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سال است فضـاي روح   40اين موضوع، طرحي است لرزان از اشباحي كه بيش از 
داشته و هنوز نتوانسته و بـه تعبيـري گويـاتر جـرأت نكـرده       و انديشة نگارنده را مشغول

كننـده   گري كند و به شيوة يك مقاله يا خطابـة علمـي و اقنـاع    است آن اشباح را صورت
  .عرضه دارد

اي سر و كار نداريم كه چـون خاقـاني و نظـامي يـا عطـار و سـنايي يـا         با گوينده
شدة لفظـي   لمرو معيارهاي شناختهفردوسي و ناصرخسرو يا حتي سعدي بتوان او را در ق
  .هاي متداول محدود كرد و معنوي و مكاتب فلسفي، كالمي و عرفاني يا سبك

برنهـاده را جهـاني اسـت     زير سر نهاده و بر تارك هفـت اختـر گـام    اين رند خشت
  .نشان كران و دريايي است اسرارآميز و گوهرخيز و بي ناشناخته و بي

تـوان سـنجيد و نـه بـا      ديـوان شـمس تبريـزي مـي     نه او را بـا موالنـا در عرصـة   
  .سويش توان شناخت الحكم هم الدين بن العربي در فتوحات مكّيه يا فصوص محي

همسري است، هـم در پهنـة تخيـل و     حافظ، حافظ است هم در لفظ او را سر بي
و  آميخته را كـه تركيبـي سـيال    توان اين دو هنر بهم انديشه، با اين ويژگي كه هرگز نمي

  .بدون عايق و زاويه پديد آورده است، از هم متمايز ساخت
نشينان ضمير در الفاظي صريح و قابل تعبيـر از هـر اديـب     گشايي از رخ پرده پرده

متمـايز و غيرقابـل تعبيـر نشـان      صـورتي  بهچه هنر حافظ را  آن. هنرمندي ساخته است
ت كـه در نسـوج آن دو   دهد، سنخيت لفظ و معني و پوشيدگي نجيبانة مشتركي اسـ  مي

نشين ضـمير اوسـت، در قالـب     مفاهيم و معاني بديع و بلندي كه پرده. حلول كرده است
الفاظي حلول كرده است كه تنها ما بازاء صوري و مجرد ندارد و نوعي پوشيدگي ملـيح و  

چنان كه نـه   نامعين كه برازندة معاني و مفاهيم ذهني است در آن الفاظ مندرج است، آن
از ايـن رو  . عايق معني است و نامحرم و نه معني رمنـده و گريـزان از لفـظ و قالـب    لفظ 

اي را در يك بيت يا غزل او بر جاي كلمـة منتخـب او گذاشـت و     دشوار است بتوان كلمه
گويي الفاظ و معاني در ديوان اين گوينـدة بـزرگ پيونـدي    . تعبيري را براحتي تغيير داد

  .ذاتي دارد
انگيز است، مفهوم زيبا، شـامل و حدودناپـذير عشـق و     شگفت چه در اين ميان آن

رندي است كه چون باراني پنهاني در كالبد لفـظ و جـان معنـي دميـده شـده و بهـاري       
  .جاودان و دور از دسترس خزان پديد آورده است

  :بدين دو بيت از يك عزل بلند خواجه بنگريم
  اي بدرخشيد و ماه مجلـس شـد   ستاره

  كتب نرفت و خط ننوشـت نگار من كه به م
 

  دل رميــدة مــا را انــيس و مــونس شــد 
  آمـوز صـد مـدرس شـد     به غمزه مسأله
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رفـت اسـالم و    به استعاره گرفتن ستاره و ماه براي نشان دادن سير تدريجي پيش
هـا بـه منظـور     نقش رسول اكرم در پيكار با جهل و ناراستي در عصر جاهلي و تعدد غزوه

پندارهاي خردسوز و پرهيزشكن و هدايت آن براي نيـل بـه مـرز    نجات جامعه از اوهام و 
. در اين دو بيت نشاني از وعظ گزنده و خرد خام نيسـت . تقوا و جوهر پرهيز ابداع اوست

رنگ و رياي رسـول اكـرم    در اين پيام حوزه جامعه بشري است كه شريعت بي» مجلس«
ز قيل و قال دكانداران مذاهب تنگ آمده ا هاي رميده و به دل. بدان آرامش بخشيده است

گذر حقيقت تعاليم قرآن كريم كه پيام آسماني اوست  مّلت، از ره 72و امر و نهي مفتيان 
خيـزد و جهـان    گرم و اميدوار شده است، در شرايطي كه از همدم و مونس وفايي برنمـي 

  :سرايي بيش نيست و به قول خاقاني زندان
  روحشتي داري، برو با وحش صحرا انس گي

 

  زدايي برنخاست كز ميان انس و جان، وحشت 
  

 

بعثت رسول اكـرم و حماسـه جـاوداني او داروي مفـرّح دل مشـتاقان فضـيلت و       
  .قلندران حقيقت است

سـخن او  . خواند حافظ، پيامبراكرم را به استعاره نگار و تعاليم او را غمزة عشق مي
جنون او قيـل و قـال    حديث عشق است كه از حرف و صوت مستغني است و در مجلس

گوي و عبـارت پـرداز را بـه چيـزي      مغزي مدرسان سجع مسائل مدرسه و تحجر و خشك
  .خرند نمي

اشاره به اُمي بودن رسول اكرم و به مكتب نرفتن او تلويحاً مفيد اين معنـي اسـت   
كه حديث عشق را از شافعي و مدرس نبايد پرسيد و محـدود را بـه نامحـدود دسترسـي     

شـده اسـت از ناقصـان مـدعي،     » او«ي كه به مركز وحي اّتصال يافته و همـه  كس. نيست
  .كند كسب فيض نمي

در مكتب عشق و رندي حافظ، حقيقت ديانت، انسان شدن و موزون شدن اسـت،  
از خود رستن و به حقيقت مطلق پيوستن است، تجرّع بـادة معرفـت اسـت و سرمسـتي     

  .كران از آب رندي و نظربازي بي
اي مناسـب آفريـدن و    كشيدن و براي هـر يـك كلمـه    يم را به قالب لفظاين مفاه

كشـد و بـه    ها كلّيت و شمول بخشيدن، حافظ را از صف گوينـدگان هنرمنـد برمـي    بدان
روست كه تعبيـرات رندانـة    اند از اين الغيبش خوانده كند و اگر لسان حريم انبيا نزديك مي

  .ريزد از فراخناي الهام بر جان او فرو مياو ما بازاء خام، محدود و مجرّد ندارد و 

  حافظ و عشق ازلي

تـرين آشـنايي داشـته باشـد و      توان كرد كسـي باشـد كـه بـا ادب كـم      تصور نمي
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  :هايي از غزل زير را زمزمه نكرده باشد بيت
  در ازل پرتــو حســنت ز تجّلــي دم زد  

  اي كرد رخت، ديد ملَك عشق نداشت جلوه
  اغ افروزدخواست كز آن شعله چر عقل مي

  مدعي خواست كه آيـد بـه تماشـاگه راز   
  ديگران قرعة قسمت همه بر عـيش زدنـد  
  جان علوي هوس چاه زنخدان  تـو داشـت  
  حافظ آن روز طربنامة عشـق تـو نوشـت   

 

  عشق پيدا شد و آتـش بـه همـه عـالم زد     
  عين آتش شد از ايـن غيـرت و بـر آدم زد   
  برق غيرت بدرخشيد و جهـان بـر هـم زد   

  و بـر سـينة نـامحرم زد    دست غيـب آمـد  
  ديدة مـا بـود كـه هـم بـر  غـم زد       دل غم

  انـدر خـم زد   دست در حلقة آن زلـف خـم  
ــرّم زد   ــباب دل خ ــر اس ــر س ــم ب ــه قل   ك

  
 

اي نيسـت كـه گوينـدگان پـيش از حـافظ و عارفـان و        بيتي نكتـه  7در اين غزل 
در نسوج خواجه در اين غزل طرحي نو درافگنده، . متفّكران صوفي مشرب نپرورده باشند

  .اي از عشق دميده است مناسبات لفظي بارقه
دوست . ايست پنهان گنجينه. ذات ازلي پروردگار خير محض و زيبايي مطلق است

نخسـت خـرد مجـرّد را ابـداع     . آفريند تـا شـناخته شـود    جهان را مي. دارد شناخته شود
اسـت و  بـه ابـداع نخسـتين كـه خـرد      . ابداع آفرينش چيزي است نه از چيـزي . كند مي

از ايـن  . شـود  نگرد و شيفتة ابداع خويش مـي  خير و زيبايي مطلق، با شيفتگي مي نمايندة
  .آيد شيفتگي عشق ـ كه صادر دوم است ـ پديد مي

ايـن دو ابـداع كـه بـه     . شـود  همة جهان مسّخر عشق ازلي او و طفيل همت او مي
كنـد و آدم بـه    يمنزلة روح او و حقيقت هستي است در تار و پود هسـتي آدم حلـول مـ   

ابليس كـه از ملكـة عشـق    . يابد و نيابت عظما فرصت عروج و ارتقا مي اللهي خليفةمرتبت 

آورد، تـا مگـر او را از ايـن     بهره است، از شدت رشك و غيرت به حريم آدم تاختن مـي  بي
گذر وسوسه و اغواي او، عـدم كفايـت وي را در كشـيدن بـار      منزلت محروم سازد و از ره

انديش بر آن اسـت تـا از فـروغ عشـق، مشـعل       عقل سوداگر و مصلحت. شان دهدامانت ن
گيـرد   ايزدي و غيرت عشق ازلي تابيدن مي عشق. انديشي را برافروزد سوداگري و مصلحت

جهـان نيـز كـه مظهـر اضـداد اسـت و       . دارد و عقل نامحرم را از ايـن گسـتاخي بـاز مـي    
  .يابد گرگوني و آشفتگي ميگاه عقل سوداگر، از اين تجلّي غيرت، د جوالن

نشان را مزاحم آرامش ظـاهر پنداشـته،    تابند، گرداب عشق بي آنان كه بار امانت را برنمي
كننـد و ايـن    باران ساحل با شب تاريك و بيم موج و گردابي چنـين هايـل وداع مـي    چون سبك

كشـد و قرعـة    يانسان است كه باده عشق ازلي را با شيفتگي و بركنار از حساب سود و زيان برمـ 
پذيرد و ايـن همـان غـم اسـت كـه معاشـران        تجرّع غم و درد پر از حيات و حركت را بجان مي

  .گزينند برميكنند و آن را بر همة هستي خلوت دوست، نيشي از آن را آرزو مي
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خواست تا مگر با تو درآميزد و بـا چـاه ذقـن     جان كه همان روح قدسي است، مي
نشاني پذيرد، ليكن جز به گيسوي خم اندر خم، دسـت   ي بيمعشوق ازلي انس يابد و خو

. انـدازد  يابد و غيرت عياري تو، او را به جهان فرودين و كالبد تيـرة ناسـوت فـرو مـي     نمي
پسـند خـويش    آورد كه بر دل چـرب و شـيرين   حافظ آن دم چنگ عشق ازلي را بنوا مي

سـوز تـو و طوفـان     و مسكنت پايان كشد و از همة تعينات هستي، غم بي خط بطالن برمي
  .گزيند عشق گوهرآفرين تو را برمي

در اين غزل، بار معنايي و مفاهيم فلسفي و كالمي بـر دوش كلمـات و تركيبـاتي    
ازل و ابـد و بـه تعبيـر    . است كه غالباً براي بيان آن معاني و مفاهيم استخدام نشده است

لّي ذاتي و صـفاتي را پرتـو حسـن    راز خواندن، تج نظامي پيشينگي و ديرينگي را تماشاگه
گرفتن، غيرت را به برق تشبيه كـردن، غيـب را بـه اسـتعاره دسـت خوانـدن، مـدعي را        

ديـده و   نامحرم دانستن، قرعه را كنار قسمت نشاندن، عيش را با غم طباق آوردن و از غم
جناس زايد ساختن، براي جلوگيري از تكرار و رعايـت فصـاحت، قرعـة قسـمت را در      غم

حذف كردن، چاه زنخدان كه اوج زيبايي معشـوق زمينـي را    قرينة لفظيصراع دوم به م

انـدر خـم دوسـت را بـه      كند، براي معشوق ازلي استعاره گرفتن، گيسوي خـم  تداعي مي
نامـة عشـق ناميـدن، عـوارض      جهان كثرت تعبير كردن، بحث توحيدي و كالمي را طرب

قـراري و   غم را متـرادف عشـق آوردن و بـي    نفساني را به اسباب دل خرّم تشبيه كردن و
انگيزش مستمر از آن اراده كردن و شـبنم عقـل را در برابـر      تجدد و استحاله را به اضافة

كران تعبيه كردن، مالزمـات عشـق ايـن جهـاني را بـر جـاي مفـاهيم عرفـاني و          بحر بي
مفيد معنـي  متافيزيكي نشاندن و حيثيات معقول را لباس محسوس پوشانيدن و مجاز را 

نـواز و آرامـش بخـش و بيـرون از توصـيف را در نسـوج        حقيقت سـاختن، موسـيقي روح  
نشين  تعبيرات پوشيده و تركيبات ماليم و كالم فاخر دميدن و سرانجام وزن و بحري دل

نشين ساختن و ادب غنـايي را بـر تـارك     هاي فعلي را با كلمة قافيه هم برگزيدن و رديف
تايي اوست  هم جاودانگيش را تعهد كردن، رمز سحرآفريني و بيخط منحني بر نشاندن و 

  .داري است و هزار نكته در اين كار و بار دل

  1رند كيست و رندي چيست؟

كلمة رند برخالف معني متداول و مبتذل امروزي، بـه معنـي شـخص زيـرك و     «
ود كـه  شـ  يافته، بر افـرادي اطـالق مـي    در زبان حافظ اين معني توسعه. آزادانديش است

                                                      
 .توانسته است تحليل كند» كاخ ابداع«تر كسي چون علي دشتي در كتاب  را كممفهوم رند و رندي  - 1
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چه در ذهن عامه نقـش بسـته    عقايد تعبدي را گردن ننهاده، از ديانت مفهومي برتر از آن
» مكتـب حـافظ  «اي است كه اجماالً اهل نظر بـدان   اين رندي مجموعه. اند است، دريافته

  .گويند
  مباش در پـي آزار و هرچـه خـواهي كـن    

 

  كه در شريعت ما غير از اين گنـاهي نيسـت   
 

در ديـوان هـيچ   . گسـاري اسـت   كند، بـاده  پروا بدان اعتراف مي ه بيتنها گناهي ك
خواري را  ستايي بدين فراواني و تنوع در مفهوم و مقصود و بدين طرز كه مي شاعري، باده

  :بر زهد ريايي و تصوف دروغين ترجيح نهد، نيامده است
  باش ولي خور و رندي كن و خوش حافظا مي

  
  رسـت پ ام كـرد مـي   كردار اهل صـومعه 

  
  هاست كده بيا كه خرقة ما گرچه رهن مي

  
  بيار مي كه چو حافظ هـزارم اسـتظهار  

 

  دام  تزوير مكن چـون دگـران قـرآن را    
  

  من شـد سـياه ازو    اين دود بين كه نامة
  

  ز مال وقف نبينـي بـه نـام مـن درمـي     
  

  شـبي اسـت   به گرية سحري و نياز نـيم 
 

آزار «آورد؟ و آن مـي را كـه    يهم بـدين اصـرار روي مـ    چرا حافظ بدين گناه، آن
  :گويد پسندد و مي مي» كسش در پي نيست

  مكن به چشم حقارت نگاه در من مست
 

  كه آبـروي شـريعت بـدين قـدر نـرود      
  

 

كالمي براي رهايي از ظلم و زهد عبوس و ناماليمـات   گاهي است و تكيه باده، پناه
  .زندگي

  اگــر نــه بــاده غــم دل زيــاد مــا ببــرد
  خور كه اين معجون بادهطبيب عشق منم، 

 

ــرد   ــا بب ــا ز ج ــاد م ــه بني ــب حادث   نهي
  فراغــت آرد و انديشــة خطــا ببــرد   

  
 

داري زاهدان قشـري بجـان آمـده و ايـن ابيـات،       او از سالوس و ريا و شيوع دكان
  :العمل اوضاع ناهنجار زمان اوست عكس

ــيم    ــر شناس ــد كمت ــيخ و زاه ــا ش   م
 

  يـــا جـــام بـــاده يـــا قصـــه كوتـــاه 
  

 

چرخـد، تـا مـالل     ، محوري است كه شيوة سخن حافظ بر  گرد آن ميستايي باده
  ».زندگي ناشي از زرق و ريا و تجاوز را فراموش كند

حافظ در اين مكتب از مرز متداول بيرون جسته، با آزادگـي و وارسـتگي بـه نقـد     
سيماي معنوي حافظ در همين خروج از دايرة عادات و قيود عـوام  . جامعه پرداخته است

پرستي قـرار   زدگي و اوهام ساني است كه دانسته يا ندانسته محور گسترش دامنة عوامو ك
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  :گيرند مي
  نــام حــافظ رقــم نيــك پــذيرفت، ولــي

  
  !بيني چه كـار؟  سوز را با مصلحت رند عالَم

  
  باش، ولي خور و رندي كن و خوش حافظا مي

  
  تحصيل عشق و رنـدي آسـان نمـود اول   

 

  همه نيست ينپيش رندان رقم سود و زيان ا 
  

  كار ملك است آن كه تدبير و تأمل بايـدش 
  

ــرآن را  ــران ق ــون دگ ــن چ ــر مك   دام تزوي
  

  جانم بسوخت آخر در كسـب ايـن فضـايل   
  

 

  پيرمغان

پيـر  «و » پيـر مغـان  «دل و دانا و اسـراربين بـه نـام     جا از پيري روشن حافظ همه
تنهـا پيـر مغـان    . دهد يكند و هرچه را كه آموخته است، بدو نسبت م ياد مي» فروش مي

است كه معلّم اوست و حافظ دست ارادت بدو داده است و اين پير، همان كسي است كه 
نوشاند و به موهبت مسـتي و شـوريدگي    جام مي مستي بخش عشق ازلي را به حافظ مي

  :آيد نايل مي
  مريد پير مغـانم ز مـن مـرنج اي شـيخ    

  
  بندة پيـر مغـانم كـه ز جهلـم برهاْنـد     

  
  فـروش   يمن عاطفت پيـر مـي  هرگز به 

 

  چرا كه وعده تـو كـردي و او بجـا آورد    
  

  پير ما هرچه كنـد، عـين عنايـت باشـد    
  

  ساغر تهي نشـد ز مـي صـاف روشـنم    
 

خانـه   رفـت، در مـي   هـا مـي   حافظ اسراري را كه در خانقاه، اميد حلّ و كشـف آن 
  :رسد يابد و به مقام حيرت مي مي

  سرّ خدا كه عارف سالك به كس نگفـت 
 

  فروش از كجـا شـنيد   در حيرتم كه باده 
  

 

برد، چـه اوسـت كـه از سرچشـمة      حافظ مشكالت خود را به حضور پير مغان مي
  :وحدت مطلق سيراب شده است

  

  دوش با من گفت پنهان كارداني تيزهـوش 
  گير بر خود كارها كز روي طبع گفت آسان

  گهم در داد جامي كز فروغش بر ملـك  وان
 

ـ     فـروش  ايد كـرد راز مـي  كز شما پنهان نش
  كوش گيرد جهان بر مردمان سخت سخت مي

  گفت نوش زنان مي زهره در رقص آمد و بربط
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  :گويد مي» نقشي از حافظ«و » كاخ ابداع«دشتي در 
در ميان گوينـدگان بـزرگ و فصـيح ايـران، حـافظ      . زبان حافظ زبان فاخر است«

ايـن وقـار، ايـن    . ال زبان فارسـي گفـت  توان كالم او را نمونة كم تشّخصي ويژه دارد و مي
شـود، او را در   ترنّم، اين لَمعان، اين ظرافت و اصالت و نجابت كه در زبان حافظ ديده مـي 

  .دهد اوج ادب فارسي و حد كمال بيان قرار مي
قرن ادب درخشان ايران و منتها اليه راهي است كـه رودكـي بـا     5حافظ خالصة 

  .غاز كرده استبالغت ساده و بدوي خود آن را آ
آميـزد و ادب   الـدين محمـد بلخـي را بهـم درمـي      حافظ، خيام، سـعدي و جـالل  

  .همانند است آفريند كه در تاريخ ادب ايران بي درخشاني مي
الدين محمد و در غزل به  حافظ در افكار فلسفي خود به خيام، در تصوف به جالل

ها  قوي و ذاتي است كه همة آناي  گرايد، ولي ماية فكر و هنر در وي به درجه سعدي مي
را به سبك و شيوة خاص خود درآورده است، به نحوي كه شيوة سخن و طرز تعبيـر وي  

  .كامالً از سه گويندة بزرگ ديگر متمايز است
الـدين محمـد و    انگيز خيام، روح پرشور و اميـدوار جـالل   حافظ فكر مأيوس و غم

آميخته و ادبي عميـق   ابل تحليل درهمناك و غنايي سعدي را به شكلي غيرق قريحة طرب
  .كه حافظ است و حافظ و نوظهور آفريده كه نه خيام است، نه موالنا و نه سعدي، بل

كنـد،   اي از ابهام بر آن افتاده و در قالب غزل تجلي ميپردهشيوه سخن حافظ كه 
ا مند اسـت كـه عـارف و عـامي، رنـد آزاد فكـر و فقيـه متـدين آن ر         از اين خاصيت بهره

  .نوشند پسندند و اهل ذوق و حال هم آن را چون شربتي گوارا مي مي
  عكس روي تو چو در آينـة جـام افتـاد   
  حسن روي تو به يك جلوه كه در آينه كرد
  اين همه عكس مي و نقش نگارين كه نمود

 

  صوفي از خندة مي در طمع خـام افتـاد   
  اين همه نقـش در آيينـة اوهـام افتـاد    

  كه در جام افتاديك فروغ رخ ساقي است 
 

هايي كه بشـود آن   كنيم كه شعر زيباست، ولي نه از آن نوع زيبايي ما احساس مي
  ».را تفسير كرد

  شعر در نظر حافظ

ايسـت بـراي بيـان    شعر در ديوان حافظ نه تنها آينة انفعاالت روح اوست، وسـيله 
ـ . االطراف او هاي انساني و انديشة جامع پيام . دي تأثرپـذير اسـت  آدمي در برابر خوبي و ب

هـا   ها و نكوهش زشـتي  كند و زبان او را به ستايش زيبايي زيبايي و زشتي، او را متأثر مي
جويـد   انسـاني را مـي  . پسندد، نه كرم مال حافظ در آدمي كرم روح مي. شود رهنمون مي
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بـراي ديگـران   . دهـد  ريزد و تعصب و خشكي نشان نمـي  دريغ مهر و گرمي فرو مي كه بي
هاي تاريك كين و رشك و ريا، انديشه و فضـاي ذهنـي او    لكه. ي فكر قائل استحق آزاد

اصـل مـروت و   . بين نگذاشته است هاي ضعف ديگران ذره را تاريك نكرده است و بر نقطه
  .هاي انساني سرباز نزده است انصاف و وارستگي را پذيرفته و از بكارگيري  آن خوي

  كمال سرّ محبت ببـين نـه نقـص گنـاه    
  
  اي، پست مشو عشق بورز متر از ذره نهك
  

  نيكي پير مغان بين كه چو ما بدمسـتان 
  

  ما نگوييم بد و ميـل بـه نـاحق نكنـيم    
  

  هـا پيـروي مكتـب رنـدان كـردم      سال
  

  من از بـازوي خـود  دارم بسـي شـكر    
 

  هنر  افتد نظر به عيب كنـد  كه هر كه بي 
  

  تا به خلوتگه خورشيد رسي چرخ زنـان 
  

  چشم كرمش زيبا بـود  هر چه كرديم، به
  

  جامة كس سيه و دلق خود ازرق نكنـيم 
  

  تا به فتواي خرد حرص به زنـدان كـردم  
  

ــدارم   ــردم آزاري نــ ــه زور مــ   كــ
 

شود، زيرا مردم غالباً چنـين   جهت نيست كه زبان حافظ به شكايت گشوده مي بي
  .نيستند و محيط زندگي او در برگيرندة چنين خصالي نيست

  جهـاني دگـر اسـت   گوهر جام جم از كان 
  

  جفا نه پيشـه درويشـي اسـت و راه روي   
  

  بخشـد  اي نمـي  در اين خمار، كسم جرعه
  

  وجوي گنج حضور دريغ و درد كه در جست
 

ــوزه   ــل ك ــا ز گ ــو تمّن ــي ت ــران م   داري گ
  

  بيار باده كه ايـن سـالكان نـه مـرد رهنـد     
  

  بيـنم  فغان كه اهـل دلـي در جهـان نمـي    
  

ـ         دبسي شـدم بـه گـدايي بـرِ كـرام و نش
  

 

بيند و آزمندي را پايه و ماية طغيـان و دوري   حافظ مردم را غالباً گرفتار اوهام مي
  .از راه و رسم درست انساني

  خرسند است  است، با  درويش در اين بازار اگر سودي
  

  خواهي كه سخت و سست جهان بر تو بگذرد
  

  آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف اسـت 
  

  خدايا منعمم گردان به درويشي و خرسندي 
  

  هاي سخت خويش بگذر ز عهد سست و سخن
  

ــدارا  ــمنان م ــا دش ــروت ب ــتان م ــا دوس   ب
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  بيش و كم استچه جاي شكر و شكايت ز نقش 
  

ــزاف  ــا بگ ــة دني ــرد غص ــرت بب   نقــد عم
  

  چو غنچه گرچه فرو بستگيست كار جهـان 
 

  چو بر صحيفة هسـتي رقـم نخواهـد مانـد    
  

  گر شب و روز در اين قصـه مشـكل باشـي   
  

  بـاش  گشـا مـي   چو باد بهـاري، گـره   تو هم
  

 

هاي نفـس، از ضـروريات زنـدگي     او به نيكي پي برده است كه بسياري از خواهش
گونه كه آدمـي   حافظ همان. ها تباه كرد نيست و نبايد نقد عمر را در راه بدست آوردن آن

و آرامـش  دارد، سعي و تالش مشروع را در فراهم آوردن آسايش  را از آزمندي برحذر مي
  .كند توصيه مي

  سعي ناكرده در اين راه بـه جـايي نرسـي   
  

  مكن ز غصه شكايت، كه در طريـق طلـب  
 

  طلبيـف طاعـت اسـتاد ببـر     مزد اگـر مـي   
  

  كـه زحمتـي نكشـيد    به راحتي نرسـيد آن 
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