
سخن، سربسته گفتی با حریفان!

سال ها پیش، استاد گرامی ما، دریکی از جلسات درس »متون نظم فارسی« روی تخته سیاه کالس 
این بیت را نوشت:

رابادام دو مغزســت کــه از خنجر الماس فســان  بوس،ســراپای  لبــش  ناداده 

و از دانشجویان خواست که بیت را معنی کنند. پاسخ ها هیچ یك مناسب و مورد نظر استاد 
نبود.بعد که حضرت استاد معنی بیت را شرح داد، معلوممان شد که نه بادام دو مغز آجیل عید در 
کار است، نه جنگی واقع شده که خنجری الزم باشد و نه کسی لب دیگری را بوسیده است. پس 
از نیم ساعت صرف وقت که ایشان نکات و دقایق بیت را تجزیه و تحلیل فرمودند و دراین امر، 
از قعر گل سیاه تا اوج ُزحل، برای توجیه و تشریح بیت مورد بحث، شاهدها آوردند، نخستین 
نکته ای که فوری دستگیرمان شد تلفظ کلمه »که« بود که یکی موصول می دانست و یکی ربط 

می گفت که هردو بی ربط بود باید »ُکه« می خواندیم مخفف کلمه معروف »کوه«!
ماحصل بیت این بود که شعاع آفتاب بر قله پربرف کوه تابید و در مسیر این تابش و گرمی، 
برف های زمستانی فرو پاشید، آب شد و از زیر آن سبزه های بهاری پدیدار گشت و خط ممتد 
سبز، قله برف گرفته کوه را به دو نیمه نشان می داد. انوری در این تشبیه، شعاع خورشید را به 
شمشیر تیز و بران مانند کرده که بی کاربرد مصقله، سوهان و غیره چنان برنده است که قله پر برف 
را بریده و به شکل بادام دو مغز درآورده است. نشان به همان نشانی که تمام آن ترم را صرف 

خواندن چهار قصیده از دیوان انوری کردیم.
البته بعدها که به دیوان شاعر مراجعه کردیم دیدیم که این قصیده سرای بزرگ نامور غیر از 
قصاید غّرا، غزل های شیوا و قطعه های حکیمانه هم دارد و چیزهای دیگر که بر سر جمع نتوان 

خواند و اگر کسی در پس هفت پرده خلوت بخواند، غرق عرق شرم می شود!
بزرگان قدمای شعر فارسی_  بویژه قصیده سرایان_ با ابداع و ایجاد هزاران تشبیه، استعاره، 
کنایه و دیگر آرایه های ادبی، به حیث لفظ بر غنای گنجینه پربهای زبان فارسی افزوده اند و از این 
بابت سعی شان مشکور است. دستمایه شعرا و ادبا در صنایع و آرایه ها هم علوم متداول و مرسوم 
زمان بوده است. از قرآن و حدیث و اخبار و روایات گرفته تا اسطوره، تاریخ، فلسفه، نجوم، 
طب، گیاه شناسی، جانورشناسی و ... و... اما از درس خواندگان و شعرای معاصر شاعر مشهوری 
چون خاقانی که بگذریم، اشخاص کم سواد و امیّان روزگار او هم مثاًل معنی این بیت از قصیده 

او با ردیف »... برافکند« را فهمیده اند آنجا که می گوید:
برافکنــدطاووس بین که زاغ خورد و آنگه از گلو ُمنّقــا  ریــز  گاورســهای 

می دانید در کل بیت چه می خواهد بگوید؟ می فرماید: آتش شعله ور و برافروخته از زغال، 
بر اطراف خود جرقه می پراکند. همین! پس به دنبال پیدا کردن طاووس رنگین بال که به ناز در 
چمن بهاری می خرامد یا زاغ سیاه که بر فراز درختان خزان زده پاییزی قارقار می کند و دانه های 

گاورس برای چینه مرغان نگردید!
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از این گونه اسالف و اجداد صنایع شاعری ناگزیر، اخالفی به نام های »حاشیه، ذیل، تعلیقه، و 
شرح و ...« به وجود آمدند که هر کدام باز به سهم خود بر میراث ادبی پدران چیزی برافزودند. از 
آنچه در سطور باال نام بردیم، در این مقاله اکنون ما با شرح، سر و کار خواهیم داشت: مشکالت 

نوشتن شرح بر دیوان حافظ شیرازی.
البد »حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر« را شنیده اید. از جمله می گویند پل صراط 
از شمشیر تیزتر است و از مو باریکتر. شعر حافظ نیز چنان می نماید. یعنی بیان شدید انتقادی 
و  نازکتر  مو  از  دقیقه  های شعری اش  و  است و ظرافت ها  برنده  تر  و  تیزتر  از شمشیر  خواجه 
باریکتر. شرح برخی نکته های »لسان الغیب«ی اسرارآمیز عرفانی و رندی های او در ایراد طنزهای 
چندپهلو و نقدهای محکم و تلخ و تند او دربارۀ طبقات ممتاز و قدرتمند جامعه به سادگی میّسر 
نیست. بسیاری از این مضمون ها و اشارات چندپهلو را _ که چون پردگیان صاحب جمال در 
خوشخوانی،  نظربازی،  جمال پرستی،  عشق،  آزادگی،  پرده  هفت  پس  در  حافظ  ذهن  نهانخانة 
چهره شان  از  نقاب  بتوان  مشکل  نشسته اند _  تمام  وقار  و  سکون  با  پیشگی،  مالمت  و  رندی 
و، خاک  دارم  آستان حضرت خواجه  بر  ارادت  سال هاست سر  بنده  من  شناخت.  و  برگرفت 
می بوسم و عذر قدمش می خواهم، هنوز خارخاری در اندیشه دارد که مقدمتًا اینجا مطرح می کنم 

و بعد به اصل موضوع می پردازم.

الف( بی گمان، معاصران حافظ البته از طبقه فضال و اشراف جامعه غزل های وی را در مجالس 
درباری، مجامع ادبی یا بزم های شبانة دوستانه، مستقیمًا از خود شاعر می شنیده اند و همگان _ 
علی قدر مراتبهم _ معانی ابیات و دقایق هنری و معنوی آن را فهمیده اند و اگر ابهام و مشکلی 
پیش می آمد حتمًا از گویندۀ ابیات که حّی و حاضر بود می پرسیده و پاسخ می شنیده اند چه شده 
است که هیچ اثری از این مباحث و مذاکرات ادبی باقی نمانده و در عوض، مقداری خبرهای 
عامیانه که _ البته نشانه ای از عالقه مردم به حافظ است _ با عنوان »آورده اند که...« در برخی 
مآخذ دیده می شود. از آن جمله است افسانة »شاخ نبات« همسر واقعی یا معشوقة تخیلی حافظ، 
شاگردی کردن در دکان نانوایی، به مکتب رفتن در اوقات فراغت از کار،  خواب نما شدن و یك 

شبه ره صد ساله رفتن و ...
از حسن اتفاق، چند جا خود خواجه شیراز درباره آنگونه مجالس _ که ذکرش گذشت _ در 

غزل ها اشاراتی دارد که به عنوان مثال این بیت را می آوریم: 
نظم هر گوهر ناســفته کــه حافظ را بودیاد باد آن که به اصالح شما می شد راست

صالحیت  که  کسانی  بوده اند  بوده  واقعًا  یا  است  اخوانی  تعارفات  مقوله  از  بیت  این  آیا 
اظهار نظر و نقد گفته حافظ را در آن زمان داشته اند؟ دریغ که هیچ اثری از این نقد و نظرها در 
دسترس نیست! یا بوده است و مدعیان تباه کرده اند. اگر چیزی باقی می ماند، امروز در رفع برخی 

مشکالت و ابهامات دیوان حافظ، بسیار مؤثر و مغتنم بود.

ب( محمد گلندام، جامع دیوان و همشهری و یار دبستانی حافظ قطعًا در ایام معاشرت و مباحث 
طلبگی، گه گاه راجع به دقایق و اشارات باریك و سربسته که در غزلیات خواجه دیده و خوانده، 
سؤاالتی مطرح کرده و جواب هایی شنیده است؛ چرا در مقدمه ای که پس از مرگ دوست بر 
دیوانش نوشته هیچ نمونه و نکته ای از این مفاوضات نقل نکرده است تا امروز عالقه مندان و 
شارحان دیوان خواجه از آن نکته ها به عنوان معتبرترین مرجع و سند در شرح حتی یك مشکل 
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در یك غزل استفاده کنند؟ فقط یك جا سخنی اشاره گونه و مختصر از خواجه قوام الدین عبداهلل 
شیرازی_ استادشان_ نقل می کند و می نویسد: استاد از حافظ خواست که غزل های پراکنده خود 

را جمع و تدوین کند و او در پاسخ گفته است: ناراستی و َغدر مردم زمانه، زمانم نمی دهد.

ج( وقتی حافظ می فرماید:
بیــا که نوبــت بغــداد و وقت تبریزســتعراق و فارس گرفتی به شــعر خوش حافظ

آیا این سخن از نوع مفاخرات مرسوم در میان شاعران است یا واقعًا مردم روزگار او عارف 
و عامی که غزل هایش را چون کاغذ زر دست به دست می کردند و می خواندند و می فهمیدند و 

لذت می بردند هیچ ابهام و اشکالی هم در شعر حافظ نمی دیدند؟
  نگاهی گذرا به تاریخ اجتماعی فرهنگی ما نشان می دهد که اکثریت مردم اهل قلم و دفتر 
و دیوان نبوده اند. زیرا شعر و ادب هم _ چون هنرهای دگر _ ملك طلق دربارها و باالنشینان 
جامعه بوده است. تنها اقبال عمومی به دیوان غزلیات حافظ است که ظاهراً ساعتی پس از مرگش 
آغاز می شود. دراین باره ماجرایی هم نقل می کنند که بازگویی آن _ هرچند به افسانه می ماند _ 

خالی از لطف نیست.
»فقهای عصر حافظ به مناسبت عقاید و افکار وی که ضمن اشعارش بی پروا بیان شده و 
پردۀ ریاکاران را بر باد داده از گزاردن نماز بر جنازۀ او خودداری کردند، چنان که به قول نظامی 

ر، مردم را از نماز گزاردن و تشییع جنازۀ فردوسی، بازداشته بود. عروضی آن مذکَّ
عاقبت بر آن رأی دادند که اشعار خواجه را که بر اوراق مشتّت نبشته شده بود در کوزه ای 
ریخته، کودکی را وادارند به عنوان تفأل ورقی را بردارد. مفهوم آن هرچه باشد بدان عمل کنند 

و چنین کردند. بیت ذیل آمد:
از جنــازۀ حافظ مــدار  دریــغ  که گرچه غرق گناه است میرود به بهشتقــدم 

از مشاهدۀ این اشارۀ غیبی، علما متقاعد شده بر او نماز گزاردند« ]حافظ شیرین سخن: 634/2-635[
به دو  نه مشکل گشا _  آفرین و _  بوده ایم که نوعی شرح مشکل  اخیر شاهد  در سال های 
صورت »فال گنجشکی« و فال ادبی، رونق و رواج روزافزون یافته است. نوع اول آن را در کنار 
در ورودی آرامگاه حافظ بارها دیده اید و چه زیان! که شعر خواجه به این ترتیب روزی رسان 
نانی در سفره فروشنده فال بگذارد و خریدار فال  تأمین کند و  باشد. آب و دانه آن پرنده را 
را با خواندن شعر حافظ خوشحال کند. هم والیتی های بنده در )ماهشهر( ضرب المثلی دارند 
که می گوید: فالن، فال حافظه، بد نی نمایه )فالن کس آدم خوش نیتی است، از کسی بدگویی 
قفسه  زینت بخش  که  رنگارنگ  لوکس  چاپ های  با  ادیبانه  شرح های   فال دوم  نوع  نمی کند(. 
کتابفروشی های روبروی دانشگاه تهران و شهرهای دیگر است. طرفه آن که بنده دیدم یکی از 
استادان محترم ادبیات بر فالنامه ای مقدمه نوشته است. فالنامه ای هم دیدم که در چاپ چهاردهم 
با تیراژ فعال 3۰۰۰ شمارگان چاپ کرده اند )چهار سال پیش(. این نکته را هم بگویم که منبع این 
فالنامه پر رونق یعنی حافظ خود می فرماید: »در کار خیر، حاجت هیچ استخاره نیست« و اِن شاَءاهلَل 
نیت تمام دوستداران تفأل، در فال گرفتن برای امور خیر است، چون هیچ کس برای کار شر تفأل 
نمی زند! شارحان و مفسران و ناشران » فال شرح« هم که تاکنون در نوشتن شرح بر بیت های 

فال نما با مشکلی مواجه نشده اند، پس باید گفت:
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»گوارا بادت این عشرت که داری روزگار خوش«

برمی گردم به اصل موضوع مورد بحث. به نظر بنده که چندین سال از عمر ناچیز خود را 
صرف جست و جو، جمع  آوری و تدوین »ابیات بحث انگیز حافظ« کرده است و در این مدت، 
مقاالت بسیار دقیق و ارزنده از حافظ پژوهان خوانده ام، با آن که باز درباره برخی نکات دیوان 
حافظ جای بحث و گفت و گو باقی است ولی در واقع امر شرح نوشتن برای شارحان معاصر 
چندان دشوار به نظر نمی رسد. مشکل در صراحت بیان شارح یا نویسنده مقاله در مواضعی است 
که خواجه رندان، آشکارا یا به رمز و اشاره در برخورد با ناروایی ها و نابجایی های گفتار و کردار 
طبقات ممتازنما، زورمند و قشریون ظاهربین عصر خود، بی پروا به مقابله پرداخته است. البته 
این نوع افشاگری ها در حق اهل ریا و قدرتمندان زمان، پیش از روزگار خواجه هم سابقه دارد. 
گفته ها و نوشته های آزادمردانی چون حسین منصور حالج، عین القضات همدانی و شیخ اشراق 
هنوز در گوش اهل دل طنین اندازست و روان های روشن و جان های پاک و بی تاب را به تپش 

و جنبش می آورد.
با این همه منبع و مآخذ گوناگون و بعضًا متقن و معتبر، از فرهنگ لغات و اصطالحات دیوان 
حافظ گرفته تا مقاالت مفرد حتی در شرح و تفسیر واژه ای در بیت که در اختیار پژوهندگان 
است، دیگر ظاهراً برای توضیح و تفسیر کلماتی چون جام جم، آصف عهد، طرف کاله زو، شاه 
ترکان، دیو سلیمان نشود/ دیو مسلمان نشود و شمع چگل، مشکلی در کار نیست. دشواری کار 

شارحان در شرح و تفسیر ابیاتی است که ذیال از بابت مثال چند بیت از خواجه نقل می شود:
آفرین بــر نظر پــاک خطاپوشــش بادپیر مــا گفت خطــا بر قلم صنــع نرفت
مــا خمخمانــه  از  و  شــیخ  ای  شــرابی خــور کــه در کوثــر نباشــدبیــا 
اگــر موافــق تدبیر مــن شــود تقدیربرآن ســرم که ننوشــم مــی و گنه نکنم

بنده تا به حال بیش از پنجاه مقاله مفصل در شرح بیت اول خوانده ام که هر کسی برحسب 
فهم گمانی دارد! و حکایت همچنان باقی. خواننده مشتاق پس از خواندن نظرهای متفاوت و گاه 

متضاد با خود می گوید: ما دل به عشوۀ که دهیم اختیار چیست؟
کلمات،  با  که  است  مواضعی  در  حافظ  بحث انگیز  ابیات  مشکالت  شرح  من،  باور  به    
اصطالحات و ترکیبات امور »َمنهی« و » معروف« سر و کار داریم، خواجه در کاربرد سمبلیك 
این گونه کلمات که برای بیان مقصود خود از دو نوع شناخت و شیوۀ زندگی ، خداپرستی، اخالق، 
تربیت و فرهنگ اجتماعی استفاده کرده است، مسلمًا قصدش تعظیم الاُبالیگری، می خوارگی و 

العیاذباهلل، تحقیر صوم و صلوه ، مسجد و سجاده و تسبیح نیست.
نوع اول، معرف روشی است که عده ای با تمسك به معروفات و تظاهر به مقدسات، کسب 
مال و جاه  و احترام دنیوی را وجهة هّمت قرار داده اند و چشم طمعی هم به ثواب اخروی 

دوخته اند. زهی تصور باطل، زهی خیال محال!
گروه دوم، خالف مذهب آنان جمال اینان بین! اخالص در عمل، عشق به زیبایی ها _ در هر 
چه و هرکه هست _ درک و دریافت موقعیت حیات موجود و بهره مندی از نعمات الهی در روی 

همین زمین و در همین زمان را اختیار کرده اند.
در سبك غزل و شیوۀ بیان حافظ، نشانه ها و نمادهای بسیار از طریقة دوم فراوان دیده می شود 
که همه به صورت لفظ و ظاهر در ِعداد منعیّات و منهیّات اند و در نتیجه برخالف آداب و رسوم 
پیام حافظ در  اما لحن کالم و مضمون  اعتقادات و اخالق و فرهنگ عمومی جامعه است.  و 
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کاربرد آنها جنبه تحبیبی به خود گرفته اند و مدعیان مغرض هم می گویند: نحن نحکم بالّظاهر! 
اینك نمونه ها:

آب خرابات، آتش میخانه، بتکده، بت پرستی، بت ساقی، پیاله، جام، پیر خرابات، پیر باده فروش، پیر 
میخانه، پیر مغان، ترسابچه، خانه خّمار، خم، خمخانه، خون صراحی، دختر رز، ُدردی کش، دردنوش، 

دیر مغان، شاهد )پسر نوجوان زیباروی(؛ شراب و مصافات آن، مطرب، مغبچه و ...
در برابر این گونه کلمات و ترکیبات، واژگان و ترکیباتی در غزل های حافظ دیده می شود که 
در اصل معنی، محترم و مقدس و از »معروفات«اند. اما در کاربرد سمبلیك حافظ با لحن مخالفت 
و انتقاد و عناد از آن ها یاد می کند. این کلمات نماد و نشانه هایی است در تعریض به زاهدان 

ظاهرپرست و صوفیان نادرویش روزگار خواجه. اینجا به ذکر چند مثال بسنده می کنیم:
صوفی، صومعه، خانقاه، مسجد، نماز، تسبیح، سجاده شیخ، واعظ، زاهد، منبر، مفتی، قاضی، 

فقیه، امام شهر، مدرسه، محراب، بهشت و ...
اشارات باال مرا به یاد این شعر معروف عوامانه انداخت:

هر عیب که هســت از مســلمانی ماستاســالم بــه نفــس خــود نــدارد عیبی

عابد-عاشق، مقابله  و  معارضه  صف آرایی،  شاهد  که  رندان  خواجة  دیوان  ابیات  برخی   در 
مست-هشیار، کعبه-بتخانه، مسجد-میکده ایم؛ بحث بر سر مشکالت لفظی و حتی معنایی آن ها 
نیست. مثاًل کاری نداریم که فالن نوشیدنی حرام است یا حالل؛ بلکه سر و کار شارحان می باید 
بازشناساندن شیوه بیان بی پروایی در افشاگری، نقد تند و تلخ حافظ از طبقات ممتاز و قدرتمندان 

معاصر خویش باشد. مثاًل وقتی می گوید:
بهتــر ز طاعتی کــه بــه روی و ریا کنندمی خور که صــد گناه ز اغیار در حجاب

حافظ به صرف آوردن کلمات »می« و »گناه« نخواسته است می خوردن و ارتکاب گناه، دور 
از چشم خلق را توجیه کند و حکم به درستی این کارها بدهد، بلکه منظور او رّد و طعن وطرد 
طاعت و عبادات زاهدان و عابدان ریاکار و متظاهری است که در منظر و معبر خلق به تکبر و 

غرور زاهدانه جلوه می کنند تا نشان بدهند کاین منم طاووس علیین شده! یا آنجا که می گوید:
دام تزویــر مکــن چــون دگران قــرآن راحافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی

تبلیغ و تشویق  نادیده بگیرد و به  حاشا که حافِظ قرآن خواسته باشد قداست کالم اهلل را 
فسق و فجور و عیاشی و خوش باشی خالف شریعت بپردازد. ندانم کجا خوانده ام در کتاب که 

دیگری هم گفته است:
ســاکن بتخانــه بــاش و مــردم آزاری مکــنمی بخور، منبر بســوزان آتــش اندر خرقه زن

توجه شود که در بیت خواجه، کلمُة »دگران« با ابهام ایهام گونة خود بی آن که نام گروه یا 
طبقه ای خاص را شامل بشود، می تواند همه گیر باشد. اجازه بفرمایید برای حل صوری و ظاهری 

مشکل »دگران« دست به دامن ادبیات عامه بشویم.

مرغان  از  خیلی  بود.  گندم  کردن  پاک  مشغول  خانه  حیاط  در  روستایی  زنی  که  آورده اند 
خانگی، مرتبًا به ظرف های محتوی گندم حمله می کردند و زن برای راندنشان »کیش« می گفت. 
مرغان چند قدمی پس می رفتند و باز برمی گشتند و زن برای چندمین باردست تکان می داد و 
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نام تو »کیش«  از یکایك مرغان می پرسید:  »کیش« می گفت! مرغی زیرک در میانة مرغان بود. 
است؟ همه می گفتند: نه. گفت: پس این بانوی خانه که »کیش« می گوید با ما نیست. حمله کنید 

و مترسید.
حاال حکایت »دگران« گفتن حافظ است. قرن هاست که خاص و عام این بیت مورد بحث 
حافظ را می خوانند و در آینده خواهند خواند و المنةهلل که هیچ یك از این خوانندگان اهل تزویر 
نیستند و جرأت و جسارت آن را ندارند که از این کتاب شریف برای دگران دام تزویر بسازند. 
بنابراین گفته اند و خواهند گفت: خواجه می فرماید چون »دگران« ما که الحمدهلل »دگران« نیستیم 
و خطاب خواجه متوجه ما نیست! زیرکان پاکدل و رندان بی ریای قوم هم به آن »دگران« فرضی 

می فرمایند:
آشــیانه!بــرو ایــن دام بــر مرغــی دگــر نــه بلندســت  را  عنقــا  کــه 

شارحان هم که خوب می دانند که این »دگران« دام گستر کیانند، تجاهل العارف می فرمایند. 
حال آنکه در غزلی دیگر دیده اند این نشانی را که:

که نهاده است به هر مجلس وعظی دامیمــرغ زیرک بــه در خانقه اکنــون نپرد

یکی از رنود قوم اما قضیه انتساب »تزویر« را از انسان سلب و به پرندگان نسبت داده است 
و بدین تزویر جدید و تمهید »عالمانه« به طریقی حل و فصل فرموده که هم عالمانه باشد و هم 
بابت است که در رسم الخط قدیم عصر حافظ، حرف کاف عربی  ازین  عامیانه! جنبة علمایی 
و گاف فارسی هر دو با یك سرکش نوشته می شده است و صحیح این کلمه »دکران« است تا 
بنده  که  روایاتی  _ »دکران«_ طبق  و  برنخورد  »دگران«  از  به هیچ گروه  تعریض حافظ  نقد و 
و  نام مرغی است خوش آواز  معمرین شنیده ام،  از  فارس  اقلید  و  کارزین  و  قیر  فیروزآباد،  در 
گوشتخوار. این مرغ برای صید طعمه خود را به دو پا از شاخ درخت آویزان می کند و می خواند. 
پرندگانی چون گنجشك به سراغ او می آیند و دور و بر او پرواز می کنند و البد به نغمه داوودی 
او پر و بالی می افشانند و در عالم پرندگی سماع می فرمایند. »دکران« هم فرصت را غنیمت شمرده 

یکی از پرندگان را که در حالت جذبه و خلسه فرو رفته است صید می کند و می خورد!
  از طرف دیگر، پیام اصلی و منظور واقعی حافظ در برخی از ابیات دیوان او، فدای بحث های 
دراز دامن لفظی و کشاکش بر سر اختالف نسخ شده است. با حفظ احترام به نظر نویسندگانی 
که بر بیت زیرین شرح نوشته اند، بیت مورد نظر را مثال می  آورم، آنجا که خواجه از زبان زاهد 

سبحه گردان می گوید:
دستم اندر دامن / ساعد ســاقی سیمین ساق بودرشــتۀ تســبیح اگــر بگسســت معــذورم بدار

تنی چند از ناقدان و شارحان دیوان حافظ، با تکیه بر این استدالل که حافظ صنعت نغمة 
حروف یا واج آرایی را دوست می دارد، می گویند بعید به نظر می رسد کلمه »دامن« را که از نظر 
آوایی، سنخیتی با سایر کلمات بیت ندارد، حافظ آن را به جمع کلمات خوش صدای )س(دار 
راه داده باشد، ناقد سخن سنج ظریف دیگر در ترجیح »ساعد« بر »دامن« می نویسد: »این ضبط، 
گذشته از تناسب ساعد و ساق در تکمیل حرف )س( یادآور بلندآهنگ ترین صدای ورد تسبیح 

یعنی _ سبحان اهلل گفتن _ می باشد«. ]ابیات بحث انگیز حافظ: 436[ 
یکی دیگر از حافظ پژوهان فاضل در حاشیة دیوان مصحح خود می نویسد: »به دلیل بافت 
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موزیکی بیت ساعد خوشتر می نشیند تا دامن. نیز دست در ساعد ساقی داشتن برای گسستن 
نزدیکترین معنی آن  تا دست در دامن که  نیکوتر است  بهانه ای  تر و  پذیرفتنی   تسبیح، عذری 
درخواست و تقاضاست)!( مگر این که...« ادب شرعی و اخالق اجتماعی او را از تکمیل جمله، 

بازداشته است. ]محمد راستگو، دیوان حافظ: 221[
نقطه چین  باال  در سطور  که  را  آنچه  برگزیده  را  »دامن«  که ضبط  نامه  حافظ  اما صاحب 
کرده اند، او با بیانی عفیف و در عین حال زیرکانه، روشن تر باز گفته است: »ببخشید که تسبیحم 
پاره شد. تقصیر من نبود، کشمکش شیرینی)!( در پیش بود که سررشته کار از دست من در رفته 

بود. ]حافظ نامه: 753/2[
آنچه نقل شد همه به جای خود درست و دقیق و عالمانه است و احترام تسبیح و تسبیح گردان 
هم در جای خود محفوظ. اما در میان اختالف »دامن« و »ساعد« پیام اصلی حافظ تاحدودی 
ناگفته مانده است. خالصه کالم و پیام حافظ تحویل از مکتب زهد )با نماد تسبیح( به مکتب 
سکر و سرمستی و عشق است )با نماد ساقی(، خواه دست گوینده در دامن ساقی باشد یا در 

ساعد سیمین او یا...
مشکل آفرین ترین و در عین حال جذاب ترین و تأثیرگذارترین سخنان این »شاه شوریده سران« 
در ابیاتی است که از واژگان و اصطالحات عالم »ُسکر« یعنی گروه »منهیات« استفاده می کند. این 
قلندر که خشت زیر سر دارد و بر تارک هفت اختر پای می نهد در برابر تظاهر زاهدان مختال، 
قدرتمندان فخور و صوفیان ناصافی زمان خود با بکارگیری این گونه کلمات و اصطالحات به 

البته در پوشش رمز و نماد_ تجاهر می کند و مثاًل می گوید: فسق و فجور_
هــم گریــۀ شــبانه و راز و نیــاز مــنزاهــد چو از نمــاز تــو کاری نمی رود

از حسن اتفاق نشانه های تسلیم و توکل و رضایی که در غزل های خواجه در لباس رندی و 
 قالشی و مالمتی گری و خوشباشی آمده از خرقه آلوده صوفی _ که صد بت باشدش در آستینی _
و طلیسان زاهد ظاهر پرست، موجه تر و زیباتر جلوه گر است و احترام برانگیز. جا دارد حافظ 
پژوهان ارجمند که می خواهند دربارۀ این گونه ابیات، شرح و نقد و تفسیر بنویسند، از کلمات 
و اصطالحات به ظاهر منکر در باطن معروف، نهراسند و حق مطلب را کماهو حّقه ادا کنند و 

ننویسند: قلم اینجا رسید و سر بشکست! و اینك چند نمونه:
تــا در میانــه، خواســتۀ کــردگار چیســتزاهد، شــراب کوثر و حافظ پیاله خواســت
وعــدۀ فــردای زاهــد را چــرا بــاور کنممن که امروزم بهشــت نقد حاصل می شــود
آن بــه کــه کار خود بــه عنایت رهــا کنندچون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است

یکی دیگر از بیت های بحث انگیز که می تواند در صورت ظاهر مشکل ساز باشد و بهانه به 
دست بهانه جویان بیکار و ظاهرپرست ریاکار بدهد این بیت است:

بــه مــی ز دل ببرم هول روز رســتاخیزپیالــه بر کفنــم بند تا ســحرگه حشــر

خواجه که حافظ قرآن شریف و آگاه به معارف اسالمی است، مضمون هول روز رستاخیز 
را از آیات و احادیثی اخذ فرموده که دربارۀ یوم النشور و غوغای وحشت انگیز مردم در صحرای 
محشر است تا بدین ترتیب به مدعیان بفهماند که از مسائل معاد و حساب و کتاب روز جزا و 
دیوان و دستگاه عدل الهی، بی خبر نیست. این بیت طناز نیشدار پر هشدار، خطاب به بندگانی 
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است که خداوند را به دیده جباری و قهاری و عزیز ذوانتقام می نگرند و طاعت و عبادت شان 
از سر اخالص نیست که برای نجات از خشم خداوند، فرار و رهایی از آتش دوزخ و رسیدن 
دوران  سراشیب  در  چون  گرانجان،  معامله گران  این  از  برخی  است.  بهشتی  قصور  و  حور  به 
َشیب می رسند، و هر آن، احساس می کنند که ممکن است به دره مرگ فرو افتند _ و ناگهان 
بانگی برآید خواجه مرد _ تا آنجا حسابگرند و پیش بینی کرده اند که حتی کفن خود را نیز مهیّا 
ساخته اند، از همان نوع کفن هایی که معموالً در سفرهای زیارتی خریده می شود و بعضًا آیاتی از 
کالم اهلل مجید نیز بر آن نوشته شده است. غافل از این که آیات مقدس قرآن شریف، عزیزتر و 
ارجمندتر از آنست که جسد میّت را در آن بپیچند و بر آن خاک گور بریزند. طنز پوشیده حافظ 
در همین نکته است که به چنین ظاهرپرستان می گوید: من برعکس شما وصیت می کنم »پیاله« 
در کفنم بگذارند تا آن گونه که در دوران زندگی ام متوجه شدید خطا و گناه مقدر خود را حاشا 
نکردم، آنجا نیز در روز یوم تُبلی السرائر، پیاله می را بر سر دست بلند می کنم و در برابر دیوان 
عدل الهی که جای هیچ انکار و پرده پوشی نیست، به دلگرمی »لطف خدا بیشتر از جرم ماست« 
به گناهان خود اقرار کنم، پیاله را نشان بدهم و بگویم: »هذالناالعالمه«! نیك می دانم که ابر رحمت 

خطاشوی دوست، جریده سیاه اعمال مرا پاک خواهد فرمود.
  در یك تعبیر دیریاب دور از ذهن، نکته سربسته ظریف دیگر در حمل پیاله به صحرای 
محشر احساس می شود. خواجه گویا می خواهد به آن مدعیان و زاهدان بهشت جوی حالی کند که 
من در دوران زندگی از نعمت های گوناگون که خداوند برای بندگان خود آفریده بهره مند شدم؛ 
جهان خوردم و کام ها راندم و عاقبت آدمی مرگ است. اکنون که می میرم و دستم از شادخواری 
و شاد زیستن کوتاه می شود، چون می دانم »که مستحق کرامت گناهکارانند« پیاله با خود می برم 
تا ساقیان بهشتی در پیاله ام آنجا هم شرابا طهورایی بریزند »که با وی هیچ درد سر نباشد« و جای 

دیگر از این هم آشکار تر می فرماید:
و امــروز نیز ســاقی مهــروی و جام میفردا شــراب کوثر و حور از برای ماست

در دیوان لسان الغیب ابیاتی هست تأمل برانگیز و مخاطره آمیز که در نگاه اول هیچ مشکلی 
که نیاز به شرح داشته باشد در آن ها نیست. برخی از حافظ  پژوهان و شارحان دانشمند دیوان هم 
از بررسی، بازبینی و غور در عمق معانی تن زده اند و »التقل« فرموده اند و فقط ابیات را به نثر 
درآورده اند و از منظور مقصود حافظ صرف نظر کرده اند و آب از آب هم تکان نخورده است. در 
این قبیل مضامین به اصطالح جدیدالوالده امروزی_ خواجه، توپ را در میدان حریف انداخته 

است. این چند بیت را شاهد آورده ام:
اگــر موافــق تدبیر مــن شــود تقدیربر آن ســرم که ننوشــم می و گنه نکنم
کایــن بود سرنوشــت ز دیوان قســمتمعیبم مکن به رنــدی و بدنامی ای حکیم
کارفرمــای قدر می کند این، من چه کنمبرو ای زاهد و بر دردکشــان خرده مگیر
بــه خرابــات می کند هرچند این چنین شدم و آن چنان شدمقســمت، حوالتم 

این ها که نوشتیم و ننوشتیم مشتی از خروار بود و اندکی از بسیار. در شرح نوشتن بر دیوان 
لسان الغیب باید گفت:

ورنه در مجلس رندان، خبری نیســت که نیستمصلحت نیســت که از پــرده بــرون افتد راز
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اما بعد...
این دیوان شریف خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی را که در دست مطالعه دارید، به 
خواستاری مدیر صاحب ذوق و خبره در کار نشر )انتشارات مازیار( با شکل و شمایلی چشم نواز 
و ابتکاری و به شرحی ساده و همه پسند تهیه دیده ایم. در این شرح که ابیات غزل ها با نثر روان 
معنی می شود، از هنرهای گونه گون و آرایه های زیبای سخن آرای شاعرانه که حافظ بر همگان 
از این بابت سروری دارد، ذکری به میان نیامده که خواجه خود فرموده »به آب و رنگ و خال 
و خط چه حاجت روی زیبا را« والحق، کمال معنی و جمال صورت در غزلیات لسان الغیب، آن 

چنان جلوه می نماید که بی آرایه های شعری هم، خیال پرور و دل انگیز است.
نمادین  اشاره های  و  درباره اصطالحات عرفانی  بخواهند  برخی خوانندگان  احتماالً  چون 
که  داده ایم  ترتیب  کلمات  این گونه  از  فرهنگواره ای  دیوان  این  آخر  در  بدانند،  بیشتر  خواجه 

امیدواریم مفید فایده باشد.
و آخرالکالم، عنوان کتاب را ازین بیت خواجه برگزیده ام که می فرماید:

تا بدانی کــه به چندین هنر آراســته امعاشــق و رند و نظربازم و می گویم فاش

ابراهیم قیصری
مهرماه 1394، تهران
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ای ساقی! برخیز و جام باده را در بزم عاشقان به گردش درآور تا  }
بنوشند و مست شوند و به مدد سرخوشی و بی خبری، مشکالت 
عشق را که در آغاز آسان به نظر می رسید فراموش کنند و چندی 

از غم عشق رهایی یابند.{

در آرزوی این که باد صبا کی بر سر زلف خوشبوی معشوق  }
به مشام عاشقان آرزومند خواهد  خواهد وزید و عطر آن را 
رسانید، دِل عّشاق در انتظار چنین فرصتی عزیز، خون شد.{

عاشق که راه پر خطر بیابان عشق را پیموده واکنون به سر منزل  }
معشوق رسیده، آسوده خاطر نیست. زیرا هر لحظه ممکن است 
صدا در دهند که کجاوه ها را بر پشت شتران ببندید و سوار 

شوید، کاروان در حال حرکت است.{

اگر پیر مغان تو را فرمان داد که سّجاده ات را با شراب بشوی،  }
بی چون و چرا اطاعت کن. زیرا این سخِن به ظاهر خالف 
شرع و عرف پیر حکمتی دارد که مرید از آن بی خبرست. پیر 
مغان روزگاری خود سالك راه حق بوده و راه و رسم سلوک 

را نیك می داند.{

در این سفر دریایی شب تاریك فرا رسیده، موجها و گردابهای  }
ساحل  بر  که  کسانی  می کند.  تهدید  مرگ  به  را  ما  خطرناک 
در خانه های خود آسوده خاطر نشسته اند، هیچ از آنچه بر ما 

می گذرد خبر ندارند.{

حافظا! اگر طالب حضور در پیشگاه معشوقی یك لحظه از یاد  }
او غافل مباش و چون به دیدار آنکه خواهان اویی رسیدی عالم 

و آدم را رها کن و فقط با او باش.{

چون در عشق ورزی پخته و کارکشته نبودم به جای آنکه »ترک  }
کام خود بگیرم تا برآید کام دوست« خودخواهی و ناپختگی 
نقل  خودپسندی-  با  تواَم  عشق   - من  نهانی  راز  شد  باعث 

محافل و مجالس شود و رسوای خاص و عام شوم.{

به بوِی نافه ای کاخر صبا زان طّره بگشاید
ز تاِب جعِد مشکینش چه خون افتاد در دلها

مرا در منزل جانان، چه امِن عیش! چون هر دم
َجَرس فریاد می دارد کــه بربندید محملها

به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید
که سالک بی خبر نبود، ز راه و رسم منزلها 

شِب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل
کجــا دانند حاِل ما، ســبکباران ســاحلها 

همه کارم ز خودکامی، به بدنامی کشید آخر
نهان کی مانَد آن رازی، کزو سازند محفل ها

حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ
َمتــی '  ما َتلَق َمن َتهــوی '  َدعِ الدنیا و اَهِملها
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شیوۀ زندگی من، بر سر مستی و خوشباشی است. بنابراین اهل  }
به  نیستم.  متعارف  آداب و رسوم  مصلحت اندیشی و رعایت 
این ترتیب، حدس بزنید و ببینید این دو طرز سلوک چقدر از 

یکدیگر فاصله دارند!{

از صومعه نشینی، زهد ریایی و خرقة مکر و فریب پوشیدن دلم  }
گرفت. راه دیر مغان را به من نشان دهید تا در آنجا شراب پاک 

بنوشم و غبار زرق به فیض قدح فرو شویَم.{

منش آزادگی و بی پروایی رندی، هیچگونه تناسب و سنخیتی با  }
عوالم مصلحت اندیشی و پارسایی ندارد. همان طور که در نزد 
مقایسه  در  سخن فروش  واعظاِن  سخن  به  گوش دادن  رندان، 
با نوای دلنشین رباب در مجلس سماع اهل دل قابل مقایسه 

نیست.{

و درک  } احساس  از  بی ذوق و جمال ستیِز دشمن،  و  تیره  دل 
زیبایی چهرۀ درخشان معشوق چه می فهمد! حالت قیاس میان 
دِل دشمن و جمال دوست، چون چراغ خاموش است در برابر 

نور عالم افروز آفتاب.{

آستانة در خانة  } ما خاِک  جایی که سرمة روشنی بخش چشم 
سعادت  این  از  که  رویم  کجا  به  بفرمایید  حاال  شماست، 

برخوردار باشیم؟{

ای دل! آن قدر محو تماشای جمال یار مباش و پیش پای خود  }
را نگاه کن، ممکن است چاه در راه باشد. با این شتاب به کجا 

می روی؟{

چه ایّام خوشی بود روزگاری که در کنار هم بودیم! گاه به ناز  }
و عشوه با من سخن می گفتی و گاه سرزنش می کردی؛ آه ازین 

لطف به انواع عتاب آلوده!{

ای دوست! رفتی و با هجرانت، آرامش و قرار مرا برهم زدی.  }
خواب  و  آرام  و  صبر  ازین  پس  باش  نداشته  انتظار  بنابراین 

داشته باشم.{

دلــم ز صومعه بگرفت و خرقة ســالوس
کجاســت دیر مغان و شراِب ناب کجاست 

چه نسبت است به رندی صالح و تقوی '  را
ســماِع وعظ کجــا، نغمة َربــاب کجا؟! 

ز روی دوســت، دِل دشــمنان چه دریابد
چــراِغ مــرده کجا، شــمِع آفتــاب کجا  

چو ُکحِل بینِش ما خاِک آســتان شماســت
کجا رویــم بفرمــا از این جنــاب، کجا؟ 

مبین به ســیب زنخدان که چاه در راه است
کجا همی روی ای دل بدین شــتاب کجا؟ 

بشد، که یاد خوشــش باد، روزگار وصال
خود آن کرشمه کجا رفت و، آن عتاب کجا 

قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست
قرار چیســت، صبوری کدام، خواب کجا! 
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اگر آن زیبای شیرازی بر سر مهر آید و عشق مرا بپذیرد، به  }
شکرانة این پذیرش، من در برابر کوچکترین جزء از زیبایی ـ 
یعنی خال سیاهش ـ شهرهای پرآوازۀ بخارا و سمرقند را به او 

هدیه می کنم.{

ای ساقی! اگر از آن بادۀ دوشین چیزی در ساغر باقی مانده، بده.  }
به  امروز ما در کنار رکناباد و تفرجگاه مصاّلی شیراز گویی 
بهشت نقد دست یافته ایم. باید این فرصت را غنیمت بشمریم 
زیرا ممکن است در بهشت موعود ـ که منکر آن نیستیم ـ به 

چنین حال و هوایی که اکنون هست برسیم یا نرسیم!{

با  } که  بی پروا  و  شوخ  کولیان  این  طنّازی  دسِت  از  وای 
هنرنمایی های خود در رقص و آواز، شهری را به شور و هیجان 
آورده اند! اینان در دلربایی و عشوه گری، چنان دل مشتاقان را 
ربوده اند که گویی غالمان ترِک لشکری، خوان یغما را غارت 

کرده باشند.{

حسن خداداد معشوق، چنان در اوج زیبایی جلوه گرست که  }
نیازی به تحسین و عشق ورزی ناچیز عاشقان ندارد. این چهرۀ 
زیبا که جمال ازلی دارد چه نیاز به آرایش؟آری، فکر مّشاطه چه 

با حسن خداداد کند!{

من از زیبایی یوسف)ع( که هر روز از روز دیگر زیباتر جلوه  }
می نمود یقین داشتم که زلیخاـ  همسر عزیز مصرـ  در برابر این 
جمال دلبر، تاب نخواهد آورد و سرانجام پا از حریم عصمت 
و عفاف بیرون می نهد و در یوسف خواهد آویخت و ماجراها 

پیش می آید.{

ای معشوق! تو مرا دشنام می دهی و نفرین و ناسزا می گویی.  }
ولی من در برابر، دعاگوی تواَم. راستی را چقدر پاسخ تند و تلخ 

از آن لب و دهان شکرین برای من شیرین است!{

عزیز من! نصیحت بزرگان و پیران پر تجربه را به گوش جان  }
بشنو که این سخنان راهنمای سعادت و خوشبختی توست. از 
همین روست که جوانان خواهان خوشبختی، پند پیران خردمند 

را از دل وجان دوست دارند ومی پذیرند.{

اگر سر سخن گفتن با من داری، فقط از بادۀ می و مطرب حرف  }
بزن و از بحث در موضوع   راز هستی و چون وچراهای فلسفی 
اسرار  به  گذشته  در  نه  هیچ کس  زیرا  مگو.  وحکمی چیزی 

هستی پی برده و نه در آینده راه به جایی خواهد برد.{

ای حافظ! در نظم غزل ـ همچون گوهرتراشان که مروارید را  }

بده ساقی مِی باقی که در جّنت نخواهی یافت
کنــارِ آب رکناباد و گلگشــتِ مُصلّی را 

فغان، کاین لولیاِن شوِخ شیرین کاِر شهرآشوب
چنان بردند صبر از دل، که ترکان خوان یغما را

ز عشــِق ناتمام ما، جماِل یار مستغنی  است
به آب و رنگ و خال و خط، چه حاجت روِی زیبا را

من از آن حسِن روزافزون که یوسف داشت دانستم 
که عشق از پردة عصمت، برون آرد زلیخا را

اگر دشــنام فرمایّی و گر نفرین، دعا گویم
جــواب تلخ می زیبد ، لِب لعِل شــکرخا را

نصیحت گوش کن جانا، که از جان دوست تر دارند
جوانــان ســعادتمند، پنــِد پیــِر دانــا را

حدیث از مطرب و می گو و، راِز دهر کمتر جو
که کس نگشود و نگشاید، به حکمت، این معّما را

غزل گفتّی و ُدر سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ
که بر نظم تو افشــانَد فلــک، عِقدِ ثریّا را  
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تا از آن گردن بندی زیبا  سوراخ می کنند و به رشتة می کشند 
دلکش  غزلی  و  برگزیدی  خوش ترکیب  کلمات  ـ  بسازند 
آفریدی، بیا و با آواز خوش برای اهل مجلس بخوان تا نه تنها 
خاکیان، زر و گوهر بر تو نثار کنند، بلکه افالکیان هم گردنبند 

ثریّا را به عنوان ِصله به تو تقدیم بدارند.{
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ای باد صبا که از سر کوی معشوق می گذری! گلة مرا با نرمی و  }
آهوَرِوش زیبای من برسان. بگو عشق تو مرا  مهربانی به یارِ 

آوارۀ کوه و دشت کرده است، یعنی دیوانه شدم.{

نمی دانم چرا شکرفروش )معشوق( که خدا عمرش را زیاد کند،  }
از طوطی شکرخا )عاشق( سراغ نمی گیرد و به او توّجه ندارد!{

ای گل )کنایه از معشوق( زیبایی چنان تو را مغرور و به خود  }
مشغول کرده که از بلبل ) کنایه از عاشق( احوال نمی پرسی و 

سراغ نمی گیری.{

و  } خوشخویی  با  را  عشق ورزی  در  صاحب نظر  عاشقان  دل 
مهربانی می توان به دست آورد نه با دام زلف و دانة خال. ایشان 
همچون مرغ زیرک اند که دام و دانه را ـ دورادور ـ می شناسند 
و در آن گرفتار نمی شوند. یعنی کمال باطن معشوق را درنظر 

دارند نه جمال ظاهر را.{

نمی دانم زیبارویان خوش قد و قامت سیاه چشم ماه رخ، چرا  }
بویی از دوستی و مهرورزی نبرده اند؟!{

ای محبوب من! زمانی که با حبیب خودـ  که رقیب من استـ   }
هم  خود  محروم  مهجور  دوستاران  از  می نشینی،  شراب  به 
یادی بکن. این عاشقان در عشق ورزی یك جانبة خود چیزی 
به  باد  نیست بجز  تواَش  از عشق  یعنی  نصیب شان نمی شود. 

دست!{

اگر عاشق مجاز به جسارت در پیشگاه تو باشد می گوید: در  }
جمال صوری تو عیب و ایرادی نیست. همین قدر می توان گفت 

که نامهربانی!{

جای شگفتی نیست، اگر با این همه شور و حالی که در شعر  }
حافظ هست، چون زهره در آسمان از این ابیات بخواند چنان 
 وجد و حالی در افالکیان پدید می آید، که حضرت مسیح نیز

ـ با آن مرتبة نبّوت و وقارـ  به رقص برخیزد.{

شــکرفروش، کــه عمرش دراز بــاد، چرا
شــکرخارا طوطــِی  نکنــد،  تفّقــدی 
غرور حســن، اجازت مگر نــداد، ای گل
کــه پرسشــی نکنــی عندلیِب شــیدا را

بــه ُخلق و لطف توان کــرد صیِد اهل نظر
بــه دام و دانــه نگیرنــد، مــرِغ دانــا را

ندانم از چه ســبب، رنگ آشــنایی نیست
را ماه ســیما  سیه چشــِم  قــداِن  ســهی 
چو بــا حبیــب نشــینّی و بــاده پیمایی
را بادپیمــا  محّبــاِن  دار،  یــاد  بــه 

جــز این َقَدر، نتوان گفت در جماِل تو عیب
که وضعِ  مهر و وفا نیســت، روِی زیبا را

در آســمان نه عجب، گر بــه گفتة حافظ 
ســروِد زهره، بــه رقص آورد مســیحا را
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ای عاشقان صاحبدل ـ که خود دل در گرو عشق کسی دارید ـ  }
به خدا  را  می رود. شما  دستم  از  دل  در عشق کسی  من هم 
سوگند می دهم به من بگویید چه کنم تا با این شور وبی تابی که 

دارم راز عشقم برمال نشود؟{

برای سفربه دیار یار در کشتی آسیب دیده نشسته ایم. ای باد  }
به  ما  کشتی  تا  بَِوز  کشتیرانی(  مناسب  و  موافق  باد   ( ُشرطه 
حرکت درآید و به مقصد برسد، با این امید که دیدار دوست 

میّسر گردد.{

این ده روزۀ عمر که فکر می کنی روزگار به کام تو می گردد و  }
مهر می ورزد قّصة فریب آمیزی بیش نیست. ولی تو می توانی از 

این فرصت استفاده کنی و در حّق دوستان نیکی نمایی.{

در بزم دیشب که به گل و بادۀ گلرنگ آراسته بود، بلبل - چون  }
آن  می خواند:  را  ترانه  این  نوای خوش  به   - مجلس  مطرِب 
شراب صبحگاهی را بیار، ای مستان! برخیزید که وقت صبوحی 

فرا رسیده است.{

ای جوانمرد کریم! به پاس نعمت تندرستی و ثروت که داری،  }
از درویش تهیدست دستگیری کن و چیزی به او ببخش.{

اگر می خواهی آسایش دنیا و آخرت نصیب تو شود این سخن  }
یاددار: با دوستان داد و دهش را در نظر داشته باش و در برخورد 

با دشمنان مدارا و گذشت را رعایت کن.{

آبرومندی  } و  خواجگی  مّدعیان  به  طنزآمیز  بیانی  با  حافظ 
افراد خوشبخت و  می گوید: من هم دوست داشتم در ِسلك 
شیوۀ   که  شما  نخواست.  چنین  سرنوشت  اَما  باشم،  خوشنام 
رندی و ال ابالیگری مرا نمی پسندید کاری بکنید که سرنوشت 

من تغییر کند!{

آن بادۀ تلخ را که صوفی زاهد از روی ریا و هم از بی ذوقی  }
بی ریا،  رنداِن  ما  مذاق  پلیدیها( می گوید، در  )مادر  اُم الخبائث 

خوشتر و شیرین تر از بوسیدن دوشیزگان است.{

در زمان فقر و بی چیزی غّصه مخور و این نقد وجود و عمرت  }
را با غم و اندوه تباه مکن. به عیش ونوش بنشین که در دنیای 
سر مستی و بی خبری از چنان غنای درون بهره مند می شوی که 

گویی در ثروت و بی نیازی قارون روزگار شده ای.{

از فرمان معشوق سرپیچی مکن و جز به عشق او میندیش، زیرا  }
معشوق سخت غیور است. اگر چنین خطایی از تو بیند با آتش 
غیرت چون شمع، آتش به جانت می زند. معشوق از چنان قدرتی 
برخوردار است که سنگ خارا در کِف او چون موم نرم می  شود.{

کشتی شکســتگانیم، ای باد ُشرطه، برخیز
باشــد که بــاز ببینیم، دیــداِر آشــنا را

ده روزه مهِر گردون، اَفسانه اَست و افسون 
نیکی بــه جای یاران، فرصت شــمار، یارا

در حلقة گل و ُمل، خوش خواند دوش بلبل 
ایّها الُســکاری ' یــا  ُهّبــوا  هاِت الصبــوَح 

ای صاحــِب کرامت، شــکرانة ســالمت 
روزی تفّقــدی کــن، درویــِش بینــوا را
آسایش دو گیتی، تفسیر این دو حرف است: 
با دوســتان مــرّوت، بــا دشــمنان مدارا 

در کــوِی نیکنامــی، ما را گــذر ندادند
گر تــو نمی پســندی، تغییر کــن قضا را 

آن تلــخ َوش که صوفی، اُمّ الخبائثش خواند
اَشــهی '  لنــا وَ اَحلــی '  مِــن قُبلّــهِ الَعذارا

هنگام تنگدستی، در عیش کوش و مستی
کاین کیمیاِی هســتی، قــارون کند گدا را

سرکش مشو که چون شمع، از غیرتت بسوزد
دلبر که در کِف او موم اســت سنِگ خارا
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