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  ∗∗∗∗بوطيقاي انسان شناختي در منظومة فكري حافظ و كركگور

  دكتر سيد علي قاسم زاده                                                                                        

 استاديار دانشگاه بين المللي امام خميني

  چكيده

ت نگرش انسان گمان بخشي از بنياد پيدايي يك گفتمان به مباني نظري و ماهي بي      
در شرق و غرب، متناظر و شناسي  هاي انسان گرچه بيشتر مؤلفه. شناختي آن وابسته است

تواند  ها مي هاي متفكران آن هاي تقريبا مشابه و تطبيق انديشه متناقض است، مقايسة گفتمان
اين . سازد  آشكار  راهايي از تقارن و تطابق مباني انسان شناختي شرق و غرب گاه نشانه

ياليستي  تحليلي با تطبيق و واكاوي مباني فكري اگزيستانس- پژوهش به شيوة توصيفي
ها و  ت انسان، قرابت كم نظير گزارهو بينش حافظ شيرازي در باب ماهي» سورن كر كگور«

انسان از ديدگاه حافظ و كركگور . دهد همگوني بنيادين تفكر اين دو انديشمند را نشان مي
بر . هاي روحاني و جسمانيِ وجود است ت برزخي ميان ساحتهمان انسان فطري با ماهي

 ،بندي كرد توان در سه ساحت از زندگاني طبقه ها را مي ها، آدم در نگرش آناين اساس، 
استوار است؛ » اصالت فرد«با اين تفاوت كه نگرش انسان شناختي كركگور بيشتر بر

اما حافظ متأثر از بينش . كند د همراه با انزوا دعوت ميرويكردي كه بيشتر انسان را به تفرّ
غلب با تأكيد بر موقعيت برزخي وجود انسان در پي ايجاد هاي عرفاني، ا قرآني و آموزه

حس بازنگري در چيستي خود و رسيدن به هويمة اصالت ت شخصي است و آن را مقد
  .رسد لذا انسان حافظ، اجتماعي تر به نظر مي. داند اجتماعي و پااليش اخالقي جامعه مي

  .بيات تطبيقيانسان شناسي، حافظ شيرازي، كركگور، اد:  كليديواژه هاي
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  مقدمه-1

  تعريف مسأله     -1-1

شان در بازتاب باورها، افكار،  كرانه هاي بي تدليل ماندگاري و ظرفي      آثار ادبي به
هاي فكري در طول تاريخ چند هزارساله اين مرز و بوم،  ها و حتي نمايش جريان بيني جهان

گلدمن، (» .زنند ها پيوند مي با ميراثآيند و عاليق ما را  پل گذشته و امروز به شمار مي«
هاي خودبنياد و متكي  توانند به بازنمايي ساختار تفكر ايراني و ارائة نظريه  لذا مي؛)97: 1372

  .نمايند به هويت و معرفت ناشي از تفكر ايرانيان در طول تاريخ ياري 
 با - و تجارب امروزي ها و تطبيق و تلفيق آن با افق انتظارها  هاي ملت    بازخواني انديشه

 اهميتي انكارناپذير دارد؛ چنانكه در - ها هاي معرفتي و زيستي متفاوت انسان وجود زمينه
هاي اخير همزمان با گسترة مطالعات تطبيقي در دورة معاصر،  تالش محققان براي  سال

هاي علمي و شباهت مباني فكري متفكران غرب و  هاي بومي در ميان نظريه كشف زمينه
نظير دستگاه فكري  در اين ميان، قرابت كم) 58: 1385بقايي، .( ق رشد يافته استشر

 در مقولة انسان شناختي از يك .) م1855- 1813 (1با سورن كركگور)ق. ه792- 727(حافظ
سو، روحيات و زندگي تقريبا مشابه آن دو هم از نظر نوع سپري كردن روزگار و چگونگي 

ز منظر روحيات و خلق و خو در كنار ارزشمندي و تأثير مراحل رشد در خانواده، و هم ا
اي  دهد؛ نكته ها ارزش مطالعة تطبيقي مي آن دو در شرق و غرب از ديگر سو، به آثار آن

اخالقي كركگور با انديشمنداني ديگر نظير -هاي ديني كه تاكنون با وجود مقايسة انديشه
و موالنا در ) 1389(»  و سورن كركگورهاي عطار شهسوار ايمان در انديشه«عطار در مقالة 

» و مولوي در آستان جانان، پژوهشي در سلوك فكري و معنوي كركگور«سه مقالة 
» الگوي ايمان ابراهيمي در نگاه موالنا و سورن كركگور بررسي و تحليل كهن«؛ )1379(
يا ) 1388(»هاي بشري در نگاه موالنا و سورن كركگور درد و رنج« مقالة ،هچنين) 1387(

همچنان مغفول ) 1388(» ير كگارد و اقبال كي«مقايسة كركگور با اقبال الهوري در كتاب 
هاي يادشده، هريك به نوبة خود ستودني است، مطالعة  مانده است؛  گرچه ارزش پژوهش

هاي حافظ و كركگور نزديكي ساحت فكري اين دو را بيش از ديگران  تطبيقي انديشه
پژوهان نيز تنها بهاءالدين خرمشاهي به قرابت فكري حافظ با  حافظ در ميان . دهد نشان مي

 به .)128  : 1374خرمشاهي، (رت اجمالي و گذرا اشاره كرده استصو اگزيستانسياليسم به
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فلسفة حافظ، فلسفة حيات است و چنانكه گفته شد، از مكاتب و مشارب فلسفي با «نظر او 
   .)128: همان(» .اگزيستانسياليسم بيشتر تطبيق دارد

بپذيريم » تاريخ شعر آلماني«را در كتاب .) م1881- 1795(»توماس كاراليل« اگر اين سخن 
خواندن آن ت در رويكردها و تحوالت پياپي و كه وظيفة شعر را ثبت برترين هدف هر مّل

دليل استمرار رويكرد   شعر حافظ را نيز بايست به،)41 : 1382كفافي،(دانست به آواز بلند مي
و هم يكي از )  1 : 1387خرمشاهي،(بازخوانشي در جامعه، حافظة تاريخي تفكر ايراني 

چنانكه دراين باره تصريح  .هاي بنيادين و جوهرة اساسي تاريخ تفكر ايراني دانست حلقه
 برآيندِ - كه بايد آن را مكتب رندي ناميد- در تاريخ شعر و ادب ما مكتب حافظ«: اند كرده

ست از آنچه طي قرون و اعصار از فرهنگ ايران به دست حافظ رسيده و اي ا اصيل و تازه
اي  اد خود، جوهر و عصارة اين فرهنگ را گرفته و به گونهاد و نّقوي با ذهن پيشرفته و وّق

هنرمندانه و مؤثر بيان كرده است كه به راستي ديوان حافظ، عصارة فرهنگ ايران 
كه حافظ منظومة فكري خود را برخالف كركگور  با اين تمايز .)188: 1383دادبه،(».است

 كمك زبان تمثيلي كند؛ ليكن با بندي شده و سيستماتيك عرضه نمي در زبانِ نمادين قالب
اين «. پردازد به ترسيم تجارب و انديشة زيستة خود مي» نظمي پريشان«ت و ايهامي در هيئ

 و حكمت يا جهان بينيهاي شاعرانه هم بازگفتِ حكمت نظري و هم حكمت عملي  گزاره
   .)17  :1388آشوري، (است» اخالقي همساز با آن

ها را به  ل مخالف، هر دو آن  البته فضاي استبدادي حاكم بر زمانه و نبود فرهنگ تحم
استفاده از زباني طنزآميز و ايهامي كشانده است تا شايد در پرتو آن از گزند مخالفان و 

  ها وكند كه حافظ از همه تحريف شاهي تصريح ميخرم. حاكمان قشري در امان باشند
ها كه در روزگار او در شريعت و طريقت در معامله با حقيقت پديدار شده بود،  تباهي

صة نگاه نافذ او زبان طنزآميز ظريف، كارساز و كمرنگ مشّخ. جسورانه انتقاد كرده است
طنز حافظ به دو دليل « وي در جاي ديگر نيز آورده .)219- 218: 1374خرمشاهي،. (اوست

يكي نمايش طمأنينه و ايمان او و ديگري رويكرد اصالحي و انتقادگري اش در ديوانش 
   . )263: 1387خرمشاهي ،(».زند دور مي

  روش تحقيق و چارچوب نظري پژوهش -1-2

گرايانه  تحليلي، مبتني بر رهيافت خوانش تأويل-    پژوهش حاضر به شيوة توصيفي
آيد؛ زيرا  اي و تطبيقي به شمار مي هاي بينارشته و از ردة پژوهشاست ) هرمنوتيك(
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 با واكاوي مشتركات و افتراقات متون، ضمن تبارشناسي متون، افق 2متني مناسبات ميان
  .گشايد معنايي متن را نيز بازمي

  نظام انسان شناسي كركگور -2

و به نوعي خودشناسي ت انسان شناخت ماهي.) م1855 - 1813(       در نزد سورن كركگور
يابي و اصل كار در زندگي اين است كه خودت را ب«: آيد نقطة عزيمت انديشه به شمار مي

   .)139: 1387اندرسون،  (»منِ خودت را به دست آوري
: ي دو بعدي مركب از محسوسات و معنويات قايل و معتقد استوي براي انسان ماهيّت
گردد؛ در  ت كه نهايتا منجر به فهم عقلي ميهاي انسان از حواس اس گرچه آغاز آگاهي

آدمي حقيقتي وجود دارد كه نه محصول انتخابي اختياري يا گسترش علّي در كسب 
 .)97: 1388صابر، (طري در درك آن حقيقت؛ يعني خداستتجربه، بلكه محصول بينشي ف
 ،)53: 1387اندرسون، (» حقيقت چيزي نيست مگر ذهنيت«به عقيدة او همانگونه كه 

بلكه به وجود ذهني و  ،ت انسان برخالف ماده گرايان نه به وجود عينيحقيقت درك ماهي
رو، اگزيستانسياليسم كركگور با شكل افراطي  از اين. )33: 1386كركگور، (انفسي اوست

گرايي را  دهد و ماده نمايد؛ زيرا او طبيعت را به مابعدالطبيعه پيوند مي پس از او متفاوت مي
صابر، (ل مطلوب است؛ به نظر او نياز انسان به خدا برترين كما. كند حكوم ميبه شدت م

. محسوب مي شودهاي پس از او اي كه حلقة مفقودة تفكر اگزيستانسياليست نكته)93  : 1388
پيشگام همفكران و ) منظومة انسان شناسي(وي حتي در عرضة الگويي بوطيقيايي از انسان

ة نظري ارائه شدة كركگور از انسان در سه سپهر شاكل. پيروان پس از خود است
محصول ) 333: 1367 و كاپلستون، 108-94: همان(يا ايماني  5و ديني4اخالقي،3زيباشناختي

تواند بر اين نكته  تجارب آفاقي و انفسي خود اوست كه مطالعة كيفيت زندگي او نيز مي
اين سه ساحت يا سپهر عبارتند از6.گذارد ه صح :  
ت زيست در اين ساحت، انسان براي خود و رسيدن به اصل لذّ: هر زيباشناختيسپ) الف
 انسان .)98: 1387اندرسون، .( است» زيستن براي خود« عرصة ،كند و به تعبير اندرسون مي

هاي اجتناب  پذيرند و از رنج موقوف در اين ساحت، تنها دردهاي اجتناب ناپذير را مي
اني نه رعايت اصول اخالقي و نه خواسته هاي معشوق مهم براي چنين انس. گريزند پذير مي

  .)38: 1388ملكيان، .( ها و ترك لذت خويش تاوان بدهد است؛ لذا حاضر نيست براي آن
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 انديشد  خير همگاني و اجتماعي ميدر اين سپهر انسان بيشتر به: سپهر اخالقي) ب
يگران مقبول باشد و در  انسان اخالقي براي اينكه در چشم د.)100: 1387اندرسون، (

اي جز پذيرش  هاي نيك ديگران و اجتماع قرار بگيرد، نه تنها چاره معرض قضاوت
كند؛  پذير نيز پرهيز نمي ناپذير ندارد، از پذيرش برخي دردهاي اجتناب دردهاي اجتناب

مال ه پذيرد تا آرمان اخالقي او ك دهد و درد فقر را مي مانند انساني كه به هر كاري تن نمي
   .)38 : 1388ملكيان،(حالل خوردن است، تحقق يابد

شود؛ اما  يقيني آغاز مي از زندگي در ساحت هراس و نگراني از بي: سپهر ديني يا ايماني) ج
سرانجام با تن سپاري و تسليم محض به معشوق ازلي و ارادة او، از ترس و لرز ناشي از 

بزرگترين دغدغة انسان ايماني . يابد راه ميگريزد و به اطمينان و كمال  يقيني مي شك و بي
است و براي رسيدن به اطمينان و يقين چاره اي ندارد جز اطاعت محض » يقيني و شك بي«

 آنچه كه رين بهاي زندگي؛ يعني گذشتن از همةت از معشوق آسماني و پرداختن سنگين
مه چيز مقدم يد خدا را بر ه لذا در اين سپهر آدمي با.)43-42: همان(دوستش دارد

ما بايد بيشتر « به باور كركگور به پيروي از سخن دكارت .)104: 1387اندرسون، (دارد 
مطيع مطلق الهي باشيم تا مطيع داوري خود، حتي اگر به نظر رسد پرتو عقل در غايت 

  البته وي مراتب انسان.)32: 1387كركگور، (».كند روشني و بداهت خالف آن را القا مي
داند و  هاي اخالقي يكسان نمي هاي لذت طلب و انسان  را همانند مراتب انسانهاي ايماني

قهرمان آرماني . هاي نازلتر يا واالتري از فرد ديندار وجود دارد نمونه«معتقد است همواره 
» شهسوار ترك نامتناهي«است و نمونة نازلتر مؤمن متدين » شهسوار ايمان«در سپهر ديني 

  .)105: 1387اندرسون، ( ».است
  شناسي حافظ نظام انسان -3

از . شناسي دانست  العقد ديوان حافظ را نيز بايست مسألة انسانطه     انديشة مركزي يا واس
توان به دقت تجزيه و تحليل كرد، مگر آنكه  صورت و معني شعر حافظ را نمي«اين رو، 

م هستي ابتدا نظرگاه حافظ را نسبت به انسان و تقدير و جايگاه او در عال
 حافظ در سراسر ديوانش همواره به بازانديشيدن در اين .)1 : 1382پورنامداريان،(».دريابيم
كند كه انسان واقعي كيست؟ اصالت زندگاني انسان به چيست؟ از اين  ها دعوت مي پرسش

» آفرينش، درگيري اساسي ذهنيفهم تأويلي قرآن و مسألة جايگاه آدم در «روست كه 
   .)239 : 1388آشوري،(اوست
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هاي قرآني و روايي در باب ماهيت دو   ناشي از آموزهتفسير حافظ از انسان، همان تفسير   
: همان( نيز پيش از اين بدان تصريح نموده است)ع(بعدي انسان است؛ چنانكه حضرت علي

ويژه عرفا بدان اعتقادي راسخ دارند؛ چنانكه سخنان نجم ه و غالب متفكران ايراني ب) 6 
بايست از هر دو عالم  اي مي مجموعه«:  بهترين شاهد باشددتوان ين رازي در اين زمينه ميالد

ت و بندگي به كمال دارد و هم آلت علم و معرفت به روحاني و جسماني كه هم آلت محب
) 41   :1380نجم رازي ،. (»...كمال دارد تا بار امانت مردانه و عاشقانه در سفت جان كشد

 انسان به يكي از اين دو سوي متناقض و متقابل، او را به ساحتي از روشن است گرايش
بر اين ديدگاه حتي مقام برزخي غزليات حافظ . كشاند زندگي و مالزمت با لوازم آن مي

   .)مقدمه: 1382پورنامداريان ،(نيز تفسيرشدني است) اني و زمينيتلفيق غزليات عرف(
 همانند كركگور - اي از دستگاه فكري اوست كه آيينه-با اين حال، در ديوان حافظ نيز

 با دو طبقه، يكي در ساحت نخست. توان در سه ساحت زندگي جاي داد ها را مي انسان
كه به دليل منفعت طلبي ... طبقة دنيازدگان مانندِ ظاهرپرستان شيطان صفت، محتسب و

دان كه با وجود هستند و دوم، طبقة رن) سپهر استحساني(مدام، ساكنان ايستاي ساحت نفس 
ه به اصالت و توج) دم غنيمت شماري(مخالفت با طبقة اول، به دليل تمركز بر خوش باشي

هايي به   زندگي انسانساحت دوم، عرصة. وقتِ خويش، در ساحت استحساني قرار دارند
 ، زاهد و عابد و حتي خود حافظ مانند عارف، صوفي، مفتي،ظاهر ديندار روزگار اوست

 بعدي وجود خويش، غالبا با پذيرفتن برخي دردها و رنج اقرار به ماهيت دوكه با وجود 
كنند و بايدها و نبايدهاي  پذير در ساحت عقالني و اخالقي زندگي مي هاي اجتناب

و گروه سوم، با حضور نمادين . دهند اجتماعي و اخالقي را مالك عمل خويش قرار مي
 كه در ساحت عشق ... و )ع( خضرهايي چون پيرمغان، شيخ صنعان، حضرت شخصيت

اند و  كنند و به دليل رسيدن به مرحلة يقين در سپهر ديني و ايماني استقرار يافته زندگي مي
  :پردازند به فرمان خدا و در اختيار مطلق او به كنشگري مي

ار داشت  خمكـن     شيخ صنعان خرقه رهن خانةگر مريد راه عشــقي فكر بـدنامي م •
 )61ص(                
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  گانة زندگيحافظ وكركگور درسپهرهاي سهمطابقة دستگاه انسان شناختي-4

     خودشناسي و عناصر ايجاد آن-4-1

است كه با فلسفة ذهني » خودشناسي«     از محورهاي فكري حافظ در باب انسان، 
 در انسان بايد پيش از آنكه«كركگور در باب انسان آرماني تقارن دارد؛ زيرا به عقيدة او 

 اين خودشناسي مقدمة .)147 : 1388صابر،( ».پي شناخت چيزي باشد، اول خود را بشناسد
از اين . رسيدن به خداشناسي، رسيدن به سپهر ايماني و تبديل شدن به انسان آرماني است

  :داند هاي وجودي انسان مي روست كه حافظ خودناشناسي را ماية سرگشتگي و از بحران
  كرد كرد     وآنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي ـب جام جم از ما ميها دل طلـ ســـال* 

  كرد  مياـــــطلب از گمشدگان لب دري     ف كون ومكان بيرون است  صدگوهري كز
  )109ص( 

  م غافل ز كار خويشـتندريغ و درد كه      عيان نشـد كه چـرا آمدم كجـا رفـتم       * 
  )266ص (                  

راك ديگر حافظ و كركگور در مبحث خودشناسي، تأكيد بر درد و رنج و      نقطة اشت
در هر نسلي دو سه نفري هستند «به باور كركگور . ل آن استخودآگاهي حاصل از تحم

ل دردهاي شديد، چيزي را كشف كنند كه شوند و بايد در عين تحم كه فداي ديگران مي
باره   نيز دراين8 داونامونو.)190 :1389ياسپرس،(».مند شوند بعدها ديگران از آن بهره

يافتن به  يابند؛ زيرا دست كشيدن به خودآگاهي دست مي موجودات زنده با رنج«: آورد مي
يافتن، همانا شناختنِ خويش است و خود را جدا از ديگران » منشِ«آگاهي از خويش، و 

يدن رنجي احساس كردن؛ و اين احساس جدايي، با تكاني شديد همراه است و با كش
آگاهي از خويشتن، . آيد كمابيش گران، و پي بردن به محدوديت وجود خود، به دست مي

 در اين .)193: 1388داونامونا ، (».هاي خويش است همانا آگاهي از حدود و محدوديت
ها اين است كه آدميان از خدا، اين موجود قدسي  العلل دردها و رنجة علـ« ريشه و ،نگرش
اگر ناشاد يا شرمنده يا . اند رازآميز و سرشار از عظمت و جالل، جدا افتاده» ديگري«و اين 
 .)19  :1389ملكيان، (» . است شان از امر قدسي ها همه معلول و نشانة جدايي  اين،اند ناموفق

به نظر وي رنج . لذا رهايي از درد و رنج در ساية رسيدن به وصال محبوب قدسي است
ق شور ايمان ل آن براي تحّقو تحم) 124: 1388صابر، (ويژگي كلي وجود بشري است

 :تأكيد دارد) مقام عيش(ضرورت دارد؛ چنانكه حافظ نيز بر مالزمت درد و رنج با ايمان
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21ص(اند عهد الست  ر نمي شود بي رنج       بلي به حكم بال بستهمقام عيش ميس(  
ه بوده است و اگر هستي انسان را    به نظر كركگور، دلهره از بدو تولد انسان با او همرا

شود كه وظيفة انسان به انجام رسيده و او  وظيفه در نظر بگيريم، اين دلهره زماني متوقف مي
هاي اجتناب پذير،   تالش براي رهايي از رنج، به عقيدة او.به ايمان رو آورده باشد

اختي زندگي هايي است كه در سپهر اول؛ يعني سپهر استحساني يا زيباشن مخصوص آدم
هاي انسان اخالقي نيز   نشانهپذير و تجربة صبوري از گرچه تحمل دردهاي اجتناب. كنند مي

 اما كركگور دردپذيري محدود انسان اخالقي را نوعي ؛)41-40: 1388ملكيان، (هست
افتن مخلصي براي آرامش داند؛ زيرا پناه بردن به دين و اخالق نشانة ي گريزگاه از آن مي

ها ماهيتي مادي   درحالي كه براي انسان ايماني، ديگر درد و رنج؛)43: همان(تدروني اس
قيني و نرسيدن به كمال ي و تكراري ندارد، بلكه از جنسي ديگر است و آن دغدغة بي

خطر .  از اين روست كه بايست براي رسيدن به حقيقت خطر كند.)43:همان(حقيقت است
بدون خطركردن ايماني در « به دين است؛ زيرا كردن الزمة شور ايماني يا نگرش آفاقي

حد و حصر شمردن شورمندي است كه   لذا مراد او بي؛)66 : 1386آدامز،(» كار نيست
را در راه نيل به هاي ممكن  ترين فداكاري شود كه عظيم دلبستگي ناشي از آن باعث مي

مان نوعي شناسايي اي. مبتني بر ايمان است... سپهر ديني «.)68: همان(عشقش انجام دهد
نيست، حركت با شور و شوق اراده است به طرف سعادت ابدي كه همواره انسان خواستار 

 به صليب ، كنار گذاشتن عقل و به تعبير كركگور.)128: 1387ورنو و وان،  (».آن است
. كند هرچيز عقالني ايمان را تباه مي«به باور او . آويختن عقل از خصايص اين سپهر است

 .)111: 1387اندرسون، (». نيازمند شور است و شور و باريك انديشي جمع ناپذيرندايمان
داند و با كساني كه هنوز در  پذير مي هاي ديني توجيه اي كه حافظ نيز تنها براي انسان نكته

  :ساحت هوشياري مذموم و عقل پسند قرار دارند، سر ناسازگاري دارد
  زد     برق غيرت بدرخشيد و جهان برهم زد خواست كزان شعله چـراغ افرو عقل مي* 
  )118ص (                  
  )57ص(ما را ز منع عقل مترسان و مي بيار    كان شحنه در واليت ما هيچ كاره نيست *
داستان جدايي روح از سرچشمة خود و سيرش در عالم ] نيز[شناسي عرفاني  در انسان   «

 چنانكه حافظ نيز بارها -ه كه در آن، ماجرايي است شگرف و پرحادث»بازگشت«خاكي تا 
 است نه "شدن"شناسي، انسان  در اين انسان. بايد گذشت  از هزاران دام بال مي-گويد باز مي
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ل درد و رنج و خطر كردن، ؛ حافظ نيز ضمن تأكيد بر تحم)77: 1388آشوري، (»"بودن"
تي چند در قالب داند؛ موضوعي كه در ابيا  از خود گذشتگي را شرط رسيدن به كمال مي

  :تمثيل و نماد، بدان اشاره كرده است
  ترك كام خود گرفتم تا برآيد كام دوستوي وصال و قصد او سوي فراق    ميل من س* 
  )49ص (                  
  )89ص(كه زير تيغ تو هر دم سري دگر دارد ل تو چون شمع يافت پروانه     كسي به وص* 

كنند؛ مثالً كركگور  صر اصلي خودشناسي ياد ميعنوان عن     حافظ و كركگور از عشق به
شود كه زمينه و شالودة حيات روح چه  با تأملي روحاني فهميده مي«برآن است كه 

ل كند؟ در واقع همان عشق؛ عشق اصل چيزهايي هستند، كدام يك بايد اين بنا را تحم
 حيات روح شود كه عشق ژرفترين زمينة هرچيزي است و با تأملي روحاني دريافته مي

 كركگور در تمثيلي كه از شهسوار ايمان؛ يعني حضرت .)155 :1388صابر،( ».است
يي از قيد و بند تعلقات گويد، صريحا عشق را تنها كليد رها  سخن مي)ع(ابراهيم

 چنانكه حافظ نيز بارها بر اهميت و حقيقت قدرت عشق ؛)102: 1387كركگور،(خواند مي
  : تأكيد كرده استبراي رساندن انسان به تعالي

     قرآن ز بر بخواني با چهارده روايت         فرياد گر خود به سان حافظعشقت رسد به* 
  )75ص (                  
 )9ص ( عالم دوام ما ثبت اسـت بر جـريدةه عشـق      هرگز نميرد آنكه دلـش زنده شد ب* 

ظر حافظ از نظر چگونگي     اما بين عشق اگزيستانسيالستي كركگور با عشق عرفاني مورد ن
بيشتر » فلسفة اگزيستانسياليستي«عشق . عرضة مفهوم آن به مخاطب، تفاوت وجود دارد
اعتقادي به واقعيت عيني، كامالً ذهني  توصيفي و گنگ و نامفهوم است؛ زيرا به سبب بي

كند؛  است؛ يعني كيفيتي غيرملموس دارد و در رسيدن عاشق به معشوق راهبردي عمل نمي
 كه اذعان داشته 9اند؛ مثل رودلف بولتمان انگونه كه برخي محققان بر آن تأكيد كردههم

تواند منجر به   از عشق ميبدفهمي است اگر تصور كنيم كه تحليل اگزيستانسياليستي«: است
از تحليل اگزيستانسياليستي . كه من بفهمم چگونه بايد در اينجا و اكنون عشق بورزمآن شود

توانم از  ن ساخته نيست كه براي من روشن سازد كه عشق را تنها ميكاري بيش از اي
 ؛ اما عشق در دستگاه فكري حافظ )73: 1385بولتمان، (» .ورزي بفهمم رهگذر عشق

برآمده از نص متون عرفاني و متأثر از آن، از يك سو همواره به ذكر شواهدي صوري از 
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هاي اخالقي و معنوي  و، با نمايش مؤلفهپردازد و از ديگر س آداب عشق عاشق به معشوق مي
كند؛ مانند  اي دوطرفه مبتني بر غيرت عبد و معبود تعبير مي اين عشق ورزي، آن را به رابطه

 : ورزي رعايت شود عشق تمثيلي شمع و پروانه و آدابي كه بايد در اين عشق

  سنگ خارادلبر كه در كف او موم است ن شمع از غيرتت بسوزد       سركش مشو كه چو
  )5ص  (

 4-2- ت گرايي عامل گرفتاري و سرگشتگي انسان استحساني و اخالقي عيني  

صف به سپهر زيباشناختي و سپهر اخالقي، گرفتاري در هاي انسان مّت      يكي از ويژگي
ظواهر مادي و ترجيح امور عيني و ملموس بر امور قدسي و ماورايي و به تبع آن تكيه بر 

در نظر كركگور، بدترين پندار، «. ده انگاشتن خرد شهودي استعقالنيت و نادي
ها است و بيش از هر پنداري ديگر احتمال  است؛ از آن رو كه ديرپاترين آن10گرايي عينيت

او معتقد است كه ما . دارد كه بر انديشة مردمان سلطه يابد و مورد استقبال مردم واقع شود
يم و رسالت فلسفه اين است كه اين قابليت را براي ما ا را از دست داده11قابليت تفكر انفسي

  :خواند  درست مثل حافظ كه نه تنها خرد و عقل را شحنة معذول مي؛)19: همان(».بازيابد
  )57ص(ما را ز منع عقل مترسان و مي بيار      كان شحنه در واليت ما هيچ كاره نيست * 
  :خواند گرايي را گنهي نابخشودني ميدخر
  )37ص(اعت ديوانگان ز ما مطلب         كه شيخ مذهب ما عاقلي گنه دانست وراي ط* 

 رسيدن به ،محوران توان رسيدن به كمال عشق، درنتيجه به عقيدة او خردگرايان و عقل
  : شهسواري ايمان را ندارند

  ترســم اين نكته به تحــقيق نداني دانســـت فــتر عقــل آيت عشــق آموزي   اي كه از د* 
  )38ص(                 
  آســتين داردبوسدكه جان درآستانآنتر از عقل است كسيحريم عشق را درگه بسي باال*

  )94ص (
  ات بگويــم خود را مبين كه رســتي معرفت نشـــيني    يك نكته تا فضل و عقـل بيني بي* 

  )337ص (
  ـوان بدر آييهش دار كه گر وسوسة عقل كني گوش      آدم صــفت از روضـــة رضـــ* 

  )387ص (
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   انسان مختار -4-3

داند و كتاب      با وجود اينكه كركگور وجه مميزة انسان را از ديگر موجودات اختيار مي
 را مبتني بر فلسفة اختيار در انسان نوشت، او اين ويژگي را مخصوص انسان» يا اين يا آن«

بدين طريق در دو ساحت استحساني و اند و  داند كه هنوز به وديعة خدا دست نيافته هايي مي
اند؛ زيرا اختيار در سپهر يادشده به  اند و به سپهر ايماني و ديني نرسيده اخالقي گرفتار گشته

او از چنين انساني با عنوان انسان با . شود اختياري و فهم شهودي و شور يقين مبدل مي بي
كند و وجود   زندگي مي با تكيه بر وجه روحاني خويشكند كه ذاتاٌ ياد مي12وجود

 لذا تعريف كركگور از آدمي كه .)127: همان(روحاني، وجود واقعي آن شخص است 
 درخصوص كسي است كه هنوز به ،)104 : 1386وارنوك،(»انسان، فاعل مختار است«

ساحت سپهر ايماني نرسيده است؛ زيرا انسان تا قبل از ورود به سپهر ايماني، موجودي 
ز ورود به مرحلة ايماني، ديگر هيچ اختياري ندارد؛ و رفتار و افكارش مختار است و پس ا

ما، برخالف ساير موجودات كه صرفا هماني «به عقيدة او . گردد مقهور قدرت حق مي
هاي خاص  توانيم ارزش ما مي. خواهيم هستند كه هستند، آزاديم هماني بشويم كه مي

اين بسيار . به زندگيمان معنا ببخشيمخودمان را انتخاب كنيم، ازجمله اينكه چگونه 
ل چيزي هستيم كه ما مسئو. ، ترسناك هم هستانگيز است، اما در عين حال هيجان
هر فردي بايد راه خودش را در زندگي انتخاب كند و در طول اين راه است ... . شويم مي

نظر  انسان مورد .) 87  :1387اندرسون،(» .شود كه هست گيرد و آدمي مي كه شكل مي
در گرداب ) حقيقت(حافظ نيز انساني در حال شدن است؛ انساني كه قبل از وصول به كمال

كند با عبور از آن وادي هايل و ظلماني  تقابلي جبر و اختيار گرفتار شده است؛ اما تالش مي
اما از منظر حافظ قرار گرفتن انسان در ميانة اين وادي هولناك، . ترديد به ساحل يقين برسد

هايي است كه در ساحت استحساني و   كه تنها مختص انسان،ها  انسانختص همة منه
اند؛ به عبارتي از يك سو در ساحت زندگي عادي و در عرصة سپهر  اخالقي معلق گشته

گرفتاراند و از ديگر سو، چشم انتظار عبور از آن مراحل صعب، به سوي ) شريعت(شرعي 
  :اند هاي به ظاهر دور دست ايمان افق
  كنند قومي دگر حواله به تقدير مي و جهد نهادند وصل دوست       جده       قومي ب 

  )155ص (                                                                                               
  :داند ل ميمختار و در برابر اختيار خود مسئواو از يك سو، انسان را 
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  د نوشــتــدان مكن اي زاهد پاكيزه سرشـت      كه گناه دگران بر تو نخواهن      عيب رن
    هركسي آن درود عاقبت كار كه كشت           من اگر نيكم و گر بد تو برو خود را باش 

  )63ص (                                                                                                  
سلكان متأخر او   چنانكه مورد انتقاد برخي از هم- البته ديدگاه او نيز مطابق عقيدة كركگور

 معطوف به اختيار محض نيست؛ بينش او در باب انسان مختار متأثر از - 13نيز قرار گرفت
و از ديگر سو، انسان 14.همان نگرش دوبعدي به ماهيت انسان، برزخي از جبر و اختيار است

 و احاطة جبر ازلي؛ يعني نفساني، دنيا و زمانه و مقتضياتش هاي اهشرا محصور خو
  :خواند سرنوشت مي

  تـــ  كه بر من تو در اختيار نگشادس  اي         ــره بگشــن گــده و از جبيـرضا به داده ب* 
  )30ص (

  فرجام افتاداينم از عهد ازل حاصل       ادم        ــود افتـــات نه خــه خرابــمن ز مسجد ب* 
  )86ص (

  م ــ اين موهبت رسيد ز ميراث فطرت            كه عاشقي نه به كسب است و اختيارمي خور*
  ) 242ص(

    با اين وصف، انسان ساحت استحساني و اجتماعي حافظ، غالبا مختار محض است و 
ا در مقابل عملكرد رياكارانة او گواه اختيار و آزاد دانستن خويش از قيود شريعت است؛ ام

درواقع، انسان ايمانيِ حافظ مطابق نگرش . انسان سرسپرده به ساحت ايماني مجبور است
است؛ يعني مجبور به انتخاب » ر مختارمجبور مختار يا مسّخ«غزالي در نظرية كسب، 

رات خود را نممقدداند، در برابر اختيار خود مسئول  يرات خويش است؛ اما چون مقد
  .)47: 1382ن، پورنامداريا(است
  گرچه هوشياران ندادند اختيار خود به كسسپارم جان به چشم مست يار    ميدل به رغبت*
  )205ص (                  
  گناه من است گوو در طريق ادب باش و   تـ   حـافـظ  گنــاه اگـــر چه نبـــود اختـيار مـا*
  )43ص  (                  
  وــــاي تـرض از جهت زنم مي همه نقشايندرخور همند      گرچه نهدو جام ميخرقه زه*
  )319ص(                  
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 در باب اختيار انسان، تفاوت مرتبة انسان مختار در دو ساحت زيباشناختي و ،     بنابراين
منتهي . شود بودن شهره مي سپهر ديني مشهود است؛ مراتبي كه انسان واقع در آن، به خاص

اند و به خواهش دل به دنبال تأكيد بر خاص  شيفتهافراد مستقر در منزل زيباشناختي خود
ي از خود براي  ا خواهد خاص باشد، بلكه اراده نميبودن هستند؛ در حالي كه انسان ديني 

شيخ  مطابق همين نگرش،. رسد ف حق، به خاص بودن ميخاص شدن ندارد و در تصرّ
شيخ و واعظ و مفتي « برخالف  را بايد از اينگونه افراد به شمار آورد؛ زيراصنعان و پيرمغان

كنند، بلكه مقهور ارادة  با سوءاستفاده از اختيار، به خاص بودن خود تأكيد نمي» و محتسب
الهي اند و با قرارگرفتن در فضاي پارادوكسيكال سپهر ديني به شهسوار ايمان بدل گشته 

شود يا هرگز  ميگيرد و شهسوار ايمان  آدمي يا بار پارادوكس را به دوش مي«اند؛ چراكه 
فقط خود آدم است ... در اين منطقه ديگر همراهي متصور نيست. شود شهسوار ايمان نمي

: 1387اندرسون،( ».و عظمت شهسواري به همين استشود، رمقام فرد شهسوارايمان ميكه د
 شهسوار ايمان از ساحت اخالقي گذشته است؛ لذا برخالف ديگران، در فكر بدنامي .)129

  :هاي نارواي ديگران نيست يا انتساب
  ار داشتشيخ صنعان خرقه رهن خانه خمن       ـشـــقي فكر بدنــامي مـكگــر مــريد راه ع

  ذكر تسـبيح ملـك در حلقة زنار داشــت  وقت آن شيرين قلندر خوش كه در اطوار سير    
  )61ص (

معتقد باشيم، انسان فاعل ي و جديد به دو نوع انسان       اگر به ازاي دو نوع معرفت سنّت
همان «آيد؛ زيرا انسان ديني  مختار در بينش حافظ و كركگور، انساني ديني به شمار مي
داند، هرگز دعوي استقالل  خليفه اهللا است، در عين حال كه خود را جانشين خداوند مي

يز در چنين انساني نه تنها در هستي خويش دعوي استقالل ندارد، معرفت خويش را ن. ندارد
ولي انسان متجدد، . داند درجة اول محصول عقل شهودي و افاضه شده از عالم قدس مي

انسان عاصي است كه از عالم قدسي بريده و شوريده و دعوي استقالل از عالم باال و ذات 
  .)22-21: 1385نصر، (» .الهي دارد

  د    تأكيد بر تفرّ -4-4

 كگور از يك سو متأثر از روانشناسي فردي آن      تأكيد بر فرديت در افكار حافظ و كر
از . ت انسان استانديشي خاص در باب ماهي  مبتني بر تأمل و ژرف، و از ديگر سو15ها

ها، شخصيتي درونگرا دارند؛ زيرا درونگرايي برخالف  منظر روانشناسي فردي، هردو آن
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 باعث تأمل - كند گرم مي كه انسان را بيشتر با امور محسوس و مادي سر- برونگرايي افراطي
اما در حوزة . شود  وجودي مي هاي نهفتةتر در وجود انسان و كشف قدرت بيشتر و عميق

  .دو وجود دارد نظري تفاوتي مبنايي بين عقايد آن
، احساس نياز به »من«يك شرط ضروري براي به دست آوردن «     كركگور معتقد است 

يزي براي ما مهم است، مگر اينكه زماني را با خود توانيم بدانيم چه چ ما نمي. تنهايي است
اي است از اينكه پاي در راه به دست آوردن  اين خلوت كردن با خود نشانه. خلوت كنيم

هر انساني اعم از زن و مرد دلبستگي  «.)141-  140 :1387اندرسون،(» .ايم گذاشته» من«يك 
ه شديد به توج. رد يا بايد داشته باشدپايان و عالقة شديد به نفع خويش و سعادت ابدي دا بي

شود كه  گرايي در شخصيت انسان مي نفع شخصي موجب پديد آمدن ذهنيت و باطن
كركگور نه تنها رسيدن به سپهر ) 101: 1388صابر، (».ر براي هر فرد استبرترين وظيفة مقرّ

 شاهد براي او داند، نقشي فراتر از ديني و تبديل شدن به شهسوار ايمان را امري فردي مي
گاهي جز خويشتن ندارد؛ او از ناتواني فهماندن خود  شهسوار ايمان هيچ تكيه«: ل نيستقاي

رنج . كند برد، اما هيچ اشتياقي عبث به هدايت ديگران احساس نمي به ديگران رنج مي
تر از آن  يشناسد و روحش جد ، او اين اشتياق عبث را نمي]به درستي راه[تضمين اوست 

اگر قرار است فردي ديگر همين راه را در پيش ]... كه چنين اشتياقي را احساس كند[است
آنكه نيازي به هدايت از سوي انسان ديگر، به   بايد دقيقا به همين شيوه فرد شود بي،گيرد

شهسوار حقيقي ايمان ... كند، داشته باشد خصوص از سوي كسي كه خودش را تحميل مي
» .و انسانيت ژرف او نيز در همين نهفته است، معلم يك شاهد است و نه هرگز يك

  .)109- 108: 1387كركگور، (
در » اصالت فرد« بيش از اندازة كركگور به تنهايي، بيشتر ناشي از قاعدة     تأكيد و تكية

براي وي، رسيدن به فرديت مهمتر از هويت جمعي است؛ زيرا به گمان . نظام فكري اوست
. تواند به سپهر ديني دست يابد  دست يابي به فرديت خويش مياو، هر كس به تنهايي با

. فردگرايي افراطي او باعث شده است حتي ايمان را نيز در راستاي خودخواهي تفسير كند
انجام آن كار شنيع براي خود و از (ايمان از يك سو، بيان اعال درجة خودپرستي است «

ايمان همين پارادوكس است ). ن براي خداانجام آ(ترين ايثار است  سوي ديگر، بيان مطلق
تواند  شهسوار ايمان مطلقا نمي... كس قابل فهم كند تواند خود را براي هيچ و شخص نمي

شود يا هرگز  كس شهسوار ايمان ميويا فرد با پذيرش بار پاراد. ديگري را ياري كند
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ري از انسان  روشن است چنين تفسي.)99- 98:  1387كركگور،(».شود شهسوار ايمان نمي
گرچه اين موقعيت . سازد ديني، مرز شناخت بين انسان استحساني و ديني را دشوار مي

شباهت به موقعيت انسان آرماني و كامل در نگرش حافظ  پارادوكسيكال شهسوار ايمان، بي
نيز در چنين ساختار ) چون خضر و شيخ صنعان(نيست؛ زيرا شهسوار ايماني حافظ 

شود؛ اما شهسوار ايمان حافظ برخالف انسان آرماني كركگور،   ميپارادوكسيكال ترسيم
اي است راهبردي براي ترسيم مسير  تنها نمونه بيشتر نقشي هدايتگر و تمثيلي دارد؛ يعني نه

كمال و دستگير مريدان كمال طلب است، همانند حركت جمعي مرغان در منطق الطير 
همواره ن تأكيد دارد؛ چنانكه خود حافظ عطار، بر وصول جمعي در رسيدن به مراتب ايما

  :دهد هادي هشدار مي ي و سلوك بيبر رهزن بودن سلوك انفراد
  كه من به خويش نمودم صد اهتمام و نشد          ـدم ـــــل راه قـدلي به كوي عشق منه بي*

  )30ص  (
  ي ــــــظلمات است بترس از خطر گمراه       قطع اين مرحله بي همرهي خضر مكن    * 

  )381ص(                
تواند رمز وصول به حق و   كه به تعبير ما مي-از اين رو، حافظ الزمة رسيدن به مقصد عالي

  :داند  حركت جمعي و گروهي مي-كسب شهسواري ايمان باشد
  )141ص(ما بدان مقصد عالي نتوانيم رسيد            هم مگر پيش نهد لطف شما گامي چند 

جز از طريق نفي جمعيت و 16داري ر، رسيدن به مرتبه وجود يا هستي     از منظر كركگو
ها  ق بخشيدن به خويشتن از راه گزينش آزادانه ميان گزينهتحّق«ر نيست تأكيد بر تنهايي ميس

بنابراين، هستي داشتن؛ يعني هرچه بيشتر فرد شدن و هرچه . با در گرو نهادن خويش است
 اگرچه اين طريقه، از سوي برخي از ؛)326: 1367تون، كاپلس(».كمتر به گروه تعلق داشتن

نيز مورد انتقاد قرار .) م1999- 1919(17همفكران كركگور در غرب چون آيريس مرداك
گرفت؛ زيرا اين تفكر را مانعي بزرگ براي حركات جمعي و اصالح امور اجتماعي و 

 سپهر ايماني كركگور با  نقطة افتراق، در حقيقت.)172: 1389ملكيان، . (دانستد اخالقي مي
بينش ديني امثال حافظ، در طريقت اسالمي امثال حافظ است؛ زيرا شهسوار ايمان در عرفان 

 ل و سمبل هدايت و دستگيري است و اساساٌاسالمي به تعبيري همان انسان كامل، تمّث
ري در طريقت فك. آيد عاملي در پااليش اخالق فردي و اجتماعي از نفسانيات به شمار مي

يابي به   سفر به وادي عشق و سپهر ايمان، گرچه با دست- برخالف كركگور-متألهانة حافظ
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ر است، ماية پااليندگي اجتماعي و دست يابي به تك افراد ميس حقيقت وجود براي تك
تالش حافظ را براي زدايش رعونت نفس و خوي رياكارانة . معرفت و هويت جمعي است

كه همواره مورد تأكيد حافظ ... نند شيخ، صوفي، واعظ، مفتي وعي ديانت ماهاي مد انسان
. توان در همين سويه، تحليل نمود  مي،)25  :1384مرتضوي ،(شناسان نيز قرار گرفته است

اي كه  چنانكه انتقاد از واعظان، مشايخ، زاهدان، صوفيان، محتسبان و شحنگان در زمانه
 سو نشانة روحية انقالبي و اصالحگر حافظ در اند، از يك ارباب قدرت مادي و معنوي بوده

 مبتني بر گفتمان ،و از ديگر سو) 94: 1374خرمشاهي، (ينة فكري و فرهنگي استزم
تاريخي عصر حافظ است نه گفتاري شخصي و بازتاب احوال شخصي، كه -فرهنگي

 :1388آشوري، .(گفتاري است بر پاية گفتماني كه وي در متن فرهنگ آن بار آمده است
221(.  
  انسان كامل يا شهسوار ايمان -4-5

هاي ذهني حافظ و كركگور طريقة نگريستن به شهسوار ايمان يا  ترين قرابت      از اساسي
 انسان كامل همان انسان مستقر در ساحت ديني است كه ،به باور وي. انسان كامل است

 - يدي و خوشگذراني است كه آميخته با الق-توانسته خود را ابتدا از بند زندگي استحساني
هر زندگاني اخالقي و تكليف از سيطرة سپبرهاند و درمرتبة دوم،،)127: 1387ورنو و وال، (
 رها ،)101   : 1387 اندرسون، (- خير همگاني توجه داردكه بيش از خود به ديگران و-مدار 

 ترديد آغاز رسيدن به اين منزل با شك و. سازد و با خطر كردن در سپهر ديني استقرار يابد
يقيني عيني   ميان شور نامتناهي مكنونيت فرد و ترديد و بيايمان دقيقاٌ«: شود مي

انجامد؛ همانگونه كه براي حضرت   به يقين قلبي مي،و سرانجام) 110:همان(».است
در نگرش او ترديد مقدمة رسيدن به . وجود آمده  در قرباني كردن فرزندش ب)ع(ابراهيم

س شك و ترديد در مسير يقين او، تبيين تقد» ترس و لرز«ساس كتاب سپهر ديني است و ا
حافظ نيز ضمن انتقاد از نگاه ابزارگونگي به دين، از شك ديني خود .  است)ع(ديني ابراهيم
  :گويد سخن مي

  )383ص (گر مسلماني از اين است كه حافظ دارد     واي اگر از پس امروز بود فردايي * 
ني رهزني شك و ترديد در مسير ايمان باشد كه كركگور و حافظ،  يعشايد از همين رو،

كركگور با انتقاد از نگاه تقليل گرايانة كليسا كه . اند دينداري را امري دشوار دانسته
اند، آن را فراتر از لسان و بلكه جامع حرف و عمل  دينداري را به اقرار لسان تنزل داده
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من مسيحي نيستم، و بدبختانه «: نويسد حانيان كليسا ميلذا ضمن انتقاد بر تظاهر رو. داند مي
 درواقع، آشكار كنم كه حتي از من - توانم آشكار كنم كه ديگران هم مسيحي نيستند مي

من جاسوسي هستم كه در خدمت خدا  «.)38 : 1387اندرسون،(»...هم كمتر مسيحي هستند
 حال آنكه ،دانيم را مسيحي ميسازد؛ يعني اين جنايت كه خود  جنايت مسيحيت را برمال مي

   .)190: 1389ياسپرس، ( ».مسيحي نيستيم
 :ورزد حافظ نيز بر دشواري طريق دينداري تأكيد مي

  ود          از گوشه اي برون آي اي كوكب هدايتـدر اين شب سيـاهم گم گشته راه مقص
 ...ن وين راه بي نهايـت زنهـار از اين بيابا ز وحشـتم نيفزود         جاز هر طرف كه رفــتم 

   در بدايـت     كش صد هزار منزل بيـش است  ت   ـاين راه را نهايت صورت كجا توان بس
  )74ص  (

هاي مشترك حافظ و كركگور براي رهايي  با اين حال، تصفية باطن و تزكية نفس از توصيه
نفس و (از ساحت ترديد و رسيدن به شهسواري ايمان و رهايي از دو ساحت استحساني

است؛ چنانكه در غزل معروف حافظ در ذيل بر اين نكته ) اجتماع(و سپهر اخالقي )شهوت
  :تأكيد شده است

  ويــــر شــــي راهــبه صاحب خبرشوي    تــا راهـرو نــبـاشي كـــر بكوش كخب اي بي •
 ويـــوش كه روزي پــدر شـهان اي پسر بـكـ     ب عشــــق ـيق پــيش اديــمكتب حقادر

  ـويــــــي و زر شــــتا كــيمياي عشــق بـيــاب    وي دست از مس وجود چو مردان ره بشـ
  ...شـويخوروخواب بيكهخويشرسي بهوآنگه      كردخويش دورورت زمرتبهخواب و خ

  ـويـش آب هفــت بحر به يــك مــوي تـرـز ك  ق بحر خدا شـــو گمان مبر  يكــدم غــري
  ـويــجـالل چــو بــي پا و ســر شـدر راه ذوال    ود  ــا شســرت هـــمه نور خــداز پاي تا 

  ويـس شــكي نماند كه صاحب نظر شزين پــ  ر    ــا اگــر شــودت منـظر نظوجــه خـــد
  )380ص (                                                                                                                 

با وجود اين، بايد توجه داشت كه ايمان مورد نظر كركگور تنها در اصالت يقين و تكيه بر 
بيشتر از «ايمان كركگور . شناخت قلبي يا انفسي، با ايمان مورد نظر حافظ اشتراك دارد

 بيشتر گويد، جنس احساس است تا انديشه، و هر آنچه كركگور در باب شناخت انفسي مي
ت خواستار آن است كه مسيحي: گويد او مي. فراخور شور و عواطف است تا عقل

شوريدگي يا آتش درون را تا باالترين حد خود تقويت كند، اما شوريدگي عبارت است 
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 اما ايمان مورد نظر ؛)23: 1386 وارنوك، (» .از سوبژكتيويته، لذا به گونة عيني وجود ندارد
مبتني بر شهود است كه شهسوار ايمان پس از خودباوري، رياضت، حافظ، ايمان عملي و 

 :يابد دعاي سحرگاهي و عبوديت به همت انفاس پير و توفيق حضرت حق بدان دست مي

   خطاب آمد كه واثق شو به الطاف خداونديث آرزومندي    گفتم حــدي ســحر با بــاد مي
  رو كه با دلدار پيوندي    و روش ميبدين راهشب كليد گنج مقصود است    آه دعاي صبح و

  )341ص(                                                                                                                    
  گيري نتيجه -5

 بايست نقطة عزيمت فهم نظام انديشگاني حافظ و ،  مطابق برآيند خوانش هرمنوتيكي
 به حل برخي دتوان اي كه مي در نگرش انسان شناسي آن دو دانست؛ نكتهكركگور را 

انسان مختار يا (ويژه در مبحث جبر و اختياره  ب،هاي پارادوكسيكال حافظ و كركگور گزاره
  . كمك كند) انسان مكلف
گانه  هاي مورد نظر حافظ در الگوي سپهرهاي سه بندي انسان انديشي و طبقه       با ژرف

تر از منظومة انسان شناسي حافظ ارائه كرد و دريافت كه چرا   تصويري روشنتوان مي
گويد و در جايي درست در تقابل با آن،  حافظ در جايي از موقعيت جبري انسان سخن مي

ها در نگاه حافظ و كركگور در سه ساحت  انسان. راند از انسان آزاد و مختار سخن مي
ه به دنبال اصل لذت و تأمين زندگي معاش نخست گروهي ك: شوند زندگي تعريف مي

برند؛  همواره در انانيت و خودكامگي و تكبر ناشي از جاه و مقام و ثروت خويش به سر مي
ام وقت و روزنامه نويسان و مانند اميرمبارزالدين يا امير پيرحسين در نگاه حافظ و حّك

د كه به سبب قضاوت گروه دوم، آناني هستن. هنرمندان شهر كپنهاك در نگاه كركگور
 بنمايانند يا با پذيرفتن دردهاي ،كنند خود را آنچناني كه نيستند اخالقي جامعه تالش مي

هاي نيك مخاطبان قرار دهند؛ مانند زاهدان،   خود را در معرض قضاوت،پذير اجتناب
در مشرب فكري حافظ، و راهبان و كشيشان در نگاه ... شيوخ، صوفيان، درويشان و

يقيني، خويشتن را  هايي كه پس از عبور از مرحلة ترديد و بي و دستة سوم انسان. كركگور
تسليم حق كرده تا به كمال يقين و شهسواري ايمان برسانند؛ مانند حضرت خضر، شيخ 

بنابر همين اصل .  در نگاه كركگور)ع(صنعان، پيرمغان در نگاه حافظ و حضرت ابراهيم
مجبور «عيتِ انسان موقوف در سپهر ايماني است، او را است كه هرجا مراد حافظ ترسيم موق
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ت ندارد و هركجا كه در مخاطبه با دهد؛ زيرا اختيار در اين مقام موضوعي نشان مي» مختار
  .دهد ها را مختار نشان مي هاي سپهر استحساني و اخالقي است،  غالبا آن انسان

 در ، وبه شناختي از هستي و وجودتواند    از نظر حافظ و كركگور انسان با خودشناسي مي
 چنين  ها تنها در سايةخطر كردن و تحمل دردها و رنج.  ساحت ايماني دست يابد،نتيجه

گرايي عامل اصلي سرگشتگي در  از منظر آن دو، عينيت.  دست خواهد داد ايآگاهي
ة سپهرهاي استحساني و اخالقي است و شك و ترديد الزمة سلوك در مرتبة ايمان و مقدم

  . يقين قلبي است
ت و دستيابي به هويت فردي در مسير كمال تأكيد دارند، تفرد با وجود آنكه هردو بر فردي

كند؛ اما تفرد مورد نظر حافظ مقدمة  كركگور بيشتر انسان را به انزوا از جامعه تحريك مي
كسي  -  اسالمي شهسوار ايمان- هويت جمعي است؛ زيرا مطابق منظومة تفكر عرفان ايراني

 به خواست و ارادة حضرت حق، به هدايت و - كه به فرديت خاص خود رسيده است
تر از انسان منظور  لذا انسان مورد نظر حافظ اجتماعي. راهنمايي طالبان مأمور است

  .كركگور است
   هاشتياد دا  

1. soren kierkegaard  

2. Intertextuality  

3.aesthetic 

4. ethic 

5. religious 

ن از آيين مسيحيت در نوجواني و اشتغال به هوسراني، خوشگذراني، انكار خدا و تالش براي بريد. 6

خودكشي، در كنار طرد شدن از خانواده و كدورت بين او و پدر، سپس تحول روحي و بازگشت عميق به 

نو و ور(- كه خود آن را زمين لرزة بزرگ ناميد-هاي دين مسيح و پاسداشت از آيين پروتستان  سرچشمه

، تالش براي ايجاد )رها كردن نامزدش اگين اولسن( در كنار گذار از مرحلة عشق زميني،)105  :1387وان،

مانند يا كرد؛  ها و مقاالتي كه غالبا با نام مستعار چاپ مي اصالحات عقيدتي و اجتماعي با نگارش كتاب

؛ مراحل در )1844(وم ترس آگاهي هاي فلسفي، مفهه ريز ؛ خرده)1843(اين و يا آن، ترس و لرز، تكرار

 او را بر آن ،)107: همان) (1850(؛ مكتب مسيحيت)1848(؛ نااميدي يا بيماري كشنده)1845(طريق حيات

ها در نظرش به  انديشيد هر يك از آن د، ميبعدها وقتي به منازلي كه پشت سر گذاشته بو«داشت  مي
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اش پنداري بيش   اختيار او پس از دوران كودكي.كرد درجات مختلف مراحلي از وهم و پندار جلوه مي

ساخت كه در مرحلة استحساني خبري از  بند اعتقاد به نوعي قانون كلي مي نبود؛ گرايش به اخالق او را پاي

توانست در روند تكامل او آخرين منزل باشد؛ چراكه بر پاية پندار انسان  اما اين منزل نيز نمي. آن نبود

 ركني در به مثابه) The Transcendental( اذعان نكردن به وجود امر متعاليا) Humanism(مداري 

توانست تصميم بگيرد  برد و اكنون او مي گرويدن به دين، اين پندار را از ميان مي. زندگي انسان، استوار بود

مراحلي  به باور كركگور مراحل بالندگي خاص او .)16: 1386وارنوك،(» .كه نظرگاه ايمان را اختيار كند

اي از مراحل مذكور باقي بمانند يا به  توانند براي هميشه در مرحله ها مي هاست و آن عام در بالندگي انسان

اي فراتر يا فروتر سير كنند و هرگونه تصميم به ترقي يا تدني برخاسته از تصميمي است كه خود فرد  مرحله

چيزي مانند صورت اولية انسان «ي خود را با وجود اين، و.)18: همان.(گيرد براي خويشتن خويش مي

 هندي و در يك بحران الزم شود؛ من خوكچةگويد من آدمي هستم كه ممكن است وجود ا داند و مي مي

 .)190: 1389ياسپرس، (» .حيات بشر هستم

8. Miguel de Unamuno 

9. Rudolf Boltmann 

10. objectivity 

11. subjective 

12. Existing person 

. است) 1999-1919(بانوي متفكر بريتانيايي) Iris Murdoch(ها آيريس مرداك  آنملةاز ج .13

 .)173: 1389ملكيان،(

 حافظ در سرايش ها را ناشي از تغير احوال هاي آن گرچه برخي تفاوت و اختالف آراي كالمي و نشانه .14

 و آن سوي جبر و اختيار را  اين تناقض يا گرايش لغزنده به اين سو،)525: 1384مرتضوي،( است شعر دانسته

ت ديوان او از سطح در ديوان حافظ بايد در تحليلي ساختاري تفسير كرد؛ زيرا اين گرايش متضاد در كلي

كلمه تا كالم گسترانيده شده است و اين موقعيت پارادوكسيكال كامال با ساختار تقابلي ديوان حافظ همسان 

 . است

. د مؤثر باشد تنهايي و انزواطلبي در اين گرايش به ترسيم تفرّشايد تمايالت عاطفي مشترك آن دو به .15

اي كه هم در زندگي كركگور  هاست؛ نكته اي از وجود اين حس مشترك در آن تمايل نداشتن به سفر نشانه

 :بدان اشارت شده است و هم در زندگي و زبان حافظ

   و آب ركناباد ينسيم باد مصّل    ر    ــــــنمي دهند اجازت مرا به سير و سف
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 من كز وطن سفر نگزيدم به عمر خويش      در عشق ديدن تو هواخواه غربتم 

16. Existing 

17. Iris Murdoch 
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