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 ۱۱/۴۰/۱۲۰۲                                                                         ینیحس رفعت

 اختیار )مشهور( و حافظ الکلیک  و جبر

موضوعی که بدان می پردازم برای شخص خودم هیچگونه ارزشی مفهومی ندارد. مگر در  

فلسفه شرق و غرب و در شعر فارسی، جبر و اختیار، خیلی مشهور است و در شعر پارسی  

 .ان فراون پرداخته اند بد 

 .از شاعرانی که به اختیار و جبر بسیار اندیشیده عبدالقادر بیدل است 

درین نگاشته فشرده من به چند شعر حافظ می خواره اشارت هایی میکنم هرچند بیدل ژرفتر از  

 .داشته است  حافظ بدین موضوع اندیشیده و در تمامی عمرش بدان سروکار

 . که از سوی خدا در ازل تعیین شده است و حافظ هم چنین بیدل باور به جبر دارد 

 :حافط می گوید 

   بارها گفته ام و بار دگر می گویم 

 که من این ره نه به خود می پویم 

 درپس آینه طوطی صفتم داشته اند 

 آن چه استاد ازل گفت بگو می گویم 

 من اگر خارم اگر گل ،چمن آرایی هست 

 یم که ازان دست که می پروردم می رو 

. 

 چگونه شاد شود اندرون غمگینم 

 به اختیار که از اختیار بیرونست 

. 

 درکوی نیکنامی مارا گذر ندادند

 گرتو نمی پسندی، تغییر ده قضا را 

. 

 مراروز ازل کاری بجز رندی نفرمودند 

 هر آن قسمت که آن جا رفت، ازان افزون نخواهد شد 
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. 

 عیبم مکن به رندی و بدنامی ای حکیم 

 کاین بود سرنوشت ز دیوان قسمتم 

. 

 برو ای ناصح وبر دردکشان خرده مگیر 

 کارفرمای قدر می کند این، من چی کنم 

. 

 مکن به چشم حقارت نگاه بر من مست 

 که نیست معصیت وزهد بی معیشت او 

. 

 :بنابران

ازلی/ ابدی« او از سوی پروردگار عالم    اگر حافظ الکلیک بوده ، جبر خدا بوده و سرنوشت»

 .بوده است 

روزه( برای بخشش از امیر   واکر حافط بادار و پیر مغان، در هنگام تنگدستی های فراوان ) هر

و پولداری مایه های آنان را می لیسیده، بازهم اختیار شخصی و انسانی او نبوده است. در سرنوشت  

، بجای کار کردن در اجتماع  عاجل برای حصول پولاو چنین امر شده بود که نظر به ضرورت  

 .و پولک را در آورد و دستمزد گرفتن، خیلی آسان قلم را برکاغذ بگرداند و چاپلوسی کند  

می دهد کار بهیچ صورت کار خودش نیست. کار    م واگر حافظ بانوان را نکوهش کرده و دشنا

 .خود خدا صایب است 
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