
زیارتگهِ رندانِ جهان

اسفندِ  ماه و پـیش از  مدّتِ بـیش از دو  که به  است  خوانی  حافظ  زیر بـرآمده از هـشت جلـسه ی   شهر۹۷ِنـوشتارِ   در 

اتاوای کانادا  برگزار شد. 

چرا از حافظ منی توان گذشت:

یافنتِ هر دم احـتـمالِ  که  است  درست  خاطر  نه به این  این مـعـنی  است.  ام مانده  تاکنون ـهـمواره نامت ـژوهی  حافظ ـپ

نسخه های نادیده می رود و نه به این خاطر که گرهِ ناگـشوده ی فالن ـبیت مـمکن است به تدبیرِ داـنشمندی ـموشکاف

گشوده شود.  بلکه به دو دلیل:

گاه -به تـعبیر۱ِ شعرِ او را می خوانـند و  که  ها ذهـنی  این میلیون  ست و  با مخاطـبانش ملیونی  حافظ  چون ارتـباط   (

خودش- از بَر می کـنند،  همـچون «رشته های تار و پود»، توری را خواـهند بافت که خود شکارِ آن خواهـندشد. به

همین دلیل شعرِ حافظ از آستانه ی قرنِ نهمِ هجری تا ـکنون ـمرتّب در اذهان واکاوی و ـبازسازی شده است. زبانی که

حافظ و مـعارفِ حاـفظانه شعرِ  زیادی از  قدرِ  به  خود  یم  شرح کـن حافظ را  شعرِ  استفاده از آن معـنایِ  با  خواهیم  ما می 

انباشته است. 

توانیم از۲ ما می  که  دیواری  بر  است  ـثلِ سوراخی  است. ـم ـستاده  ـوگاهِ خــاصی اـی ـیان در گـل ما ایراـن برای  حافظ   (

دریچه ی آن به  تاریخ و متدنِ ایرانِ پیش از حافظ بنگریم. 

های این یعـنی گـشایش ها و گرفتگی  است.  شنی گـذشته  ساعت های  های متـعددِ  ایران از گلوگاه  بر تـاریخِ  زمان 

مداوم که هم  تاریخ نویسان به آن عادت کرده اند و هم مردم.
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قدرِ به  ها  بد تــعدادِ آن  شوند و ال شمرده  پاییز  آخرِ  است  قرار  که  شنویم  هایی می  ضرب املثل ها  از جوجه   در 

پا گـذاشته اند مایوس کننده ای کم خواهد بود.  مردم حتا وقتی شاعرانشان این اصل را با سرودنِ بیتی نوید بخش زیرِ 

دولتِ او شاه و اوج گرـفـنتِ  انوری در اعتالی روز به روزِ  اند. ـچـنان که  وارونه فهمیده  کرده و  وارونه  باز آن ـبـیت را 

می گوید:

باش تا صبحِ دولتت بدمد 

این هنوز از نتایجِ سحر است

شکوهِ مردم حـتا  این  اند.  پاییز معـنی کرده  آخرِ  های  وارونه و هـمان جوجه  صبحِ دولـتت ـبـدمد» را  تا  «باش  مردم  و 

ناخواه  از تنگــنا زمان خواه  که  دارند  باور  سخت  ارجاع می دهــند و  به  پــایانِ ناخــوشش  -با طــنز-  شاهنامه را 

خواهدگذشت. در این بین دیوانِ حافظ دریچه ای ست رمزآلود که از آن می توان از این سویِ تنگنا به آن سویِ تنگـنا

نگاه کرد.

خطراتِ احتمالیِ عبورنکردن از حافظ:

اشیانه ـباشد- خـطرِ گـرسنگی در پی حافظ خوانی  به ما می گوید:  گذاشنتِ اکثرِ  تخمِ مرغ ها در  سبدِ حافظ -اگر ـن

رفتی زند و راهِ برون  گاه بی حــاصلی دور می  که ـبـحث رویِ ـمـوضوعاتِ  این گــرسنگی آن جــاست  داشت!  خــواهد 

دوگانه ی زمیـــــنی/سیـــــاسی/ عـــــشرت طلبانه در مقـــــابلِ به «  توان  برای مـــــثال می  دهد.   دست منی  به 

رامونِ سطوحِ مخـتلفِ گفـتاری و ـنوشتاری پـی آسمانی/عرفانی/معنوی بودنِ  معانیِ حافظ» اشاره کرد. این دوگانه  در 

است. امروز-   تا  هم  قرنِ ـن اواخرِ  حافظ - از  برای معـشوقِ  ین مـصداق  است و از تـبعاتِ آن تعـی حافظ پژوهی مـتداول 

عات و یافنتِ تتبّـُ به  که مـنجر  خود»  پس از  شاعرانِ  بر  وتاثیرِ او  حافظ  شعریِ  یافنتِ الگـوهایِ  مـثالِ دـیگر «مـوشکافی در 

تضمین ها و ارائه ی فهرست هایی از ابیاتِ مشابه شده است.  

به اـیـهام ومجــموعه ی ویژه آـنـچه ـمـربوط  ادبی به  های  این دو ـبـحث ـتـکرارِ ـهـزارباره ی ـمـوضوعِ آرایه  به  اضافه کـنـید 

آرایه های مبتنی بر اغفال است.
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 آیا حافظ نیازی را برطرف می کند؟

توان آن را ـپرسید. اهلِ هـنر است امابه هـرصورت می  اگر چه این پرسش به خودیِ خود برایِ دوستدارانِ هنر آزاردهنده 

ما ـبـرطرف نکــند ـهـنوز ـهـمان ـیازی را از  حافظ ـهـیچ ـن اگر  ـند.  آثارِ ـهـنری منی داـن به  ـها ـعـاملِ گــرایش  ـایده» را تـن «ـف

حافظی ست که هست، «تا کور شود هرآن که نتواند دید» یا بقولِ خودش:

صد نکته غیرِ حسن (بخوانید فایده) بباید که تا کسی

مقبولِ طبعِ مردمِ صاحب نظر شود

با این حال ارعابِ «مردمِ صاحب نظر» منی تواند ذهنِ ما را از چنین جستجویی باز دارد. وقتی:

شاهنامه به ما   غرورِ ملّی می دهد ،

مولوی به ما  معنویت و باورپذیر کردنِ عشقِ بدونِ قید و شرط می دهد،  

خیام به ما احساسِ موجه بودنِ  پرسشگری  می دهد،

 نظامی به ما  امید به زندگی و پرستش زیبایی می دهد، 

سعدی به ما می گوید همیشه و در هر مقامی می توان یادگرفت و یاد داد،

 از خود می پرسیم حافظ به ما چه می گوید؟

شش آموزه ی مهّمِ حافظ:

) آرزو آدمی را کوچک منی کند.۱
) پهلوانِ واقعی شرایطِ خودش را می پذیرد.۲
) خوشبخت کسی است که از آن چه دارد لذت ببرد.۳
) مطمئن باشید گنجی که می طلبید به رجنش بیارزد. ۴
) گناه موتورِ محرکه ی تفکر است.۵
) اگر «لذتِ دنیا»  به واسطه ی ناپایداریِ دنیا مکدّر است به طریقِ اولی «خونِ دلِ دنیا» مکدر در مکدر است.۶
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 آرزو آدمی را کوچک منی کند:
یک طـیف شاعرانِ فـارسی گوی را روی  آرزوها/متنّـاها/خـواست های  اگر   امروز  تا  در حیطه ی ادبِ فـارسی از ابـتدا 
یا زیـنی اسب  یک  دارند. تقـاضای  که جنبه ی شخـصی  ست  خُرد و بی مقداری  های  سر؛ خواهش  بچینـیم در یک 

برای اسب و یا حتا بزرگتر از این کیسه ای زر و سیم که با آن بشود دهی را خرید.
موقعیت انـتقاد  انوری شاعرِ توانای قرنِ ششم به نحوِ چشمگیری هم خود را آلوده ی چنین متناهایی کرده و هم از این 
سراینده شخصِ  ـضاوتِ  به ـق ـدارند و همه چــیز  ایرادی ـن خود  عــیب و  خودیِ  ـته به  این خــواسته ها الـب است.  منوده 
یا حق  که به  ها هـستند  پاره ای از خواهش  حال  هر  به  داند،  یا ـن داند  اسزاوار ـب خود را حقـیر و ـن که متـنایِ  گردد  برمی 

به ناحق حقیر انگاشته شده اند.
است از ـجـنسِ  «ناچیزانگــاشنتِ بـهـشت و دوزخ » و بزرگ ، ـعـارفانه و ـغـیرِ شخــصی  سرِ دـیـگرِ ـطـیف ـخـواست های 
تا آرزوی «رهاییِ زحمتکـشان» و قاف»   تا  «پاگذاشنت بر تارکِ هفت اختر» و «رساندنِ صیتِ گوشه نشینی از قاف 

«ایجادِ وحدت و تشکیالت» و «رسیدن به آزادی». 
یرِ شخـصی و نه عارفانه اند و نه قرار دارد که هم شخـصی اند و هم ـغ ها  درمیانه ی طیف اما شمارِ ـبزرگی از خواهش 
شنیدنِ تا  حقیر. آرزوهای انسانِ «در حالِ زندگی» از داشنتِ سالمت گرفته تا بودن درکنارِ معشوق تا احساسِ امنیت 
دهد و خود احـساسِ افـتخار می  دارنده ی  به  یک خبرِ خوش و شرکت در یک جشن و بیشمار متنایِ روزمره ای که نه 

نه احساسِ حقارت.
خویش را بزرگِ  آرزوهای  که  اندازه  حافظ همان  گونه آرزوهـاست.  حافظ مجـموعه ی پربـسامدی از بـیانِ این  دیوانِ 

دراماتیزه می کند این گونه خواهش های خودش را نیز وصف می مناید و ابایی از تکرارِ آن ها ندارد. 

طایر دولت اگر باز گذاری بکند

یار بازآید و با وصل قراری بکند

دوش گفتم بکند لعل لبش چاره ی  من

هاتف غیب ندا داد که آری بکند

داده ام بازِ نظر را به تَذَروی پرواز

بازخواند مگرش نقش و شکاری بکند

 آرزو آدمی را کوچک منی کند:
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شهر خالیست ز عشاق بود کز طرفی

مردی از خویش برون آید و کاری بکند

کو کریمی که ز بزم طربش غمزده ای

جرعه ای درکشد و دفع خماری بکند

یا وفا، یا خبر وصل تو، یا مرگ رقیب

بود آیا که فلک زین دو سه کاری بکند؟

 پهلوانِ واقعی شرایطِ خودش را می پذیرد:

بار در شاهنامه ها و تا ظهورِ حافظ الاقل دو بار پهلوانی و بزرگی برای اقوامِ ایرانی تعریف و بازتعریف شده است. یک 
هرام پـیداشدند. اـیشان هم شوکت و قدرت و رید و ـب که پهـلوانانی از جـنسِ رستم و گردآـف به ویژه شاهنامه ی فردوسی 
بود. این پهـلوانان هم بدن های نیرومند داشتند و هم تبار و نسب.  به تعبیرِ فردوسی گُهر و هنر هر دو در ایشان جمع 
که ـبزرگی در شمـاست و عرصه ی معیشت و حیاتِ اجتماعی را متاثر و متحول می کردند و به مخاطبان می آموختند 

پیش از این بوده و تا آینده هم خواهدبود. 

خویش می تاختـند و متنـاهایِ به درونِ متـلونِ  خارجی  دشمنِ  که بـیش از  نـسلِ دومِ پهلـوانان؛ عـرفای افـسانه ای بـودند 
خویش می کـشیدند و رام و مطـیع می کـردند. پهلـوانانی از به دنـبالِ  سیاهِ پـاسوخته  سگانِ  جلام گـسیخته را همـچون 
پای که چـندانکه  سوخته  صورت هایی  شده و  دستانی خشک  هایی تکـیده و  با قامت  زید،  جـنسِ حالج و راـبعه و باـی

مرد در گِل فروشود پای ایشان درعشق فرو می شد. 

دیوانِ رویا منی کـند. قهرمـانانِ  فدایِ  که واقعـیت را  مواجهیم  سومی از پهـلوان و پهـلوانی  نوعِ  با  ما  اما  حافظ  دیوانِ  در 
حافظ از رند و ساقی و پیرِمغان گرفته که به هرحال انسانند تا شمع و گل و جام که بدل از اـنسانند ـهمه دارای چـنین

نوعی از پهلوانی اند. ایستاده اند و پایداری می کنند و در عینِ بزرگی از آزمون و خطا مبرا نیستند.

من ترک عشق شاهد و ساغر منی کنم

صد بار توبه کردم و دیگر منی کنم

باغ بهشت و سایه طوبی و قصر و حور

با خاک کوی دوست برابر منی کنم
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مرد در گِل فروشود پای ایشان درعشق فرو می شد. 

دیوانِ رویا منی کـند. قهرمـانانِ  فدایِ  که واقعـیت را  مواجهیم  سومی از پهـلوان و پهـلوانی  نوعِ  با  ما  اما  حافظ  دیوانِ  در 
حافظ از رند و ساقی و پیرِمغان گرفته که به هرحال انسانند تا شمع و گل و جام که بدل از اـنسانند ـهمه دارای چـنین

نوعی از پهلوانی اند. ایستاده اند و پایداری می کنند و در عینِ بزرگی از آزمون و خطا مبرا نیستند.
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هرگز منی شود ز سر خود خبر مرا

تا در میان میکده سر بر منی کنم

این تقویم متام که با شاهدان شهر

ناز و کرشمه بر سر منبر منی کنم

خوشبخت کسی است که از آن چه دارد لذت ببرد:

باده گل و مجـلسِ  وقتِ  نوروز ، عـید ،   آباد ، گلگـشتِ مـصال ،  رکن  شیراز ، آب  آدمی ستایشِ   ند؛ «ای  ما می گوـی به 
دست ساقی در  هوسِ  سر  ناگزیر؛ «در  دست»   زین  اوضاعِ فـلک  پا بـاشد  سر و  «چون بی  دریاب».  که داری  چه را  آن 
که از گر خورده ای داری» «صرفِ ـعشرت کـنی» وگر نه ـمثلِ «قارون» می شوی  شراب اولی» خواهدبود. باید «چو گل 

«سودای زراندوزی» « زیان ها دید».

لذت بردن از داشته ها به دالیلِ مختلف دروازه های خوشبختی را بر آدمی می گشاید ؛ 

نخست این که لذت بردن از زندگی - ولو در عینِ فقر-   ایجادِ احساسِ خوشبختی می کند.

درین بازار اگر سود است با درویشِ خرسنداست

خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی

 دوم این که این امر باعث می شود که فرد بیهوده واردِ حریمِ نادانسته ها و ناممکن ها  نشود :

ساقیا جامِ می ام ده که نگارنده ی غیب

نیست معلوم که در پرده ی اسرار چه کرد

سوم این که برای دست یافنت به رضایت بالفاصله اقدام می کند و منتظرِ شرایطِ بهتر منی ماند:

تا چه بازی رخ مناید بیدقی خواهیم راند

عرصه ی شطرنِ رندان را مجالِ شاه نیست

:چهارم این که برای رسیدن به جایگاهی بهتر متوصل به رذائل منی شود

ریا .....    آتش زهدو ريا خرمن دين خواهد سوخت // حافظ اين خرقه پشمينه بينداز و برو 
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بخل... بخيل بوی خدا نشنود برو حافظ //بعيش كوش و كرم ورز الضمان علی 

بی مروتی ... بر در ارباب بی مروت دنيا // چند نشينی كه خواجه كی بدر آيد

 مطمئن باشید گنجی که می طلبید به رجنش بیارزد:

حافظ و مخاطـبانِ او بوده و ـهست،« احـساسِ اجـحاف» یکی از عواملی که باعثِ پاره نشدنِ رشته ی الفت بینِ دیوانِ 

من وصال ، رـقــیب ـمــحرم و ـحــرمان ـنــصیبِ  که در ـحــریمِ  خدایا  مدار  است.« روا  خودش «ـحــرمان»  به ـبــیانِ  یا 

های شخــصی و سری  جتربه  شود، بی ـتـردید به یک  آدمی ایجاد منی  بدونِ دـلـیل در  ـبـاشد».چـنـین ـحـسّی ناـگـهانی و 

اید هم ـب شاعر احـساسِ اجـحاف کـند و قطـعا مـخاطبِ او  که  یاز دارد  کافی تکـرارشونده و ادامه دار ـن قدرِ  اجتـماعیِ به 

که که می ـخـواند ـهـمدلی مـنـاید. روزمره ـتـرین پرـسـشی  شعری  با  که  حس کرده ـبـاشد  ها را ملس و  ـکـمابیش آن جتربه 

که می کـشد تا جایی که فرد برمی انگـیزد مبـتنی بر ـتردید در سودمندی و ارزیدنِ زحماتی ست  احساسِ اجـحاف در 

حتا به ارزیدنِ بهشت هم شک می کند:

دولت آن است که بی خونِ دل آید به کنار 

ور نه با سعی و عمل باغِ جنان این همه نیست

در قدرشناسیِ جامعه شک می کند:

جایِ آن است که خون موج زند در دلِ لعل 

زین تغابن که خزف می شکند بازارش

در عادالنه بودنِ اساسِ خلقت شک می کند:

دل بسی خون به کف آورد ولی دیده بریخت

اهلل اهلل که تلف کرد و که اندوخته بود

جامِ می و خونِ دل هریک به کسی دادند
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من وصال ، رـقــیب ـمــحرم و ـحــرمان ـنــصیبِ  که در ـحــریمِ  خدایا  مدار  است.« روا  خودش «ـحــرمان»  به ـبــیانِ  یا 

های شخــصی و سری  جتربه  شود، بی ـتـردید به یک  آدمی ایجاد منی  بدونِ دـلـیل در  ـبـاشد».چـنـین ـحـسّی ناـگـهانی و 

اید هم ـب شاعر احـساسِ اجـحاف کـند و قطـعا مـخاطبِ او  که  یاز دارد  کافی تکـرارشونده و ادامه دار ـن قدرِ  اجتـماعیِ به 

که که می ـخـواند ـهـمدلی مـنـاید. روزمره ـتـرین پرـسـشی  شعری  با  که  حس کرده ـبـاشد  ها را ملس و  ـکـمابیش آن جتربه 

که می کـشد تا جایی که فرد برمی انگـیزد مبـتنی بر ـتردید در سودمندی و ارزیدنِ زحماتی ست  احساسِ اجـحاف در 

حتا به ارزیدنِ بهشت هم شک می کند:

دولت آن است که بی خونِ دل آید به کنار 

ور نه با سعی و عمل باغِ جنان این همه نیست

در قدرشناسیِ جامعه شک می کند:

جایِ آن است که خون موج زند در دلِ لعل 

زین تغابن که خزف می شکند بازارش

در عادالنه بودنِ اساسِ خلقت شک می کند:

دل بسی خون به کف آورد ولی دیده بریخت

اهلل اهلل که تلف کرد و که اندوخته بود

جامِ می و خونِ دل هریک به کسی دادند



در دایره ی قسمت اوضاع چنین باشد

خود را در تنگـنایِ حـرمان می بیـند و تـصمیم فرد؛  گاهی  داشته بـاشد،  ضعف  شدّت و  احـساسِ اجـحاف می تـواند 

می گیرد که از شهر و دیارِ خودش دل بکند و از دایره ی تنگنایی که هست خارج شود:

مایه ی خوش دلی آجناست که دلدار آجناست

بکُنم جهد که خود را مگر آن جا فکنم

این ـحـرمانی ندارد می ارزد ؟ و  یا  که دارد  به ـگـنجِ ناـپـیدایی  سفر  رنِ  آیا   خودش می ـپـرسد :  گاه در ـحـینِ  رفنت  از 

عمیق تر است که در جهان و کارِ جهان به کلی فراخنایی نبینیم و بگوییم:

جهان و کارِ جهان را چنان که من دیدم 

گر امتحان بکنی می خوری و غم نخوری

چه آسان می منود اول غم دریا به بوی سود

غلط کردم که این طوفان به صد گوهر منی ارزد

گاه صوفیان  به  گفـتـمانِ ـتـصوف ـگـفت.   حافظ    ـنـسبت  دیدِ  این ـقـسمت از تغـیـیرِ زاویه ی  توان در  همچـنـین می 

خانه صاحبِ  خانه را در مقـابلِ  خانه می شـناسند و  صاحبِ  هدف از ـپرستش را  ناچیز می گـیرند و  بهـشت و دوزح را 

نفی و حتقیر می کنند. گاه پا را از این هم فراتر می نهند و بهشت و دوزخ را فریب تلقی می کنند.

تذکرة االولیا روایتِ  به  که از جمـله  ست  این قـسمت ؛ قـصه ی مناز خـواندنِ ابوحلـسنِ خرقانی  داستان در  بامزه تـرین   

تا ـخـلق۲۱۱(ـتـصحیحِ نیکـلـسون ـجـلدِ دوم ص  خرقه ات را ـکـنار ـبـزمن  خواهی  که : می  خدا او را تهدیدمی ـکـند   (

غایتِ خواهی  جواب می گـوید : می  پدرت را دربیـاورند؟ خـرقانی در  زیرِ خـرقه پنـهان داری و  زنّار  بفهمـند چـگونه  

من نه کرمت را بر خلق آشکار کنم که دـیگر کـسی ـعبادتت نکـند؟ و خدا در ایـنجا ـتسلیم می شود و می گـوید نه از 

از تو!.

در دایره ی قسمت اوضاع چنین باشد

خود را در تنگـنایِ حـرمان می بیـند و تـصمیم فرد؛  گاهی  داشته بـاشد،  ضعف  شدّت و  احـساسِ اجـحاف می تـواند 

می گیرد که از شهر و دیارِ خودش دل بکند و از دایره ی تنگنایی که هست خارج شود:

مایه ی خوش دلی آجناست که دلدار آجناست

بکُنم جهد که خود را مگر آن جا فکنم

این ـحـرمانی ندارد می ارزد ؟ و  یا  که دارد  به ـگـنجِ ناـپـیدایی  سفر  رنِ  آیا   خودش می ـپـرسد :  گاه در ـحـینِ  رفنت  از 

عمیق تر است که در جهان و کارِ جهان به کلی فراخنایی نبینیم و بگوییم:

جهان و کارِ جهان را چنان که من دیدم 

گر امتحان بکنی می خوری و غم نخوری

چه آسان می منود اول غم دریا به بوی سود

غلط کردم که این طوفان به صد گوهر منی ارزد

گاه صوفیان  به  گفـتـمانِ ـتـصوف ـگـفت.   حافظ    ـنـسبت  دیدِ  این ـقـسمت از تغـیـیرِ زاویه ی  توان در  همچـنـین می 

خانه صاحبِ  خانه را در مقـابلِ  خانه می شـناسند و  صاحبِ  هدف از ـپرستش را  ناچیز می گـیرند و  بهـشت و دوزح را 

نفی و حتقیر می کنند. گاه پا را از این هم فراتر می نهند و بهشت و دوزخ را فریب تلقی می کنند.

تذکرة االولیا روایتِ  به  که از جمـله  ست  این قـسمت ؛ قـصه ی مناز خـواندنِ ابوحلـسنِ خرقانی  داستان در  بامزه تـرین   

تا ـخـلق۲۱۱(ـتـصحیحِ نیکـلـسون ـجـلدِ دوم ص  خرقه ات را ـکـنار ـبـزمن  خواهی  که : می  خدا او را تهدیدمی ـکـند   (

غایتِ خواهی  جواب می گـوید : می  پدرت را دربیـاورند؟ خـرقانی در  زیرِ خـرقه پنـهان داری و  زنّار  بفهمـند چـگونه  

من نه کرمت را بر خلق آشکار کنم که دـیگر کـسی ـعبادتت نکـند؟ و خدا در ایـنجا ـتسلیم می شود و می گـوید نه از 

از تو!.



 همین نگاه در شکلِ مبالغه آمیزِ خودش به نهضتی صوفیانه اجنامید که به «دفاع از ابـلیس» ـمعروف است و خالصه ی

شود که ـنقشِ مـنفی را آن این که گویا عزازیل (ابلیس قبل از نافرمانی) خود بفرموده در سناریوی خلقت داوطـلب می 

شود . استوار  ظامِ عالم  عبیرِ ـمولوی) رقم ـبخورد و ـن بازی کند و باقیِ ماجراها صحنه سازی ست تا غفلتِ  خلق (به ـت

که نگـهــبانِ دروازه ی ست (در مـقــابلِ اـحــمد  عین الـقــضاتِ ـهــمدانی می ـپــندارد ابـلــیس نگـهــبانِ دروازه ی جاللی 

جمالی ست) به همین دلیل خواه ناخواه مامور به غضب است. 

اشد عبیرِ مـولوی رـنگی نـب به ـت اشد و دـیگری مـوسی، چـنانچه  رعون ـب اید ـف اچار ـیکی ـب ته از خلـقت ـن عالمِ رنگ گرـف در 

داستانِ خـلقت - اگـرچه هم بهـشت و هم دوزخ را به  «موسی یی با موسی یی در جنگ  نخواهد بود». چنین نگاهی 

خدا را کـریم و رحـیمِ مـحض چون  شکل می گیرد. ایـشان  بر دوزخ  با تکیه و تاکـید  بازیچه تلـقی می کـند-  فـریب و 

برای ـجـلوگیری از ـگـناه برای ـتـرساندن ـخـلق و ـلـولویی  وجودِ دوزخ را  برمنی تاـبـند و آن را مـتـرسکی  ـتـصور می کـنـند 

است اگر آن را ـنفی کـنند از درِ کوچک انگـاشنت  ندارد و  خودش براـیشان تناـقضی  جوهرِ  اما بهـشت در  می انگـارند. 

وگر نه  بهشتِ روحانی را عمیقا باور دارند ونفیِ آن اصوال برایشان معنایی ندارد. 

آنچه در باره ی  حافظ تغییر در نگاه محسوب می شود گذاشنتِ تکیه ی فریب بر بهشت است که رنگ و بویِ خیامی

به شعرِ او می دهد .یکی از نتایجِ احساسِ اجحاف هم  همین فریب انگاشنتِ  بهشت است و این ترس که:

ترسم که صرفه ای نبرد روزِ بازخواست

نانِ حاللِ شیخ به آبِ حرامِ ما

از نتایجِ دیگرِ احساسِ اجحاف  کفر گویی و طغیان است:

فردا اگر نه روضه ی رضوان به ما دهند

غلمان ز غرفه حور ز جنّت بدرکشیم

 چرخ بر هم زمن ار غیر مرادم گردد

من نه آمن که زبونی کشم از چرخِ فلک

 همین نگاه در شکلِ مبالغه آمیزِ خودش به نهضتی صوفیانه اجنامید که به «دفاع از ابـلیس» ـمعروف است و خالصه ی

شود که ـنقشِ مـنفی را آن این که گویا عزازیل (ابلیس قبل از نافرمانی) خود بفرموده در سناریوی خلقت داوطـلب می 

شود . استوار  ظامِ عالم  عبیرِ ـمولوی) رقم ـبخورد و ـن بازی کند و باقیِ ماجراها صحنه سازی ست تا غفلتِ  خلق (به ـت

که نگـهــبانِ دروازه ی ست (در مـقــابلِ اـحــمد  عین الـقــضاتِ ـهــمدانی می ـپــندارد ابـلــیس نگـهــبانِ دروازه ی جاللی 

جمالی ست) به همین دلیل خواه ناخواه مامور به غضب است. 

اشد عبیرِ مـولوی رـنگی نـب به ـت اشد و دـیگری مـوسی، چـنانچه  رعون ـب اید ـف اچار ـیکی ـب ته از خلـقت ـن عالمِ رنگ گرـف در 

داستانِ خـلقت - اگـرچه هم بهـشت و هم دوزخ را به  «موسی یی با موسی یی در جنگ  نخواهد بود». چنین نگاهی 

خدا را کـریم و رحـیمِ مـحض چون  شکل می گیرد. ایـشان  بر دوزخ  با تکیه و تاکـید  بازیچه تلـقی می کـند-  فـریب و 

برای ـجـلوگیری از ـگـناه برای ـتـرساندن ـخـلق و ـلـولویی  وجودِ دوزخ را  برمنی تاـبـند و آن را مـتـرسکی  ـتـصور می کـنـند 

است اگر آن را ـنفی کـنند از درِ کوچک انگـاشنت  ندارد و  خودش براـیشان تناـقضی  جوهرِ  اما بهـشت در  می انگـارند. 

وگر نه  بهشتِ روحانی را عمیقا باور دارند ونفیِ آن اصوال برایشان معنایی ندارد. 

آنچه در باره ی  حافظ تغییر در نگاه محسوب می شود گذاشنتِ تکیه ی فریب بر بهشت است که رنگ و بویِ خیامی

به شعرِ او می دهد .یکی از نتایجِ احساسِ اجحاف هم  همین فریب انگاشنتِ  بهشت است و این ترس که:

ترسم که صرفه ای نبرد روزِ بازخواست

نانِ حاللِ شیخ به آبِ حرامِ ما

از نتایجِ دیگرِ احساسِ اجحاف  کفر گویی و طغیان است:

فردا اگر نه روضه ی رضوان به ما دهند

غلمان ز غرفه حور ز جنّت بدرکشیم

 چرخ بر هم زمن ار غیر مرادم گردد

من نه آمن که زبونی کشم از چرخِ فلک



 ساقی به جام عدل بده باده تا گدا  

غیرت نیاورد که جهان پر بال کند 

اصل یـعـنی ـمـطالبه به « ناـپـایداری» در  باور  است.  یادآوری از  ناـپـایداری ِ دـنـیا مـحـصولِ اـحـساسِ اـجـحاف  همچـنـین 

نکردنِ غیرممکن ها.

سرود مجلس جمشید گفته اند این بود؛

بخواه جام که دورانِ جم نخواهد ماند.

سود و زيان و مايه چو خواهد شدن ز دست

از بهرِ اين معامله غمگني مباش و شاد

باد  ت به دست باشد، اگر دل نهي به هيچ

در معرضي كه تختِ سليمان رود به باد

گناه موتورِ محرکه ی تفکر است:

در نگاهِ حافظ «هر که آمد به جهان نقشِ خرابی دارد» به همین دلیل کسی که هشیار باشد عمال دراین  عالم نیـست.

یا ـپـسینی ـبـاشد. ـخـرابیِ است پـیـشینی  اما مـمـکن  است. ـخـرابی  شناختِ «ـخـرابات»  واقع  جهان شـنـاسی حاـفـظانه در 

یا عیب هایی بودنِ آن سرـنوشتِ ازلیِ ـماست. خـرابیِ ـپسینی یعـنی ـعیب  ما آمده و  که ـهمراهِ  پیشینی یعنی نقیصه ای 

یک طـیف سنجید؛ از توان روی  ناگزیریم. از طرفِ دـیگر خـرابی را می  ریم و از پذیرشِ آن  گور می ـب خود به  ما با  که 

سفید تا سیاه و دو منطقه ی خاکستری در وسطِ طیف. سیاه ترین خـرابی گـناه است و سفید ـترین خـرابی ـعشق است

سفیدتر از سیاه تر و مــستی کــمی  رندی کــمی  سازند.  رندی و مــستی منطقه ی  خاکــستری را می  این مــیان  در 

دیگری ست. در زیر  مثال هایی  برای پیشینی بودنِ هر یک از این تقسیماتِ چهارگانه  مالحظه می شود:

.عاشقی۱      

 ساقی به جام عدل بده باده تا گدا  

غیرت نیاورد که جهان پر بال کند 

اصل یـعـنی ـمـطالبه به « ناـپـایداری» در  باور  است.  یادآوری از  ناـپـایداری ِ دـنـیا مـحـصولِ اـحـساسِ اـجـحاف  همچـنـین 

نکردنِ غیرممکن ها.

سرود مجلس جمشید گفته اند این بود؛

بخواه جام که دورانِ جم نخواهد ماند.

سود و زيان و مايه چو خواهد شدن ز دست

از بهرِ اين معامله غمگني مباش و شاد

باد  ت به دست باشد، اگر دل نهي به هيچ

در معرضي كه تختِ سليمان رود به باد

گناه موتورِ محرکه ی تفکر است:

در نگاهِ حافظ «هر که آمد به جهان نقشِ خرابی دارد» به همین دلیل کسی که هشیار باشد عمال دراین  عالم نیـست.

یا ـپـسینی ـبـاشد. ـخـرابیِ است پـیـشینی  اما مـمـکن  است. ـخـرابی  شناختِ «ـخـرابات»  واقع  جهان شـنـاسی حاـفـظانه در 

یا عیب هایی بودنِ آن سرـنوشتِ ازلیِ ـماست. خـرابیِ ـپسینی یعـنی ـعیب  ما آمده و  که ـهمراهِ  پیشینی یعنی نقیصه ای 

یک طـیف سنجید؛ از توان روی  ناگزیریم. از طرفِ دـیگر خـرابی را می  ریم و از پذیرشِ آن  گور می ـب خود به  ما با  که 

سفید تا سیاه و دو منطقه ی خاکستری در وسطِ طیف. سیاه ترین خـرابی گـناه است و سفید ـترین خـرابی ـعشق است

سفیدتر از سیاه تر و مــستی کــمی  رندی کــمی  سازند.  رندی و مــستی منطقه ی  خاکــستری را می  این مــیان  در 

دیگری ست. در زیر  مثال هایی  برای پیشینی بودنِ هر یک از این تقسیماتِ چهارگانه  مالحظه می شود:

.عاشقی۱      



نه این زمان دل حافظ در آتش هوس است

که داغدار ازل همچو الله ی خودروست

.مستی۲      

برو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگیر

که ندادند جز این حتفه به ما روز الست

.رندی ۳     

مرا روز ازل کاری به جز رندی نفرمودند

    هر آن قسمت که آجنا رفت ازان افزون نخواهد شد

.گناه۴      

گناه اگرچه نبود اختیار ما حافظ

1تو بر طریق ادب باش و گو گناه من است 

 همچنین  برایِ پسینی بودنِ هریک:

.عاشقی۱      

دل شکسته ی حافظ به خاک خواهد برد

چو الله داغ هوایی که بر جگر دارد

منونه های دیگری از گناه ازلی1

-آیین تقوی ما نیز دانیم                          لیکن چه چاره با بخت گمراه

-پدرم روضه ی رضوان به دو گندم بفروخت     ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم

-نه من از پرده ی تقوا بدر افتادم و بس        پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت

نه این زمان دل حافظ در آتش هوس است

که داغدار ازل همچو الله ی خودروست

.مستی۲      

برو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگیر

که ندادند جز این حتفه به ما روز الست

.رندی ۳     

مرا روز ازل کاری به جز رندی نفرمودند

    هر آن قسمت که آجنا رفت ازان افزون نخواهد شد

.گناه۴      

گناه اگرچه نبود اختیار ما حافظ

1تو بر طریق ادب باش و گو گناه من است 

 همچنین  برایِ پسینی بودنِ هریک:

.عاشقی۱      

دل شکسته ی حافظ به خاک خواهد برد

چو الله داغ هوایی که بر جگر دارد

منونه های دیگری از گناه ازلی1

-آیین تقوی ما نیز دانیم                          لیکن چه چاره با بخت گمراه

-پدرم روضه ی رضوان به دو گندم بفروخت     ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم

-نه من از پرده ی تقوا بدر افتادم و بس        پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت



.مستی۲      

پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر

به می ز دل ببرم هول روز رستاخیز

.رندی۳      

آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر

کاین سابقه ی پیشین تا روز پسین باشد

.گناه۴      

آبرو می رود ای ابر خطاشوی ببار

که به دیوان عمل نامه سیاه آمده ایم

: اگر لذتِ دنیا به واسطه ی ناپایداریِ دنیا مکدّر است به طریقِ اولی خونِ دلِ دنیا مکدر در مکدر است
حافظ زمانِ  صورت های دـیگر در  یا به  باقی و  فانی و  طرحِ دوگانه ی «دنیا و آخرت» به  این صورت یا به صورتِ عالم 
با که هـمراه  استفاده می کـند. چـیزی  یز کـمابیش از آن  حافظ ـن شود که  تاده قـلمداد می  دیگر یک تقـسینم ـبندیِ جااـف
این تقــابل است .از   کارِ جــهان  ـابلِ  ـابلِ جــهان در مـق شود-  تـق ـبادر می  ذهن مـت قوت گرفت - و کــمتر به  سعدی 
ناخواه روزگار خواه  به صورت ِ «زمانه و غمِ زمانه» یا  «روزگار و غمِ روزگار» هم یاد می شود.  فکر کردن در باره ی 
رداشت می کـند حافظ گاه از «روزگار» مفـهومِ «خـودکامی» را ـب اما  بال می آورد  اکامی»را به دـن ـفکرِ «کامروایی» و «ـن

که در واقع چیزی نیست جز آزادگذاشنتِ خود در متتع از جهان؛

همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر

یابیِ دـیگران برای کاـم توان  وقت و  که  بذلِ مال و  همچنین از «غمِ روزگار» مفهومِ «کامبخشی» را برداشت می کند 
است؛

طریقِ کامبخشی چیست ترکِ کامِ خود کردن

ترکِ کامِ خود گرفتم تا برآید کامِ دوست

.مستی۲      

پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر

به می ز دل ببرم هول روز رستاخیز

.رندی۳      

آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر

کاین سابقه ی پیشین تا روز پسین باشد

.گناه۴      

آبرو می رود ای ابر خطاشوی ببار

که به دیوان عمل نامه سیاه آمده ایم

: اگر لذتِ دنیا به واسطه ی ناپایداریِ دنیا مکدّر است به طریقِ اولی خونِ دلِ دنیا مکدر در مکدر است
حافظ زمانِ  صورت های دـیگر در  یا به  باقی و  فانی و  طرحِ دوگانه ی «دنیا و آخرت» به  این صورت یا به صورتِ عالم 
با که هـمراه  استفاده می کـند. چـیزی  یز کـمابیش از آن  حافظ ـن شود که  تاده قـلمداد می  دیگر یک تقـسینم ـبندیِ جااـف
این تقــابل است .از   کارِ جــهان  ـابلِ  ـابلِ جــهان در مـق شود-  تـق ـبادر می  ذهن مـت قوت گرفت - و کــمتر به  سعدی 
ناخواه روزگار خواه  به صورت ِ «زمانه و غمِ زمانه» یا  «روزگار و غمِ روزگار» هم یاد می شود.  فکر کردن در باره ی 
رداشت می کـند حافظ گاه از «روزگار» مفـهومِ «خـودکامی» را ـب اما  بال می آورد  اکامی»را به دـن ـفکرِ «کامروایی» و «ـن

که در واقع چیزی نیست جز آزادگذاشنتِ خود در متتع از جهان؛

همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر

یابیِ دـیگران برای کاـم توان  وقت و  که  بذلِ مال و  همچنین از «غمِ روزگار» مفهومِ «کامبخشی» را برداشت می کند 
است؛

طریقِ کامبخشی چیست ترکِ کامِ خود کردن

ترکِ کامِ خود گرفتم تا برآید کامِ دوست



ريش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی

) دل آزردگی از ناکامی.۲) استقبال ازکامروایی ۱چنین بحثی ناگزیر دو رو دارد 

ست که خوبی بروز می کـند وقتی  استقبال به  که این  بارز است. ـیکی از جـاهایی  استقبال از کامروایی در شعرِ حافظ 
حافظ از افعالِ امری نظیرِ خیز و برخیز و بیا و بیار و بزن و ... استفاده می کند؛

خیز :

خیز و در کاسه ی سر آب طربناک انداز 

خیز تا خاطر بدان ترکِ سمرقندی دهیم

برخیز : 

ساقیا برخیز و درده جام را ، خاک برسر کن غم ایام را

سحرم دولت بیدار به بالین آمد  ، گفت برخیز که آن خسروِ شیرین آمد

صباح اخلیر زد بلبل کجایی ساقیا برخیز ، که غوغا می کند در سر خیال خواب دوشینم

بیا:

بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است ، بیار باده که بنیادِ عمر بر باد است

سبز است در و دشت بیا تا نگذاریم  ، دست از سرِ آبی که جهان جمله سراب است

بیار :

ساقی بیار باده که ماه صیام رفت

بیا ای ساقی گلرخ بیاور باده ی رنگین 

 بزن... 

به ناامیدی ازین در مرو بزن فالی ،  بود که قرعه ی دولت به نامِ ما افتد

چون می از خم به سبو رفت و گل افکند نقاب / فرصت عیش نگه دار و بزن جامی چند

جتمعِ این افعال در بیتِ زیر داللت بر متنایِ مفرّطِ کامروایی دارد که به تشنگی تشبیه شده است: 

ريش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی

) دل آزردگی از ناکامی.۲) استقبال ازکامروایی ۱چنین بحثی ناگزیر دو رو دارد 

ست که خوبی بروز می کـند وقتی  استقبال به  که این  بارز است. ـیکی از جـاهایی  استقبال از کامروایی در شعرِ حافظ 
حافظ از افعالِ امری نظیرِ خیز و برخیز و بیا و بیار و بزن و ... استفاده می کند؛

خیز :

خیز و در کاسه ی سر آب طربناک انداز 

خیز تا خاطر بدان ترکِ سمرقندی دهیم

برخیز : 

ساقیا برخیز و درده جام را ، خاک برسر کن غم ایام را

سحرم دولت بیدار به بالین آمد  ، گفت برخیز که آن خسروِ شیرین آمد

صباح اخلیر زد بلبل کجایی ساقیا برخیز ، که غوغا می کند در سر خیال خواب دوشینم

بیا:

بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است ، بیار باده که بنیادِ عمر بر باد است

سبز است در و دشت بیا تا نگذاریم  ، دست از سرِ آبی که جهان جمله سراب است

بیار :

ساقی بیار باده که ماه صیام رفت

بیا ای ساقی گلرخ بیاور باده ی رنگین 

 بزن... 

به ناامیدی ازین در مرو بزن فالی ،  بود که قرعه ی دولت به نامِ ما افتد

چون می از خم به سبو رفت و گل افکند نقاب / فرصت عیش نگه دار و بزن جامی چند

جتمعِ این افعال در بیتِ زیر داللت بر متنایِ مفرّطِ کامروایی دارد که به تشنگی تشبیه شده است: 



نفسی بیا و بنشین سخنی بگو و بشنو

که ز تشنگی مبردم برِ آبِ زندگانی

در مقابلِ این،  «دل آزردگی از ناکامی»  نیز در جای جایِ دیوان ظهور و بروز دارد، از جمله؛

چشم آسايش که دارد از سپهر تيزرو

ساقيا جامی به من ده تا بياسامي دمی

به «کامبخــشی» و ـفاخر  ـینِ ـت ـکرارِ مداوـمـشان در ـع با ـت سکّه اند و  یک  ست-  دو روی  ها -چــندان که بدیهی  این 
«خودکامی» -در هر دو روی سکه-  بر یکی دیگر از جذابیّت های دیوانِ حافظ داللت می کنند.

وجودِ چـنین که با  ست  بدین ترتیب طرح و توضیحِ شش آموزه ی مهم ِ حافظ به پایان رسید اما هـنوز این ـپرسش باقی 
یک پهــلوانِ نه  ـسندد  حافظ می ـپ که  ـسانی  اگر اـن شد.  چه خــواهد  حافظ  ایده آلِ  ـسانِ  ـوصیه هایی تکلــیفِ   اـن ـت
آرزوهای دلی ممــلو از  است و  ـکرِ او «گــناه»  ـحرکه ی ـف ـوتورِ ـم اگر ـم ست ،  آرمانگرا  صوفیِ  یک  نه  شاهنامه ای و 
اید ندارد ـب به دل کـندن از شیراز  ابد و خـودکام و کامبخش است و اگر رـغبتی  اکامی را بر منی ـت رنگـارنگ دارد، اگر ـن

دید که نتیجه ی چنین ملغمه ای چگونه انسانی خواهد بود. 

 انسانِ ایده آلِ حافظ کیست؟

با تقـسیم بندیِ این دو شخـصیت  که احتـماال پیـشینه ی بـرساخنتِ  حدس بزنـیم  توانیم  رند و مـست می  از مقایـسه ی 
به حقـیـقت و مـقـصود را در ـهـشیاری ـیل  صحو ـن اهلِ  ـباط نـیـست.  سُکر» بی ارـت «اهلِ  صحو» و  «اهلِ  به  صوفیان 

له / rationalمی دانند و ریاضت های آگاهانه را زیربنای کنارزدنِ حجاب های ـعمدتا نفـسانی می انگـارندکه پله ـپ
که به شوند. در مـقابلِ این ها  اهلِ سکرند  صورت می گـیرد، مبـتنی بر کـسبِ مقام هایی که ـمنازل راه محـسوب می 
وقت»  محـسوب حال»  و «ابنِ  شطح و مستی متمایلند و شهودِ عارفانه را  با «دریافنتِ وقت»  یکی می دانند و «اهلِ 
رند و ـمستِ حافظ بنگـریم به ـنظر می رسد که رندِ می شوند و در مقایسه با اهلِ صحو رمانتیک ترند. اکـنون اگر به 
لذت و مـتـنا را در ـپـرتوِ زـیـرکی و ـبـیداری به حقـیـقت و  رسیدن  که راه  است  صحو  اهلِ  یافته ی ـهـمان  او دگردـیـسی 
می پیماید.  مست اما همین مقصد را با بیخودی و خرابی طی می کند. با این حتـلیل نخـستین جـلوه از اـنسانِ ایده آلِ
حافظ  آشکار می شود که از عشق به ـمستی رسیده و از خرد به رندی. این یـعنی عُـرفی و زمـینی شدنِ  ـهمان ـمفاهیمِ
به اگر شخـصیت های دیوان را  ادامه دارد.  قبلی در دستگاهِ فکریِ حافظ  و این روندِ عرفی کردن در دیوانِ او همچنان 
سه دسته ی حقیقی ، گُزیده و منادین تـقسیم کـنیم  و اجـماال بدانیم که حقیقی ها کـسانی  هـستند که واـقعا بوده اند

نفسی بیا و بنشین سخنی بگو و بشنو

که ز تشنگی مبردم برِ آبِ زندگانی

در مقابلِ این،  «دل آزردگی از ناکامی»  نیز در جای جایِ دیوان ظهور و بروز دارد، از جمله؛

چشم آسايش که دارد از سپهر تيزرو

ساقيا جامی به من ده تا بياسامي دمی

به «کامبخــشی» و ـفاخر  ـینِ ـت ـکرارِ مداوـمـشان در ـع با ـت سکّه اند و  یک  ست-  دو روی  ها -چــندان که بدیهی  این 
«خودکامی» -در هر دو روی سکه-  بر یکی دیگر از جذابیّت های دیوانِ حافظ داللت می کنند.

وجودِ چـنین که با  ست  بدین ترتیب طرح و توضیحِ شش آموزه ی مهم ِ حافظ به پایان رسید اما هـنوز این ـپرسش باقی 
یک پهــلوانِ نه  ـسندد  حافظ می ـپ که  ـسانی  اگر اـن شد.  چه خــواهد  حافظ  ایده آلِ  ـسانِ  ـوصیه هایی تکلــیفِ   اـن ـت
آرزوهای دلی ممــلو از  است و  ـکرِ او «گــناه»  ـحرکه ی ـف ـوتورِ ـم اگر ـم ست ،  آرمانگرا  صوفیِ  یک  نه  شاهنامه ای و 
اید ندارد ـب به دل کـندن از شیراز  ابد و خـودکام و کامبخش است و اگر رـغبتی  اکامی را بر منی ـت رنگـارنگ دارد، اگر ـن

دید که نتیجه ی چنین ملغمه ای چگونه انسانی خواهد بود. 

 انسانِ ایده آلِ حافظ کیست؟

با تقـسیم بندیِ این دو شخـصیت  که احتـماال پیـشینه ی بـرساخنتِ  حدس بزنـیم  توانیم  رند و مـست می  از مقایـسه ی 
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که گـروهی از مردم را مناـیندگی می کـنند اند  مثلِ «شاه شیخ ابواسحاق»  و گزیده ها در واقع شخـصیت های تیپیکال 
مثلِ «زاهد» و منادین ها غیرِ اـنسان هایی هـستند که شخـصیتِ اـنسانی پذیرفته اند ـمثلِ «گُل». شاید مهـمترین فرد از
ایده آلِ شخص،  اـنـسانِ  سه  این  شمع ـبـاشد. ـمـطالعه ی خـصـوصیاتِ  ساقی و  شجاع ،  ها ؛ شاه  این گروه  ـهـریک از 

حافظ را ترسیم می کند. 

مثلثِ حافظ و خطی که برآن عمود است:

انوری تارِ او را گاه همـچون  زند و رـف حافظ هم مثلِ همه ی ما به شخصیتِ ایده آلِ خود رنگی از خوـیشنتِ خویش می 
حافظ در دید  درست بـاشد بـاید  فرض  این  اگر  خود می نـگرد.  غرور در آینه ی  با  گاه همـچون فـردوسی  به متـسخر و 

محاصره ی دیوانِ خودش چگونه شاعری ست و رئوس یا اضالعی که او را دربرگرفته اند کدامند. 

چارچوب قلم و اگر مثلثی بسازیم از ؛  معرفت ---- سیاست----- صنعت می توانیم ادعا کنیم که حافظ در این 
به؛  فلـسفه ، تـصوف ، الهـیات  و اـنسان شنـاسی، سیـاست ورزیِ او است  است.  مـعرفت ورزیِ او معـطوف  قدم زده 
سنجی ، طـنز، به؛ نکته  صنعت ورزیِ او  مردم و  به؛ گـشایشِ محـیطِ اجتـماعی ، امنـیت ، بـزرگانِ سیـاسی و طبـقاتِ 

آفرینش های زبانی ، تصویرپردازی  و خلقِ شخصیت.

که حافظی  برای  بهـترشناخنتِ   آمارگیریِ دـقیق-  مـثلث را متساوی االضالع ـنشان می دهد.   دیوان  -بدونِ   دورمنای 
در میانِ این مثلث ایستاده باید خطی بر سطحِ آن عمود کرد  و رویِ آن خط چهار دوره از زندگیِ حافظ را مطالعه منود

)پس از شاه شجاع۴)دورانِ شاه شجاع۳)دورانِ امیر مبارز۲)از ابتدا تا ظهورِ امیرمبارزالدین۱
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