
µ∂
¨Â

—U
NÇ

 Ë
 Âu

Ý
 Á—

UL
ý

Ø
r¼

œ“
U| 

‰U
Ý

Ø
d

E
½
 Ë

 b
I
½

هدف از نگارش ا�ن مـقاله،پژوهش در مـسئلهÏ معنـاى زندگى در شعر و انـد�شهÏ حافظ است.ب�ان
چند نكته در ابتداى مـقاله ضرورى به3نظر مى3رسد. نخست ا�ن3كـه موضوع بحث و بررسى در ا�ن
مقـاله، مسـئلهÏ مـعناى زندگى و شناسا�ـى مصـاد�ق آن در د�وان حافظ اسـت و نه شناسا�ى مـعناى
خلقت و آفـر�نش از نگاه او، چرا كه سـرشت و ساحت ا�ن دو بحث مـتفاوت اسـت.دوم ا�ن3كه،
مى توان بـه بحث مــعناى زندگى از دو جنـبـه نـگر�ست؛�كى مــعناى زنـدگى با توجّــه به دن�ــا، و
د�گرى، مـعناى زندگى با توجّـه به آخرت، كـه در دومى مفـاه�م و اصطالحـات د�نى3اى همچـون
«جنات »، «فـالح» �ا «رستـگارى» به م�ـان مى آ�د. اما در بحث «مـعناى زندگى با توجّه به دنـ�ا »3،

مى توان از معناى زندگى به سه معنا، سخن گفت.
الS) مـعـناى زندگى به مــعناى هدف زندگى، كــه خـود قـابل  تـقـسـ�م  بـه دو بخش است.
نخـست3؛ «هدف خـودبن�ـاد»و د�گرى «هدف خـارجى» �ا «ب�ـرونى». منظور از هدف خـودبن�ـاد،
هدفى است كه �ك مـوجود داراى علم و اراده ـ در ا�ن3جا احراز علم و اراده براى مـوجود صاحب
زندگى شرط الزم است ـ از سـر علم و اراده در فعل و ترك خـو�ش جست3وجـو مى3كند. از آن3جا
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معناى زندگى
در شعر و اند�شه� حافظ

*gM�U|d� œuF��

* پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسى.
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كه ا�ن نوع هدف از درون و باطن مـوجود داراى علم و اراده (انسان ) برخاسـته است، به آن هدف
«خودبن�اد» نام داده3اند.

اما منظور از هدف خارجى زندگى3، هدفى است كه سازندهÏ داراى علم و ارادهÏ �ك از ساخنت
�ك مـوجود و �ا به تعـب�ـر د�گر3، از دهش و اعطاى زندگى به آن مـوجود3، دنبـال مى3كند3. به د�گر
سـخن3، خاسـتگاه هدف خـارجى در درون  و  باطن موجـود خلق شـده زندگى ن�ست3، در ا�ن جـا
احـراز علم و اراده براى مخلـوق شرط الزم ن�ـست3، بلكه سـرچشمـه و خـاستگاه  آن در ب�ـرونِ آن

موجود و در ذهن و ضم�ر سازندهÏ آن نهفته است3.
ـناى زندگى، ارزش زندگى اراده مى3شـود3؛ �عنى اگـر مـجمـوعـه و برآورد ب) گـاهى ن�ـز از مع
سـودى كه آدمى از ز�سـنت در ا�ن دن�ا مى3برد، بر مـجـموعـه و بر آورد هز�نه و بهـا�ى كـه براى زندگى
مى3پردازد چ�ــره3گى و  فـزونى �ابد؛ آن گـاه گـفــتـه مى شـود كـه زندگى ارزش ز�ـسنت دارد،3اّمـا اگـر
ـه هز�نه و بها�ى كه آدمى براى ز�سنت مى3پردازد3، بر مجمـوعه و برآورد سودى كه از زندگى و مجموع
ز�سنت بدست مى3آورد3، چ�ره3گى و فزونى �ابد،3آن3گاه گفته مى شود كه زندگى ارزش ز�سنت ندارد.

ج) گاهى ن�ز منظـور و مراد از معناى زندگى، كاركرد و نقش زندگـى است. كاركرد زندگى
ـاحب زندگى ( در ا�ن جا �عنى انسان ) در �ك نقـشهُ كلى و به معناى آثار و نتـا�ج ز�سنت موجود ص
جـهـانى است.البـتـه، ا�ن در صورتـى است كه اوالً، زنـدگى را جزئـى از �ك كل بزرگ3تر در نظر
آور�م و ثان�ـاً،3ا�ن جـزء ( زندگى) 3در آن كـل �ا بافت بزرگ3تر نقش و كـاركـردى داشـتـه باشـد؛ در

ا�ن3جا احراز علم و اراده ن�ز براى موجود صاحب زندگى شرط الزم شمرده منى3شود.
در معناى زندگى، با توجه به آخرت ن�ز همان3طور كه گفته شد3،3مفاه�م و اصطال حات غالبًا
د�نى3اى همچون جنات3،3فالح �ا رستگارى مطرح مى شوند3. در توض�ح ا�ن مطلب به هم�ن گز�ده
نقـد�و�نظر  با نام «مـعناى زندگى»  Ïفـصلنامـه Ïدو شمـاره Ïبسنده مى كنـ�م و خـوانندگـان را به مطالعـه
(شـماره هاى ٢٩ ـ٣٠ 3و ٣١ ـ ٣٢ به و�ژه گـفت3و گـو با اسـتاد مـصطفى ملك�ـان،3كـه ا�ن مقـاله بر

اساس صورت بندى و حتل�ل ا�شان از مسئلهÏ زندگى به نگارش در آمده است ) ارجاع مى ده�م.
در پا�ان مقـدمهÏ ا�ن جـستـار شا�ان ذكـر است كه سـعى نگارنده تنهـا ارائهÏ تصو�رى اجـمالى و
بس�ار مختصر از موضوع «معناى زندگى» در د�وان حافظ، بوده است3. از ا�ن رو،3چندان به توض�ح
و تفسـ�ر مـبسوط و مـفصل اشـعار و آراى او پرداختـه نشده است و البـته مرجع نگارنـده در استناد به

اشعار حافظ3، در ب�شتر موارد3، د�وان غزل�هاى حافظ،3تدو�ن دكتر سل�م ن�سارى بوده است.١
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در د�وان حـافظ ب�ـت3ها�ى مى�3اب�م كـه هم3، نـاظر به هدف خـارجى زندگى3اند و هـم ناظر به هدف
خودبنـ�اد زندگى،3از ا�ن رو، ضـرورى است كه هر كـدام از ا�ن اهداف را به طور مسـتقل و مـجزّا

بررسى كرده و مصاد�ق هر �ك را بازشناس�م3. نخست به هدف خارجى زندگى مى3پرداز�م3.

ال�) هدف خارجى زندگى

دربارهÏ هدف خـارجى زندگـى،3مى3توان دو مـوضع و د�دگـاه �ك سـره مــتـفـاوت با هم را در
د�وان حـافظ، مـالحظه كـرد3كه در د�دگـاه نخـست، حـافظ  در مقـام �ك ال ادرى3گـرا (در رابطه با
مـعناى زندگـى) به هدفى خـارجى براى زندگـى انسـان قـائل ن�ـست و در د�دگــاه دوم،33حـافظ3،به

اهداف خارجى متفاوتى براى زندگى انسان باور دارد.
١. د�دگاه الادرى گرا�انه حافظ راجع به هدف خارجى زندگى (د�دگاه اول):

وجــود مــا مــعــمــا�ى3ست حــافظ
ع�ـان نشد كـه چرا آمدم،3كـجا بودم

ـافظ3، هر3گونه تكاپو و تالش براى شناخنت اهداف خـارجى زندگى را مالحظـه مى3كن�م كه ح
كارى عبث و از سنخ افسانه3پردازى و فر�ب3كارى به حساب مى3آورد.

3٢. د�دگاه دوم:
در ا�ن33جـا حــافظ بر خـالف د�دگــاه نخـست،3اهداف مـتــفـاوتى را به عنوان هـدف خـارجى
زندگى پ�ش مى3كـشد3. به د�گر سـخن،3او بر ا�ن باور است  كه خـداوند از اعطا و دهش زندگى به

انسان در پى برآورده كردن اهدافى بوده است. ا�ن  اهداف عبارت3اند از:
ـ عشق

در نگاه حـافظ،3انسان بد�ـن منظور پا به عرصـه Ï گـ�تى نهـاده است كـه باِر امانت عـشق٢ را به
دوش كشد و جز  ا�ن ش�وه راهى نسپرد3.

آسـمان بار امـانت نتـوانست كـش�ـد
رهر3و منزل عشق�م و ز سر حّد عدم
سلطان ازل گنج غم عـشق به ما داد

كـه حتقـ�ـقش فـسون است و فـسـانه 
در�غ و درد كه غافل ز كار خو�شتنم

قــرعـــهÏ كــار بـه نام من د�وانـه زدند
تا به اقل�م وجود ا�ن همه راه آمده3ا�م
تا روى بـد�ن منـزل و�رانه نـهـــاد�م

* * *

* * *

* * *
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كـان سـابقـهÏ پ�ـشـ�ن تا روز پسـ�ن باشـد
هر آن قسمت كه آن3جـا رفت از آن افزون نخواهد شد 
شرط آن بود كه جز ره ا�ن ش�وه نسپر�م

حـالى اس�ـر عـشق جـوانان مهـوشم
حال�ـا د�ر مغان است حـوالت3گاهم

روم به گلشن رضوان كـه مرغ آن چمنم
كه در ا�ن دامـگه حادثه چون افـتادم
اندر�ن مـنزل و�رانه نشــ�نم چـه كنم

از آن3چه گفته شد مشـخص مى3شود كه به باور حافظ3،عشق3ورزى (به و�ژه وجه االهى آن)3را
فلسفهÏ بودن او در ا�ن هستى است و به خوبى مى3داند كه از كجا و بهر چه آمده است.

ـ رندى
بنابه نظر حافظ3، رندى از اهداف خارجى زندگى است. او رندى را همچون عاشقى3، 3رسالت
خود در  زندگى به شمار مى3آورد و به استناد اب�ات ز�ر3، بر ا�ن باور است كه ا�ن سابقهÏ ازلى تا روز

پس�ن با او خواهد بود3:
آن ن�ست كه حـافظ را رندى بِشُد از خاطر
مرا روز ازل كارى بجز رندى نفرمودند
روز نخست چون دم رنـدى زد�م و عشق

ـ حتص�ل رضوان االهى و �ا به تعب�ر د�گر ن�ل به وصال عرفانى
به نظر مى3رسد، حافظ حتت تأث�ـر د�دگاه افالطونى دربارهÏ روح و بدن،�3ك متا�ز و دوگانگى
بن�ـاد�ن م�ـان روح و بدن را مفـروض مى3گ�ـرد و در ضـمن3بر ا�ن باور است كه روح انسـان پ�ش از
آن3كـه در ا�ن ت�ـره خاكـدان حـ�ـات در قفس جـسم اسـ�ـر شود و تخـتـه3بند تن گـردد،3از آزادى3هاى
روحانـى بهره3مند بوده و در فـضاى عـالم قدس طوف و ط�ـران مى33كرد،3امـا پس از هبوط در عـالم
ماده، آزادى3هاى روحانى3اش سلب گـرد�د و به محدود�ت3هاى دامگه حادثه خـوگر شده است٣ و

از پذ�رش ا�ن محدود�ت3ها ن�ز گر�ز و گز�رى ندارد3؛
من آدم بهــشـتى3ام امـا در ا�ن ســفـر
صـوفى صـومعـه� عـالم قـدسم ل�كن

و هم3چن�ن معتقد است،3ا�ن اختـالط و در هم تن�دگى روح و تن، پا�نده و هم�شگى ن�ست و
روح روزى از قـفـسِ تن آزاد گـشـتــه و به اصل خــود�3،3عنى گلشن رضــوان3باز3مى3گـردد و طـ�ـران
نخسـت�ن خـود در صومـعهÏ عالم قـدس را از سر مى3گـ�رد و  به وصل مـعشوق ازلى نـا�ل مى3شود.
از3ا�ن3رو، هم�ن بازگـشت به مأمن علوى و طوف و ط�ران د�گر باره در عـالم قدس را مى3توان ـ به

استناد اب�ات ذ�ل ـ �كى د�گر از اهداف خارجى زندگى به حساب آورد.
چن�ن قفس نه سزاى چو من خوش احلانى3است
طا�ر گلشن قـدسم چه دهم شـرح فـراق
حافظا خُلد بر�ن خانه موروث من است

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
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طا�ر قـدسم و از دام جهـان برخ�ـزم
ز بام عــــرش مى3آ�ـد صـــفــــ�ـــرم 

نا3خوانده نقش مقصود از كارگاه هستى
در ا�ن سراچه باز�چه غ�ـر عشق مباز
طَرف هنرى بربنـد از شـمع نكورو�ى
مـحـتاج جـنگ ن�ـست برادر منى3كنم
بى3دلى ســهل بود گـر نبــود بى3د�نى

مژده� وصل تو كو كز سر جان برخ�زم
من آن مرغم٤ كه هر شام و سـحرگاه

بنابرا�ن، مـى3توان ا�ن3گـونه پنداشت كــه در نظر حـافظ3، 3عـشق و رندى و حتــصـ�ل رضـوان
االهى �ا ن�ل به وصال عرفانى، سه هدف خارجى زندگى هستند.

ب)$هدف خودبن!اد زندگى

همـان3طور كه پ�ش از ا�ـن گفـته شـد،3منظور از هدف خـودبن�اد،3هـدفى است كه در بطن سـر
جملهÏ اهداف آدمى نهـفتـه است و در طول آن هدف،3هدف د�گرى مـتصـوّر ن�ست. هرچند كـه در
عـرض آن مى3توان اهدافى چند3، براى زندگى3، تصـور كـرد. بنابرا�ن3، در د�وان حـافظ،33مى3توان

اهداف گوناگونى را به مثابه اهداف خودبن�اد زندگى مالحظه كرد3.  ا�ن اهداف عبارت3اند از:
١. نخست�ن هدف خودبن�اد زندگى رس�دن به سود و ثمراتى است كه از عشق3ورزى سرچشمه

مى3گ�رند.
پ�ش از پرداخـنت به ا�ن مـوضــوع،3شـا�ان ذكــر است كـه در د�وان حــافظ با اب�ــاتى رو به رو
مى3شو�م كـه حكا�ت از ا�ن دارند كه حافظ3، غا�ت ُقـصوى �ا همان هدفِ(خودبن�ـاد) زندگى خود
را عاشقى و عشق3ورزى به شمار مى3آورد و از ا�ن معنى به خواندن «نقش مـقصود» در ح�ات تعب�ر
مى3كند. از ا�ن رو،3عـشق را فض�لتى به شـمار مى3آورد كـه در حتص�ل آن به جـان كوشـ�ده و در ا�ن
راه ن�ز سـخن ط�رهÏ ش�خ و زاهد را 3كـه به تَرك آن فتـوا مى3دهند،3به ه�چ مى3گ�ـرد و پ�شـه و رسالت
خـو�ش را به ســالمت بردن باِر امـانت عـشق3، مـى33داند. در اشـاره به ا�ن مطلب فــوق مى3توان به

اب�اتى كه در پى مى3آ�ند استناد كرد:
عاشق شو ارنه روزى كار جهان سر آ�د
درا�ن مقـام مَجازى بجز پ�ـاله مگ�ر
چون شمع نكورو�ى بر رهگذر باد است
ش�خم به ط�ـره گفت برو ترك عشق  كن
گر امانت به سـالمت ببرم باكى ن�ست

با ا�ن همـه،3نـگارنده بر ا�ن باور است كـه اگـر بـا تأمّل ب�ـشـتـر در اشـعـار حـافـظ بنگر�م،3در
خـواه�م �افت كه منـى3توان عاشـقى و عشق3ورزى را هـدف فرجـام�ن زندگـى به شمـار آورد3؛ بلكه

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
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به3نظر مى3رسـد كـه غـا�ت قـصـواى حـافظ  از پ�ش3گـرفنت و پ�ـشـهÏ خـود سـاخنت شـ�ـوهÏ عاشـقى و
عشق3ورزى،3فـا�دت  و منفعتى است كه در نهـا�ت از رهگذر عاشقـانه ز�سنت فرا چنگ مى3آ�د. به

عنوان شاهد ا�ن مدعا مى3توان به ا�ن ب�ت اشاره كرد:
به عــزم مــرحـله عــشق پ�ش نـه قــدمى

در ا�ن ب�ت مـالحظه مى3كن�م كه عـشق،3فى نفـسه هدف غـا�ى زندگى به شمـار منى3رود؛3بلكه
ـادن درطر�ق عشق به دست مى3آ�د. پس ناگز�ر با�د منافعى هدف غا�ى، سودى است كه از گام نه
را كـه حافظ در عـشق3ورزى جست3وجـو مى3كند3بازشناسـ�م و با برشمـردن آنها به فـهم مراد حـافظ

تقرب جوئ�م. دست3كم مى3توان ا�ن مورد را به مثابه سود عشق ذكر كرد:
ـ از م�ان بردن نفاق و دورو�ى و ا�جاد �ك3سو�ى و صفاى دل:

در فرآ�ند عشق33ورزى3، متام هستىِ عاشق معطوف به چ�زى در درون �ا ب�رون مى3شود و ذهن
و ضم�رش از پر�شانى و نابسامانى رها�ى مى�3ابد و به تعب�ر روان3شناختى،3ساحت3هاى وجود وى
 بر �ك3د�گر منـطبق مى33شـوند و اثرى از نفـاق و دورو�ى3كـه در واقع بر از هم گـسـ�ـخـتگى و عـدم
انطبــاق سـاحـت3هاى وجـود آدمى بـر �ك3د�گر داللت دارد،3بر جــاى منى3مــاند. به د�گر ســخن،
ـاى خود مطرح خواهد شد3، �ك پارچگى حاصِل در پ�ش گرفنت ش�وهÏ عاشقى و ن�ز رندى كه به ج
و متام�ت روانى است و عاشق صادق شخصى كامالً �ك پارچه (به حلاظ روانى) است.٥ به دور از

نفاق و ن�رنگ:
سـاق�ـا جـام دمـادم ده كه در سـ�ـر طر�ق
نفـاق و زرق نبـخشـد صـفاى دل حـافظ
سـر عاشق كـه نه خاك در مـعشـوق بود
حـافظا سجـدهÏ ابروى چو محـرابش كن
ـ عشق حرمان و پش�مانى در پى ندارد:
Sعشق مى3ورزم و ام�د كه ا�ن فّن شر�

ـ وارستگى �ا آزادى از بار گران تعلّق و حصول استغناى روحى:
در ا�ن3جا تعلّق3، هم به مـعناى دل3بستگى به جاه و مال دن�ـا�ى است و هم دل3بستگى به عطا�ا
Ïخـودى رستـه است،3 خود را تنهـا اس�ـر و بنده Ïو هدا�ا و مـوهبت3هاى بهشـتى. عـاشقى كـه از پ�له

محبت معشوق مى3داند و از سر فرو آوردن به دو جهان تن مى3زند:

كـه سـودها كنى ار ا�ن سـفـر توانى كـرد

هر كه عاشق3وش ن�امد در نفاق افتاده بود
 طر�ق رندى و عشق  اخت�ار خواهم كرد
كى خالصـش بود از محنت سـرگردانى
كه دعـا�ى از سر صـدق جز آن3جـا نكنى

چون هنرهاى دگر موجب حرمان نشود

* * *

* * *

* * *
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فاش مى3گـو�م و از گفـتهÏ خود  دلـشادم
حافظ از جور تو حاشا كه بگرداند روى
گـداى تو از هشت خُلـد مـسـتـغنى3ست

بارى �كى از دال�ل طعن حافظ به زاهدان3، حتى آنها كه از زُهد ر�ا�ى بركنار مانده3اند، هم�ن
نكته است، چرا 3كـه3 انگ�زهÏ  زاهد در اجنـام طاعات و عبـادات و ترك معـاصى نه رضاى خـداوند و
عـشق به او3، بلكه شوق نعـ�م فـردوس و ترس از عذاب دوزخ است3، حـال آن3كه بنا به آمـوزه3هاى
ـبادات نه عبادت تاجران و سوداگران است و نه عـبادت بندگان و بند�ان3 د�نى و عرفانى، برتر�ن ع

بلكه عبادت آزادگان است كه خداى را به خاطر خودش و از سر عشق به او مى3پرستند3؛3
فراق وصل چه باشد3،3رضاى دوست طلب
تو بندگى چو گدا�ان به شـرط مُزد مكن

ـ3 از م�ان بردن خودپرستى و خود فر�فتگى:
ـ�نى3، مستلزم آن است كه عاشق در ق�د و بى3گمان در نظر حافظ، عشق3، چه آسمانى و چه زم
ـان او و معشوق حجاب و مانع است3، دست بشو�د و بند تعلقات حسى مناند و از خودى خود3كه م�
عشق را بـ�رون از دا�رهÏ سـوداگرى3هاى اهل زُهد و طامـات و فقـط در نفى و انكار خود بجـو�د. در
هرحال،3آدمى مى3تواند از واسطهÏ گام نهادن در طر�ق عشق3ورزى،3علقهÏ خودى را در وجود خو�ش

فرو كوبد و نفس خو�ش را مهذّب ساخته و آن 3را از رجس و پل�دى3ها پاك و پالوده گرداند:
با مـدعى مگو��د اسـرار عـشق و مسـتى
اى كـــه دا�ـم به خــــو�ش مــــغـــرورى

ـ عشق ما�ه�3كمال روحانى و اخالقى:
در نظر حـافظ3، عشق به هر صـورت كه هست مـا�ه كـمال انسـانى است3،به ظاهر ا�ن كاركـرد
عـشق بستگى تـام و متامى به كاركـرد پ�ـش�ن آن دارد. در واقع عـشق همـچون كـ�مـ�ـاست3؛ �3عنى با
زدودن نقش خـودپرسـتى و فـروكـوفنت علقـهÏ خـودى و تلقـ�ن غـ�ـرپرسـتى،3مس وجـود آدمى را زر
مى3كند و او را از خو�شنت خو�ش3 رها�ى مى3بخـشد و به كمال اخالقى �ا معنوى و �ـا وصال عرفانى
رهنمون مى3شود. در حق�قت آن3چه ا�ن عشق را،3حتى در جلوهÏ انسانى آن3، همچون ك�م�اى وجود
نشــان مى3 دهد، گــسـتــردگى پردامـنه3اى است كـه از «خــودرها�ى» نـاشى از آن به حــ�ـات انســان
مى3دهد…3. در واقع عشق از آن جا كه به هر صورت هست، خودى انسان را به خودى «غ�ر» پ�وند
مى33دهد3؛33به حكومت مطلق3العنان خودى پا�ان مى333دهد و انسان را از خود به وراى خود مى3برد3.3»٦

* * *

* * *

* * *

* * *

بندهÏ عــشــقم و از هـر دو جــهــان آزادم
مـن از آن روز كـــــــه در بـند تـو3ام آزادم
اســ�ـر بنـد تو از هر دو عــالم آزاد است

كــه حــ�S باشــد از او غـ�ــر ا�ن متـنا�ى
كه خـواجه خـود روش بنده پرورى داند

تا بى3خــبــر مب�ــرد در درد خــودپرســتى
گـــر تو را عـــشق ن�ـــست مـــعـــذورى
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* * *

* * *

تا كــ�ـمــ�ــاى عـشق بـ�ـابى و زر شــوى

چون هنرهاى دگـر مـا�هÏ حـرمـان نشـود

كـه بنده را نخـرد كس به عـ�ب بى3هنرى

بـلكـه از پـر غـــــــوى د�ـوان ن�ـــــــزهـم

جـــوانبـــخت جـــهـــامن گـــرچه پ�ـــرم

در مكتـب غم تو چن�ـن نكتــه3دان شــدم

چون راه گنج بر همه كس آشكار ن�ست
جامن بسوخت آخر در كسب ا�ن فضا�ل
شـ�ــوهÏ مــسـتـى و رندى نرود از پ�ــشم

حَـ�َـوانى كـه ننوشــد مى و انسـان نشـود

دست از مس وجود چو مردان ره بشوى
بر موارد پ�ش گفته3 ب�فزا��م كه عشق،3حرمان و پش�مانى در پى3ندارد.

Sعشق مى3ورزم و ام�د كه ا�ن فن شر�
بلكه3، عشق3 ما�هÏ قدر و ارزش آدمى است؛

بكوش خواجه و از عشق بى3نص�ب مباش
قر�ن در�ا دلى و شجاعت است3؛

عـــاشق از قـــاضى نـتـــرســـد مى3ب�ـــار
موجب زنده3دلى و جوانى است؛

قـــدح پر كن كـــه مـن در دولت عـــشق
نكته دانى و آگاهى به اسرار را در پى دارد؛

اول ز صوت و حرف وجودم خـبر نبود3
و از همه مهم3تر ا�نكه راهبر به جنات است33. (نك: ادامه3Ïمقاله بخش معناى زندگى با توجه به

آخرت؛ جنات)
3٢. دوم�ن  هدف خـودبن�اد زندگى3ـ در د�وان حافظ3ـ3 رس�ـدن به سود ناشى از گـام نهادن در

طر�قهÏ رندى است.
در ا�ن جا  با�د سخنى را كه در بند (ب،3 شمارهÏ ١) ب�ان كرد�م،3 تكرار كن�م. از برخى اب�ات
د�وان برمى33آ�ـد كـه حـافظ در پـ�ش گـرفنت شــ�ـوهÏ رندانه و فـرصـت شـمـردن ا�ن طر�قــه و كـسب

فض�لت، رندى را هدف واپس�ن خود محسوب مى3دارد. به استناد ا�ن اب�ات:
فرصت شمـر طر�قهÏ رندى كه ا�ن نشان
حتـصــ�ل عـشق و رندى آســان منود اول
گــر من از ســرزنش مــدعــ�ـان انـد�شم

اما  به نظر مى3رسد كه اخت�ار كردن سلوك رندانه3، خود دستاو�زى است براى ن�ل به اهداف ز�ر:
ـ رس�دن به كمال رفعت انسان�ت و آدم�ت

ا�ن هدف از طر�ق رندى به همراه كرم منودن و باده نوش�دن حتص�ل مى3شود:
رندى آموز و كـرم كن كه نه چندان هنر است

در ا�ن3جا مالحظه مى3كن�م كه حافظ، مرحلهÏ ح�وانى را مرحله نخست�ن وجود انسان و صفت
عـام آدمـ�ـان تلقى كـرده ا ست، و از سـوى د�گر، رندى،3بخـشـندگى و باده33نوشى،٧ �عنى همـان
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كاركردهاى مِى را صفت خاص انسانى  دانسته است.
ـ اص�ل ز�سنت (رندانه ز�سنت):

رند به گونه3اى اص�ل مى3ز�د و فعل و عمل او از ن�روهاى ب�رونى تاث�ر منى3گ�رد.
به د�گر سـخن3،3اگر بپـذ�ر�م كه زندگى اصـ�ل گونـه3اى ز�ست مطلوب است3، آنگاه مى3توان

گفت كه ا�ن نوع و نحوه3Ïزندگى3ـ3در د�وان حافظ3ـ 3از رهگذر سلوك رندانه حاصل مى3شود.
تا چه بازى رُخ منا�د ب�دقى خواه�م راند
گــر من از ســرزنش مــدعــ�ـان انـد�شم

ـ حتص�ل پاكى و صفاى درون و از م�ان بردن نفاق و دورو�ى
از آن3جـا كـه سلوك رندى،3عــشق3ورزى و در نتـ�ـجـه  نفى دورو�ى و نفــاق را الزام مى3كند،
3پرواضح اسـت كـه حــاصل در پـ�ش3گــرفنت ا�ن شــ�ــوه،3صــفـاى دل و صــداقت (هـم به مــعناى
روان3شناخــتى و هم به مــعناى اخــالقى) است. به د�ـگر سـخـن،3 همـ�ـن بر كنار بودن از نفــاق و
Ïدورو�ى از و�ژگى3هاى مشتـرك عشق و رندى به شمار مى3آ�د. و از ا�ن رو،3توض�حـى كه در فقره

(از م�ان بردن نفاق و…) آورد�م، در ا�ن مورد هم صادق است.
نفـاق و زرق نبـخشـد صـفاى دل حـافظ

ـ حصول خوش3دلى: 
به نظر مى3رسد كه بـه اعتقاد حافظ،3تنهـا از طر�ق رندانه ز�سنت و ع�ارى پ�شـه كردن است كه

خوش3دلى و آرامشِ خ�ال فراچنگ آدمى مى3آ�د:
ن�ست در بازار عالم خوش3دلى ور ز آن3 كه هست

شـا�د دل�ل ا�ن كـه حـافظ رند و عـ�ـار را كنار هم نشـانده و خـوش3دلى و خـوش3باشى ا�ن دو
طا�فه را مطلوب مى3داند ا�ن باشد كـه مهم33تر�ن و�ژگى رند و ع�ار،3از �ك سو،3 عـدم توجه آنها به
هنجارها و ارزش3 هاى حـاكم جامعه و از سـوى د�گر،3جسارت و بى3پروا�ى آنهـا در لذت3جو�ى و
كـام بردن است.  چرا كه به گـفتـهÏ سودى3،٨عـ�ّار 3كـسى است كه اند�شـه3ها�ى كـه د�گر مردمـان را
محدود مى3 كند3 هرگز باعث محدود�ت وى منى3شود.٩ به تعب�ر د�گر،3عـ�ّار و رند در كامجو�ى به

صرافت طبع و بدون مالحظه كارى رفتار مى3كنند33و نه مانند اهل ر�ا با ترس و پنهان33كارى.١٠
٣. سوم�ن هدف خودبن�اد  زندگى،3در پـ�ش گرفنت نوعى طر�قه و ش�وهÏ زندگى است33 كه در
ـرب،3تسامح و روادارى نسبت به انسان3هاى د�گر به باالتر�ن مـ�زان و زجر و آزردن آن 3وسعت مش

عرصهÏ شطرجن رندان را مجـال شاه ن�ست
شـ�ــوهÏ مــسـتـى و رندى نرود از پ�ــشم

طر�ق رندى و عشق اختـ�ار خواهم كرد

ش�وهÏ رندى و خوش3باشى عـ�اران خوش  است

* * *
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كه در شر�عت ما غ�ر از ا�ن گناهى ن�ست
غــبـار خــاطرى١٣ از رهگذر مــا نرسـد
فــرشــتـه ات بـه دودست دعــا نگه دارد
كه رسـتگارى جاو�د در كم آزارى33ست
كـــــــــــه زور مـــــــــــردم آزارى نـدارم

كه ن�ست در سر من جز هواى خدمت او 
سـر مـا خـاك ره پ�ـرمـغـان خـواهد بود 
بجــز از خـدمت رندان نـكنم كـار دگــر 
كـه3دم از خـدمت رنـدان زده3ام تا هسـتم
دن�ـــــا وفــــا نـدارد اى نور هـر دو د�ده 

تا به خلوتگه خـورش�ـد رسى چرخ3زنان
چو شمع خنده3زنان ترك سر توانى كرد

بگـذارند وخـم طُرّه�3Ïـارى گـــــ�ـــــرنـد 

و رجنـه كردن ا�شـان به كمـتر�ن مـ�زان خـود برسد. و �ا بنا به گـفتـهÏ عُرفى شـ�رازى در پ�ش گـرفنت
نوعى روش زندگى كه پس از مرگ، مسلمان به زمزم شو�د و هندو بسوزاند3.

ا�ن موضع حـافظ، از اركان مهم و در خور توجـه اند�شهÏ اوست. گو�ى در نظر حافِظ رند و
نزد خداى عطابـخش و خطا پوشِ او هر گناهى قابل بخـشا�ش است مگر گناه آزار رسـاندن و رجنه
كردن د�گران. از همـ�ن روى3،گناه مِى3خوارگى را كه آزار كـسش در پى ن�ست١١ در سا�هÏ رحمت

و عفو خداوندِ غفور از پ�ش بخشوده مى داند.١٢ ا ز ا�ن رو توص�ه مى كند:
مـبـاش در پى آزار و هـر3چه خـواهى كن
 چنان بِزى كه اگـر خاك ره شوى كس را
دال مـعـاش چنان كن كـه گـر بلغـزد پاى
دلش به نالـه مـ�ــازار و خـتم كن حــافظ
مـن ا ز بازوى خــــــود دارم بسـى شكـر

٤. چهـارم�ن هدف خـودبن�ـاد زندگى، ن�ـازردن افرادى خـاص و در عـ�ن حال3، خـدمت به
افرادى خـاص است3، از آجنا كـه پ�ر خـرابات3، پ�رمـغان و طا�ـفهÏ رندان و اهل نظر3، از مـقامى بس
واال و ارجـمند3،3نزد حافظ برخـوردارند3،3وى در مـوارد بس�ـار3، هدف (خـودبن�اد) زندگى خـود را

ن�ازردن و خدمت به ا�شان دانسته است3:
به جــان پ�ــرخــرابات و حق نعــمت او
تا ز3مـ�ـخـانه مِى3نام و نشـان خـواهد بود
گـر بود عـمـر به مـ�ــخـانه رسم بار دگـر
عافـ�ت چشم مدار از من مـ�خانـه نش�ن
زنهـــــار تـا توانى اهـل نظـر مــــ�ـــــازار

٥. پنجم�ن هدف خودبن�اد زندگى،ن�ل به وصال عرفانى �ا فنا از طر�ق مهرورزى و ر�اضت است.
كمـتر از ذرّه نئى پست مشو، مـهر بورز
دال ز نور ر�ـاضت3گـــــر آگـــــهـى �ابـى

٦. شـشمـ�ن هدف خـود3بن�اد زندگى ن�ل بـه وصل معـشوق زمـ�نى و كـام بردن از صحـبت و
مالزمت اوست.

مصلحت د�د من آنست كـه �اران همه كار
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ز دست مردم چشم از رخ تـو گل چ�دن
ز�ن چمن سا�هÏ آن سرو روان مـا را بس

ا�ن گفت سحـر گه ُگل، بلبل تو چه مى3گو�ى؟
لب3گ�ـرى و رخ بوسى،3مِى نوشى و گل بو�ى
بد�ـن ترانـه غم ا ز دل بدر تـوانى كــــرد
كه تخم خوش3دلى ا�ن است پ�ر دهقان گفت
مذاق حرص و آز اى دل بشوى از تلخ و ا ز شورَش
كاندر�ن د�ر كهن كـار سبك3باران خوش است
تا نپندارى كه احوال جهان3داران خوش است
مجال عشق فـرصت دان به ف�روزى و بهروزى

خدا�ا ُمنعمم گردان به درو�شى و خرسندى
از نـظر رهـروى كـــــــه در گـــــــذر آ�ـد

مــراد مــا ز متاشــاى باغ عــالم چ�ــست
گلعـذارى ز گلـسـتـان جـهـان مـا را بس

٧. هفتم�ن هدف خود3بن�اد زندگى در د�وان حافظ، كسب لذت و خوش3دلى، رها�ى از غم
و به دست آوردن آســا�شى است كـه از رهگذر اغــتنام فـرصت، عــ�ش و عـشـرت، تـرك تعلق و

سبك3بارى صورت مى پذ�رد.
مى خواه و گل3افشان كن، از دهر چه مى جو�ى؟
مـسند به گلسـتان برتـا شاهد و سـاقى را
مباش بى مِى و مطرب كه ز�ر طاق سپهر
غم  كــهن به مى ســاخلــورده دفع كن�ــد
سماط دهر دون3پرور ندارد  شـهد آسا�ش
از زبان ســوسن آزاده ا م آمــد به گــوش
حافظا ترك جـهان گفـنت طر�ق خوش3دلى3ست
چو امكان خلود اى دل در ا�ن ف�روزه ا�وان ن�ست

٨.هشـتمـ�ن هدف خـودبن�ـاد زندگى3، رس�ـدن به سـود و ثمـرات ناشى از سلوك درو�شى و
گدا�ى١٤ است.

در �ن بازار اگر سودى3است با درو�ش خرسند است
ترگ گــــدا�ى مـكن كــــه گنـج ب�ــــابى

مى توان موارد ز�ر را به عنوان مصاد�ق سود و منفعت سلوك درو�شى و گدا�ى برشمرد:
ـ كسب امن�ت خاطر و آرامش خ�ـالى كه از محدود شدن دامنهÏ تعلقات دن�وى مـ�سر مى3شود
و پ�وسته قر�ن و هم3نش�ن ش�وهÏ درو�شى و گدا�ى ا ست و از آن مى توان به ع�ش درو�شى و گدا�ى

تعب�ر كرد.١٥
 نتــ�ـجــهÏ روان شناخــتى3اى كــه از دو ب�ت باال بـه دست مى آ�د ا�ن است كــه مــ�ـان تـعلق و
دل3بستگى از �ك سو، و آرامش خاطر از سوى د�گر، رابطه3اى متقابل برقرار است؛3بد�ن نحو كه
هر چه مــ�ـزان تـعلق و دل3بســتگى ب�ــشـتــر باشـد آرامش خــاطر آدمى كــمـتــر مى شــود. به د�گر
سـخن،3آرامـش آدمى در ترك تعلق و دل3بســتگى است. پ�ش3فــرض چن�ن تلقى3اى ا�ـن  است كـه
تعلق ودل3بسـتگى مـوجب رجن و ألم اعم از رجن روانى و جسـمى3، مى شـود. هم ا ز ا�ن33رو، دور
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ن�ـسـت كـه زدودن تعلق و دل3بســتگى از �ك3سـو، مــوجب زوال رجن و ألم و از سـو�ـى، مـوجب
حصول آرامش خاطر انسان شود.

 استغناى روحى و عزت نفس و بى ن�ازى از متاع دن�وى، كه خود معلول ترك تعلق از مال و
جاه است، از واسطهُ گام نهادن در سلوك درو�شى و گدا�ى حاصل مى شود. در واقع، درو�ش/گدا،
به صـورت مـسك�ن و در باطن، غنى است. چه بـا وارستگى و آ3زادگـى3اى كه دارد از مـتـاع دن�ـا به

اندكى بسنده مى كند و به آن3چه موجود است قناعت3مى3ورزد:
درو�ش را نبــاشــد برگ سـراى سـلطان
بندهÏ پ�ـــر خـــرابـامت كـــه درو�شـــان او
به خوارى منگر اى منعم ضع�ـفان و نح�فان را
گـداى تو از هشت خلـد مـسـتـغنى3ست
روضهÏ خُلد بر�ن خلوت درو�شان است
گنج عـزت كه طلسـمـات عجـا�ب دارد

ـ ز�سنت بر وفـق مـشى درو�شـان (گــدا�ان) �3ا به د�گر ســخن، بهـره3منـدى و برخـوردارى از
و�ژگى هاى درو�شـى (گـدا�ى)، مـا�هُ طول عـمـر است. حـافظ از ا�ن مـعـنى به آب حـ�ـات (ممد

زندگى) تعب�ر مى كند:
حــافظ ار آب حـــ�ــات ابدى مى طـلبى

ـ زدودن  زنگار از قلب و حـصول صـفاى درون كـه به دست3آو�ز كـ�مـ�اى درو�شى (گـدا�ى)
صورت مى پذ�رد:

آن3چه زر مى شـود از پرتو آن قلب س�ـاه
غـــالم همـت آن رند عـــافـــ�ت3ســـوزم

ـ درو�ش اهل شفقت و مدارا و وسعت مشرب است:
جـفا نه پـ�شـهÏ درو�شى است و راهروى
ه�چ آگــهى ز عــالـم درو�شى3اش نبــود
گـــــفت3و3گـــــو آ�ـ�ن درو�ـشى نـبـــــود

ـ درو�ش ن�ـز به مانند رند، اهل مـصلحت3اند�شى ن�ـست و ز�ن سبب به صـرافت طبع رفـتار
مى كند و از آن33جا كه ز�سنت با صرافت طبع �كى از مصاد�ق زندگى اص�ل است3، درو�شى طر�قى

مـا��م و كـهنه3دلقى كـآتش درآن توان زد
گنج را از بى ن�ازى خـاك بر سر مى كنند
كه صدر مجلس عزت فق�ر ره نش�ن دارد
اســ�ـر بنـد تو از هر دو عــالم آزاد است
ما�ُه مـحتـشمى خدمـت درو�شان است
فـتح آن در نظر رحـمت درو�شـان است

منبعش خاك درِ خلوت درو�شان است

ك�ما�ى3ست كه در صحبت درو�شان است
كـه در گــدا3صـفـتى كــ�ـمـ�ــاگـرى داند 

ب�ـار باده كــه ا�ن سـا لكان نه مــرد رهند
آن كس كه با تو گـفت درو�ش را مپرس
ورنـه با تـو مـــــاجـــــراها داشـــــتـــــ�ـم
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براى ن�ل به زندگى اص�ل است3، بـه د�گر سخن3،3ز�سنت بر وفق مشى درو�شـان3، ز�سنت به نحوى
اص�ل است:

چون مـصلحت3اند�شى دور است ز درو�شى
Ï٩. حتـص�ل سـعـادت (دولت) را مى توان نهـم�ن هدف خـود3بن�ـاد زندگى در شـعر و اند�شـه

حافظ به شمار آورد. اما سعادت (دولت) از نگاه حافظ مصاد�ق د�گرى دارد كه عبارتند از:
ـ سعادت (دولـت) عشق به نزد�ك حافظ مجـرّد عشق3ورزى و گام نهادن در طر�ق عـاشقى ـ

ظاهراً به اعتبار منافعى كه پ�ش از ا�ن گفته شد ـ3سعادت و دولتى عظ�م است:
دولت عشق ب�ن كه چون از سر فقر و افتخار
چو ذرّه گرچه حق�ـرم بب�ن به دولت عشق
قـــدح پر3كـن كـــه من در دولـت عـــشق
گنج عـشق خـود نهادى در دل و�ران مـا

ـ سعادت (دولت) وصل و صحبت معشوق:3
مطابق د�دگـاه حـافظ، هم3نـشـ�نى و صـحـبت مـعـشـوق، بركنار از عـشق3ورزى، از مـصـاد�ق
سعـادت و دولت محسوب مى3شـود،3 به تعب�ر مـسامحى مى توان گـفت كه دولت عاشقى، سـعادت
انفسى١٦ و دولت وصل و صحبت معشوق،3سعادتى آفاقى١٧ است. به د�گر سخن،3دولت عاشقى

نوعى برخوردارى وكام�ابى انفسى است و دولت وصل نوعى برخوردارى و كام�ابى آفاقى:
دانى كه چ�ـست دولت؟3د�دار �ار د�دن
�ار با ماست چه حاجت كه ز�ادت طلب�م
باورم ن�ـــست ز بد عـــهــدى ا�ـام هنوز
همــاى اوج ســعـادت بـه دام مـا ا فــتــد

ـ سـعادت (دولت) فـقـر و درو�شى، حافظ تنهـا سـعادت (دولت) ابدى را، شـا�د به اعـتبـار
منافـعى كه در سلوك درو�شى و گـدا�ى نهفتـه است، سعـادتى (دولتى) مى داند كه از طر�ـق مشى

درو�شانه حتص�ل مى شود:
دولتى را كـه نبـاشـد غم ا ز آسـ�ب زوال
دولت فـــقـــر خـــدا�ا به مـن ارزانى دار
روزگارى شد كـه در ِمى3خانه خدمت مى كنم

هم سـ�نه پر3آتش به هم د�ده پر آب اولى

گوشـهÏ تاج سلطنت مى شكند گـداى تو
كه در هواى رُخَت چون به مهـر پ�وستم
جـــوانبـــخت جـــهـــامن گـــرچه پ�ـــرم
سـا�هÏ دولت بر�ن كنج خـراب انداخـتى

در كـوى او گـدا�ى بر خسـروى گـز�دن
دولت صحبت آن مونس جان ما را بس
قـصـهÏ غـصّـه كـه در دولت �ار آخـر شـد
اگــر تو را گــذرى بـر مــقــام مــا افــتــد

بى تكلـS بشنو دولت درو�شــان است
ك�ن كرامت سـبب حشمت و متك�ن من است
در لبـاس فــقـر كـار اهل دولـت مى كنم

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *



∂π
¨Â

—U
NÇ

 Ë
 Âu

Ý
 Á—

UL
ý

Ø
r¼

œ“
U| 

‰U
Ý

Ø
d

E
½
 Ë

 b
I
½

ـ بهره3مندى از جـمع�ـت خاطر و �ك3دلى و �ا به تعبـ�ر د�گر، دور بودن از هر نوع آشـفتگى و
پر�شانى، �كى د�گر از مصاد�ق سعادت (دولت) است:3

هر آنكو خاطرى مجـموع و �ارى نازن�ن دارد
ـ هم3نش�نى با قرآن و بهره3ورى و تنعم از كالم خداوند ن�ز از مصاد�ق سعادت است:

ه�چ حــافظ نكنـد در خم چوگــان فلك
صبح3خ�زى و سالمت3طلبى چون حافظ

ـ برخوردارى از موهبت لطS سخن و طبع سل�م:3
حافظ ار33س�م و زرت ن�ست چه شد،3شاكر باش

ـادت در گرو در كنار هم آمدن و هم قر�ن شـدن عاشقى، رندى و جـوانى است. گو�ى، سع
بر وفق نظر حافظ،3سـعادت عاشقى و رندى هنگامى به كمـال مى رسند كه هم زمان با عهـد شباب

باشند.
عشق و شباب و رندى مجموعهÏ مراد است

ـ سـعــادت (دولت)،3ز�سنت مـدام در آســا�ش و امن�ت، هم3نـشـ�نى مــدام با رفـ�ق شــفـ�ق و
شادخـوارى مدام است. خـالصهÏ سخن آن كـه حافظ هم3نـش�نى با امـور طرب3زاى جهان بـه همراه

بهره3مندى از آسا�ش روانى را �كى د�گر از  مصاد�ق سعادت (دولت) مى داند:
مـقـام امـن و مِى ب�ـغش و رفـ�ق شــفـ�ق
ب�ـــا ســـاقى آن جـــام چون سلســـبـــ�ل
بـه دســـــــــــتــم ده و روى دولـت بـ�ـن
كنار آب و پاى ب�د و طبع شعر و �ارى خوش
اال اى دولتى3طالع كـه قـدر وقت مى دانى

ـ آخـر�ن مصـداق سـعـادت (دولت) از نگاه حافظ، پـ�روى و تبـعـ�ت از پ�ـر مُغـان و روى بر
آستان او نهادن است:

از آسـتـان پـ�ـر مـغـان سـر چرا كــشـ�م؟
حافظ جناب پ�ر مـغان جاى دولت است
دولت پ�ر مـغان باد كـه باقى سهل است

مى توان ا�ن گونه پنداشت كـه، حافظ با گام نهادن در سلوك رندى و عاشـقى ون�ز با ساخنت

سعادت همدم او گشت و دولت هم قر�ن دارد

ز�ن تنعـم كـه من از دولـت قـرآن كــردم
هر چه كـردم همـه از دولت قـرآن كـردم

چه به از دولت لطS سـخن و طبع سل�م

چون جمع شد معانى گوى ب�ان توان زد

گـرت مــدام مـ�ـسّــر شـود زهى توفــ�ق
كــــه دل را بـه فــــردوس بـاشــــد دلـ�ل
خـــــرامب كـن و گنـج حكـمـت ببـــــ�ـن
معاشر دلبرى ش�ر�ن و ساقى گلعذارى خوش
گوارا بادت ا�ن عشرت كه دارى روزگارى خوش

دولت در�ن سرا و گـشا�ش در�ن در ا ست
من تـرك خــــاك3بوسى ا�ـن در منى3كـنم
د�گـرى گــــو برو و نـام من از �ـاد ببــــر

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
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ـات و …و بر نشاندن �ك پ�ر با نام و نـشان3ها�ى چون اصطالحاتى؛ نـظ�ر م�كده، د�ر مـغان،3خراب
پ�ـر مغـان، پ�ـر خرابات، پ�ـرِ مى3فـروش و… بر مسند ارشـاد نشـاندنِ او نخـست ارتباط خـود را با
مظاهر رسمى د�ن نهـاد�نه به مانند مدرسـه، خانقاه و صومـعه مى3گسلد، دوّم، به خلقِ �ك جـهان
ذهنى دست مى �ازد و آن جهان ذهنى3بر كنار از ا�ن كه جهان آرمانى و مد�نُه فاضلهُ اوست، مأمنى
ـ�نى3، آست�ن3فشان 3،به درون آن مى3گر�زد مى3شود كه وى از درد و رجن ها و غم ناكرا3ن3مند جهان ع
و در محضر پ�ر3ـ همان3 كه او را از جهل مى3رهاند، هر چه مى كند ع�ن وال�ت است١٨ و برخالف
ش�خ و زاهد كه وعده مى دهند و بجا منى3آورند و لطفـشان گاه هست و گاه ن�ست١٩، خوش3وعده
است٢٠و لطفش هم دائم، فرجام3خوان است٢١ و حكا�ت معقول مى كند٢٢،دلق زرق و ر�ا را به
چ�ـزى منى گـ�ـرد٢٣ـ حـد�ث عـشق٢٤ و طر�ق رندى مى آمـوزد . از هـمـ�ن روى است كـه حـافظ
ـعادت و دولت مى نامد و ترك خدمت او را مصلحت خو�ش مالزمت پ�ر3خود و تبع�ت از او را س

منى3ب�ند.٢٥
اكنون كه مصاد�ق سعادت (دولت) را در د�وان حافظ بررسى كرد�م، خالى از فا�ده نخواهد
بود اگـر راه و روش و هم3چن�ن شـروط و مقـدمـات حتصـ�ل سـعادت (دولت) را از نگاه وى مـورد

شناسا�ى قرار ده�م.
١) سعادت (دولت) با�د كه بى رجن بس�ـار و بى خون3ِدل حاصل شود. به د�گر سخن، براى
فراچنگ آوردن سـعادت33 (دولت) نبا�د رجن و محنت بـ�رون ز شمار حتـمل كرد. بلكه دولت3مندى
و سعـادت3مندانه ز�سنت منوط و مـتوقS به فـ�ض ازلى و به گفـتهÏ سعـدى3، بسته به بخـشا�ش داور

است.٢٦
دولت آن است كه بى خون3ِدل افتد به كنار
در ازل هر كـو به فــ�ض دولت ارزانى بود

و نزد�ك به هم�ن مضمون:
فـــــــ�ض ازل ار بـه زور و زر آمـــــــدى
سـكــنـدر را منـى بــخـــــــــــــشـنــد آبـى

٢) احسـاس ن�از، صبر و ثبـات در برابر مشكالت و مصـا�ب و حتمل ن�شى كه از آنهـا بر جان
انسان مى نش�ند، راهبر به سعادت است.

غـبـار راه طـلب كـ�ـمـ�ـاى بـهـروز�ست

ورنه با سعى و عمل باغ جـنان ا�ن همه ن�ست
تا ا بد جــام مــرادش همــدم جــانى بود

آب خــضــر نـصــ�ــبــه اسكـندر آمــدى
به زور و زر مــ�ـــسّــر ن�ــسـت ا�ن كــار

غـــالم دولت آن خـــاك عنبـــر�ن بـو�م

* * *

* * *
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كه بران جـور و جفـا صبـر و ثبامت دادند
كه كـ�مـ�اى مـراد است خاك كـوى ن�از

زان كـه با زاغ و زغن شهـپر دولت نبـود
ش�ـخ فرمود كـه در صومـعه همت نـبود
آرى طر�ق دولت چاالكى است و چُستى

از �من دعـاى شـب و ورد سـحـرى بود
بسـا كــه برزخ دولت كنى كـرشــمـهÏ ناز
من همى كردم دعا و صبح صادق مى دم�د

ز هم صـــحــبت بـد جــدا�ى، جـــدا�ى
كه ك�م�ـاى سعادت رف�ق بود، رف�ق ٢٧

ارادتى بـنمــــا تا ســـعــــادتى بـبـــرى٢٨

مباد كس كه در�ن نكته شك و ر�ب كند

مگر رسـ�م به گـنجى در ا�ن خـراب3آباد

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

هاتS آن روز به من مژدهÏ ا�ن دولت داد
ن�ــازمند بال گــو رُخ از غــبــار مـشــوى

٣) چاالكى و چُستى و بلند3همتى، طر�ق دولت3مندى است.
دولت از مـرغ همـا�ون طلب و سـا�ُه او
گر من از ِمـ�كده همت طلبم ع�ب مكن
در مذهب طر�قت خامى نشان كفر است

٤) حتص�ل دولت به �من دعاى شب و گر�ه سحرى م�سّر مى شود.
هر گنج سـعـادت كه  خـدا داد به حـافظ
به �ك دو قطره كـه ا�ثار كـردى اى د�ده
گو��ا خواهد گشود ا ز دولتم كارى كه دوش

٥) پره�ز از صحبت مصاحب ناجنس و در عوض، معاشرت با رف�ق شف�ق ك�م�اى سعادت است.
ب�ـــامــوزمـت كــ�ـــمــ�ـــاى ســعـــادت
در�غ و درد كــه تـا ا�ن زمــان ندانـســتم

٦) ارادت ورز�دن به سعادت مى3اجنامد.
طفـــ�ل هســـتى عــشـــقند آدمـى و پرى

٧) ن�ل به سعادت در گرو قبول اهل دل است.
كل�ـد گنج سعـادت قبـول اهل دل است

قـبول اهـل دل را مى توان به دو معـنا فهم كـرد. نخـست ا�ن3كـه راه و روش منطبق با مـشى و
سلوك اهل دل به سعـادت انسان منجـر مى شود. دوم ا�ن3كه هر كـه مورد قبـول اهل دل واقع شود
از نعمت سعادت بهـره3مند مى شود. سعادت در ا�ن معنا، حتصـ�ل رضا و خشنودى اهلِ دل است

و نفس ا�ن قبول به نزول نعمت سعادت بر انسان مى3اجنامد .
١٠ . مى توان دهمـ�ن و آخر�ن هدف خـودبن�ـاد زندگى ـ در شعـر حافظ ـ را سـود و منفعـتى
دانست كـه در پس پُشِت كـاربرد اصطالحـات مِى، مـ�ـخـانه، د�ِر مـغـان، مِى3فـروش، سـاقى…و

اصطالحاتى از ا �ن دست نهفته است:
ب�ــا، ب�ــا زمــانـى ز مِى خــراب شــو�م

و نزد�ك به هم�ن معنا و مضمون:
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بهاى باده چون لعل چ�ست؟ جوهر عقل
براى در�افنت و شناسـا�ى ا�ن سود و منفـعت،3چاره3ا ى ندار�م جز ا�ن كـه كاركردهـا�ى را كه
ـات مى، م�خانه و… در نظر دارد، بشمار�م و پس از آن مـجموعهÏ آن حافظ با به كاربردن اصطالح

كاركردها را به عنوان دهم�ن هدفِ خود3بن�اد زندگى در نظر حافظ3، تلقى كن�م.
v� ÈU�œd�—U�

ـ زدودن و تاراندن غم:
الS) دفع غم روزگار:3

ز�ن دا�رهÏ مــ�نا خــون�ن جـگرم مى ده
غم زمـانه كـه ه�ـچ3اش كـران منى ب�نم

ب) دفع غم عشق:
كشتى باده ب�اور كه مَرا بى رُخ دوست

ـ نشاط3بخشى و خوش3دلى:
ب�ـــــا ســـــاقى آن ارغـــــوانى قـــــدح
خشك شد ب�خ طرب راه خرابات كجاست
از پى تفر�ح طبع و ز�ور حسن و طرب
غم كـهن به مِى ســاخلـورده دفع كن�ـد

ـ 3معرفت3بخشى:
الS) معرفت به سِرّقضا:3

سِّر قضـا كه در تتق غ�ب منزوى3ست
ب) معرفت به اسرار خانقاه:

بر آســتـانه مــ�ـخــانه هر كــه �افت رهى
ج)3معرفت به حُسن معشوق:3

پ�ر ِمـ�خانه سـحر جام جـهان ب�نم داد
د)3معرفت به آ�نده �ا فرجام3خوانى:

پ�ر م�خانه همى خواند معما�ى دوش
ره مــــ�ــــخــــانـه بنـمــــا تا بپـــــرسم

ب�ا كه سود كـسى بُرد ك�ن جتارت كرد

تاحل كنم ا�ن مشكل در ساغر م�نا�ى
دواش جـز مِى چون ارغـوان منى ب�نم

گشـته هر گـوشهÏ دل از غم دل در�ا�ى

كــه دل زو فـــر ج �ابد و جـــان فــرح
تا در آن آب و هوا نشـو و منا�ى بكن�م 
خوش بود ترك�ب زّر�ن جام با لعل مذاب
كه تخم خوش3دلى ا�ن است و پ�ر دهقان گفت

مسـتانه3اش نـقاب ز رخسـار بر3كشـ�م

ز ف�ض جـام مى اسرار خـانقه دانست

واندر آن آ�نه ا ز حـسُن تو كرد آگـاهم

از خط جام كـه فرجـام چه خواهد بودن
مـــــآل خـــــو�ـش ب�ـنم از پـ�ش3بـ�نـى

* * *

* * *

* * *

* * *



∑≥
¨Â

—U
NÇ

 Ë
 Âu

Ý
 Á—

UL
ý

Ø
r¼

œ“
U| 

‰U
Ý

Ø
d

E
½
 Ë

 b
I
½

تا درمــ�ــان مــ�كده ســر بر منـى3كنم

كـه در بى3خــودى راز نتـوان نهــفت
ســّر حـكمت به مـــا كــه گـــو�د باز
آنگه بگو�مت كه دو پ�ـمانه در كشم

كـــــرامت فــــزا�ـد كــــمـــــال آورد
پخته گردد چو نظر بر مى خام اندازد
تا مى لعـل آوردش خـون به جــوش

بـه پـاكـى او دل گـــــــــــواهـى دهـد
بر آرم به عـشـرت سر از ا�ن مـغـاك

بتـوان مگر ســتـرد حـروف گناه ازو
�عنى از خلق جهان پاك3دلى بگز�نم
قلب سـ�ـاه بود از آن در حـرام رفت
على الصّباح كه م�خانه را ز�ارت كرد

كــــرامت فــــزا�د،3 كــــمــــال آورد

كـــه بر دل گـــشــا�د در مـــعـــرفت
دمـى از كـــــــــــــدورت بـرون آردم
منه از  دست كه س�ل غمت از جا ببرد

ر) معرفت به خود:
هرگز منى شـود ز سر خـود خبـر مرا

(آگاهى و خرد در مستى است)
ـ انتقال معرفت:3

به مــســـتى توان در اســرار ُســـفت
جـــز فــالطـون خم3نشـــ�ن شـــراب
گفتى ز سرِّ عهد ازل �ك سخن بگو

(به د�گر سخنِ، اسرار و معرفت را در مستى مى3توان باز گفت.)
ـ پخته كردن خِرد �ا كمال3آورى:

 ب�ـــاســـاقى آن مى كـــه حـــال آورد
زاهد خـام كـه انكـار مى و جـام كند
ا�ن ِخـــرَد خــــام به مـــ�ـــخـــانـه بر

ـ پالودن ع�ب:
ب�ــا ســاقى آن ِمـى كــه شــاهى دهد
به من ده  مـگر گــردم از عــ�ب پاك

ـ پاكى و طهارت آوردن:
آبى به روزنامــه اعــمـال مــا فـشــان
جام مِى گ�رم و  از اهل ر�ا دور شوم
نقد دلى كـه بود مرا صـرف باده شد
به آب روشن مى عارفى طهارت كرد

ـ كرامت فزودن:
ب�ـــا ســـاقى آن مى كـــه حـــال آورد

ـ رفع كدورت و دل3تنگى:
ب�ــا سـاقـى آن جـام صــافى صــفت
بـده تـا صــــــــفــــــــا در درون آردم
جام م�نا�ى مى3رسد ره تنگ3دلى3ست

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
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پ�ــاله3اى بـدهش گــو دمــاغ را تر كُن
گـــر از مــ�ـــانه بـزم طرب كناره كـنم

در مــــــ�كـده بـو كــــــه جـــــام بـردار
كـــــــ�ن رشـــــــتـــــــه ازو نظـام دارد
كــه بـا گنج قـــارون دهد عــمـــر نوح

مرقّع3هاى گوناگـون مِى احمر منى3ارزد
كه غ�ر از راستى نقشى در�ن جوهر منى33گ�رد
كـــه بـر دل گـــشـــا�د در مـــعــــرفت
دمـى از كـــــــــــــــدورت بــرون آردم

تا در به در  بـگردم قَــالّش و  ال اُبالى

به �ك جــرعــه جــوامن كن كــه پ�ــرم
ساغـر مِى ز كS تازه جوانى به من آر

چرا كـه طالع وقت خـود آن3چنان منى3ب�نم

على33اخلصوص در�ن دم كـه سر گران دارى
ساقـ�ا جامى بده تا چهـره را گُلگون كنم

دم خــــــســــــروى در گـــــدا�ـى زمن

گــوهـر هر كس از�ن لـعل توانى دانـست

ـ3تر دماغى �ا ن�ك3ب�نى:
و گر فق�ه نص�حت كند  كه عشق مباز
ز دور باده دمـــاغ مــرا عـــالج كن�ـــد

ـ ممد3ّح�ات بودن و نظام دادن سررشتهÏ جان:
آبى كـــه خــضـــر حــ�ـــات ازو �افت
ســــررشــــتــــه� جــــان بـه جم بـگذار
ب�ـــا ســاقى آن كـــ�ــمـــ�ــاى فـــتــوح

ـ ا�جاد صفا،  راستى و �ك3رنگى:3
بشوى ا�ن نقش دل3تنگى كه در بازار �ك3رنگى
از آن روز پاك3بازان را صفاها با مى لعل است
ب�ـــا ســاقى آن جـــام صــافى33صـــفت
بـده تـا صـــــــــفــــــــــا در درون آردم

ـ الاُبالى3گرى و بى3 اعتنا�ى به امور روزمرّه:
سـاقـى ب�ـار جـامـى و ز خلومت بدر آر

ـ زنده3دلى و جوانى:
به فــــر�ـادم رس اى پ�ــــر خــــرابات
در غـر�بى و فـراق و غم دل پ�ـر شـدم

ـ افزا�ش ك�ف�ت ع�ش و عشرت:
ز آفــتـاب قــدح ارتفــاع عــ�ش بگ�ــر

ـ تغ��ر ك�ف�ت:
بنوش مِى كه سبك روحى3اى ظر�S مدام
زرد رو�ى مى3كشم زان طبع نازك بى3گناه

ـ پارسا�ى آوردن:
بـه مــــــســــــتـى در پارســــــا�ـى زمن

ـ هو�دا كردن ماه�ت درون:
صـوفى از پرتو مى راز نهـانى دانست

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
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ـ غفلت و بى3خبرى :
مستم كن آن3چنان كه ندامن ز بى3خودى
ز باده ه�چت اگر ن�ست ا�ن نه بس كه تو را

ـ درمان  درد و آرام دل:(ا�جاد هر نوع بسامانى روانى)
ب�ــــا ســــاقـى از مى طـلب كــــام دل
زرى را كـه بى3شك تلS در پى است
دواى درد خود اكنون از آن مفرح جوى

ـ دفع خمّار:3
به فـــر�ـاد خـــمّـــار مـــفـلســـان رس
كو كر�مى كـه ز بزم طربش غمزده3اى
نخـفـته3ام ز خـ�ـالى كـه مى3پزد دل من

ـ سخاوت:
در ده به �ـاد حــامت طى جـــام �كمـنى
سخا مناند،3سخن طى كن،3 ب�ا ساقى
بخــ�ل بوى خـدا نشـنود،3 ب�ـا حــافظ

ـ3 شجاعت:3
اى گداى خانقه برجه كه در د�ر مغان
بده ســـــاقى آن آب اند�ـشــــه3ســــوز

ـ آسودن از رجن ناشى از پرداخنت به چون و چراهاى عقلى:
حد�ث چون و چرا درد سر دهد  حافظ

ـ رفع تشو�ش و آشفتگى:
غم دن�اى دنى چند خورى باده بخور

ـ رفع ن�از:
بگذار تـا ز شـارع مــ�ــخــانه بـگذر�م
املنـةُ لِّلـه كــــه در مِى3كــــده بـاز است

ـ مصون داشنت در برابر همه3Ï آفات:

در عرصـهÏ خـ�ـال كه آمـد كـدام رفت
دمى ز وســوسـهÏ عــقل بى3خـبــر دارد

كـــــــــــه بـى ِمـى نـد�ـدم مـن آرام دل
به مِى خور كـه درمان دل3ها مى است
كه در صراحى چ�نى و ش�شهÏ حلبى است

خـــــدا را گـــــر مى دوشـــــ�ـنه دارى
جرعه3اى در كشد و دفع خمارى بكند
خمار صد شبه دارم شراب3خانه كجاست

تا نامـــه ســ�ـــاه بخـــ�ــالن كنـ�م طى
ب�ـــار باده به شــادى روح حـــامت طى
پ�ـاله گ�ر و كـرم ورز3 و الضمـان على

مى33دهند آبى و دل3ها را توانگر مى3كنند
كـه گـر شـ�ـر نوشـد شـود ب�ـشـه3سـوز

پ�اله گـ�ر و ب�ـا ساز عمـر خو�ش دمى

ح�ـS باشد دل دانا كـه مشوّش بـاشد

كز بهر جرعه3اى همه محتاج ا�ن در�م
زان رو كه مرا بر در او روى ن�از است

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
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فتنه مى3بارد از�ن سقS مقرنس برخ�ز
خواهم شدن به كوى مغان آست�ن فشان
حافظ از دست مده دولت ا�ن كشتى نوح

ـ زوال عقل:
فر�ب دختـر رز  طرفه مى3زند ره عقل

ـ3اند�شهÏ خطا بردن:
طب�ب عشق منم باده خور ك�ن معجون

ـ زدودن زُهد:
خــرقــه� زهد مــرا آب خــرابات ببــرد
صوفى گلى بچ�ن و مُرقّع به خار بخش

ـ زدودن زهد ر�ا�ى:
ز خـانقــاه به مـ�ـخـانـه مى3رود حـافظ
مى صـوفى  افكن كـجا مى3فـروشند؟

ـ از م�ان بردن ر�ا و نفاق:
ب�ار مى كه به فتواى حافظ از دل پاك
ســــاغــــر مى بـركــــفم نـه تا ز ســــر
نذر و فتوح صومـعه در وجه مى33نه�م

ـ نفى غرور و خودفر�فتگى:
ب�ـار باده كـه رنگ�ـن كن�م جـامـه� زرق
بـاده در ده چـنـد از�ـن بـاد غـــــــــرور

ـ نفى خودپرستى:
 به مى پرستى از آن نقش  خود بر آب زدم
در بحــر مــا�ى و منى افــتــاده3ام ب�ــار
مى تا خالص بخشـدم از ما�ى و منى

ـ نفى عُجب خانقاهى:
ساقى ب�ار آبى از چشمهÏ خرابات

تا به مـ�ــخـانه پناه از همــه آفـات بر�م
ز�ن فتنه3ها كه دامن آِخـر زمان گرفت
ورنه طوفــان حــوادث ببــرد بن�ــادت

مـبـاد تا به قـ�ــامت خـراب طارم تاك

فـــراغـت آرد و اند�شــــه� خطا بـبـــرد

خانه� عـقل مرا آتش مـ�خانـه بسوخت
و�ن زهد تلخ به مِى خوش3گوار بخش

مگر ز مــســتى زهد ر�ا به هوش آمــد
كــــــــه در تـامب از دسـت زهد ر�ـا�ـى

غـبـار زرق به فـ�ض قـدح فـرو شـو�م
بـر كـــــشـم  ا�ـن دلق ازرق فــــــام را
دلق ر�ـا به آب خـــرابات بـركـــشـــ�م

كه مست جام غرور�م و نام هوش�ارى3ست
خـــاك بـر ســـر نفـس نافــــرجـــام را

كه تا خـراب كنم نقش خود پرستـ�دن
چون ز خُم بـى3خــودى رطلى كـــشى
كـم زنـى از خــــــــو�ـشـنت الف مـنـى

تا خرقه3ها بشو��م از عُجب خانقاهى

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
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گــره از كـار فــروبسـتــه3Ïمـا بگشــا�ند
بر ره دوست نشـ�ن�م و مرادى طلبـ�م
گرت باور كند ور نه سخن ا�ن بود و ما گفت�م

مجموعه3اى بخواه و صراحى ب�ار هم

رُخ تو در نـظر من چنـ�ن خــوشـش3آراست
باقى همـه ب�حـاصلى و بى3خبـرى بود

* * *

* * *

ـ گشا�ش �ا فرج بعد از شدّت:
بود آ�ـا كــه در مـــ�كـده3ها بگـشــا�ـند
خـ�ز تا از در مـ�ـخـانه گشـادى طلبـ�م
در م�خانه3ام بگشا كـه ه�چ از خانقه نگشود

ـ ا�جاد جمع�ّت خاطر و �ك3دلى:
خاطر  به دست  تفرقه دادن نه ز�ركى است

بنابرا�ن و با توجه به مطالب صـفحات پ�ـش�ن، مى3توان اهداف خودبن�اد زندگى حـافظ را كه
همـه در عـرض هم قرار مى3گـ�ـرند،ا�ن گـونه فـهرست كـرد: رسـ�ـدن به سود ناشى از عـاشـقى و
رندى،3ز�سنت با وسعت مـشرب،3تسامح و روادارى،3خدمت به پ�ر مـغان و رندان و اهل نظر،ن�ل
به كـمـال مـعنوى و اخـالقـى،3ن�ل به وصـال عـرفـانى �ا فنا،3وصـل مـعـشـوق زمـ�نى و كـام بردن از
صـحـبت و مـالزمت او،3 كـسب لذت و خـوش3دلـى3،حتـصـ�ل سـعـادت و سـود و منفـعـتى كـه در

مِى3خوارگى نهفته است.

vÖb½“ ‘“—« Æ≤

در ا�ن3جا3،سـعى نگارنده بر آن است تا به بررسى اجـمالى مـسئلهÏ معناى زندگـى، به معناى ارزش
Ïزندگى3، در د�وان حافظ بپـردارد. الزم به ذكر است كه مى3توان دو د�دگـاه �كسره متـفاوت درباره

ارزش زندگى را در د�وان حافظ مالحظه كرد.

ال�) د�دگاه نخست:

در د�دگاه نخست مى3توان مصاد�ق متعددى را در د�وان حافظ به مثابهÏ ارزش زندگى برشمرد
و از ا�ن3رو، مى3توان پنداشت كه حافظ به ارزش3مندى زندگى3قـائل است. مصاد�ق ارزش زندگى

از نگاه حافظ عبارت3اند از:
١. ارزش زندگى در عـشق3ورزى �ا حتـقق جـمـال �ار در عـالم است. به د�گر سـخن3ـ3از نگاه

حافظ3ـ زندگى بدون عشق3ورزى3، ارزش ز�سنت ندارد.٢٩
مـرا به كار جـهان هرگـز التـفات نبـود
اوقات خوش آن بود كـه با دوست به سر رفت
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�ار مفروش به دن�ا كه بسى سود نكرد
سخن ا�ن است كه ما بى تو نخواه�م ح�ات

ا�نك حـافظ3، ارزش زندگـى را در عـشق ورزى جـست3و جـو مى3كند3، افـزون بـر منابعى كـه
پ�ش از ا�ن گفته آمد3،3شا�د به ا�ن دل�ل ن�ـز باشد، كه او در �ك نگاه كلى3، دل3بسنت به امور فانى را
نفى و انكار مى3كـند و بر ا�ن باور است كـه ارزش زندگى در ا�ن است كـه قـر�ن امـور باقى باشـد و
اگر زندگى صـرف امور فانى نشود3،3ارزش ز�سنت ندارد3، و چه كـسى مى3تواند در ا�ن نكته شك و

ترد�د كند كه در نظر خواجه حافظ3،ارجمندتر�ن چ�زى كه در ا�ن هستى مى3پا�د عشق است3؛
پند عـاشـقـان بـشنو و در طرب بازآى
عرضه كردم دوجهان بر دل كار افتاده

3٢. ارزش زندگى در هم3نش�نى و قر�ب و قر�ن بودن با امور طرب3زا  و شادى3آفر�ن (شاهد و
ســاقى) است. به د�گـر سـخـن،3زندگى غــمگنانه 3حــتى به قــدر حلظه3اى3، ارزش ز�ـسنت ندارد و

سركردن عمر بى3صراحى و جام بر باد دادن نقد عمر است.٣٠
دمى با غم به سر بردن جهان �كسر منى3ارزد
وقت عــز�ز رفـت ب�ــا تا قــضــا كـن�م
جهان فانى و باقـى فداى شاهد و ساقى
به غفلت عمر شد حافظ، ب�ا با ما به م�خانه
نقد عـمرت ببرد غـصه�  دن�ـا به گزاف
عشرت كن�م ورنه به حـسرت كشندمان

3٣. زندگى تـائبـانـه ارزش ز�سنت ندارد. به د�ـگر سـخـن،3 اند�شــه و رفــتـار تـائبـانـه، نوعى
خ�ال3اند�شى است كه موجب تض��ع وقت و عمر آدمى مى3شود.

در تاب توبه چندان توان سوخت همچو عود
3٤. زندگى هنگامى ارزش3مند است كه در فراغت و امن�تِ خاطر سپرى شود.

دو �ار ز�ـرك و از باده كـــهن دو مـنى
من ا�ن مــقـام به دن�ـا و آخــرت ندهم
هر آن3كـه كنج فراغت به گنج دن�ـا داد

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

آن3كه �وسS به زرناسره بفروخته بود
بشنو اى پ�ك خبرگ�ر و سخن بازرسان

كـ�ن همـ�ن منى3ارزد شغل عـالم فـانى
بجز از عشق تو باقى3، همه فانى دانست

به مِى بفروش دلق ما كز�ن بهتر منى3ارزد
عمرى كه بى3حـضور صراحى و جام رفت
كه سلطانى عالم را طفـ�ل عشق مى3ب�نم
كه شنگوالن خوشباشت ب�اموزند كارى خوش
گر شب و روز در�ن قـصهÏ مشكل باشى
روزى كه رخـت به جهـان دگر كشـ�م

مِى ده كه عـمر در سر سـوداى خام رفت

فـراغــتى و كـتــابى و  گــوشـهÏ چمنى
اگـر چه در پى3ام افـتنـد هر دم اجنـمنى
فروخت �وسS مصرى به كم3تر�ن ثمنى٣١
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ولى چه سود كه در وى نه ممكن است خلود

كه نه در آخـر صحبت بـه ندامت برخاست

�ادگـارى كـه در ا�ن  گـنبـد دوار مباند
بجز از عشق تو باقى  همه فانى دانست

كه جز  نكو�ى اهل كـرم نخواهد ماند

كـه نصـ�ب دگران است نصـاب زر و سـ�م

ب: د�دگاه دوم:

مى توان مصاد�ق ا�ن د�دگاه را در دو  مطلب ذ�ل خالصه كرد:
ـان ممكن ن�ست،3حافظ بر ا�ن باور است كه ١. از آن33جا كه خُلود و جاودانگى در ا�ن دن�ا، براى انس
زندگى ارزش ندارد. به د�گر سخن،3زندگى هنگامى ارزش3مند است  كه امـكان بقا و  ماندگارى براى نوع

بشر در�ن هستى م�سر باشد و چون ا�ن گونه ن�ست،3 پس آدمى از ز�سنت در ا�ن دن�ا سودى منى3تواند برد.
جهان چو خلد بر�ن است به دور سوسن و گل

ـنداشت كه حافظ در �ك ارزش3داورى نسـبت3سنجانه مـعتقـد است كه ٢. مى3توان ا�ن گونه پ
مـجمـوع و برآورد رجن ومحنـتى كه در قـبال ز�سنت بـر انسان حـمل مى3شود،3نـسبت به مـجمـوع و
برآورد سـود حـاصل از زندگى فـزونى دارد و از هـمـ�ن روى، نتـ�ـجـه مى3گـ�ـرد كـه زندگى3 ارزش
ـ�وه و طر�قه3اى كه در�ن ح�ات برگز�ند،3 ز�سنت ندارد و سراجنام ن�ز درمى�33ابد كه  آدمى هر گونه ش

باز هم در دم واپس�ن به ندامت و حسرت خواهد مرد.
كه د�دى كه در ا�ن بزم دمى خوش بنشست

vÖb½“ œd�—U� Æ≥

تا ا�ن3جــا به توضــ�ح و شناســا�ى هدف زنـدگى3، هدف خــارجى �ا خــودبن�ــاد3، و ارزش زندگى
پرداختـ�م3،3حال3، مى3كوشـ�م تا مصاد�ق كـاركرد زندگى را در د�وان حافظ نشان ده�م. هر چند،
داده3هاى ما در ا�ن باره بس�ـار كمتر از دو معناى پ�ش�ن است3،3بـاوجود كمى اطالعات و داده3ها در

ا�ن باره3،3مى3توان موارد ز�ر را به عنوان مصداق3هاى كاركرد زندگى در د�وان حافظ نام برد.
�كم: نخـسـتـ�ن كـاركرد زندگـى3ـ در  د�وان حافظ3ـ3عـشق است كـه به مـثـابه �ادگـارى در ا�ن

هستى مى33پا�د:3
از صداى سخن عشق ند�دم خوش3تر
عرضه كـردم دو جهان بر دل كـار افتاده

دوم:3مهر ورز�دن و ن�كى كردن به جاى د�گران است:3
بر�ن رواق زبرجــد نوشــتــه33اند به زر

سوم: 3حتص�ل معرفت است:
گوهر مـعرفت اندوز كه با خـود ببرى

* * *
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* * *

* * *

چهارم: غن�مت دانسنت وقت است، كه حافظ از آن  به حاصل ح�ات تعب�ر مى33كند:
وقت را غن�مت دان آن قدر كه بتوانى

پنجم:3سخن گفنت (�ا همان شعر تر ش�ر�ن) است:

È—U~²Ý— Ë  U$ª dš¬ tłuð UÐ vÖb½“ ÈUMF� Æ¥

تا ا�ن3جـا بـه بررسى و پژوهش مـعناى زنـدگى با توجـه به دن�ــا پرداخـتـ�م،3ولى از هم اكـنون به بحث
دربارهÏ معناى زندگى با توجه به آخرت،3كه مراد از آن،3همان جنات و رستگارى است،3مى33پرداز�م.

جنات و رستگارى در گـرو رعا�ت امور ز�ر است3،به ا�ن معنا كـه3حتقق جنات، بستـه به محقق
شدن امورى ا ست كه در پى مى3آ�د.

ـ3عاشقى و عشق3ورزى:
سـخنى به گـزاف نگفـته3ا�م كـه به باور حـافظ، عـشق3،3تا آن جـا كـه به سعـى و اهتمـام انسـان

مربوط است3،3مهم3تر�ن عامل جنات و رستگارى است.
عشقت رس�د به3فر�اد ار خود بسان حافظ
هر چند غرق بحر گـناهم ز صد جهت
خالص حافظ از آن زلS تاب3دار مباد

ـ كم3آزارى:
ـان،�3كى از اركان مهم سلوك اخالقى حـافظ و اصول اساسى مكتب ترك زجر و آزردن آدم�
رندى است. هم از3ا�ن رو،3در پ�ش3گـرفنت طر�قـه و شـ�وه 3اى از حـ�ات آن3چـنان كه در آن وسـعت
مـشـرب،3مهـرورزى،تسـامح و روادارى نسـبت به همـهÏ آدمـ�ان به باالتر�ـن حد و آزردن ا�شـان به

كمتر�ن حد برسد،3 از شرا�ط حتقق جنات و رستگارى به شمار مى3آ�د.
دلش به ناله مـ�ـازار و ختم كن حـافظ

ـ م�انه3روى:
مـ�ـانـه3روى؛�3عنى،3پ�ش3گـرفنت نـوعى ره مـ�ـانه3كـه در آن نـه به فـسق  مـبـاهـات مى3شـود و نه

زهدفروشى مى33شود.
دال،3داللت خـ�ـرت كنم به راه جنـات

ـ مروت كردن با دوستان و مدارا ورزى با دشمنان:

حاصل از ح�ات اى جان،3ا�ن دم است تا دانى

قــرآن زبر بخــوانـى در چارده روا�ت
تا آشناى عـشـق شـدم ز اهل رحـمـتم
كــه بســتگـان كــمند تو رســتگـارانند

كه رسـتگارى جاو�د٣٢ در كم3آزارى است٣٣

مكن به فـسق مــبـاهات و زهد هم مـفـروش
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آسا�ش دو گ�تى تفس�ر ا�ن دو حرف است
ـ راز پوش�دن و سعى در عدم افشاى راز:

به پ�ر م�كده گفتم كه چ�ست راه جنات؟
ـ ترك خودپرستى و عدم اتكا بر فضل و عقل:

تا فضل و عقل ب�نى،3 بى3معرفت نش�نى
ـ احساس ن�از:

زاهد غـرور داشت ســالمت نبـرد راه
ـ مستى (كاركردهاى مى):

حافظا روز اجل گـر به كS آرى جامى
بهشت عدن اگر خواهى ب�ا با ما به م�خانه
و گـرنه عقل به مـستى فـروكشـد لنگر
ب�ــا ســاقى آن جــام چون سـلســبــ�ل

∫U¼ÅXýu½ÅvÄ

١. ا�ن مقالـه بخشى از �ك طرح پژوهشى با نام «انسان در شعـر و اند�شهÏ حافظ» است كـه به مشاوره و راهنما�ى اسـتاد
مصطفى ملك�ان در حال اجنام است. از ا�شان سپاس فراوان دارم.

3احزاب؛3«انا عـرضنا االمانة  على السـموات و االرض و Ï٧٢ سوره Ï٢. ب�شـتر حافظ3شناسان،3«امـانت» را با توجه به آ�ه
اجلبال فـاب�ن ان �حملنها و اشفقن منهـا و حملها االنسان انه كـان ظلوماً جهوال»، كنا�ه از عشق گـرفته3اند و در ا�ن
راه حافظ را مـتأثر از سنت عـرفانى پ�ش از خـود مى33دانند. در ا�ن باره نك:مرتضـوى،3 منوچهر،��مكتب حافظ �ا
مـقـدمـه بر حـافظ�شناسى،3تهـران،3ابن سـ�نا،3 3،١٣٤٤ص ١٥٣ و 3٣٥٩.و هم3چن�ـن نك: هروى،3 حـسـ�نعلى،

�شـرح غـزل�هاى حـافظ،3با كـوشش دكـتـر زهـرا شـادمـان،3نشـر تنو�ر با همكـارى نشـر نو، 3تهـران، ١٣٧٨3، 3ج٢،

3ص٧٦٩.
٣.  در توضـــ�ح ابـ�ــاتـى از ا�ن دست،3كـــه طنـ�ن نى مـــوالنا و قـــصـــهÏ غـــربت روح آدمى را در ا�ـن دن�ـــا به گـــوش
مى3رساند،3مى3توان از ا�ن سخن جنم3الد�ن رازى �ارى جست:3«بدان سـبب كه آدمى بچه را انس با عاملى د�گر بوده
است و ذوق آن مـشرب �افـته است و بار فـراق آن عالم بر جـان اوست،3با ا�ن عالم آشنا منى3توانـد شد و خوفـرا ا�ن
عالم منى3توان كـرد، اِّال به روزگار دراز،3تا به تدر�ج خـو از عالم علوى باز كند و خـوفرا عالم سـفلى كند،3و   ذوق

با دوسـتان مـروّت،3 با دشمنان مـدارا

 بخواست جام مى و گفت راز پوش�دن

�ك نكته3ات بگو�م خود را مـب�ن و رستى

رند از ره نـ�ـــاز بـه دارالســــالم رفت

�كسر از كوى خـرابا ت برندت به بهشت
كه از پاى خمت روزى به حـوض كوثر انداز�م
چگونـه كـشــتى از�ـن ورطه بال ببــرد
كـــه دل را بـه فـــردوس باشـــد دلـ�ل

* * *

* * *

* * *
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مشارب غ�بى فراموش كند و ذوق مشارب حسى باز �ابد.»
نك: رازى،33 جنم3الد�ن،�مــرصــادالـعــبــاد،3به اهتــمــام مــحــمــدامــ�ن ر�ـاحى،3 تهــران،3بنگـاه ترجــمــه و نشــر

كتاب،3،١٣٥٢3ص ١٠٧.
٤. سرّ تشب�ه انسـان به مرغ در زبان عرفان را مى3توان در رساله- عشق و عقل جنم3الد�ن رازى �افت:3«به حق�قت بدان كه
هر چ�ـزى را �ك بار زادنست، اال آدمى و مـرغ را و آن3چه ذوات ب�ـضـه3اند كـه ا�ن3ها را دو بار زادنست تا به كـمـال
خود مى3رسند،3هم3چنان  كـه مرغ ب�ضه مى3زا�د و ب�ـضه مرغ مى3زا�د [زادن] اول ب�ضـه است[و] در پوست خو�ش
بند است در فـضـاى هوا ط�ران نتـوان كـرد تا در ز�ر پر و بال مـرغى كـامل، پرورش منى�3ابد و از خـود بنمى زا�د به
مقـام مرغى منى3رسد. هم3چنان وجـود آدم ب�ضه صفت: «انى جـاعل فى االرض خل�فه» بود، چـه ب�ضه به حقـ�قت
خل�ــفـه مــرغ باشــد،3بنگر كــه چه شــر�S مـرغى بـود كـه پوست بـ�ـضــه آن را ا�ن عـزت بـخـشــ�ـد و ا�ـن خلعت

فرمود3[كه]:3«خَمّرتُ ط�نة آدم ب�دى اربع�ن صباحا» ورزده را گفت: «و نفخت ف�ه من روحى.»
و هنوز ا�ن مرغ در ب�ضه بود  كـه به جملگى مالئكهÏ مقرب خطاب رس�د كه اگر چه شـما طاووسان حظا�ر قدس�د و
بر شاخسار سـدره بلبالن خوش نداى «و نحن نسبّح بحمدك و نقـدّس لك.»اما آدم ب�ضهÏ س�مـرغ قاف عزت3است
و آن س�مرغ خل�فهÏ من و سلطان شماست. پ�ش ب�ضه گل مهره او سـجده كن�د كه «اسجدوا الدم». در ا�ن ب�ضه به
چشم حقـارت «اجتعل ف�ـها من �فـسد ف�ـها» منگر�د كه دراو مـرغى «انى اعلم ما ال تعلمـون» تعبـ�ه است تا هنوز در
ب�ضه است سجده او غن�مت شمر�د كه چون از ب�ضه پرواز  كند،33 ط�ران او در عالم «لى مع الله وقت ال �سعنى ف�ه
مَلَك مُقرّب [و ال نبّىÏ مرسل]» باشـد به دست شما جـز حتسر و حتـ�ر «لو دنوت أمنلة الحتـرقت» بنما�د و ورد وقت

شما ا�ن بود….
نك: رازى،3جنم3الد�ن،3 رسـالُه عـشق و عـقل(مـعـ�ـار الصـدق فى مـصـداق العـشق)،3به اهـتـمـام و تصـحـ�ح تقى

تفضّلى،3انتشارات علمى و فرهنگى،3چاپ چهارم،3،١٣٨١3ص ٨٣ ـ ٨٩.
٥. شا�د از هم�ن روست كه حافظ عشق را درمان3گر و طب�ب مى3داند :

طب�ب عشق مس�ـحا دم است و مشفق ل�ك
عاشق كه  شد كه �ار  به حالش نظر نكرد

٦. زر�ن3كوب،3عبداحلس�ن، �از كوچه-�رندان،3انتشارات سخن،3تهران، 3،١٣٧٧ص ١٣٠.
٧. شا�د مراد از باده3نوشى،3همان  كاركردهاى مِى باشد كه در جاى خود به شناسا�ى آنها پرداخته شد.

٨. سودى بسنودى،3محمد، شرح سودى بر حافظ،3 ترجمهÏ عصمت ستاّرزاده،3انزلى، 3،١٣٦٢ص ٣٠٢.
٩. براى مثال،3ح�ث�ّت3ها و منصب3هاى اجتماعى:3

حافظ شراب و شاهد و  رندى نه وضع توست
.3١٠

شراب و ع�ش نهان چ�ـست،3كار بى3 بن�اد

چو درد در تـو نبـــ�نـد كـــه را دوا بكـند؟
اى  خواجه درد ن�ـست و گرنه طب�ب هست

فى اجلـمـله مى3 كنى و فـرو مـى3گـذارمت

زد�ـم بـر صـS رندان و هـر چـه بـادا بـاد

* * *
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.3١١
به �كى جرعه كـه آزار كسش در پى ن�ست

.3١٢
مِى33خور به بانگ چنگ و مخـور غُصّه ور كسى

١٣. به ظاهر مراد از غبار،3رجن بجاى مانده از مصائب است.
١٤. در د�وان حافظ، گدا�ى و  درو�شى3بـه معانى مـختلفى به كـار رفته3اند. در ا�ن جـا به طور  خالصـه، مى3كوشم تا

معانى مختلS هر �ك را باز گو�م.
گدا�ى:

الS) گدا�ى به معناى فقر ظاهر و ته�دستى،3 بدون ارزش3گذارى مثبت �ا منفى. براى منونه:
من گــــدا هوس ســــرو قــــامــــتى دارم
بـى تو در كـلبـــــه� گــــــد ا�ى خـــــو�ـش

ب) گدا�ى به معناى همت قاصر و طبع فروما�ه،3 به همراه ارزش3گذارى منفى. براى  منونه:
قــانع ز خــ�ـــالى ز تو بود�م چـو حــافظ
تو بندگى چو گـدا�ان به شـرط مـزد مكن

ج) گدا�ى در مـعناى ممدوح و پسند�دهÏ آن (ارزش3گذارى مـثبت) كـه حافظ بارها آن را مـا�هÏ فخـر و مبـاهات خود
دانســتـه و برخى از و�ژگـى3هاى آن كـامــًال عكس دو مـعناى پـ�ـشـ�ـن گـدا�ى است. به د�ـگر سـخن،3مــعناى اول
گدا�ى؛�3عـنى فقر ظاهر،3تبـد�ل به عزت و اسـتغناى روحى مى3شـود و معناى دوم گـدا�ى؛�3عنى همّت قاصـر جاى

خود را به همت بلند مى3دهد،3براى منونه:
اگــرت سلطنت فــقــر ببــخــشند اى دل
گـرچه گـردآلود  فقـرم شـرم باد از همـتم

اما3اصطالح درو�شى ـ در د�وان حافظ ـ به دو معنا به كار رفته است:
الS) درو�شى به مـانند مـعناى نخـست،  گـدا�ى بدون ارزش3گـذارى مثـبت �ا منفـى3كه به فـقـر ظاهر و تنگ3دسـتى

اشاره دارد. براى منونه:
زمـــام  دل به كـــسى داده3ام مـن  درو�ش

ب) درو�شى در مـعناى ممدوح و پسند�دهÏ آن (ارزش3گـذارى مـثـبت)،3 كـه هرچند به مـعناى سـومِ گـدا�ى نزد�ك
است،3اما نزد حافظ از شأن و منزلتى واالتر و ارجمندتر برخوردار است.

روضهÏ خلد بر�ن خلوت درو�شان است….
با تسامح مى3توان گفت:3هنگامى كه معناى نخست گدا�ى در كنار معناى سوم آن مى3نش�ند،3سلوك درو�شى شكل مى3گ�رد.

١٥. پادشاهى به د�دهÏ استحقار در طا�فهÏ درو�شان نظر كرد، �كى زان م�ان به فراست بجاى آورد و گفت اى ملك ما در ا�ن

زحمتى مى3كشم از مـردم نادان كه مپرس

گو�د تو را كـه باده مخـور گو هو الغـفور

كه دست در كمـرش جز به س�م و زر نرود
رجن3ها�ـى كـــشـــ�ـــده3ام كــــه مـــپـــرس

�ا رب چـه گـــدا هـمّت ب�ـگانـه نهــــاد�م
كـه دوست خــود روش بنده3پرورى داند

كــمــتـر�ن مـلك تو از مــاه بود تا مــاهى
گر  به آب چـشمه خـورش�ـد دامن تر كنم

كه ن�ـستش به كس از تاج و تخت پروا�ى

* * *

* * *

* * *
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دن�ا به ج�ش از تو كمتر�م و به ع�ش خوش3تر و بـه مرگ برابر و به ق�امت بهتر… ظاهر درو�ش جامهÏ ژنده است و موى
سترده و حق�قت آن  دل زنده و نفس مرده. (نك:3سعدى،3 كل4ات،  به اهتمام محمدعلى فروغى، 3تهران،3ص ٩٦.)
16. subjective

17�. objective

.3١٨
بنده� پـ�ــر مـــغــامن كــه ز جـــهلم بـرهاند

.3١٩
بنده� پ�ر خـرابامت كه لط3Sاش دا�م ا ست

.3٢٠
مـر�ـد پ�ـر مـغــامن ز من مـرجن اى شــ�خ

.3٢١
پ�ـر م�ـخـانه همى خـواند مـعمّـا�ى دوش

.3٢٢
ش�ـخم به ط�ره گفـت برو ترك عشق كن
پ�ــر مــغــان حـكا�ت مــعــقــول مـى3كند

.3٢٣
من ا�ن دلق مُلمّع را بخـواهم سوخنت روزى
من ا�ن مرقّع رنگ�ن چون  گل بخـواهم سوخت

.3٢٤
حـافظ جناب پ�ــر مـغـان مـأمن وفـاست

.3٢٥
به ترك خـدمت پ�ر مـغان نخواهـم گفت

.3٢٦
ســـعــــادت به بخــــشـــا�ـش داور است

3٢٧. دور ن�ست كه مراد حافظ از رف�ق،33صراحى مِى صاف و سف�نهÏ غزل باشد:
در�ن زمانه رف�قى  كه  خالى از خلل است
حـافظ غم دل با  كـه بگو�م كـه در ا�ن ره
جـز صــراحى و كــتـامب نبــود �ار و ند�م

پ�ـــر مــا هرچه كنـد عــ�ن وال�ت بـاشــد

ورنه لطS ش�خ و زاهد گـاه هست و گاه ن�ست

چرا كـه وعـده تو كـردى و او به جـا آورد

از خط جـام كه فـرجام  چه خـواهد بودن

مــحـــتــاج جـنگ ن�ـــست برادر منى3كـنم
مـــعـــذورم ار مـــحـــال تو باور منى3كـنم

كه پ�ر مى فروشـانش به جامى برمنى3گ�رد
كه پ�ـر باده فروشش بـه جرعه3اى نخـر�د

درس حـد�ث عشق بر او خـوان وازو شنو

چرا كـه مـصلحـت خـود در آن منى33ب�نم.

نــه در چــنـگ و بــازوى زور آور اســت
«سعدى»

صـراحى مى صـاف و سفـ�نه� غـزل است
جــز جــام نشــا�ـد كــه بود مــحــرم رازم
تا حــر�ـفــان دغــا را ز جــهــان كم بـ�نم

* * *

* * *

* * *
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بجـز از عـشق تو باقى همـه فـانى دانست
�ادگـــارى كـــه در ا�ـن گنبـــد دوّار مبـاند

آن به كــه كــار خــود به عنا�ت رها كـنند
فــ�ض عــفــوش ننهــد بار گنـه بر دوشم
هم مــســتى شــبــانـه و ســوز و ن�ــاز من
ور نه آدم نبــرد صـرفــه ز شـ�طان رجــ�م

3٢٨. مقا�سه كن�د با ا�ن قول جنم3الدّ�ن  رازى:«بدان كه ارادت دولتى بزرگ است و تخم جملهÏ سعادت3هاست و ارادت
نه از صفات انسان�ّت است،3 بلكه پرتو انوار صفت مر�دى حق است،3چنان3كـه ش�خ 3ابواحلسن خرقانى 33گو�د:3«كه
او را خـواست كــه مـا را خـواسـت مـر�دى صـفـت ذات حق است،3و تا حق تعــالى بد�ن صـفت و روح بـنده جتلى

نكند،3عكس نور ارادت در دل بنده پد�د  ن�ا�د،3مر�د نشود.»
رازى،3جنم33الد�ن،3 مرصاد الـعباد،3به اهتمـام محمد ام�ن ر�احى،3تـهران،3بنگاه ترجمه و نشـر كتاب،١٣٥٢3، ص
٢٥٩٠. وهم3چن�ن ا�ن گـفتـهÏ سـعـدى (همـان،3 ص ٩٦):33«3… مـجلس وعظ چو كلبـهÏ بزّاز است،3آن جـا تا نقـدى
ندهى بضاعـتى نستـانى و ا�ن3جا تا ارادتى ن�ـارى سعادتى نـبرى.» ناگفـته مناند كـه به ظاهر،3مصراع نخـست ب�ت؛
(طف�ل هسـتى عشقند آدمى و پرى) اشـاره به حد�ث قدسى معـروف؛ «كنتُ  كنزاً مخفـ�ا فاحبـبت ان اعرف و خلق
اخللق لكى اعرف» دارد. چندان كه مـالحظه مى3شود، در ا�ن عبارت،3«احببت» مـقدم است بر «خلقت» بد�ن معنا
كه آفر�دگار نخـست «دوست داشت»3كه شناخته شود، در پى ا�ن دوست داشنت به آفر�نـش عالم و عامل�ان پرداخت
هرچند كه علت غـا�ى خلقت معرفت است ل�كن،3بناى آن بر محـبت است. نك:3مجتبـا�ى،3فتح3الله، �شرح شكن

زل3،7تهران،3،١٣٨٦3ص ٢٠٧.
3٢٩. از آن3جا كـه درد�وان حافـظ، ربط وث�قى مـ�ان جـمال و عـشق وجود دارد،3 نگارنده،جـمال را كنا�ه از عـشق تلقى

كرده و سخن دربارهÏ ساز و كار عشق ـ در د�وان او ـ را به مجالى د�گر فرو مى3گذارد.
3٣٠. از ا�ن نكته نبا�د غفلت ورز�د كه در نظر و نگاه حافظ،3تنها چ�زى كه باقى است و از م�ان منى33رود،3عشق است.

براى منونه:3
عـرضه كـردم دو جهـان بر دل كـار افتـاده
از صـداى سـخن عـشـق ند�دم خـوش3تر

3٣١. در ضـبط خانلرى:3«كنج قنـاعت» به جاى «كنج فـراغت» نشـستـه است و اگر به ضـبط ا�شـان استناد كن�م،3آن33گـاه
مى3توان پنداشت كه از نگاه حافظ،3زندگى هنگامى ارزشمند است كه با قناعت سپرى شود.

3٣٢. بر خواننده پوش�ده ن�ست كه در نگاه حافظ،3 راه بردن به جنـات،3به مجرّد سعى و عمل آدمى محقق منى3شود و بلكه
حصول متام  و كمال آن از واسطهُ ف�ض و عنا�ت االهى صورت مى3پذ�رد:

چون حسن عـاف�ت نه به رندى و زاهدى است
هست ام�دم كه على3رغم عدو،3روز جزا
زاهـد چـو از منـاز تو كـــــــــارى منـى3رود
دام سخت است مگر �ار شود لطS خدا

3٣٣. به نظر مى3رسد كه حـافظ به ا�ن واقع�ت آگاه است كه بدون آزار منى3توان ز�ست. البـته ،3اگر «كم» ق�د تقل�ل مـف�د
نفى مطلق نباشد كه در آن صورت منظور حافظ «بى آزارى»3است.

* * *

* * *

* * *

* * *


