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 و سلوک عرفانی مکتب شیراز
 

 4131مهرماه  41 ، روز شنبه401، شماره نامه تجارتهفته :منبع
 

ریان واقع با سه ج رد، ، بپردازیمکرد یم یستدر آن ز یکه سعد ییو فضا یقرن هفت هجراگر به بررسی 

به طور  .یعدس پیش از شعر دیگری است و یاز سعد یشدوران پ عرفانِو فلسفه  یکیمواجه خواهیم بود.  محوری

آن از ییچه فضا ؟چگونه بوده استو همزمان با او  یاز سعد یشپ ی عرفان و سیاسی و اجتماعی یفضاخالصه، 

 ید؟کن یم یمترس هزمان

 یعرفان خراسان. ردک یکتفک یکدیگر ازرا عرفانی ۀچند نحل، می توان یاسالم-یرانیتمدن ا یخدر تارکالن  یبندیمتقسیک  ربنا ب

عطار  یندال دیغزالی، فر دابوحام خرقانی،ابوالحسن  بایزید بسطامی، بزرگانی چون بوده و بزرگ آن روزگار  خراسانِ ۀکه متعلق به خط

 «یرفان فلسفع» می توان آنرا هست که یگرید تبدر مقابل مک اند.هدسر برآور و شده پرورده در آن یبلخ ینالدجالل موالناو  وریبیشان

  ملیو شیخ حیدر آ ونویق ینالدصدر یقاز طرآموزه هایش که  تاس یعربالدین شیخ محی ،نحله ینبزرگ ا .دکر دادانگاشت و قلم

 سلوکی فیو ظرا قئادق یحبر توض یاست و مبتن یفلسف یرغ یعرفان ،یعرفان خراسانبسط پیدا کرده است.  یانشیعدر میان اهل سنت و 

نغز سلوکی  و مشحون از نکات مملوّ مولوی، معنویِ یمثنوعطار و  الطیرمنطق متون عرفانی ای نظیرو  یزید بسطامیبا یهانوشته .یاخالقو

انش ن یدسرا در آ ینهر آن کس که بد" در نظر آورید: گاه او نوشته شده رابارو  که بر سر مزار خراقانی حسنلجمله مشهور ابواد.ان

اب در غی»ر مقالۀ دشده است.  ینمروت عج فتوت وو  یچون جوانمرد یبا مقوالت یخراسانعرفان  نحلۀ؛ "یدپرسم یمانشو از ا یدده

را با عنایت به مفاهیم سلوک عرفانی  قوام یافتنِ ردآن اخالقیِ  و اهمیت« دیگری»، مفهوم «1رن یگری: طرحواره ای از عرفان مدرنج د

 آورده برر س سنت عرفانی هم در یگرید ۀنحل ،یعرفان مکتب  دو یندر کنار ا ام.ه ددر عرفان خراسانی تبیین کر فتوت و جوانمردی

 یسعد ینح الدلمص یخش یکیقهرمان برجسته دارد،  دو . این مکتبقلمداد کرد «یرازمکتب ش»آن را  توان یم یجناب آشور یرکه به تعب

 یندگز ون بر اینکه شاعران تراز اولی بودند، دلمشغول مناسبات و روابط اخالقیِ جاری درز، افعارف دو ین. ایرازیحافظ ش یو دوم

به  چهآن هببه تصویر می کشیدند.ایشان، خویش را به هنرمندی هر چه تمام تامالتِ بارۀ آن می اندیشیدند و  نتایجو دری بودند یرامونپ

 . و حساس بودندکردندینظر م عطف، ذشتگیم «پولیس»متخصصان علم سیاست در  یرتعب

 یاسیر سامو در یشیگشا یاناًاح گرفت ویم وزیدن یمیکه نس یحساس بود. هنگام ۀ خویشجامع یحافظ نسبت به تحوالت جار

 :کردیم بلند ابراز  یرا به صداآن، آمدیم یدپد

 لیر بنوشداع است می ــشاه شج دکه عه    ه به گوشدمژ درسی مـسحر ز هاتف غیب

 هان و لب خاموشدر دهزارگونه سخن      ده اهل نظر بر کناره می رفتنــآنک دـــش

 جوش دیگ سینه می زدن که از نهفتن آ     ایت هاـــبه بانگ چنگ بگوییم آن حک

 

 یِکار یار تزویر و و نظر داشت یربه دقت ز خود را ۀزمان اجتماعیو احوال  اوضاعهمچنین  ،کردیرا رصد م یاسیحافظ اتفاقات س 

 :کرد یبه صراحت نقد م را پرستزاهدان ظاهرمشیِ و آن روزگار  دینی ۀدر جامع یجار

 داینـا بگشــویر و ریر خانۀ تزده ـــک  دایا مپسندــخ دــانه ببستنـــر میخد

 دا بگشایندار که از بهر خدل قوی د    دبین بستندخو دل زاهداگر از بهر 
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ه نهادفرو  دیبا و فسق نماییزهد فروشی  این سخن این است که  ؛ الزمۀاست یبرتر از جامعه فقه یاخالق ۀجامع ،یبالغلسان از منظر

 :دشو

 هم مفروش مکن به فسق مباهات و زهد    م به راه نجاتـــرت کنـــخیدال داللت 

 

ت حدر سات؟ چه می توان گف ،کندیم ف برقرار وتص عرفا و ۀامر با سلسل اینکه  یو نسبت یاسیس مشروعیتو  یاسیس از منظر حال 

نظام  توانیم ایآ یگرد یراستخراج کرد؟ به تعبرا یاسیس مشروعیت یعرفان یهااز دل آموزه توانیم یااست که آقرار  ینااز  سؤال، نظر

عرفان  یهابر آموزه ینمبت یدچن  یاسیِس یهانظام تا کنون پاسخ مثبت است. تجربیبنا کرد؟ از منظر  یعرفان یهابر آموزه یمبتن یاسیِس

 یاسیس از مشروعیت ریتصو ینالبته ا یددر روزگار جد ه های پیشین.در سدصفویه  ؛ نظیر حکمرانیِ سلسلۀشکل گرفته است یککالس

ایگزین آن جاشت حقوق اقلیتها دو پاس یکدموکراتکار  و ساز و  رخت بسته یاناز م به نحو اغلبی دارد، یپر رنگ یافالطون ینطن که

 . ه استدش

 

 عمل رفتار عرفا چگونه بوده است؟ ذهن و نظر اینگونه است، در وادی در ساحت

 ،یده بگذرک یکبر ینالدنجم یخشما از ش .نداشتند یاستدر س یمسلمان مشارکت چندان یکه عموم عرفا یدآیعمل به نظر م یدر واد

 دنداسی نبولمشغول امر سید م،دسنتی، چنانکه آور یعرفاعموم  داد.یرخ م یاستسسپهر بودند که در  یگر حوادثعموماً نظاره اکثر عرفا

 یعارفان -شاعر یعنی ؛بودند مستثنا یانم یندر ا یکه حافظ و سعد توان چنین انگاشت یم .کردندیمنازی دنظریه پر یاستس در باب و

صل اول در ف ،یسعد دند.هم بو یاسیو س یت و روابط اجتماعامناسب دلمشغول ،یو اخالق یبودند که عالوه بر پرداختن به امور باطن

 یشانو ا دنپیشه می ککردن پادشاهان  یحتنص ،«یراو  یرل و تدبدعدر »، بوستانباب اول  در ینچنمو ه ،«پادشاهان یرتدر س» ،گلستان

 :دمی کن درا هم نقفقیهان  ،خود یحال در جا یندر ع ؛کندینسبت به خلق دعوت م را به انصاف و مروتِ

 ا مفروش پارساییــا مـــو ب رو ای فقیهـــب   من از آن گذشتم ای یار که بشنوم نصیحت 
 

در ند. ه اکرد یو داور هسخن گفت خویش اشعار و گذشت در مکتوباتیم آن روزگار ینیِد آنچه در جامعۀباب  در یحافظ و سعد

م بهتر برای تنظی و ددارن یتحساس، گذرد یم پولیسآنچه در به  که یمداررا  عارف برجسته -دو شاعر این مشخصاً ، یرازمکتب ش

  .ن اصولِ اخالقیدانر نشدبر ص و است انیتسپاسداشت ان متضمنِکه  ییها یهتوص ؛کنندیم یقالاخ یهایهتوصمناسبات و روابط انسانی، 

 

شاعرانی  - عارف کهست عنام ینبه ا اندداشته یرامونیپ یاخالق و دغدغه زندگ یپروااهالی مکتب شیراز  ینکها

را چه طور  نیکرده است. ا یداپ عرفی یسپهر یا گرفته یاییدن ینا یرنگ و بو هستند که رایشان و قولشان

 یاجتماع ید فضاوار ینجااز ا میخواه یمو  اقتصاد است ربارۀدبحثمان که الخصوص  ی؟ علتحلیل کنیم یمتوانیم

 .میآن دوران شو یو اقتصاد
 .ستا ینطورهم هم یسعد ؛یردگینشات م امر نمیاز هوی  دنز امر سیاسیبه  نپرداخت و یردگیم یرا جداین جهانی  یزندگ ،حافظ

. دنبوده ا هم یمناسبات اقتصادلمشغول د ،اندپرداخته یروابط انسان و و مناسبات  یرامونیپ یعارف به زندگ -دو شاعر ینکه ا یزانیبه م

 انچند یال دنما ازیوانش دبه گواهی  ،بودن اهل سفر حافظ اشت؛دنسبتا خوبی   تمکن و تمول،وضعیتبه لحاظ  ،گرد بودجهان یسعد

تع جستن و با کامجویی و تم دستی نمی کندتنگدعوت به فقر و وی رفت. گیم یجد را یجهان ینامور ار عین حال د ؛ودنبرده ب ای بهره

واقعی طعن  دریایی و زه دانه، اعم از زهدر عرفان زاهدر اشعارش دم این جهانی بر سر مهر است. از اینرو حافظ عَاز نِو کام گرفتنِ 

 :دانگاری سلوک نمی در وادهمصحبت مناسبی الی را غز« تدکیمیای سعا»  و  دمیزن
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 اییدایی جدج دز همصحبت ب               تدبیاموزمت کیمیای سعا

 

» فی المثل، حکایت  .است یشاعر عشق و زندگ ،وزیانکات علی همایون دمحم یرو به تعب داردنیز چنین مشیی ی دسعر مجموع، د 

  . دبر می گیر هدربارۀ مواهب مکنت پردی دالل های سعد، به نیکی از استگلستانر د« رویشیدر بیان توانگری و دعی دی با مدال سعدج

 

ر دفی المثل  دبیا-مکاتب عرفانیمنظور دقیقا افتراقیست که میان این دو پیش قراول مکتب شیراز با دیگر 

 ؟دو به چشم می خور وجود داردمواجهه با مسئله مرگ 

 «اندیشرگم»را  اعارفی مثل موالنبتوان اگر ریافت. دگی را در آن تلقی عارف از حقیقت زنداست که می توان  هاییآیینهاز « مرگ»

ین دنیای برای ترک کردن ا دای بوهبهانر پی دباید ، انزد عارفی مثل موالن . بهانگاشت «آگاهمرگ»باید حافظ و سعدی را  ،طاب کردخ

 ان صفت:دزن

 حفره کن زندان و خود را وا رهان   ما زندانیان ان زندان وــن جهـــــای

 

شان متضمن ایبمانیم. مرگ اندیشیِ ایم که که برویم، نیامدهه ایم دآم ، ما بر روی این کره خاکیاز عرفا دیگر و برخی انزد موالنبه 

حدود خاکی م دیدند که فرصت ما بر روی این کرۀ ، در حالیکه به رای العین می دانستند و می«گاهآمرگ » اما عارفاناین امر است؛ 

 را بدانند، که: قدر آن برند وبهینه  از اینجا و اکنون استفادۀزنده نیستیم ؛ بر آن بودند تا   است و چند صباحی بیشتر

 

 ه انجام کار چیستـکس را وقوف نیست ک  ر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمارــه

 م روزگار چیستــغمخوار خویش باش غ  اردر بسیته به موییست هوش ـــعم دونــــپی

 

شاعران و عارفان مرگِ آگاهی نظیر سعدی و حافظ، زندگی را آورده ام، « هن اقاقی جاریستذمرگ در »  ر مقالۀبه تعبیری که د 

ام مرگ را انتقپیشه کرده و « زندگی ابدی» در همین جهان، جدی می انگاشتند و سهم آنرا  می پرداختند و با جدی انگاشتن زندگی، 

 گی می گرفتند. از زند

 

 یحرف م ی. اگر از زندگمعتقد استو ملموس  یاییدن ینعشق ابه از حافظ  یشب یکه سعد ندمعتقد بسیاری 

 یت که سعداس یناعتقاد به ا، زند یحرف م یشتراز کار و تالش ب ینهم یتر است. برا یاییدن ینا یزند، زندگ

 این رای را قبول دارید؟کند.  یشعرا به مقوله کار و تالش در شعرش اشاره م یگراز د یشب

 د:یافت می شو ییفلط ینیِزم ۀعاشقان اشعار نیز حافظدر دیوان  دلم، هر چندبا شما هم شقعدر باب مفهوم 

 گیردکه کس آهوی وحشی را از این خوشتر نمی   ه خوش صید دلم کردی بنازم چشم مستت راـــچ

 

 عار عاشقانۀی نیز اشسعد، همانطور که اشاره کردید، دیگر از سوی . پر رنگ است نزد حافظنیز   ینید ۀجامع یِشناسیبآسافزون بر این،

 د:و از آن حظ زیبایی شناختی و بالغی بر خواندیف است که می توان آنها را مکرر دارد. مثال،ابیات غزل زیر آنقدر لطبسیار لطیفی 

 ن که به تشنگان نماییــچو خیال آب روش اییدرا حت جــــج درابتر کرــخ رتـــخب

 انمت کجاییدی و نـالـــر خیدشب و روز  یدست غم سپردی و به درــل ببدی و دبش

 چه از این به ارمغانی که تو خویشتن بیایی وستان فرستیدی آری که به ــچه ارمغان تو
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 ی شناسم تو ببر که آشناییـــری نمـــگد  گفتمارم به نسیم صبح دخنی که با تو ــس

 

ر آثار دن ن آدکار و تالش و بایسته و ضروری بوقصۀ  اشته، بردلمشغولی های اجتماعی پررنگی دی دافزون بر این، سع

 ه است.دکر دخویش تاکی

 

حرکت  یاییعرفان آن دن یکدر مفهوم و در محتوا، به سمت  یااست  یزکارگر ی،ارسپکه شعر  یداساساً قبول دار

 کند؟یم

 از یوجهبخش قابل ت دهر چن؛ دنیایی حرکت نمی کندآن  عرفان ست نیست و به تعبیر شما به سمت داز این  یارسپتمام اشعار 

ای ماست؛ کسانی متعلق به عرف« لکذاالمر اسهل من » تعابیری  نظیر  .درا توصیه می کن یااز دن تنخیگرو  است ینچناین بیات عرفانی مادا

  .دندنیا و ما فیها اعتنایی نمی کردبه که 

 

 ؟دانیدیرا چه م علتش
 ازی و دیه پرنظر جهانی ینا یو زندگ یشتمع یبرا از اینروبگذار تا بگذرد.  ،گذردیم دمی گفتن.یاستنگرفتن دن یجدعلتش 

روان از پی آن  و دحرکت می کن سمت انبد ، یردبگ یرا جد انسان امری وقتی  .دندبو نگرفته یجدآنرا چون  ؛دندرکینم یزیربرنامه

ی می دگی این جهانی را جداز اینرو کار و زن ؛بود یعشق و زندگ شاعرِ ،که متعلق به مکتب شیراز است یسعدعارفی مثل اما،شود.یم

 گرفت. 

 

  کردند؟یفکر م ینگونهما ا یاست. چرا عرفا یزکارگر یکه چرا شعر فارس ینجاستسوال ا

ا فنا ان و منزلتی قائل نیست؛ که آنریگر، شدجهان با  یاسقر د(، عالم ناسوت) جهان ینا یبرا و  است ینچنینعموماً ا  یعرفان رشنگ

 است: دیگر که باقی و آبادر قیاس با جهان د ،داردجهانی که رو به نیستی  .دنادیر می ذنی و زوال پدش

 نیست دادزانکه آن ترکیب از اض  نیست دو آباز باقی ـان جــآن جه

 

   :ر جهان پیرامون نظر کنیمداز این منظر  دعوت می کندو ما را  دعالم می نگر نِدران بوذر زوال و فنا و گد از اینرو بیش از هر چیز  

 ران ما را بسذکین اشارت ز جهان گ ر عمر ببینذر لب جوی و گــن بــبنشی

 

قرائتی از سلوک  ه امده، کوشیدمنتشر ش هامقاله از آن 7تاکنون که « مدرنعرفان طرحواره ای از » سلسله مقاالتِدر از سوی دیگر، 

ایت خویش وربه  . برای ایضاح مرادم، برخی از عارفان و سالکان مدرندجهان پیرامون باش ی گرفتنِدهم که متضمن جدست دعرفانی ب

بال اقمرحوم  و یعتیمرحوم شر .امنام برده، علی شریعتی، محمد اقبال الهوری و محمد مجتهد شبستری را هم سپهریسهراب  نظیر

ای ژرف اگزیستانسیل خویش را پی می هدغدغه ،تدر خلو هر چند؛ دگرفتن یم یرا به هر حال جد یجهان ینا یزندگ ی،الهور

امور  بخشِامان س ؛ عرفانی که بنابر روایت ایشان، قرار استسراغ می گرفتند جو یزهست و یانگرعص یعرفان از  اما در جلوت، گرفتند،

  د.گی پیرامونی باشاین جهانی و زند
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که  و حافظ یمثل سعد کسانیاست.  غائبتصوف ما  یخاز تار یو به نحو اغلب ،است یدجهان جد متعلق بهالبته  ،یعرفانگرش ن ینا

توان یم یرند،گیم یرا جد یجهان ینا یزندگتوسعا و  امور ینا ایشان که یزانیبه م هستند. استثنا یثح یناازمتعلق به مکتب شیرازند،

  .دکارگریز نیستنگفت که 

 

 فانی و معنویعر قرائتمی تواند  ،ۀ ماگذشت فوصعرفان و ت یختارعنایت به با  یران،شهروند امروز جامعه ا یک

  ؟باشدش داشته از دنیای پیرامونی خوی  نامروزی

 دیشۀ تبیین سویه های مختلفِ وجودر اند« رندطرحواره ای از عرفان م»  مقاالت سلهدر سلم، دآور چنانکه است. ینظرم، شدن به

 رن دلک مر می یابم، سادچنانکه  .ام یشده کنون ییراز زدا اندر جه یسلوک معنو شناختی، معرفت شناختی، انسان شناختی، اخالقیِ...

الک ر عین حال، سد .دگریزی پیشه نمی کنکارو  دو به منصه ظهور می رسان دخویش را اعمال می کن ۀدو ارا دگوی می یرآگی دبه زن

 ، که:دآی دیدسهم روح پ اختنِدتا مجال برای پر دازدازۀ الزم می پردرا به ان سهم تنرن، دم

 ازه بیشده زانـــا منـــاهلل اهلل پ خویش در حدنازنینی تو ولی 

 

. یکرانب یپرواز در فضاها اختن سهم روح ودر کنار پرداختن سهم تن دپر ؛است متضمن این امور و سعدی حافظ ۀاننعمعرفان مت

بیشتر این  . برای ایضاحدگی متعارف سامان یابد، به میرانی که زن یمکف دیبا کار اقتصا هم عنان است یه،حاجات اول رفعراین میان،د

در  یتکنولوژ یا یمهست یما در خدمت تکنولوژ یاآ دممکن است گفته شو سراغ بگیریم.با تکنولوژی  داز نسبت خومطلب، خوبست 

 دهدما سواری می گیریم و تکنولوژی به ماسواری می  مرکب، یو تکنولوژ یمما راکب دگفته می شو نخست، ۀوهلدر  ست؟خدمت ما

د و ما را سوار ما شو یراکب شود و ما مرکب. تکنولوژ یاز قضا تکنولوژ به بعد ممکن است ییجا زاحقیقتش اما  مت ماست؛در خدو 

لق الساعه و خ کاذب یازهاین یجادپاسخ دادن به ا یاگر قرار باشد روز به روز، صرفاً برا .دروان کن دو از پی خو خود بکشاند یسو به

 یتکنولوژ مِداخ اشته باشیم؛دنیاز  واقعا به آن ابزار ینکهبدون ا ،بهره جوییم نوین یکِتکنولوژ از ابزار،دورنآیم یدپدرسانه ها که  ای

  .است قرار گرفتهما  یتعنا حلمخدوم و م یتکنولوژ ایم وگشته 

نهادن  یپا ۀ پیرامونی ودایی شدر جهان راززدسلوک معنوی . اختن به حاجات اولیه نیز از همین قرار استدگی معنوی و پردقصۀ زن

گرفتن  یو جد یهحاجات اول رفعِ رمتوقف ب ن،دروان ش هنر، ... ین،عرفان، د یت،مانند معنو یایهثانو یازهاین یاز پ و آسمان یهابر بام

مرتبۀ ه ب دغیر این صورت فر رد و نه بیشتر. دباش یهحاجات اول ۀبردارند یانکه رافع و از م یزانیبه م است؛ اما یشتاقتصاد و مع

 ماند. یم قیااست، ب یوانانسان و حمیان که بعضاً فصل مشترک ای  یهاول یازهایدر حد پرداختن به نرسد و ینم معنوی ییِخودشکوفا


