« نظر صاحب»اهلِ شناخت و « نظربازي»تواند بود. يعني، بدونِ  نمي

مطلق، بي هيچ خواهش و نظريِ  بيآوردن به چيزها با  زهدِ علمي يا زهدِ نظري، يعني روي

دالنه يا  ادهاي ست س شان بودن، داعيه يِ نهانيِ عاطفي، و خواهانِ شناختِ هوسمندي يا انگيزه

 رياکارانه.

 

 متافیزیِک شناخت

ترين اصلِ  اي توان گفت که، پايه اگر بخواهيم مسأله را به زبانِ فلسفي بيان کنيم، اين گونه مي

يِ فلسفيِ سنّتِ افالطوني و نوافالطوني دوگانگيِ عالمِ حسّاني و عالمِ  شناخت در مابعدالطبيعه

است. در عالمِ نظرِ متافيزيکي، از روزگارِ افالطون به « قولعالمِ مع»و « عالمِ محسوس»عقالني يا 

اين سو، همواره کوشيده اند حسّ و عاطفه را خوار دارند و سرکوب کنند تا عقل يا روح را، که 

آن برهانند، و از راهِ اين آزادي آن را به عالمِ شناختِ گوهرِ « دامِ»در آن است، از « گوهرِ دانايي»

د. يعني، به عالمِ روحاني يا عقالنيِ ناب، به عالمِ مثال؛ به عالمي که، به گمانِ نابِ چيزها بکشانن

هايِ حسّ و عاطفه  بازي ها و هوس به سنگيني و تاريکيِ مادّه و بازيگوشي آلودگيايشان، از 

چنان که فيلسوفانِ اهلِ مابعدالطبيعه و  --. در آن عالم"عالمِ حقيقت"آزاد است؛ خالصه، به 

ميانِ روح يا عقلِ ناب و اشياءِ مثالي يا گوهرين هيچ عاملِ مزاحمي  --گفته اند« االهي حکمايِ»

سان، شناختِ  ميانجي فراهم است. بدين از جنسِ مادّه و حسّ در ميان نيست، و معرفتِ ناب بي

نايِ يِ يوناني، به مع ، واژه aisthetikosايِ کلمه، از  حسّاني يا شناختِ استتيک )به معنايِ ريشه

افتد و شناختي  کار دارد، از اعتبار مي يا دريافته به حسّ(، که با عالمِ اشياءِ جزئي سرـوـ« حسياب»
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ايستد. اين شناخت،  به نامِ علمِ  که با زهد از عالمِ مادّه و حسّ فراچنگ آمده، رويارويِ آن مي

کند.  اش، ردّ مي «سانيّتنف»ها يا  «آلودگي هوس»مطلق، شناختِ نسبي و ديدگاهيِ حسّاني را، با 

پس از او، از جمله صوفيانِ اهلِ عرفانِ نظري، بنياد را بر اين « حکمايِ االهيِ»يِ  افالطون و همه

شناسيِ  ِ شناختِ حسّاني و شناختِ عقالني يا روحاني گذاشته اند. امّا در معرفت دوگانگي و تضادّ

تنيده نمايان ـ  هم يکديگر بلکه درـ عکس، اين دو ساحتِ شناخت نه در تضاد با رندانه، به

ترين ساحتِ معرفتِ نابِ  شناسانه )استتيک( با عالي شوند. بدين معنا که ساحتِ حسّانيِ زيبايي مي

عقلي درآميخته و ضروريِ يکديگر اند. به عبارتِ ديگر، گرايش به فهمِ ناب و علمِ مطلق نيز، از 

آنان نيز، با «. حقيقت»لذّتِ فهم و شناخت يا کشفِ  اهلِ نظر است در پيِ« نظربازيِ»اين ديدگاه، 

به همين جهان و  --کنند اش مي پنهان« عقلِ ناب»که از چشمِ  --«نفساني»هوس و خواهشي 

يِ  و انگيزه و کششِ آن است که در باره نظر داشتنو از راهِ اين  نظر دارندجهاني  چيزهايِ اين

راستي،  هوس، به لذّت، بي کنند. آنان با گمانِ امکانِ شناختِ ناب، شناختِ بي مي نظرورزيها  آن

يِ فريبِ نگاهِ زاهدانه،  جهاني دوگانه بر پايه« شناخت»يِ  دهند. زيرا با اين نظريّه خود را فريب مي

 کنند. انگار، بر پا مي يا نگاهِ دوگانه

  

توان از  انگاريِ اخالقي بر خود دارند، مي گِ زشتکه ان« خواهشِ نفساني»و « هوس»امّا، به جايِ 

کارِ دستگاهِ حياتي ست. عقل به  (، که موتورِ کردـوـlibidoشورِ زندگي سخن گفت، از ليبيدو )

آيد. عقل در  يِ جنبشِ آن از حسّ و عاطفه برمي خوديِ خود از انرژيِ حياتي تهي ست و مايه

يِ شورِ زندگي و  يِ نيچه،  چيزي جز افزار و بازيچه گفتهترين ساحتِ خود، به  اي ترين و پايه خام

هايِ آن نيست، و،  هايِ آن و فراهم کردنِ ابزارهايِ برآوردنِ خواهش جز در خدمتِ گرايش

يافته و به  عقلِ پااليش  اش. کردنِ ارزشِ اخالقي برايِ آن يا توجيهِ نظري پا  وــ  سرانجام، دست

سيده نيز همچنان انرژيِ حياتيِ خود را از انگيختار ر« نظري صاحب»و « نظر»مقامِ 

(impulseهايِ پايه) است.  عقلِ موجودِ زندهگيرد،  زيرا که  ايِ حيات، از حسّ و عاطفه، مي

هايِ نفساني و  يِ خواهش بينيِ عقلِ بنده امّا، اين عقلي ست صاحبِ معرفت، که از ساحتِ کوته

تواند زندگي و  راتر رفته و به ساحتي از انديشه برآمده که مييِ دَم، به معنايِ پستِ کلمه، ف بنده

يِ اوست. در حقيقت،  در جهان و زمانه  هستي را از افقي باالتر بنگرد، که افقِ برينِ امکانِ انديشه

آورده به معرفتِ  يافته است، روي يافته همانا نظامِ حسّي و عاطفيِ پرورش و پااليش عقلِ پااليش

انديشد. با  مي خودرواتر، که در مقامِ فيلسوف يا عارف به خود و جهانِ  جهانتر و  هرچه ناب
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به  آورنده روييِ او، و  ست، يعني وابسته به حسّ و عاطفه« خودي»همه، شناختِ او همچنان  اين
 خود.« جهانِ زيست».، يا به عبارتِ رساتر، به جهانِ خود

 

آيد؟ چرا به اين  ست و از کجا مي (  چيintentionalityآورندگي ) امّا، نيرويِ رانشيِ روي

شيدايي به چيزي  اي، تاريخي، فرهنگي با شورـوـ آوري و به آن نه؟ اين که کسي، زمانه روي مي

انديشد، برايِ مثال، به خدا، به هستي، به عقل، به علم، به دين، به جنگيدن، به هنر، و هر چيزِ  مي

شيداييِ کمتر يا از  رهنگِ ديگر به همان چيزها با شورـوـديگر، و کسِ ديگر و زمانه و تاريخ و ف

انديشد، از آن است که شورِ زندگي در اين کس يا  انديشد يا هرگز نمي افقي يکسره ديگر مي

هايِ پنهانيِ خود،  آن کس، در اين زمانه و تاريخ و فرهنگ يا در آن ديگري، به انگيزشِ رانه

دار برايِ هر  بخش يا کشش دارد. به عبارتِ ديگر، امرِ لذت آوردهايِِ گوناگون يا ناهمگوني روي

ترين  ترين و عقالني يک چيز و چيزهايِ ديگري ست. امّا واقعيّت آن است که در پسِ روحاني

ها و  آورندگي همانا شورِ زندگي ست، يا به زبانِ اخالقِ زاهدانه، هوس نماها نيز موتورِ روي

 هايِ بسيار. ها و مرتبه دي در شکلهايِ نفساني، امّا با نمو خواهش

  

روحِ »هايِ گوناگونِ فهم و شناخت از فضايِ فرهنگي و  آورتدگي به افق نيرويِ رانشيِ روي

کشد. در  گيرد. اين نيرو ست که انرژيِ حياتي را به اين سو يا به آن سو مي سرچشمه مي« زمانه

، برايِ کسي يا فرهنگي يا «حقيقت»آورندگي به دانش و دانايي، يا به  نتيجه، يک افقِ روي

باشد، يعني « حقيقت»از  گرداني رويتواند افقِ  آورندگيِ ديگر مي اي،  از ديدگاهِ افقِ روي زمانه

، مقصودِ «اُستُنِ اين عالم اي جان غفلت است»گويد،  افقِ جهل و غفلت. هنگامي که مولوي مي

از عالمِ « اين عالم»از اين ديدگاه، آدميان در همين عالمِ مادّي و حسّاني ست. « اين عالم»او از 

هايِ حيواني، در جهتِ  شان، با انگيزشِ غريزه آورندگي حقيقت دور و غافل اند، زيرا افقِ روي

اند.  گردان رويچيزهايِ مادّي و حسّاني و نفساني ست، و، به همين علّت، از افقِ نظر به حقيقت 

يِ جهل و غفلت در  خبر اند. سرچشمه ، امّا از آن بيور اند در نتيجه، در جهل و غفلت غوطه

آورندگي به عالمِ حسّاني ست.  شان است که روي آورندگي کارِ لذّت در عالمِ روي وـ ايشان سازـ

حسّي، به عالمِ  آورندگي به عالمِ وراـ خبر اند، يعني روي آورندگيِ ديگر بي آنان از لذّتِ روي

چشم « حيواني»بايد زهد ورزيد و از آن لذّتِ  تِ عاليِ روحاني ميروحاني. برايِ دريافتِ اين لذّ
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پرداز و اندرزگويِ صوفيانه آکنده از اين  مولوي و ديگر دفترهايِ نظريّه مثنويِ پوشيد. تماميِ

 نگرشِ زاهدانه به هستي بر بنيادِ باور به متافيزيکِ عالمِ روحاني ست.

 

ِ اين.  دهد، افقِ نگرشِ ديگري دارد، خالف به خود مي« رندي» اي که نامِ عارفانهـ  امّا بينشِ شاعرانه

داند، از  از حقيقت مي خبر بيرا   جوييِ زاهدانه حکمتِ نظريِ رندانه اهلِ مابعدالطبيعه و معرفت

در برترين « مطلق»کنند و يک پاره را در مقامِ  آن جهت که هستي و شناخت را دوپاره مي

« حيران اند. خبران بيدر نظربازيِ ما »کنند:  ديگر را پست و ناچيز مي يِ نشانند و پاره جايگاه مي

خبران اين جا آنان اند که به معنايِ ژرفِ شناخت و وجهِ بنياديِ حسّاني )استتيکيِ( آن راه  بي 

شناسانه به هستي و به شناخت، به خالفِ  از آن با خبر اند. رهيافتِ زيبايي« نظربازان»نبرده اند، که 

فتِ روحاني، هرگز عالمِ مادّه و حسّ را، از ديدگاهِ اخالقي، از ديدگاهِ باور به عالمِ روحاني رهيا

دارد يا واقعيّتِ حسيِ جزئي را به نامِ عالمِ حقايقِ کلّيِ تجريدي انکار  يا عقالنيِ ناب، خوار نمي

سويِ ديگر، کند، بلکه آن را امکانِ ذاتيِ هست شدن و زيستن، از سويي، و شناخت، از  نمي

داند. به عبارتِ ديگر، بي اين عالمِ مادّيِ حسّاني وجودِ زندگاني امکان ندارد، و بي زندگاني  مي

 عالمِ عقالني و روحاني.

 

 گذاِر رندانه از متافیزیِک شناخت

در شعرِ حافظ، در شکلِ نابِ نظريِ آن، به زبانِ « نظربازي»و « نظري صاحب»يِ  بيانِ نظريِ رابطه

فلسفي، چنان چيزي تواند بود که گفتيم. ديدگاهِ حافظانه، در پرتوِ وحدتِ وجودِ عرفاني، گذار 

ين ديدگاهي انگار است. امّا، برايِ رسيدن به چن يِ دوگانه يِ متافيزيکي يا انديشه از انديشه

شد. اين  يِ متافيزيک و االهيّاتِ وابسته به آن ويران مي بايست بنايِ دو هزار و چند صد ساله مي

امانِ ذهنِ مدرن در دورانِ اخير  يِ بي يِ سنجشگرانه و تحليلگرانه آوردِ انديشه ويرانگري دست

فيِ ناب به گذر از توانسته است از يک ديدگاهِ استداللي و فلس وجه نمي هيچ است. حافظ به

متافيزيک برسد، زيرا امکانات و ابزارهايِ نظريِ آن برايِ يک شاعرِ قرونِ وسطايي فراهم نبوده 

چنان که در  --يِ هبوط در فرهنگِ صوفيانه يِ اسطوره است. امّا او از راهِ سنّتِ تأويلِ شاعرانه

ي، به گمانِ من، به اين گذر با اجمالِ نظر --بازگفته ام عرفان و رندي در شعرِ حافظکتابِ 

هايِ شاعرانه، با بازگشتِ دايمي به  ها و استعاره از متافيزيک رسيده و آن را به زبانِ اشاره
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گرترين شاعرِ سنّتِ ادبياتِ صوفيانه و  کند. حافظ انديشه يِ آفرينش و تأويلِ آن، بيان مي اسطوره

 به تماميّت رسيده است.   يِ ما در ساحتِ رندي ست و حکمتِ رندي با او عارفانه

 

اين حکمتِ رندانه، هم بنا به طبيعتِ خود و هم بنا به مصلحت روزگار، ناگزير خود را در 

ها و  هايِ شاعرانه با بازيگوشي هايِ زبانِ نمادينِ شعرِ صوفيانه و استعاره ها و ايهام پوششِ ابهام

ره باز شدنِ چشم و بينا و دانا شدن، يا کند. در اين اسطو هايِ زبانيِ حافظانه بيان مي هنرنمايي

يِ ممنوع،  پديد  شناختِ نيک و بد و زشت و زيبا، با دست زدن به گناهِ ازلي، بر اثرِ خوردنِ ميوه

، گناهِ ازلي نه يک لغزش و گناهِ کبيره بر اثرِ سرپيچي از  يِ صوفيانه آيد. در تأويلِ شاعرانه مي

ک مأموريّتِ وجودي ست. از ديدگاهِ اين تأويل، حقيقتِ فرمانِ االهي، بلکه آمادگي برايِ ي

به عالمِ « عالمِ باال»از « دلِ دانا»اي ست با  موجودِ يگانه سفرِباطنيِ داستانِ گناهِ ازلي و هبوط 

االسماء از دهانِ  و آموختنِ علم« ساقي»خاکي. اين موجود، در ازل، با چشيدنِ ميِ حيات از لبِ 

يِ  در جمالِ حوّا و نردِ عشق باختن با او به مرتبه« جمالِ حق»نِ ، و مشاهده کرد«دوست»

رسد. در نتيجه، جايگاهِ او ديگر عالمِ فرشتگي و فرشتگان نيست. به همين  مي« نظري صاحب»

گناهي ست، و از عالمِ روحانيِ آسماني به سويِ  بُرد، که عالمِ ناداني و بي دليل، از آن عالم مي

« نظربازي»کارانِ دانا؛ به عالمي که ميدانِ  بندد؛ به سويِ عالمِ گناه مي عالمِ خاکي رختِ سفر

آيد، زيرا عالمِ خاکي، از  در کار و به کار مي« علمِ نظر»ست که « نظربازي»ست. در اين ميدانِ 

 گاهِ جمالِ حقّ است. اين ديدگاهِ عارفانه، تجلّي

 کند: نظري بازي مي ر داشتن، و بيدر بيتِ زير حافظ با هنرمندي ميانِ معنايِ نظر، نظ 

 نکرد نظر بييِ ما  کاري که کرد ديده هرکس که ديد رويِ تو، بوسيد چشمِ من

بسته بودن.  نکردن، يعني از سرِ خواهشي، هوسي، منظوري کردن و به آن دل« نظر بي»کاري را 

اشت تا اهلِ نظر و د« چشمِ بصيرت»نيز بايد « نظر داشتن»نبودن، يعني به چيزي « نظر بي»برايِ 

گوياترين برداشت در اين « دلِ دانا»است. تعبيرِ  نظرباز نظر شد. چنين موجودي ناگزير صاحب

، از سويي، و «بستگي دل»شناسيِ رندانه است. بدين معنا که عنصرِ حسّ و عاطفه، يعني  معرفت

يِ «اُبژه»داشتن به دانشِ نظري و عقلي، از سويِ ديگر، با هم اند و در هم آميخته. يعني کشش 

شناخت و انگيزه و کششي نهاني و رازآميز برايِ شناساييِ آن داشتن، ضروريِ شناخت است. اين 

گيرد که به نامِ شناختِ  اي قرار مي شناسي شناسي، از اين نظر، درست در برابرِ آن معرفت معرفت

، عنصرِ حسّ و عاطفه، «دل»خواهد عنصرِ  ، مي«هوس هواـوـ»عقليِ ناب، يعني بري از هرگونه 
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يِ عرفاني در پيِِ  عنصرِ خواست را از ميان بردارد. اين آن سودايي ست که هم معرفتِ زاهدانه

( آن نيز، objectivismباوريِ ) آن است و هم متافيزيکِ فلسفي. شناختِ علميِ مدرن و عينيّت

در « هوس هواـوـ»شتنِ هرگونه توان گفت، بر همين بنياد قرار دارد. اين شناخت با از ميان بردا مي

اي قرار گيرد تا آن را  وار در برابرِ هر اُبژه خواهد آيينه يِ ناب، مي يِ شناسنده خود، در مقامِ سوژه

کاست، چنان که هست، در خود بازتاباند و بشناسد. امّا، سنجشگريِ اين گونه  وــ  کم بي

شناسيِ اجتماعيِ اهلِ علم،  سيِ دانش، روانشنا طلبيِ ناب، در قرنِ بيستم، از راهِ جامعه معرفت

يِ آزاد از هر  يِ علم، و تفسيرشناسي يا علمِ هرمنوتيک، نشان داده است که طلبِ سوژه فلسفه

آورد  ، به معنايِ روي«عطف»ايِ کلمه، از  نسبت و وابستگيِ طبيعي، از هر عاطفه )به معنايِ ريشه

[intention از هر ،) ]«اي که جز شناختِ نابِ مطلق  کن است؛ يعني سوژه، نامم«هوس هواـوـ

، در جهانِ انساني نه تنها از راهِ «هوس هواـوـ»و « طبيعت»هوايي در سر نداشته باشد. زيرا 

يِ اجتماعي، از راهِ  فيزيولوژي، که از راهِ بسترِ پرورشيِ انسان در تاريخ و فرهنگ و طبقه

، از راهِ  سازِ آن گونه فهم و داوري اند و زمينههايي که ضروريِ هر فهم ها و پيش داوري پيش

هايِ آن  ها و ارزش يِ شناختِ علمي و ضرورت داده هايِ پيش ها(يي که مدل ها )پارادايم واره مثال

يِ هرگونه آگاهي و شناخت ايستاده اند و به آن جهت و معنا و  اند، پيشاپيش در زيرکار و زمينه

 دهند. شکل و سامان مي

 

بايد همچون عناصرِ مزاحمِ شناختِ ناب  ها را نمي ديدگاهِ برگذشته از متافيزيکِ شناخت، ايناز 

هايِ  زمينه ( يا پيشelementsها ) ها سازمايه يِ آن دانست، بلکه اين و آالينده  تار کننده وــ  و تيره

آورندگيِ آن  گيرد و افقِ روي ضروريِ امکانِ شناخت اند. طلبِ شناخت بر اين بنياد شکل مي

بستگي، و شناختِ نابِ  يِ آزاد از هر گونه وابستگي و دل پذيرد. به عبارتِ ديگر، سوژه جهت مي

يِ باطلي ست. البته،  ، هر گونه خيال و آرزو، خيالِ زاهدانه«هوس هواـوـ»نيالوده به هرگونه 

اخالقي فهميد. بلکه  بايد به معنايِ اخالقي گرفت و با داوريِ را در اين متن نمي« هوس هواـوـ»

را نيز اين « طبيعت»آوردِ عاطفي بر بنيادِ خواهش و کششِ طبيعي گرفت.  مي بايد به معنايِ روي

بايد شاملِ تاريخ و فرهنگ و جامعه و روحِ زمانه دانست، يعني هرآنچه پيشاپيش، خود به  جا مي

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

 گيرد. مي
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است( « روح»ترِ آن همان  يِ شناسنده را )که نامِ ديرينه«سوژه»خواهد  طلبيِ عقليِ ناب مي معرفت

)تعبيري که حافظ « دلِ دانا»هوسِ آن آزاد کند تا به شناختِ ناب برسد. امّا،  ـوـ و هوا« دل»ِ  از شّرِ

شناسيِ امروزي، به  درونِ خود، يا به زبانِ روانبرد( به موتورِ رانشگرِ  چند بار به کار مي

ها  را با زبان و منطقِ وحدتِ  البتّه حافظ اين نکته  خود آگاه است.« ناخودآگاهِ»انگيختارهايِ 

« ام داشته اند. صفت در پسِ آينه طوطي»گويد،  فهمد. مي وجودِ خدامدارِ قرونِ وسطايي مي

و « ظلمتِ مادّي»گيختارهايِ طبيعي را از آنِ عالمِ يِ روحاني يا عقالني ان نگرشِ زاهدانه

آن که هرگز به  بينيِ رندانه، بي  پاگيرِ عقل يا روح. امّا، جهان ـوـ داند و دست مي« شهوانيّتِ کور»

بينيِ زاهدانه، از  مرزِ فهمِ فلسفي و علميِ مسائل به معنايِ مدرن رسيده باشد، در درگيري با جهان

اي از انسان و خدا و طبيعت و  يِ آفرينش راه به عالمِ شناختِ تازه يِ اسطوره راه تأويلِ شاعرانه

بهترين بازنمودِ خود را  ديوانِ حافظگشايد که در  هايِ طبيعي در انسان مي انگيختارها و غريزه

روحانيِ آن جدا ـ  يا زيباشناختيِ معرفت از وجهِ عقالني  دارد. در ديدگاهِ رندانه وجهِ حسّاني

چيز را در خدا و خدا را در  انگار يا وحدتِ وجوديِ خود، که همه ت و از راهِ نگرشِ يگانهنيس

ِ وهمِ مالکيّتِ مطلقِ حقيقت و  ها و ردّ بيند، به پذيرشِ رواييِ گوناگونيِ ديدگاه چيز مي همه

قالبِ رسد. زيرکيِ رندانه با انکارِ امکانِ انحصارِ حقيقت در يک  ارتباطِ انحصاري با خدا مي

بيند. در بازي جايي برايِ تندخويي  مي بازييِ  ها و شرايع، جهان را صحنه معيّن از باورها و آيين

و عبوسيِ زاهدانه نيست، امّا برايِ سرخوشي و خنده هست. از جمله خنديدن به ريشِ خود و 

مالکيّتِ  بسيار بشري برايِ مالکيّتِ هرچيز، و باالتر از همه،ـ  يِ جدّيـتِ بشري و بس همه

شود. زيرا هر گونه  پديدار مي« مالکيّت»انحصاريِ حقيقت. آزادمنشيِ رندانه در اين گريز از 

ست، يعني آزاد از قيدِ هر گونه « الابالي»اي بندگي ست. رند، به معنايِ عاليِ کلمه،  مالکيّت گونه

ن به زبانِ شاعرانه به شناسيِ رندانه در ساحتِ نگاهِ اِستتيک به هستي و بيانِ آ بندگي. معرفت

 است.« شناس زيبايي»رسد. رند  کمال مي

 بينا بود علمِ نظرکاين کسي گفت که در  شناس اي، اِي دل طلب ار حُسن« آن»از بتان 

شناسد  آن را مي« شناس حُسن»آن رازِ فريبايي و کِشندگيِ زيبايي يا جادويِ آن است که « آن»

بينا « علمِ نظر»يِ حافظ، که در  اين اندرزِ کسي ست، به گفته شناس. يا، به زبانِ امروزين، زيبايي

بينا شده باشد، يعني، چشمِ « علمِ نظر»رسد که در  شناسي مي يِ حُسن ست. کسي به مرتبه

، گذشته و فريبد مياش از رويه و ظاهر، از زيباييِ ظاهري، از آن چه ديگران را کورانه ـ ديگر

اي ست از زيبايي و لطفِ ناگفتني، از کسي  ، که بهره«آن»ده باشد. رسي« آن»هشيارانه به فريباييِ 
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« چيزِ ديگر»بخشد جز ديگران و ديگر چيزها. و امّا، آن  اي مي سازد با به چيزي جاذبه چيزي مي

دارايِ چشمي ست هنرمندانه و « آن»يِ  تواند ديد. شناسنده را در کسي يا در چيزي هر کسي نمي

ِ کلکِ  ردّ« آن»نظريِ برآمده از نظربازي. ديدگاهِ حافظانه در  صاحب يِ هنرشناس، در مرتبه

« کمالِ دلبري و حُسن»جلوه کند، که « آن»بيند. برايِ آن که  را نيز مي« نقّاشِ ازل»جادوييِ 

 حس؛ کسي که زيبايي را هم علمِ نظربايد در ميان باشد، يعني کسي دارايِ  مي نظربازاست، يک 

 :فهمد ميکند و هم  مي

 از نادرانِ دوران باش! يِ نظر شيوهبه   ست نظربازيکمالِ دلبري و حُسن در 

توان  شودکه در آن مي پديدار مي« باغِ نظر»نگرِ رندانه است که جهان همچون  از ديدگاهِ زيبايي

 کرد.  نظربازيهايِ جمال چميد و  در ميانِ جلوه

 تر از اين غنچه نبست آرايِ جهان خوش چمن  باغِ نظراش باد، که در  جان فدايِ دهن

نظري و نظرورزي و  دلي و صاحب شناسانه از هستي ست که صاحب يِ زيبايي در چنين تجربه

 شوند.  نظربازي يکي مي

 

نظر بودن از ديدگاهِ عرفاني با  بايد در پايان بيفزاييم که، اهلِ نظر و صاحب اين نکته را نيز مي

نظرِ فلسفي از راهِ علمِ برهاني ست که نظرورزي  اهلِ نظر و صاحبمعنايِ فلسفيِ آن يکي نيست. 

محور است و  در عالمِ علم بحثي و استداللي سخن« نظر»کند و استادِ اين گونه شناخت است.  مي

يِ يوناني ست.امّا، اهلِ نظر «تئوريا»شود، و در اين معنا همان  بنياد و از راهِ گوش دريافت مي منطق

 ديدندلِ تردماغ است که اهلِ  صاحبعارفِ يِ رندانه،  سنّتِ عرفانِ شاعرانه نظر، در و صاحب

يِ نمودهايِ  رو به همه بيند از اين مي« يار»عالم را نمودگاهِ جمالِ  چشم بهاست نه شنيدن. عارف 

در « نظر»ست.  نظربازيورزد. و اگر نظرورزي هم بکند، هدفِ او، سرانجام،   زيبايي عشق مي

 ديدار يا مشاهده است به معنايِ عرفاني.اين معنا 

 

 

 

 

 


