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  دهكيچ

و  نعرفـا در از مسايل اساسـي   ،يابي به اسرار الهي براي پيمودن طريق معرفت و دست ،پيرانتخاب 
گيـري از   از نظر اهل صوفيه سير و سلوك در مسير پر فراز و نشيب بدون بهره. آيد حساب مي صوفيه به
در مقاله سعي شده است بـه  . پذير نيست ي كه خود به مرحلة كمال در طريقت رسيده، امكانپيروجود 

، حافظ شيرازي و گوميليوف شاعر روس كه متأثر از تصـوف شـرقي   نرفاااز ديد ع پيربررسي موضوع 
   .پرداختـه شـود   پيـر به داليل تأثيرپـذيري گوميليـوف از حـافظ شـيرازي در پـذيرش      است و همچنين 

را براي حل معضالت اسـرار آفـرينش و تهـذيب نفـس و      پيرحافظ شيرازي وجود محمد الدين  شمس
  خاصـي را در اشـعار خـود معرفـي      پيـر داند، گرچه  ن رسيدن به معرفت حق تعالي ضروري ميهمچني
اسـت و   از موتيوهاي شرقي كمك گرفتـه  »فرزند خدا« منظوم نامةخلق نمايش گوميليوف براي. كند نمي
 و اهميت آن براي رسـيدن بـه   پيربه موضوع  ،هاي حافظ تأثير تعاليم تصوف اسالمي و نيز انديشه تحت

بـارة  ركه گوميليـوف د  يمبر پي ميبه اين مطلب  ،»فرزند خدا«با بررسي نمايشنامة . كمال پرداخته است
اسرار «م به عالو  »حكمت«گوميليوف صاحب  پير. اهل تصوف و حافظ دارد ي بانظرات مشابه نقطه پير

  . براي هدايت سالكان است ،از جانب خداوند »هفت آسمان و عناصر اربعه

 .پير، درويش، صوفيه، سير و سلوك، سالك: كليدي هاي واژه

                                                           

   E-mail: myahya@ut.ac.ir، 021-88687553: ، دورنگار021-61119120: تلفن ∗
  :f.m.rafi@gmail.com E-mail،021-88687553 :، دورنگار 021-61119120 :تلفن ∗∗



  1388 بهار, 51شمارة  , هاي خارجي پژوهش زبان 110

  مقدمه
ر و يدر سـ  كه سـال كـ شـود   ياطالق مـ  ييشوايبه رهبر و پ ريپه عنوان يدر اصطالح صوف

چـون   يگـر ي، القـاب د ريپعالوه بر  فرهنگ طريقت،در . او است يها يازمند راهنمايي، نكسلو
نشـانگر مراتـب اهـل طريقـت      يگه همكز رواج دارد ين غوثو  يول، قطب، مراد، خيش، مرشد
  .است

ه كـ رسـت  يقت بـر پ يو مدار طر«: چنين آمده است زمينهدر اين » ديالتوح اسرار«تاب كدر 
. »دينتـوان رسـ   يجـاي  شـتن بـه  يخو هه بكامته و محقق و مبرهن است  يف يالنبكقومه  يخ فيالش

ـ پراوان ت فـ يـ بـه اهم  يپـ  يخوب توان به ين گفتار ميا ياز فحوا )46، 1366 هنهيم( و مقـام و   ري
  .برد ه ينزد اهل صوف يگاه ويجا

رود  يشمار مـ  در تصوف به ياز مسائل اساس يكيقت، يدر طر ياز و يرويو پ ريپانتخاب 
د كيـ ت و لـزوم آن تأ يـ همـواره بـر اهم   انشيها باتكدر  نرفاااز ع ياريز بسيه و نيه اهل صوفك
ـ اَال انَّ اَول ةيه به آي، صوفير و وليت پيدر مورد اهم«. اند ردهك ـ  ي م  ياء اهللاِ ال خَـوف عَل ال هـ ِهم و
نظـر دارنـد و    ،شگاه خداوند آمده استياهللا و ارج آنان در پ اءيه درباره اولك يثيحزَنونَ، و احادي
قالَ رسـولُ  «: ه فرمودكاست  )ع(منقول از حضرت صادق يثيها حد آن ةنند، و از جملك يه مكيت
ث ديگري نيز در اين باره منسوب بـه  يحد» ياً اَرصد لمحاربتيول يمن اَهانَ ل يلقالَ اهللاُ َتعا: اهللاِ
ت يـ انـدن اهم ينما يبرا(» .اء و الشُهداءيغِبطُهم االَنبياَنَّ من عباداهللاِ َلعباداً «: است )ص(رمكغمبر ايپ
 ييرجـا ) (اسـت  يگـاه خـوب   هكيـ خورند، شاهد و ت يامبران و شهداء بر آنان غبطه ميه پكاء ياول
  ). 92-91 ،1370 ييبخارا

ـ پلـزوم اطاعـت محـض از     بارةن دريه همچنياهل صوف پرسـش و   كقـت و تـر  يطرران ي
 82تـا   40ات يـ ه در آكـ و حضرت خضر  )ع(يشان به داستان حضرت موسياعتراض به اعمال ا

عدم تحمـل  «ه كند نك يم يريگ جهين نتينند و چنك يهف به آن اشاره شده است، استناد مك ةسور
ـ  ،مطلع بود ام ظاهركه او مرتبت نبوت و رسالت داشت و بر احك، بدان سبب بود )ع(يموس  يول

ل اسـت  يـ از خضـر دل  )ع(يرد، اطاعـت موسـ  ك يم بر باطن مكح، بود يه ولك خضر از جهت آن
ر د فرمـانب يبا ،ده استيت نرسيوال ةباشد تا به درج يقو يهر چند در علوم رسم كه سالك برآن
  ).407ن، يتد(» ر خود باشد و فرمانش را گردن نهد و زبان اعتراض فرو بندديپ

در  كر و سلويه معتقدند سيه اهل صوفكقت است يدر طر ريپت فراوان ين اهميل هميدل به
همواره بـه   بنابراين. ستير نيان پذكام ريپاز وجود  يريگ بدون بهره ،بير پر فراز و نشين مسيا
و مرشد مبادرت ورزند  ريپبه انتخاب  ،ريمس يه از همان ابتداكنند ك يه ميقت توصيان طركسال
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ر يـ ه در غكـ چرا  ،ش قرار دهنديار خوكرا در دستور  يچون و چرا از و يو اطاعت محض و ب
شان به همراه نخواهد يبرا يو سرگردان يجز گمراه ير حاصلين مسيق در ايطر يصورت ط نيا

  . ديمقصود نخواهند رس ز به سرمنزليت نيداشت و در نها
هـايي   يژگـ ينند، چه وك يد مكيتأ ياز و يرويگونه بر لزوم پ نيه ايه اهل صوفك ريپن ياما ا

مال ك ةبه مرحل«ه خود كاست  يريپسته عنوان يشا يسكه معتقدند يد داشته باشد؟ اهل صوفيبا
پـر خطـر    يادن ويـ ه قـدم در ا كـ ده باشد و بتواند از خامـان ره نرفتـه   يقت رسيدر مراحل طر

» نـد كت يها مصون دارد و بسر منزل مقصود هدا يند و آنان را از گمراهك يرياند دستگ گذاشته
  ).237، 1344 يمرتضو(

ن يـ ه اكاست  يسك يقير حقيپ«: ديگو يم يقيحق ريپ يكل يخصا ةر درباريد ابوالخيابوسع
د توانـد  يـ باشـد تـا مر  ده يـ ن مراد دينخست: درست باشد يريابند تا در پيباز يده خصلت در و

. م مهذّب و مودب ناگشته باشد تا مودب بـود يس. دوم راه سپرده باشد تا راه تواند نمود. داشت
د آزاد باشـد تـا در   يـ پنجم از مال مر. ردكد تواند يمر يباشد تا مال فدا يخطر و سخ يچهارم ب

هفـتم تـا بـه    . ارت ندهـد ششم تا پند به اشارت تواند داد به عب. د داشتيار نباكراه خودش به 
نهم . آورده باشد يد نخست بجايهشتم آنچه فرما. ندكرد به عنف و خشم نكب تواند يرفق تأد
رد بـه  يفراپـذ  يه بخـدا كد را يدهم مر. ستاده باشديه از آن باز دارد نخست او باز اك يزيهر چ

  ).405ن، يتد(» ندكخلقش رد ن
و موالنـا   يشـابور يچـون عطـار ن   يدارنامـ ارفـان  ه، عيخ صـوف يعالوه بر بزرگـان و مشـا  

  . اند ردهكقت اشاره يدر طر ريپت يش به اهميز در آثار خوينمولوي ن يالد جالل
ه در كـ نـد  ك يد مـ كيمرغ تأيس يسو در داستان رفتن مرغان به» ريالط منطق«تاب كعطار در 

 ،و بـد  يـك ز ناعم ا را ن اويشوا و رهبر سود جست و فراميپ يها ييد از راهنمايبا كر سلويمس
جـان سـالم   » ژرف يايـ در«ن يـ توان از ا يوجود رهبر نم يه بكرفت، چرا يرا به گوش جان پذ

  .در برد به
ـ په لزوم اطاعـت محـض از   كخ صنعان يدر داستان ش ،تابكن يدر هم يو و مرشـد را   ري

ـ پاگـر   يه حتكاست  يسك يد واقعيه مركند ك يد مكيام آن دانست، تأين پيتوان مهمتر يم و ا ري
  .م امر او شوديچون و چرا تسل يند، بكمان و بستن زنّار يدن از ايشكامر به دست 

ه كـ شـود   ير مـ كقت متـذ يدر طر ريپت ياهم زمينةدر » يمثنو«تاب كن در يالد موالنا جالل
د يپس با. ردكش را رام يش خوكتوان نفس سر يم» خ باصفايش« يكبا  يتنها در صورت همراه

  .»گفت او گفت خداست«ه كچرا  ،ردك ريپم امر يسلچون و چرا خود را ت يب
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جز با اطاعـت   يبه سعادت واقع يابيه دستكند ك يد مكيتأ» وان شمسيد«ن در يهمچن يو
دگاه او يـ ه از دكند، چرا ك يه ميتشب» پرگوهر يايدر«و » اسرار«را به  ريپاو . ستيسر ني، مريپاز 
 يين رهـا يهمچن يو. ستيده نيز بر او پوشيچ چيرو ه نيب است و از ايبرخوردار از علم غ ريپ

ـ په وجـود  كـ ند و معتقد اسـت  ك يعنوان م رانيپف يرا از وظا يانسان از فساد و تباه بسـان   ري
  .ندكمان روشن يقت و اينان را به نور حقيد يب يها تواند دل يه مكاست  يديخورش

  بحث و بررسي
شـنامة منظـوم   يز نمايـ وان حافظ و نيت آن در ديو اهم ريپموضوع  ين مقاله به بررسيدر ا

جـرأت   ه بـه كـ  يا شنامهينما. ميپرداز مي) 1886-1921(وف يليگوم يااليكنوشتة ن» فرزند خدا«
ز يـ و ن يم تصوف اسـالم يرات را از تعالين تأثيشتريوف در نوشتن آن بيليرد گومكتوان ادعا  يم
  .رفته استيحافظ پذ يها شهياند

ـ پاز  يرويـ لزوم پ ةن مسئليفظ با اهل تصوف در همد حايعقا كاز وجوه اشترا يكي در  ري
ه حل معضالت كند ك يد مكيوان خود تأيد يجا يز در جايراز نيحافظ ش«. ق معرفت استيطر

ب يمال و تهـذ كب و فراز عشق و استيدر مراحل صعب و پرنش كر و سلوينش و سياسرار آفر
ر يروشن ضـم  يريپ ييجز با راهنما يلهق و اسرار ايانوار حقا يقبول تجّل يبرا ينفس و آمادگ

  :ستير نيان پذكام
  ميمهمات بر هب يم مگر پيره بپرس    ؟كيابان هوا گم شدن آخر تا يدر ب

 »يار بـود گمراهـ  ين مرحلـه بسـ  يـ ه دركـ     يگذرت بر ظلمات اسـت بجـو خضـر رهـ    
  ).258 -257، 1344 يمرتضو(

م و اوامـر  يچون و چـرا از تعـال   يو اطاعت ب يرويحافظ همواره رهروان راه عشق را به پ
ند، ولو در ظاهر زشـت  كبه آن امر  ريپه هر آنچه كز معتقد است يخواند و ن يو مرشد فرا م ريپ

ده يد پوشـ يـ ه از چشـم مر كـ است  ير و مصلحتيخ ةدر بردارند كنظر برسد، بدون ش و خطا به
  :است

ــي    حواله كند چو پير سالك عشقت به مي ــدا م ــت خ ــر رحم ــوش و منتظ ــاش بن   ب
  هـا  كه سالك بي خبر نبود ز راه و رسـم منـزل    سجاده رنگين كن گرت پير مغان گويد به مي

حاصـل   طي نمايـد ولـي ديـد كـه بـي      پيرحافظ تالش كرد تا راه كمال را بدون  ياز نظر مطهر
محـال   يس بدون استاد و مربك چيه هكب دارد يه عجكيوان خودش تيدر د) حافظ( يو«: است
خ ياناً شيه متصوفه آن را مرشد و احكل راه، و آنچه يبدون دل يعنيند، ك يرا طن راه يه اكاست 
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  :نديگو يم ريپا ي
  يظلمات است بترس از خطر گمراه  نكخضر م يهمره ين مرحله بيقطع ا
نفر تا بحال نتوانسته نشـان بدهـد   يك ين امر دارد حتيا يه حافظ روك يا هكين تيبا همه ا

ه بـه اهتمـام خـود،    كـ رده است كوشش كها  حافظ مدت... استبوده  يسكه مرشد حافظ چه ك
دن بـه  يبـا رسـ  ... شـد، ك يها زحمت م ه سالكبعد . ندك ين راه را طيا يبدون استاد و مرب يعني

ان نـدارد و اقـرار   كـ امل امكل راه، تيند بدون دليب يه مكرسد به آنجا  ياشفات، مكسلسله م يك
  :هكند ك يم

 يمطهـر (» ش نمودم صد اهتمام و نشديه من به خوك   ه قدمل رايدل يعشق منه ب يوك هب
1368 ،30-31.( 

دارد،  ريپه به داشتن ك يدكيند كه، چرا حافظ با وجود تأكشايد اين سؤال به ذهن خطور 
  ن و مشخص نداده است؟يمع يريپخود دست ارادت به 

ن ينخسـت ه كـ است عالم سوز  ياست آتش افروز و رند يحافظ عارف«: ديگو يم يمرتضو
ه كـ سـت  ين يديـ داند و ترد يود ميرسوم و آداب و ق يةلكپشت پا زدن به  كقدم را در راه سلو
ردن كـ  يرويـ پ يو مـراد  يديـ ط و آداب مريود و شـرا ين دادن و از قيمع يريدست ارادت به پ
 يقت رنـد يو طر يحافظ تابع مذهب آزادگ... حافظ است ةرندانه و عاشقان مخالف ذوق و شم

ه خـود سـد   كـ  -ود و رسـوم  يـ و دشمن خانقاه و رسوم خانقاه و مخالف آداب و ق يو دلدادگ
ه با سر سـپردن  كست  همه آن نيار اوست و اكار از مشخصات افكاست و استقالل و ابت -اند راه
 يمرتضـو (» نـدارد  ياو موافقـت و مطـابقت   يورانه از اوامر و نـواه كوركت ير و مراد و تبعيبه پ
1344 ،263-264.(  

و  يتـوان صـوف   يه حافظ را نمكرسد  ينظر م به ينجا ضرورين مطلب در اير اكقع ذدر وا
د او بـا  يـ ار و عقاكان افيم ياز موارد تشابه ياگر هم در برخ. دانست يرو فرقه و گروه خاصيپ

ن يـ ه اكاو از آن فرقه دانست، بل يرويبر پ يليتوان دل يشود، آن را نم ده مييه دياز صوف يا فرقه
براگينسكي داشتن پيـر را الزمـة   . داشته باشد يتواند جنبه واقع ياست و نم ياً ظاهرتشابه صرف

وران  ي پيشـه هـاي مختلـف و اغلـب سـر     در زمان حافظ انجمـن «: داند دورة زندگي حافظ مي
بودنـد و   پيـر انـد و صـاحب    ها گويا منش صوفيگري داشته شهري وجود داشت كه اعضاي آن

 ها متفاوتنـد از بـرادران درويـش مسـلكي كـه در اطـراف        آن. يدندنام مي مريدپيروانشان را هم 
  ).233، 1966براگينسكي (» اند شده جمع مي) مزارها(هاي حافظ اماكن مقدس  شيخ

: توان حافظ را به گروه و فرقة خاصـي نسـبت داد   نظران معتقدند كه نمي برخي از صاحب
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نقدر يا يدام فرقه و گروه بوده است، ولكل ه حافظ اهكم ينكم بيتوان ينم يا دهيز اظهار عقيما ن«
داشـته و صـفات    ييشـنا هـا آ  ثر فرقهكد ايه با آراء و عقاكافت، ياشعار او در يتوان از فحوا يم

 يرمـان كاز يـ ن(» رده استك يز ميشان انتقاد نيها يجروكستوده و از  يآنان را م دةيخوب و پسند
1374 ،172.(  
ه يد حـافظ بـا صـوف   يـ ار و عقاكـ اف كاز وجوه اشترا يكيه در واقع ك ريپه در بارة نكتن يا
م يشو يوان حافظ مواجه ميدر د ياز موارد با اشعار يدر برخ. دز مصداق داريود، نر يشمار م به
ـ از بزرگان تصوف و  يها نسبت به برخ ه حافظ در آنك ش اظهـار ارادت  يخ عهـد خـو  يا مشـا ي
از  يتوانـد تنهـا ناشـ    يه مكاشتن حافظ باشد، بلد ريپل بر يتواند دل ين صرفاً نميه اكرده است ك

  :ا دوستانه باشدي يعاد ياظهار ارادت
  جام را  خيبرسان ش يوز بنده بندگ  صبا برو ياست ا مي د جامِيحافظ مر

  ها بود تياكرخصت خبث نداد ار نه ح  ازرق پوشان ر گلرنگ من اندر حقيپ
ـ پنظـر حـافظ دربـارة     زمينـه  در» ذهـن و زبـان حـافظ   «تاب كدر  ين خرمشاهيالد بهاء  ري

ان و عناصـر  كـ ر اريهم وجود و هم لزومش همانند سا يعني) ريپ(حافظ نسبت به او «: ديگو يم
  :گاه در طلب او سرگشته است. است يتصوف دو احساس

  ...ميبه مهمات بر يم مگر پيره بپرس    كيابان فنا گم شدن آخر تا يدر ب
  :شمارد يم يضرور يرفانع كسلو يارا وجود او را براكو گاه آش

  ...ش نمودم صد اهتمام و نشديه من به خوك   ل راه قدميدل يعشق منه ب يوكبه 
آل و  دهيران حاضر و معاصر را، اياست و پ يه بلند همت است و دردش واقعكاما از آنجا 
  :ندك يمحابا تخطئه م يداند و ب يط نميو به اصطالح واجد شرا يدوست داشتن

» نميــب ين نشـان نمــ يــخ شـهر ا يه در مشــاكـ   ست با خود دار ياشقنشان مرد خدا ع
  ).280-279، 1384 يخرمشاه(

مشخص نداشته است، امـا همـواره در    يريپه خود ك رغم آن يه، حافظ علكتوان گفت  يم
ش ياو در اشـعار خـو  . آل بوده اسـت  دهيمطلوب و ا يريپ يش در جستجويتمام طول عمر خو

ـ ا ريپتواند  يند، نمك ير قدر در صومعه و خانقاه جستجو مه هكند ك يصراحت عنوان م به آل  دهي
  :ابدي يخود را در آنجا م ريپز يت نيآورد و در نها يخانه ممي يبنابراين رو سوابد، يش را بيخو

  ر نبوديپ يكتو در صومعه  يچون شناسا  ردمكها بر دهيكرت به در ميسر ز ح
  ر مغان شدمين درگه پناكز ساك    گشوده شد يروز بر دلم در معن آن
ه حـافظ  كـ سـت  ين» فـروش  مـي  ريـ پ«ا يـ » ر مغـان يـ پ«جـزء   يسكده حافظ يبرگز ريپن يا
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 گرچـه نـد،  ك يكـار هـر   ريپن يه اكند ك يز عنوان ميداند و ن يدان او ميصراحت خود را از مر به
  :نهد يباشد، او به آن گردن م مي ردن سجاده بهكن يا رنگي مي دنينوش

  اديگفتا شراب نوش و غم دل ببر ز   ر باديرش به خكذه كفروش ير ميپ يد
  ها خبر نبود ز راه و رسم منزل يب كه سالك  دير مغان گوين گرت پكن يسجاده رنگ مي به

ـ پن يـ ا يشود، برخوردار يمغان م ريپه سبب ابراز ارادت حافظ به كآنچه  ل و ياز خصـا  ري
ه كـ فروش حافظ  مي ريپ«. شود يه مديمتر دكهم عصر او  رانيپه در كاست  ياخالق يها يژگيو

را در  ين زنـدگ ياست رسـم و راه بهتـر   يسكائنات آشناتر از هر كنش و اسرار يمت آفركبه ح
د يـ گو يداند و مـ  يم» يراز پوش«و » يريگ آسان«و » به نظر مردم يياعتنا يب«و » عشق و محبت«

 ينـ يب يرا آنچه مينگر زبه دشمنان خود با نظر عطوفت و محبت ب يز حتيعشق بورز و به هر چ
اد يـ با و دلپسـند خواهـد بـود، ب   يا از معشوق است و هر چه از معشوق باشد زياست و دنياز دن

مردم و به عشـق آنـان و توجـه و پسـند      ين نه براك يخود زندگ يدوست و به عشق او و برا
ـ   يد با وسعت نظر و سـعه صـدر در آن بنگـر، از فراخـ    يشت آيآنان، هر چه پ حـد  ش از يهـا ب

  ).281-280، 1344 يمرتضو(» ن مشويها خارج از اندازه غمگ يشادمان مباش و از تنگ
  ست؟كي نرفاامغان از ديد ع ريپه كد يآ يش ميپپرسشي نجا يدر ا

نـدارد و منـزل او در درون    ير مغان وجود خارجيپ«: چنين است پيردربارة  ينظر مرتضو
ر اصـوالً هـر   يمنظور حافظ از پ... عارف است خواجه بزرگوار و مسند و خانقاه او در دل شاعر

 يمسـت  هق او بيا و نفاق و تشويردن او از ركب دل عارف و دور يه در تهذكاست  كيگونه محر
» ر مغـان يـ پ«تـر   تر و روشن هيرايپ يعبارت ب هب... و عشق و استغراق در محبت دوست مؤثر باشد

ن يباشد و ا يقت ميق معرفت و حقيرز و بزرگوار در طيه رهبر خواجه عزكاست » عشق«همان 
 كق سـلو يرا در طر كالزم است تا سال يريبزرگ باالخره پ يرا به قول موالنايز ،ندارد يعجب
ل يـ ر دلين پيا. باشد يخاص و خارج ير حتماً موجودين پيه اكست ين يلزوم يول ،ندكت يهدا

ا در درون يـ  كد سالن است در خارج وجوكمم يباشد، ول يشف راه است و الزم مكو واسطه 
  ).284-285، 1344 يمرتضو(» او باشد

وان حافظ، در ادامـه ضـمن ارائـه خالصـة نمايشـنامه      يدر د ريپحات فوق دربارة يبا توض
  .ميپرداز يدر اين اثر م ريپ موضوع يوف به بررسيليگوم ي»فرزند خدا«

ن آثـار  يتر فيراز ظ يكي ،كه براساس موتيوهاي شرقي نوشته شده» فرزند خدا«نمايشنامة 
ار ينظم در آمده و بس اي به ل ماهرانهكش شنامه ساده، اما بهيزبان نما. شود يوف محسوب ميليگوم
ار كـ  ار بـه كساده و گاهي با طنزي آش يلكش ند و بها قيعم نمادها قابل فهم و. آهنگ است خوش
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  .اند شده برده 
 يدختـر : رفتـه اسـت  كـار    بهات جهان يموضوع نمايشنامه، موضوعي است كه بارها در ادب

اش را  ينـ يزمارن منظـور وطـن ف  يهم را بچشد و به ينيخواهد طعم عشق زم يم) پري( ينيزمفرا
ش يخـو  يايها به دن دختر دلسرد از انسان. ز دارنديانگ غم يانيها پا گونه داستان نيا. ندك يم كتر
  . گردد يباز م

  دارد؟ هاي هميشگي پري گوميليوف چه تفاوتي با قصه ةاما قص
هاي نمايشنامة گوميليوف درويش، پري، جوان، خليفه، پسر خليفه، حـافظ، شـيخ،    قهرمان
، شترها، )اولي و دومي(بين، غالم، منادي، اسب تك شاخ، قاضي، اسكندر، خواجه  سندباد، طالع

، پيـرزن، يوزپلنـگ، راهـزن    عـرب بـدوي  ، )دختر بالـدار (العنقا شاهين، پرندگان، فرشتة مرگ، 
 . ندا ...و

ة يـ ن در بهشت مسلمانان و ماكاز دختران سا يكيوف، يلي، قهرمان زن نمايشنامة گوميپر
عنوان پاداش  ابد و بهيرا ب )ص(راق محمدبه نعل كشود ياو موفق م. آرامش و لذت مؤمنان است

. شـود » هـا  ن انسـان يمحبـوب بهتـر  «ن بـرود و  يه به او اجازه دهد به زمكخواهد  ياز خداوند م
  . ندك كمك ين به پريزم ين انسان رويافتن بهتريد در يروحاني باش يدرو

ه زبـان ايـن بخـش از    كـ سـت  ين كيشـود و شـ   يش آغـاز مـ  ياز دروياول با راز و ن پردة
اصـطالحات   ،ن مناجـات يـ در ا. رفته استير پذين تأثكيپوش» از قرآن يتأس«نمايشنامه از شعر 

 .  اند ق شدهيگر تلفيديكا ب يشرق به خوب يو اصطالحات مذهب ياسالو يميقد

هـا   آن كمـ ك بـه  يدهد تا و يم يمان را به پريد و انگشتر سليشاخ سف كاسب ت ،شيدرو
. شـد ك يف را مـ يو انگشـتر انسـان ضـع    كشاخ انسان ناپـا  كت. ن انسان را بشناسديبتواند بهتر

و  يگـ ژيو. رده اسـت كـ اقتبـاس   يشرق يميقد يها و انگشتر را از افسانه ،شاخ كوف تيليگوم
 .هاست افسانه گونه نيا يها تيها مطابق با روا نقش آن
ـ  يناخواسته به قاتل ،سپاسگزار يپر ه كـ فـه  يجـوان، عـرب و خل  . شـود  يگنـاه بـدل مـ    يب
در  ياز پـا  يگـر يپـس از د  يكـي نـد،  يآ يوجود انسان به حساب م يندگان سه بعد احتمالينما
ه يـ سرانه، عرب نماد شجاعت و روح كاين سه قهرمان يعني جوان كه تجسم عشق سب. نديآ يم

ـ يب يرويو ن ينيفه نماد قدرت زميو خل ييجنگجو نـد بـه دسـت پـري كشـته      ا نمايشـنامه  يرون
زنـد، بـه    يه الف شـجاعت مـ  كـ عرب . شود يشته مكشاخ  كبه دست ت كجوان ناپا. شوند مي

ـ   يـ فـه ن يخل. ديـ آ يدر م يه از جهنم آمده است، از پاكندر كدست اس ه قتـل  ز توسـط انگشـتر ب
خـودت  «: دهد ين مكيمان را تسيدرمانده و پش يد و پريآ يصحنه م بهش دوباره يدرو. رسد يم
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 .»يابي و درك خواهي كرد ز را مييهمه چ
. شوند فه  ظاهر مييمادر جوان، برادر عرب و پسر خل -شاوندان مقتوالنيدر پردة دوم خو

 واسـطة  ه بـه كـ اتل پدرش دارد، چرا ق مجازات يبرا يمتركگران، عالقة يسه با ديدر مقاآخري 
  .ا استين دنيم در اكگانه قدرت حايطال . شود يم يد ويعا يفراوان يمرگ پدر منفعت مال
بـه بغـداد بازگشـته     يتـازگ  ه بـه ك، يشرق يها ن داستانياز مشهورتر يكيسندباد، قهرمان 

از پسـر  (مـردم   افت او تمـام يضـ  ،نـد ك يم مين همه تقسياش را ب يياست، با سخاوت تمام دارا
موفـق   ،مانيپش يپر. ندك ير امور غافل ميردن به ساكر كرا از ف) ن خواجهيفه گرفته تا آخريخل

ش وعـده  يـ ه دروكـ  ييهـا  از رنـج  يـك چ ياو متحمل هـ . شود يخود نم) يخطا(به جبران گناه 
دار و يـ هـا ناپا  خشـم انسـان  . شـود  ينم) يياه، نه رسواكن، نه آزار، نه رنج جانينه توه(دهد  يم

 ينـ يغـم زم «ه كـ ند ك يبا اندوه اقرار م يوجود ندارد و پر ين تقاصيزم يزودگذر است، در رو
اگـر بتـوان آن را گنـاه    ( يگنـاه و . »شود يدار است و به سرعت از نظر محو ميهمچون دود ناپا

ن تابوتشـان رنـج   ير طاق سـنگ يمردگان تا ابد ز«ه ك نير اكندارد و ف يدر پ يتقاص) ردكقلمداد 
 .آزارد يرا م يهمچنان و» شندك يم

 يـك حـافظ تجسـم   . اص دارداختصـ  يز ويحافظ و پرندگان اسـرارآم  ة سوم به ترانةپرد
 يرده است، تا طعـم زنـدگ  كاضت ير كه تركقدر است  يم عالكيح يكاو . است شاعر واقعگر
ش بهره يخو ةبه اندازه) ياضت و لذت بردن از زندگير(ها  آن ياما او از هر دو. را بهتر بچشد

  . افته است و عاشق خداوند استيدر يخوب را به يزندگ ياو معنا. برد يم
حـافظ شـيرازي را در   محمـد  الدين  شمس يها يژگيو يوف در اين نمايشنامه برخيليگوم

ه ك يجبران گناه يند، اما نه براك مي كمك يحافظ به پر. ندك يسيماي حافظ قهرمان اثر ارائه م
ـ اثبــات ا يه بـرا كـ بلب شـده اسـت،   كـ مرت يو ه مردگـان در بهشـت خداونــد   كـ ن حقيقـت  ي

ه دختـر بالـدار را   كند، اما نه جوان ك يش ارواح مردگان را احضار مياو با ورد خو. سعادتمندند
ز اسـت،  يب در سـت يـ گـر بـا موجـودات و پرنـدگان عج    يد يايـ ه در دنكافته است و نه عرب ي
اسـت و خداونـد    )ص(ه از نسل محمـد كفه يا خلام. ستنديا نين دنيخواهان بازگشت به ا يك چيه

بـرد   يسـر مـ   بـه  يبختـ يكت سـعادت و ن ياو گذاشته است، در نها يش را رويانگشت چهارم پا
آسـوده   يپـر . نـد ك ياو صحبت مـ  يجا فرشتة مرگ به. شنود يورد حافظ را نم يه حتك يبطور
 يگـر جـا  يلق دارنـد، د شاخ و انگشتر به حافظ تع كشود ت يه معلوم مك يشود و زمان يخاطر م

. شـادمان اسـت   يمـ كياو شـاعر و ح . ن فرزند آدم استيه او بهتركماند  ينم يباق يا چ شبههيه
ائنـات  كتمـام   ،وفيـ ليگوم يدر داستان شرق. دارد يان خوشيگوميليوف پا يافسانه دختر آسمان
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 يه بـرا شـود و غـم و انـدو    يز در نور الهي محو مـ يهمه چ. ار خداوند استيتحت اراده و اخت
 )200درام نويس،  -، گوميليوفسچكاروف(. ندارد ييمؤمنان معنا
وف كه خود متأثر از حافظ، تصوف اسالمي و فرهنگ شرقي است، اين نمايشـنامه  يليگوم

  . ساخته است پيرها، تشبيهات و نمادهاي شرقي از جمله  را بر اساس آرايه
شـنامه  يه در نماكـ اسـت   يئلاز مسـا  ياز و يرويـ ز لـزوم پ يـ ق عشق و نيدر طر پيرنقش 

ه كـ م يبـر  ين مطلب مـ يبه ا يشنامه پين نمايبا مطالعه ا. ز به آن اشاره شده استين» فرزند خدا«
را  ريپز نقش ياو ن. مشابه اهل تصوف و حافظ دارد ينقطه نظر ريپز در بارة مسئله يوف نيليگوم
  . ندك يد مكيتأ ريپحض از م يرويت دانسته و بر لزوم پير دشوار سير و سلوك پر اهميدر مس

شـنامه مطـرح   ينما آغـازين در همان بخش  ريپدربارة مسئله  را شيدگاه خويوف ديليگوم
ن مطلـب اشـاره   يبه ا يش، از زبان پريبا درو يدر پردة اول، در صحنة مواجه شدن پر. ندك يم
  :  شود يم

  : پروردگار آوردم و گفتم يرا برا ييآن نعل طال"
  گاهت مصرانه تقاضا دارم پروردگارا از پيش«

  .»ها شوم ن آنينزد فرزندان آدم بروم و محبوب بهتر ياجازه ده
  . او مرا آزاد گذاشت

  را  آور تو مت حيرتكاما ح
  .مصون بمانم خطاچراغ راه من قرار داد تا از 

  .يتو از اسرار هفت آسمان و عناصر اربعه آگاه
  ن را نشانم بده يزم ين انسان رويبهتر

  ).54، 5، ج 2004گوميليوف ( "دست او بسپارم بهشتم را تا سرنو
ـ پن يـ ا يهـا  بـا راهنمـايي   يوخوشـبخت  يقـ يدن به عشـق حق يدر واقع راه رس صـاحب   ري

ت يهـدا  يه از جانـب خداونـد بـرا   ك» اسرار هفت آسمان و عناصر اربعه«م به و عال» متكح«
  :يدگو درويش به پري مي. شود يدر نظر گرفته شده است، هموار م يپر

  حال، بدرود، ليك بدان "
  كه معمار سعادت تو
  ).55، 5، ج 2004گوميليوف ( "در همه جا منم

شـان نـزد خداونـد    يگـاه درو يجابـارة  در» امـل كاالنسـان ال «تـاب  كدر  يفن نسـ يزالديعز
فـه  يچ طايسـت؛ و هـ  ين يشـ يچ مقام بزرگتـر از درو يه هكن ك يشيش درويدرو يا«: دسينو يم
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ار يـ باشـند، و بـه اخت   يه دانا و متقـ ك يشانيستند درويشان نيه نزد خدا از اتر ب يتر و گرام فاضل
  ).320، 1377 ينسف(» رده بودندكار ياخت يشيرده باشند، و دروك كخود از سر دانش تر

از او  يوان ويز هست و در ديمثبت و مورد قبول حافظ ن يها تيشخص ةش از جمليدرو
  :اد شده استي يكيبه ن

  شان استيخدمت درو يمحتشم يةما  شان استيلوت درون خيخلد بر ةروض
  يو خرسند يشيا منعمم گردان به درويخدا  ش خرسند استيست با درو ين بازار اگر سوديدر

ش ينـار خـو  كش در يـ و حضـور درو  يش از همراهيخو يش رويمراحل پ در همة يپر
ه در كـ شـنامه  ينما اول ند، جز در پـردة ك يق ميطر ياو ط هايدستور يرويد و با پيجو يسود م

د، مـا شـاهد   يـ آ يحساب مـ  ش بهيخو ينيمحبوب زم يبه سو يت پركن حريآغاز ةواقع مرحل
بـا خطـرات راه    ييد به تنهـا يبا يه پركست ين وداع به آن معنا نياما ا. ميا يش با پريوداع درو
ه كـ  يا يه آسماني، دو هد»مانيانگشتر سل«و » ديشاخ سف كاسب ت«ش يه دروكشود، بل رو روبه
تـا او را در   ددهـ  يمـ  يپـر كشيده، بـه   ياديز يها يها سخت به آن يابيدست يگفتة خودش برا به

  :سفرش ياريگر باشند
  .هاي من به درگاه خداوندند ها ثمرة زاري آن"
  ها را با نگاه در بلور سحرآميز  آن

  هاي فراوان،  و به قيمت وسوسه
  ). 55، 5 ، ج2004گوميليوف ( "دست آوردم در هالل ماه به

مانعي در راه شناخت  ،نخست ةرا در پرد يش با پريدرو يسالبودنيوك علت عدم همراه
  :داند حق تعالي از جانب درويش مي

 يبه پـر  كمكه كل ين دليهم صرفĤً به ا ند، آنك يامتناع م يبه پر يعمل كمكش از يدرو«
اما اين ). 446، 5، ج 2004گوميليوف (» داند يش ميخو يدر راه شناخت ذات حق برا يرا مانع

بخواهد  يه خداوند از پركد دارد وجو يليپس اساساً چه دل. نظر منتقد چندان قابل قبول نيست
ش قـرار  يمت او را چراغ راه خوكح«رد و يبگ كمكش يش گرفته از درويه در پك يريدر مس تا

ند و در صحنه ك يوداع م ير با پريمس يش در ابتدايه دروك؟ درست است »دهد تا گمراه نشود
اتفـاق   يپـر  يه بـرا كـ اسـت   يم ناظر بـر حـوادث  يرمستقيطور غ ندارد، اما او به يكيزيحضور ف

  .افتد يم
د و يشـاخ سـف   كو سپردن اسب ت يش با پريه وداع دروكرد كد خاطر نشان ينجا بايدر ا
ه حساب ب» بيعج يرفتار«ند، ك يه سالبودنيوك به آن اشاره مكگونه  آن ،يمان به ويانگشتر سل
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ه كـ بل. ش دانسـت يدرو» زيشگفت انگ يديق يب«توان آن را حمل بر  يوجه نم چيد و به هيآ ينم
خواهـد   يمـ  يشنامه از پرينما يه او در ابتداكاست » يمتكدروس ح« ةش از جمليار دروكن يا
كنـد كـه    هاي دو هديه به پري گوشزد مـي  درويش با بيان ويژگي. »ندكاز آن طلب ن يزيچ«ه ك

  :ش چگونه بايد باشد، اگر ناپاك و سست عنصر باشد، هالك خواهد شدمحبوب
   مپاك آسمانيخود و  مفقط مطيع دختر پاكدامن« 

  .دشو گين مينيستند، به شدت خشم جمال هستيكساني كه اليق  ازتك شاخ 
  انگشتر را با ذكر خدا در دست محبوبت كن

  النفس است اگر او ضعيف
  ).55، 5، ج 2004گوميليوف ( »يستسايه ديگري در جهنم خواهد گر

توان  يه پاسخ به آن را مكاست  يش نهفته است، سؤاليار دروك نيدر ا يچه سره ك نياما ا
ه وصـول بـدان جـز بـا     كـ دانـد   يم يراز عشق را نعمتيحافظ ش«. ردكوان حافظ جستجو يدر د
داند  يه معشق را بررست يست؛ حافظ چون مولوين نكت او مميشش معشوق و عناكت و يهدا

  :نه بربسته
  ت باشديه موقوف هداكست  ياركعشق   نبرد معذورست يرند هزاهد ار راه ب

  نندكت رها يعنا ار خود بهكه كآن به   ست يو زاهد يچون حسن عاقبت نه برند
ـ كـ ن ياكـ ال باشـد  يخ   به گوهر مقصود يخود نتوان برد پ يسع هب  »ديـ حوالـه بـر آ   يار ب
  )400، 1344 يمرتضو(

ه يـ مان، دو هديشاخ و انگشتر سل كه اسب تكرد كن استنباط يتوان چن يصورت م نيدر ا
از  يتيتعلـق دارنـد، عنـا   ) معشوق(ه به حافظ كشود  يشنامه مشخص مينما پايانه در ك يآسمان

 يرواقعـ يرا از غ يها بتواند معشـوق واقعـ   آن كمك به يند تا پرا يبه پر) حافظ(ق جانب معشو
  .ق معشوقيعاشق از طرت يهدا يعنيبازشناسد، 
ن انسـان  يبهتـر «ه كـ ن حـال  يشنامه در عين نمايه حافظ در اكر است كنجا الزم به ذيدر ا

ـ پ يـك د، خـود  يـ آ يحسـاب مـ   ز بهين ير عشق پريمس ييو مقصود نها» نيزم يرو اسـت و   ري
  :كند تشبيه مي) خواجه(و سلطان ) سخن شيرين(گوميليوف او را به زنبور عسل شيراز 

  سخن شيراز ه حافظ، شيريناو خواج"
  ).88، 5، ج 2004گوميليوف ( "مرشد جوانان و زيبارويان است

ش، شاهد حضور يشنامه عالوه بر دروين نمايه ما در اكرد كن عنوان يتوان چن يدر واقع م
قائل است و در پردة سـوم  » يشيدرو«ز عنوان ياو ن يوف برايليه گومكم يريپعنوان  ز بهيحافظ ن



  121  ... الدين محمد حافظ شيرازي از ديدگاه شمس پير

  :ندك ين مطلب اشاره ميز زبان حافظ به اشنامه اينما
  من هم درويشم، "

  .هاست به خدمت ديگري مشغولم اما مدت
  پيشكشم به خالق هستي مي، 

  ).89، 5، ج 2004گوميليوف ( "كننده است عبادت و ترانة مدهوش
هـا   وف بـه آن يـ ليه گومكـ » يشـ يدرو«توان در عنوان  يشنامه را مينما ريپدو  كوجه اشترا

ه آن كـ شـنامه وجـود دارد   يش در نمايـ ن دو درويـ ان ايتفاوت عمده م يكاما . دانست دهد، يم
ش يدر پـ  يو معنـو  يامـل روحـ  كبـه ت  يابيدست يها برا از آن يكه هر كاست  يمربوط به راه

انـد، بـه    اول و سوم آورده شده يها پرده يه در ابتداك گويي ن تفاوت در دو تكيا. فته استگر
  .س شده استكمنع يروشن

 : شود يش آغاز ميشنامه با مناجات درويپردة اول نما

  پروردگار بزرگوار است، پروردگاري كه آفرينندة"
  انقالب شمس زمستان و تابستان است

  نشان دهندة راه در تاريكي شب 
  .ها ها و سياره به ستاره

  درخشد راه ستارگان در كهكشان چه زيبا مي
  جايي كه براي تيرانداز ماهر

  كند سفند و گوسالة فربه رها ميبزكوهي، گو
  پروردگار بزرگ، آفرينندة زمين

  هاي اطراف آن و اقيانوس
  .ها نكرده است پروردگاري كه روح پر تالطم مرا اسير وسوسه

  من پير، فقير و گمنامم
  دارم اما، پروردگارم، دوستت مي
  دنياي غرق در گناه را 

  ).52-53، 5 ، ج2004گوميليوف ( "كنم بينم و نه درك مي نه مي
ــا در ا ــم ــاراتمنان ي ــا عب ــنظ يجــات ب   «Благословен Аллах»و » Велик Аллах«ر ي

ار كـ  ن بهيم و مضامين مفاهيهمچن. ندا »اهللا كتبار«و » بركاهللا ا«ناً ترجمه عبارات يعه كم يا مواجه
فرقـان   ةمانند سـور . دارند يات قرآنياز آ يبا برخ يفراوان يها ز شباهتين مناجات نيرفته در ا
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د و ير داشت و در آن چراغ روشـن خورشـ  ها مقر ه در آسمان برجك ييبزرگوار آن خدا: 61 يةآ
 يـة آ(، انعام )33 يةآ(اء ي، انب)5 يةآ(ونس يهاي  توان به سوره و يا مي. ماه تابان را روشن ساخت

  .اشاره كرد) 41 يةآ(و روم ) 10تا  7ات يآ(، شمس )6 يةآ(، صافات )16 يةآ(، نحل )97
  :شود يحافظ آغاز م گويي تكشنامه با يسوم نما ةاما پرد

  ها خضر كبير، صاحب باغ"
  سان برگ درختان هاي سبز به با جامه

  هاي زالل جوشان، نگهبان چشمه
  . رنگارنگگستردة هاي  هاي دامنه ها و سبزه گل

  آتشين برافراشته هاي سفيد و گرفته، رداي سرخ بر آسمان
  ! اين است خورشيد

  وردگار به حافظ چنين مقدر كردهو پر
  .را ستايش كندكه خورشيد 

  ،مرجاني آتشين توراينجا 
  ،شفقگل انار، درخشش 
  خواهم خواند،ترانه بوي مشك، و من 
  .يدخود همراهيم كنپاسخ با و شما اي پرندگان 

  .)خواند يم(
  گوي آتشين و پرقرقاولي

  ).84-86، 5، ج 2004گوميليوف ( ".آتش افروخته يآسمان يها هيدر واد
ن يـ ه در اكـ » هـاي زالل جوشـان   نگهبـان چشـمه  «و » هـا  صـاحب بـاغ  «همچون  ينيعناو

خضـر   ةدربـار  يات موجـود در ادب فارسـ  يـ شـوند، بـا روا   يبه خضر نسبت داده مـ  گويي تك
  .مطابقت دارند
او  يبرخـ . شمرند يبر م ياء الهيانب ةخضر را از زمر يهاي ادب فارس تابكها و  در داستان

ات يـ هـا و روا  در داسـتان . داننـد  يمـ  يندر مقدونكگر معاصر اسيد يو برخ )ع(يمعاصر موس را
ن ظلمات يسرزم ةات روانيندر در طلب آب حكبه همراه اس يه وكمربوط به خضر آمده است 

  .ابدي يدان ميده و عمر جاويات نوشيشود و در آنجا از آب چشمه ح يم
ه چـون بـه   كآن خضر خواندند  يخضر را برا« :خضر آمده استاء دربارة يدر قصص االنب

او را  يتعـال  يار، خـدا يه علم بسك يخواندند» سعي«و او را  ي، سبز شديبگذشت كن خشيزم
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اس تـا روز  يـ خضـر و ال . يخبر بود يزيه خواهد بودن او را چك يرده بود از هر علمكرامت ك
اس در يـ ها گردد و ال ابانير باند و خضر همه روز د خورده يه هر دو آب زندگانكرند يامت نميق
ن يذوالقـرن  و شـب بـه سـد   . ود، به راه باز آرنـد رده بكه راه را غلط ك يسكاها گردد تا يان دريم

ابن خلـف  ( »ن استيشان ايامت شغل ايرا و تا ق يتعال ينند، خداكروند و تا روز آنجا عبادت 
1340 ،338.(  

. انـد  ل از خضر سخن گفتـه يبه تفصش يخو هاي باتكه در يز اهل صوفيبزرگان عرفان و ن
ـ پ يقـت و حتـ  ير طريـ و پ يعنوان ول ش از خضر بهيشان در آثار خويا حضـرت   يو راهنمـا  ري

از  ياريه به اعتقاد بسـ كهف ك ةسور 82تا  40ات ين خصوص به آيبرند و در ا ينام م )ع(يموس
ـ . ننـد ك يو خضر اختصاص دارد، اسـتناد مـ   )ع(يدار موسيد يمفسران به ماجرا ه اعتقـاد آنـان   ب

ـ (. »خضـر، نـاتوان آمـد    يه در همسـفر كـ مظهر عقل است  يعشق و موس ةخضر نمون«  ياحقي
1386 ،333(  

بـرد و معتقـد    يو مرشد نـام مـ   يعنوان ول از خضر به» يمثنو«تاب كن در يالد موالنا جالل
د تواننـ  يمـ  يقـ يه تنها عاشقان صـادق و حق كب از نظر است يغا ياياول ةه خضر از زمركاست 

  .شوند يدار ويموفق به د
 ةچـون عمـر جـاودان، چشـم     ييها ش از داستان خضر با مناسبتيوان خويز در ديحافظ ن

گمشـدگان بـه    يز راهنمـا يـ ، و ن)ات در آن واقع اسـت يآب ح ةه چشمك(ات، ظلمات يآب ح
  :بهره برده است يخوب

  رديدرش عمر جاودان گ كض خايز ف  م او چون خضريم حريه مقك يندركس
  يندر آمدكاس ةبيآب خضر نص  به دست يازل به زور و زر ار آمد ضيف

  بر استكه منبعش اهللا اكتا آب ما   اوست يه ظلمات جاكضر خ فرق است از آب
  يظلمات است بترس از خطر گمراه  نكخضر م يهمره ين مرحله بيقطع ا
 تـور  «، »خورشيد« چون يعيعناصر و عوامل طب يرخن از بينمايشنامه همچن گويي تكدر 

ه كـ آمـده اسـت   ان يم ز سخن بهين» بوي مشك«و » شفقدرخشش «، »گل انار«، »مرجاني آتشين
آن  يهـا  ييبـا يعت و زيز همچون حافظ شيراز به طبيوف نيليه حافظ گومكاند  ن مطلبيانگر ايب

 يا م و گسـترده يعت با چنان مظاهر عظـ يات حافظ طبيدرصد از غزل 90در «. دارد يتوجه خاص
ـ بـا ا  يسـ كانگشت شمار هرگز  يران جز معدوديان شاعران ايه از مكد نك يجلوه م ن وسـعت  ي

در . ده اسـت يعت را نشـن يموجود در طب يسته و نواهاين ننگريچشم نگشوده و به آسمان و زم
هـا را سـاده و روان در    دهيهـا و شـن   دهيـ ن ديـ ا يه او بحـد كن حال هنر حافظ در آن است يع
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د يـ جو يسود مـ  يگريشه دياصد عارفانه و عاشقانه و هر اندمق يگسترد و از آن برا يشعرش م
  )221، 1350رستگار ( .»ز استيانگ رتيه واقعاً حك

توان يآن را م يهاه نشانهكشنامه ين نمايدر ا يوف به تصوف اسالميليار گومكرد آشيكرو
 يخـوب  ر حوادث داسـتان بـه  يز سيش و حافظ و نيدرو يعنيآن  يمحور يها تيدر خلق شخص

  .ردكاهده مش
 كت و تـر ياخالص در عبود«اساس تصوف بر «ه كاست  يته ضروركن نير اكنجا ذيدر ا

» اضـت يبه خالق و خدمت به مخلوق و ر يعشق و مهرورز«استوار است و روش آن » لفاتكت
ز يـ جـه آن ن يباشـد و نت  يمـ » و اتصـال  يلـ كوحـدت   كدر«و هدف و آرمان آن  يو منظور غائ
  .)163، 1344 يضومرت( »است» اشراق«حصول 

م، ياندازيب يشنامه نظريش و حافظ در نمايت درويدگاه تصوف به دو شخصيچنانچه از د
و » ش قرار ندارديمقابل درو ةدر نقط«حافظ  ،ندك يز به آن اشاره ميه سالبودنيوك نكهمان طور 
عشـق  شـود   يموفق مـ «شود و  يم يمعرف يپر يقيعنوان معشوق حق شنامه بهينما ياگر در انتها

ش در يـ سـه بـا درو  يه در مراتب تصـوف در مقا ك ل استين دليتنها به ا ،اورديدست ب را به يپر
اسـت، بـر   » امـل كانسان « يك ةه نمونك ييگر حافظ از آنجايعبارت د به. »باالتر قرار دارد يمقام
  . ابدي يم يش برتريدرو

را  ييهـا  يژگيچه وانسان  يكه ك ستا  نيا ،ن است به ذهن برسدكنجا مميه در اك يسؤال
  شود؟» املكانسان «عنوان  ةستيند تا شاكد در خود جمع يبا

ن آمـده  يامـل چنـ  كانسـان   يها يژگيو دربارة ين نسفيزالديعز» املكاالنسان ال« تابكدر 
و اخالق  يكو افعال ن يكاقوال ن: مال باشدكز به يه او را چهار چك ستا  امل آنكانسان «: است
، 1377 ينسـف (» ديمال خود رسـ كد به يمال رسانكز را به ين چهار چيا هكهر ... و معارف يكن
74.(  

ان او يبه شباهت م يتوان به خوب يم ،وفيليشنامه گوميت حافظ در نمايبه شخص يبا نگاه
انسـان  « يه اهـل تصـوف بـرا   ك ييها يژگيتمام آن و. برد يان پيمورد نظر صوف» املكانسان «و 
د بتـوان  يشـا . شـود  يده مـ يـ ش ديم و بكز يشنامه نيافظ نمات حيشمرند، در شخص يبرم» املك
ت حافظ ينش شخصيتصوف دست به آفر» املكانسان «وف با الهام از يليه گومكرد كن ادعا يچن

  .ش زده استيشنامه خويدر نما
 ةدر پـرد . شواسـت يخ و پيشنامه شـ ين نمايحافظ در ا ،ميردكز اشاره يشتر نيه پكطور همان

شـود و   ين مطلـب اشـاره مـ   يش به ايبا حافظ، از زبان درو يش و پريدروسوم هنگام مواجهه 
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  : شود يم يمعرف ين به پريچن نيحافظ ا
  سخن شيراز او خواجه حافظ، شيرين"

 ).88، 5، ج 2004گوميليوف ( "مرشد جوانان و زيبارويان است

 ييارهـا كه حـافظ چگونـه بـا دسـت زدن بـه      كم ين شاهديشنامه همچنيسوم نما ةدر پرد
 يمان نبـ ياو مانند سـل . دارد ياء پرده برميش از علم و عمل انبيخو يمند ارا از بهرهكشگفت، آش

  . ندك يمردگان را زنده م يسيد و مانند عيگو يبا پرندگان سخن م
 ييش با پرندگان بـه ترانـه سـرا   يه حافظ در باغ خوكم يبين سوم مي ةپرد ييدر بخش ابتدا

  :مشغول است
  حافظ"  
  )خواند مي(

  گوي آتشين و پرقرقاولي
  .آتش افروخته يآسمان يها هيدر واد
  پرندگان  

  كند خردمند در ساية چنار زندگي مي
  ).86، 5، ج 2004گوميليوف ( "كند هاي شاد و خندان را نوازش مي و پسربچه
ش روح جـوان و  يخـو  ييالم جادوكه حافظ چگونه با كم ينيب ين مين پرده همچنيدر هم
ه بـر خـالف تصـور او    كـ نشان دهد  يند تا به پرك يمردگان احضار م يايدن را از يابانيعرب ب

ت يگاه خود احساس رضايت و جايه از موقعكستند، بلين نيگر نه تنها غمگيد يايمردگان در دن
        .ندارند "جدايي از قبر"به  يليگونه تما چيامل دارند و در واقع هك

حافظ را مورد خطاب قرار » Язык Чудес«و » Сердце Веры«چون  ينيش با عناويدرو
 يباشـد و دومـ  ) ن محمديالد شمس(اشاره به نام خود حافظ  يتواند به نوع يم يه اولكدهد  يم

 سـوي ن دو عنـوان بـه حـافظ از    يدر واقع نسبت دادن ا. ب استياسرار عالم غ ةدانند يبه معنا
چ يب اسـت و هـ  ياسرار عالم غ ه حافظ دانا بهكقت باشد ين حقيا ةدهند تواند نشان يم ،شيدرو
ه كـ ن اصل است يهم يرو. ده باشديپوش يه بر وكست ين» وت و جبروتكو مل كمل«ز در يچ
 يسـ كه معتقد اسـت حـافظ تنهـا    كبرد، چرا يش حافظ ميلش پكحل مش يرا برا يپر ،شيدرو
  .ندكاو را برطرف  يشانيند و اضطراب و پركباز  يل پركتواند گره از مش يه مكاست 
 ،هات، اسـتعارات و صـفات  يتشـب . اسـت  يشـرق  يها هيقي از آراييشنامه گوميليوف تلفنما
 يهـا  يبلنـد  يد مثل بزهايسف يها دست«، »چشمان ترسان مثل آهو«: دارند يشرق ييرنگ و بو
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و » بخـش  آتـش نجـات  «، »ييو طال يسلطان ارغوان«، »تر از سنبل فيصورت لط«، »ريپربرف پام
ز كـ متمر يپايـاني بـين حـافظ و پـر     گـوي  و گفـت خورنـد و در   يم چشم نامه بهشيدر نماره يغ
د يخورشـ «، »مـال كدختر بـا  «، »نوگل جوان«ل ياز قب يدوبخش يموارد اسام يدر برخ. شوند يم

 يردا«، »ن پرقرقـاولي يآتشـ  يگـو «، »پرستاره ياعماق آب«ل ياز قب ي، و صفات دوبخش»لياسراف
از  يـي سرخ، طال ياقوتي، يبود، زمردك ياقوتين همچو يصفات. شوند يده ميز دين» نيسرخ آتش

ـ الغ لسـان «، »نيالـد  شمس«چون  يپرطمطراق يها نظر آب و رنگ با خطاب زنبـور عسـل   «، »بي
موجـودات   يو اسـام » ليسلسب«، »نپال«، »سيابل«ب همچون يعج ياسام. نندك يم يبرابر» رازيش
ز بـه چشـم   يـ ون اسـالو ن كيـ آل يمرغ و حتيس، ققنوس و سكركهمچون  يا و افسانه يرعاديغ
  )200درام نويس،  -، گوميليوفسچكاروف. (خورد يم

  نتيجه
فرزنـد  «ويژه در اشعار حـافظ و نمايشـنامة    و مرشد در آثار شرقي به پيربا مقايسة مفاهيم 

تر اين آثـار بـه    هاي جديدي در جهت فهم و درك عميق ي گوميليوف سعي گرديد دريچه»خدا
در همة اعصار براي رسيدن به تكامـل    انآنچه كه مسلم است انس. روي خوانندگان گشاده شود

وجود شاعران شرقي همچون حافظ كه گوميليوف او را به زنبور . است  بوده پيردنبال  معنوي به
برند، خود گواه اين مطلب است كـه در   ها مي عسلي تشبيه نموده كه از شهدش ديگران نيز بهره

هـا   اش در همـة وادي  سان خورشـيدي كـه تأللـوء    شرقي به  هغرب در قرن بيست به اين گنجين
  .اند اند و از كالمش براي ارتقاء روح و جان خويش سود برده نگريسته گسترده شده است، 
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