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  دهيچك

 حـافظ  وانيـ د مـتن  از همانطوركه و است كامل انسان اي برتر انسان رند، حافظ، تيروا به

 يطيتفر و افراط چيه اهل و است متعادل باطن در و متناقض ظاهر در يتيشخص د،يآبرمي

. رديـ گ قرار سرمشق توانستيم كه بود يهنرمند كامل نمونة حافظ د،يژ آندره يبرا. ستين

 ينـ يزم يهـا مائـده  تا داشت ليم و برسد يوارستگ اوج به خواستيم حافظ مانند زين ديژ

 آوازهـم  حـافظ  بـا  يفرانسو سندةينو نيا. ديآ شماربه يوارستگ رسالة ،حافظ وانيد مانند

ـ ا در. كـشد يم ريتصوبه» منالك« تئيه در را خود »رند« و شوديم ـ  مقالـه  ني ـ  يدرپ  افتني

. ميهـست  ديـ ژ آنـدره  آثـار  در» منالـك  «و حـافظ  اتيغزل در» رند« انيم همسان يهايژگيو

 استفاده با اش،يتيشخص يهايژگيو و رند از كوتاه يليتحل و فيتعر ارائة برعالوه نخست،

 بررسـي  را منالـك  ،يعني د؛يژ رند و ظحاف رند ،يقيتطب اتيادب يدرراستا يليتحل روش از

 نيا انيم مشترك يفكر خطوط افتني زين و ديژ و حافظ از يشواهد ذكر با سپس،. ميكنيم

  .ميپردازيم منالك تيشخص خلق در  حافظ از ديژ آندره يريرپذيتأث زانيم يبررس به دو،

  .منالك ،يرند رند، د،يژ حافظ،: هادواژهيكل

  مقدمه. 1

ـ الغلـسان  بـه  مـشهور  و حافظ به متخلص ،يرازيش محمد نيدالشمس خواجه  حـدود  (بي

ـ  چهـاردهم  قـرن  برابربـا  (رانيا هشتم سدة بزرگ شاعر ،)يقمر يهجر 727-792  از) يالديم

. دارد شـهرت  حـافظ  اتيـ غزل بـه  كه است غزل او يشعرها شتريب. است جهان ينام سخنوران
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 يهايوخوش شراب گل، احساسات، يآزاد ،يعرفان تغزل ا،ير و زهد با مبارزه او شعر موضوع

 يهازبان به او اشعار ،يالديم نوزدهم و هجدهم قرون در. است يرند و عشق ميتعظ ، يزندگ

ـ  محافـل  بـه  او نـام  و شد ترجمه يياروپا  ازجملـه  ديـ ژ آنـدره . افـت ي راه غـرب  جهـان  يادب

ـ نو د،يـ ژ وميگ پل هآندر. است رفتهيپذ ريتأث يفارس اتيادب از كه است يغرب سندگانينو  سندةي

 از پـس  يهاسال جوان نسل بر يشگفت ريتأث شيهانوشته كه )1951-1869 (فرانسه ستميب قرن

 كـه  يگونـاگون  راتيتـأث  انيدرم. است 1947 سال نوبل يادب زةيجا برندة داشت، يجهان جنگ

 ياريبس تيماه يو آثار در زين و يزندگ در گوته نقش است، رفتهيپذ بزرگ سندگانينو از ديژ

-تازه سرچشمة حافظ آثار در گوته، مانند و است شناخته را حافظ ديژ گوته، آثار ازخالل. دارد

  ).81. ص ،1928 ،1اللو (است جسته الهام از يا

 عنوان با خود پژوهش در دشناسان،يژ انجمن يرانيعضوا ،يهنرمند حسن بار نينخست يبرا

 ،يمولو ، اميخ ،يسعد ازجمله يشاعران ريتأث يبررس به» ديژ ندرهآ آثار در يفارس اتيادب ريتأث«

ـ  گمـان . پرداخـت  يفرانسو سندةينو نيا شةياند و آثار بر يمنوچهر و حافظ  ديـ ژ كـه  روديم

 كهياگونهبه است؛ گرفته قرار رانيا گذشتة بزرگ ندگانيسرا شاعرانة نشيب و شهياند نفوذتحت

ـ يزم يهـا ائـده م مشهور كتاب كرد ادعا توانيم ـ اند ياساسـ  و ياصـل  خطـوط  در او ين  و شهي

 ،حـافظ  وانيـ د در. است حافظ خصوصبه زبانيفارس گذشتة شاعران اميپ از يبازتاب احساس،

 هـا اميپ انتقال و انيب در ياعمده نقش كيهر كه شونديم افتي يفراوان دشوار يمعان و كلمات

ـ  هاآن نيترمهم از دارند؛ عهدهبر قيعم يهاشهياند و  در .كـرد  اشـاره » رنـد  «واژة بـه  تـوان يم

ـ ا لغـت  يهـا كتـاب . نشود افتي رند از تردهيچيوپ ترمهم ياهواژ ديشا حافظ وانيد سرتاسر  ني

 يدارا واژة نيهمـ  از حافظ يول اند؛داده شرح منكر و يالابال باك،يب رك،يز صورت به را واژه

ـ  رند را خود حافظ. است دهيآفر شگرف و پربار ياواژه ،يمنف ييمعنا بار  اشـعار  و خوانـد يم

ـ  يرند را خود مذهب و رندانه را خود  دو عنـوان بـه  يرنـد  و رنـد  حـافظ،  زبـان  در. دانـد يم

ـ  كه است  ناآرام و متالطم يروح حافظ رند. اندرفته كاربه يديكل  اصطالح  زيـ چ هـر  از شيب

                                                           

1 .Lalou 
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 از و شمرديم متيغن را دم رسد؛يم يزندگان شيستا به يمست در او است؛ اير و ريتزو دشمن

 .رديگيم بهره يزندگ يهالحظه

- و كوتهياكاريده است كه با ريدي ميد كه در وجود حافظ هنرمنديژ آندره رسديم نظربه

 يهـا مائـده  ياصـل  تيشخـص  ،1»منالك«كوشد تا يها و تعصبات در جدال بوده است، مينظر

 نيبـ روشن مستقل، يتيشخص منالك. نديافريب رندانه ياتيخصوص با ار ضداخالق رمان و ينيزم

ـ يزم يهـا نعمـت  همـة  از ييجـو لـذت  و يمـست  به را دشيمر او. است پرشور يعاشق و  و ين

 يوجـود  من و نبندد دل يزيچ به نيزم يرو بر كه آموزديم او به خواند؛يم فرا ستنيزخوش

م تا ازخـالل دو اثـر   يكوشين نوشتار ميدر ا. ستيچكس نيه به هي كه شبيد؛ منيرا بجو شيخو

 يلـ ي تحليم و از ورا   يت رند و منالـك بپـرداز      ي شخص ي به واكاو  ضداخالق، و   يني زم يهامائده

م و  ين دو را برشـمار    يـ ك ا يدئولوژي و ا  ي، رفتار يات مشترك فكر  ي از خصوص  ي، تعداد يقيتطب

ـ  و آثار آندره ژژه حافظ را برافكاريوقدرت تأثير و نفوذ ادبيات فارسي به    ن راه يـ در ا. مييم نمـا يد ترسـ ي

م كـه   ينـ يم و بب  ييت منالك از رند حافظ بجو     يد را در خلق شخص    ي ژ يريرپذيزان تأث يد تا م  يم كوش يخواه

ن اثر، در مـوارد ذكرشـده، ترجمـة    يم در ايشويادآور مي گرفته از رند دانست؟توان منالك را الهاميا ميآ

 .باشدية موارد، از نگارندگان مي است و در بقيد از حسن هنرمندي ژيهامثال

 آن پيشينة و رند، رندي. 2

ـ  «،»منكـر  «،»گرلهيح «،»ركيز «يمعنا به رند گوناگون، يهانامهواژه در » يالابـال  «و» ديـ قيب

 باشـد يمـ » يطلبـ فرصت«و» ييخودپا «،»يبندوباريب« ،»يگريالابال «يمعنا به زين يرند و است

 در ژهيـ وبـه  گونـاگون،  يهـا گزارش و راتيتعب در يفارس واژة نيا). 273. ص ،1384 ن،يمع(

 درسـت  يهنجارها به يياعتنايب و يبندوباريب ،يديقيب همان ز،ين مردم يهاتوده يهامحاوره

ـ ا همـة  كـه  است يعرف يحت و ينيد ،يفرهنگ ،ياجتماع نادرست و  ياصـل  جـوهر  مـوارد،  ني

 رنـد؛ : نويـسد مي )149. ص ،1383 (ندوشنياسالم مدعليمح. شونديم شمرده رندانه يزندگ

  نپذيرفتـه  تمـامي  و تنهـايي بـه  را يكهيچ و شناخته را هانظريه و اعتقادها همة كه فردي يعني،

                                                           

1 . Ménalque 
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 حـق  مفهـومش  بـاز  كـه  نموده اتخاذ خود براي خاصي مشي و نظريه ها،آن مجموع از و است

 سـبكباري،  بـه  كـه  شـود مـي  پيـدا  او بـراي  مادگيآ راه، اين از. است باورها همة دربارة ترديد

 را مرحلـه  سـه  خـود  يخيتار نةيشيپ در رند واژة. شود نزديك بينيروشن و رياييبي خلوص،

 يدارا و است داشته ناپسند و يمنف ييمعنا واژه نيا نخست، مرحلة در: است گذاشته سر پشت

 بـوده  اوبـاش  و اراذل و سـروپا يب دممر برابربا و نبوده مثبت يفحوا و يعرفان اشارة گونهچيه

 از يبرخـ  و دارد مطلـوب  يتيشخـص  شـعر،  در ژهيـ وبه يعرفان متون در دوم، مرحلة در است؛

 بنـد  از ييرها و يسرمست ،يوارستگ مظهر ،يگريالابال و يپرستباده مانند ناپسند، اتيخصوص

 يفحـوا  يغزنو ييسنا وانيد در رند بار، نينخست زبان،يفارس شاعران انيدرم .شوديم تعلقات

 كه هستند يانيسراسخن ازجمله حافظ و يسعد عطار، .ابدييم ييواال ارزش و رديپذيم يمثبت

ـ  خـود  ييشكوفا اوج به مثبت يفحوا نيا حافظ، شعر در. اندگرفته كاربه را رند واژة  رسـد؛ يم

 بـار  رند سوم، مرحلة در ند؛يآيم شماربه او شعر نياديبن يهاواژه از يرند و رند كه ياگونهبه

 شـود يم گفته طلبفرصت يآدم به رند رانيا در امروزه همانطوركه ابد؛ييم يمنف ييمعنا گريد

 رند،كهنه مانند آن از يباتيترك و شدياندينم يگريد زيچ به گرانيد انيز و خود سود به جز كه

 نقـش  گـران، يد و خـود  نفس به ننظركرد با رند). 1. ص ،1391 ازكار،ين (دارد كاربرد رند مرد

ـ  او. ديـ آيبرم يزندگ نفس از كه نديبيم را يبشر يهاخواهش و تمناها  ستن؛يـ ز كـه  دانـد يم

 ييدانا و خرد يصاف از چون كه است يهوسمند و خواستن نيهم كه دانديم و خواستن ،يعني

ـ  شفاف و روشن كند، مهار خود در را يعيطب ييخودرنده و يسركش ،يخودپرست و بگذرد -يم

ـ پا يشوق به زودگذرش يهاهوس و شوديم ليتبد عشق يايزا سرچشمة به شود؛  يجـا  داري

ـ  انينما يهنرمند و ينندگيآفر در را رند كه سپارنديم ـ ي ؛يرنـد . كنـد يم ـ  و صـاف  ،يعن -كي

 اير و يرو خود با و رسديم تيشفاف به كه ينفس. آن كشتن نه نفس؛ كردنراستگو و روكردن

 كنـد؛ ينمـ  پنهـان  بيـ گرفريد و بيخودفر يهانقاب پس در گرانيد و خود بر را ودخ و ندارد

 در ييبـا يز مشاهدة گاهيجا به و افتهي شيپاال او در يهوسمند و يخواهشمند كه ينفس ،يعني

 ييبـا يز مشاهدة مقام به دنيرس انسان، در روان كمال. است شده گانهي ييبايز با و دهيرس عالم

 ).296. ص ،1379 ،يآشور( است
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ـ  شـنا  آب انيـ جر برخالف ،يامروز ريتعب به و ديجويم كام عادت خالف از رند  هـدف  .كنـد يم

 پاكبـاز  رنـد . اسـت  نـو  مطلوب يهاارزش نشيآفر و كهن نامطلوب يهاارزش و هاسنت با زيست رند،

ـ  زور اربـاب  پـوچ  قدرت بر سر شود؛ينم اكارير اربابان ميتسل كه است يعارف ش،يآزاداند -ينمـ  رودف

   ).59. ص ،1363 ،يكامران (نگرديم يياعتنايب چشم به زيچ همه به و كنديم رد را زيچ همه آورد؛

 حافظ از منظر رند. 3

ـ بن از يكـ ي يرنـد  مفهوم و است حافظ وانيد يديكل واژگان از رند واژة  ميمفـاه  نيتـر يادي

 گـران يد يهاسروده و هانوشته در واژه ني،ا حافظ از شيپ. باشديم حافظ يهاسروده در موجود

ـ . است بوده گرگونهيد يرفتار كرده، واژه نيا مفهوم با خواجه كه يرفتار اما است؛ آمده زين  شيپ

ـ  رند ،ييغوغا و فرهنگيب سروپا،يب مردم به ،يرانيا فرهنگ از ييهادوره در حافظ، از . گفتنـد يم

 امـا  نداشتند؛ يهماهنگ زمان يهنجارها با كه دبودن بندوباريب و يالابال اوباش، يمردمان رندان نيا

ـ ا كـم كم كه شدند باعث ،يزيهنجارگر و يگريالابال همچون هايژگيو نيا از يبرخ  در واژه ني

 .برسد بلند يگاهيپا به و رود فراتر خود گاهيجا از يرانيا شاعران از يبرخ دگاهيد

     ،)1382 (انيپورنامدار گفتةبه     
 مقابـل  نقطـة  در رنـد . اسـت  حـافظ  يشعر» من «ريتصو هم آن كه است يبوبمح چهرة رند    

ـ پ اگر. حافظ و مغان ريپ دركنار است؛ محتسب و يمفت و زاهد و خيش و يصوف  اغلـب  مغـان  ري

 و دايشـ  و انهيپرخاشـجو  نمـا، يعـام  چهرة شتريب رند د،ينمايم را حافظ متفكر و مانهيحك چهرة

 مظهـر  خـود  كـه  يايبـازار  رنـد  حـافظ،  شعر رند سببنيهمبه. دهديم نشان را او گونةفتهيش

  ).57. ص (است روشنفكر و مدرس رند بلكه ست؛ين است، تظاهر و اير و يطمعكار

 مـردم  عامـة  دگاهيـ د با نيز زندگي به نگاهش. متظاهر نه و است ظاهربين نه حافظ رند    

 بـودن، خـوش  دل، صـفاي  حـافظ  رنـدي  طريق .نيست مردم مقبول ليدلاينبه و است متفاوت

 و خودخواهي خودبيني، رندي، درمذهب .نيست نفاق و ريا طريق است؛ عاشقي و كردنطرب

 ازين سر است، دلشكسته يعاشق خود كه حافظ). 397. ص ،1363 اهور،( است كفر خودرأيي

ـ ن را خـود  رنـد  او .ديستايم را يزندگ يهاييبايز و هاظرافت و آورديفروم معبود شيپ  بـا  زي
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 ننـگ  و نام و اير زهد، از زاريب نظربازاست؛ و سنجنكته او، همچون رند .سازديم صفات نيهم

  :سدينويم) 1382 (يدرگاه .انگارديم پوچ را يويدن مقام و وجاه است نيدروغ
 حـافظ . اسـت  نداده يگريد مسلك و نييآ چيه به داده، يرند به حافظ كه را ياعتبار و وزن    

 دهيبخـش  شـكوهمند  يوقـار  و وزن و ختهيآم در شيخو ممتاز فرهنگ و يختگيفره با را يرند

 بارها و گفته سخن »رندانه يزندگ« و» يرند و رند« از بار صد به كينزد خود اشعار در او. است

 تمـام  از نفـرت  و يسـرخوردگ  هنگامبه  را رند عنوان يو. است خوانده رند را خود صراحتبه

 حافظ رند. است نموده انتخاب آلدهيا نماد و نام كي عنوانبه خود، عصر سوممر يهارسم و اسم

 از ابد، به تا ازل از نوسانش مجال و فرصت كه متوازن و متناقض االطراف،جامع است يتيشخص

 و نفـس  ةيتزك قصد به اما است؛ شك اهل رند .است شك يحوال تا مانيا از و خانهيم تا مسجد

   ).26. ص (مانيا ةيتصف

 كنـد، مـي  توصـيف  بهتـر  را او فكـري  مكتـب  كه ايواژه و نامدمي» رند «را خود حافظ    

 دانـد؛ مي فهمد؛مي كهصورتنيبد دارد؛ شباهت بسيار تبريز شمس با حافظ رند. است» رندي«

 رسـم  و راه از پرده و بزند رياكاري هر گريبان به دست كه دارد را آن شجاعت كند؛نمي پنهان

 ورزدمـي  عشق او به شناسد؛مي رياكار صوفيان و زاهدان از بهتر را خدا او. برگيرد او درستنا

 و يآزاد يمعنـا به حافظ يرند). 205. ص ،1382 استعالمي،. (است اميدوار او بخشايش به و

 يهاتيواقع به يرند در او. است يعاشق و يگريباشخوش ،يقلندر يمعنابه زين و يوارستگ

 از و كنديم تجربه و نديبيم را آن يهايشاد و ينيزم يهاييبايز گردد؛يبرم جهان نيا يزندگ

 نگاهش و ستين متظاهر و نيظاهرب حافظ رند. جهديم رونيب زاهدانه يباورها و هافرقه كمند

 بـودن، خـوش  و دل يصـفا  حـافظ،  يرنـد  قيـ طر. است متفاوت مردم عامة نگاه با يزندگ به

 .ستين نفاق و اير قيطر است؛ يعاشق و كردنطرب

 ديژ از منظر رند. 4

 اسـت  لحظـات  شـمردن متيغن و يزندگ به شوق ،يشاد شيستا در يكتاب ينيزم يهاهمائد

ـ ا در). 178. ص ،1989 ،1ترانـد يم (نمود منتشر 1879 سال در دفتر هشت در ديژ كه  كتـاب،  ني

                                                           

1 .Mittérand 
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 يدوبندهايق برخالف و وآزادانه نديبيم يجلمت يهست موجودات همة در را خداوند ديژ آندره

 يوارستگ از شيستا را كتابش او .دانديم خداوند به عشق با مترادف را يهست به عشق مذهب،

ـ يزم يهـا مائـده . اسـت  ديژ ياخالق و يروح تحول بارز نشانة كتاب نيا. نامديم  طـور بـه  ين

 ينيزم يهامائده   گفت توانيم. است ياجتماع و ياخالق نيمواز همة به ياعتراض ميرمستقيغ

 ،1349 ،يهنرمند( دارد يسعد آثار انيدرم گلستان كه دارد را يمقام همان ديژ آثار مجموعة در

 و اسـت  نكـرده  مالقاتش هنوز كه دهديم قرار مخاطب را يجوان ديژ كتاب، نيا در). 21. ص

 خـداداد،  يمعنـا بـه  ناتانائـل  ،1قيعت عهد اصطالح در. نامديم» ناتانائل« را او تورات از ديتقل به

 پـنج . نامـد يم» منالك «را او و نديآفريم ياستاد او يبرا ديژ .است آمده الهعطاء اي بخشزداني

ـ ا قهرمان. دينمايم منتشر ضداخالق عنوان با را يگريد كتاب ديژ ،1902 سال در بعد سال  ني

 پـرورش  يمذهب خشك اريبس طيمح در كه است) ديژ خود ظاهراً(» شليم «نام با يجوان كتاب

-يمـ  سـفر  قايآفر به يماريب به ابتال براثر شود؛يم شيخو خانوادة ياخالق وديق يزندان ابد؛ييم

 ييرهـا  يبرا را يامكان چيه گردد؛يم داريپد او در يزندگ شوق ،يسالمت افتنيباز از سپ كند؛

 يديـ الق بـر  لحظه هر و شوديم مبتال انحراف به دهد؛ينم ازدست ياجتماع و ياخالق وديق از

ـ يبيم زين را منالك تيشخص رمان، نيا در. ديافزايم شيخو  و بيـ عج يتيشخـص  منالـك . مين

 همانطوركـه  هـستند  معتقـد  ديـ ژ آثـار  منتقـدان  و شناسانشرق .است زنده و ييكنا حالنيدرع

ـ پ «و» رند «نقش زين» منالك «دارد، را حافظ »يساق «حكم ديژ يبرا »ناتانائل«  كـه  دارد را» يري

ـ  تازة وةيش. كنديم ادي آن از خود وانيد در اريبس حافظ ـ يزم يهـا مائـده  در ديـ ژ ياخالق  و ين

 كـه ) يسـاق  (ناتانائـل  بـرخالف  .اسـت  افتهي را خود يگوسخن منالك شخص در ،ضداخالق

 بـه  منالك ).111. ص ،1952 ،2ركنتيپ (يفرزانگ نه آموزاند؛يم عشق منالك ماند،يم خاموش

 از و رديـ گ بهـره  لحظـه  هـر  يهـا ييبايز از و شمرد متيغن را دم كه دهديم اندرز خود ديمر

 رهـا  را خـود  كنند،يم يريجلوگ او تيشخص بروز و يشكفتگ از كه يادهيچيپ و مبهم عوامل

                                                           

 بخش دو از اول بخش عنوانبه و اندرفتهيپذ را آن زين انيحيمس كه است انيهودي مقدس كتاب ميقد عهد اي قيعت عهد .1

 .اندداده قرار مقدس كتاب

2 . Pierre-Quint 
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 ذات و يروح تعادل يوجوجست در يجهش او، ييكامجو و يكامران به دعوت درواقع،. سازد

ـ تك بـا ) 194. ص ،1373 (يخرمـشاه . است شيخو ـ  (حـافظ  افعـال  بـر  هي ـ ب 80 از شيب  ،)تي

 خـواه يمـ  رنـد  است؛ يباشخوش و يدلخوش اهل رند: است افتهي رند در را ريز اتيخصوص

 .ستين جاه اهل و است عاشق است؛ خرابات واهل

  دي مشترك رند حافظ و ژيهايژگيو. 5

  يمست ؛يرند. 1. 5

ـ از .است درآمده وصف به يمست گوناگون يهاجنبه حافظ وانيد در ـ ا ييگـو  نظـر، كي  ني

 دارد؛ اريبس يهانمونه يو وانيد در زين يمست از زيگر اما است؛ ييجوكام و يمست ةيانيب وانيد

ـ  جـوهر  كردنتباه به كه افراط، هرگونه با حافظ نيبروشن و متعادل ذهن را،يز  نجامـد، يب يآدم

 و يخودسـتا » مـن  «از زيـ گر يبـرا  يالهيوسـ  را ينوشباده و يخوارگيم حافظ .است مخالف

 :دانديم يآدم كامل باطن وجود به يابيدست

 است هنر چندان نه هك كن كرم و آموز يرند -

 )129. ص ،1384 حافظ،( نشود انسان و يم ننوشد كه يوانيح   

 :اي و

                               يجام يآر كف به گر اجل روز حافظا -

 )49. ص ،1384 حافظ،( بهشت به برندت خرابات يكو از سر كي  

 را يمست نيا همانطوركه و است اريبس يمست وصف حافظ وانيد مانند ،ينيزم يهامائده در

 يجانيه هر كه ديبا ناتانائل« :دارد يگوناگون يهاچهره زين ديژ آثار در م،ينيبيم خواجه شعر در

 به كه روست نيا از كند، ينم مست را تو يخوريم آنچه اگر گردد؛ بدل يمست به تو در بتواند

 ).76. ص ،1334 د،يژ(» يانبوده گرسنه الزم اندازة

-جـست  در شتريب يمست در من«: سدينويم منالك زبان از ضداخالق دركتاب ديژ ن،يهمچن

ـ ن حـافظ ). 426. ص ،1902 د،يـ ژ(» آن دادنكاهش نه هستم؛ يزندگ شور و تحرك يوجو  زي

 :است فرموده
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 پاك بيازع گردم مگر ده ام يم -

 )169. ص ،1384 حافظ،( مغاك نيز يسر عشرت به برآرم  

   :است يهست يرازگشا يمست د،يژ يبرا نيهمچن و حافظ يبرا    

 پرس مست رندان ز پرده درون راز -

  )8. ص ،1384 حافظ،( را مقاميعال زاهد ستين حال نيكا  

 تيكفا را ما ،يمست آن از ياندك و اندهمسنگ و برابر ،ياله بزرگ چشمة نيا قطرات همة«

 ).58. ص ،1879 د،يژ(» سازد يم آشكار ما بر را پروردگار كمال و كند يم

 گونـاگون  يازهـا ين يگوپاسخ و يچندوجه يمنشور يمست و يم حافظ، خاص ابتكار بنابر

   ):179. ص ،1371،يميرح (است

  .يشاد ،يعني اند؛داشته يمنوچهر و يرودك مثال،عنوانبه كه است همان ازين نينخست

 آورد حال كه يم آن يساق اوريب -

 )137. ص ،1384 حافظ،(  آورد كمال ديفزا كرامت

 آن دنينوشـ  بـه  را خـود  دانيـ مر دانـد، يم طرب و يشاد لةيوس را يم نكهياليدلبه منالك

 ييهـا جـام  گـاه آن و سـازم  ورشـعله  تازه يعطش از را لبانت خواهميم ناتانائل،«: خوانديفرام

 ).92. ص ،1879 د،يژ( »كنم كينزد هاآن به طراوت و يشاداب از سرشار

  :كرانيب يغم است؛ غم از رند دادننجات ،يمست و يم تيخاص نيدوم

  نميبينم كران چشيه كه زمانه غم -

 )201. ص ،1384 حافظ،( نميبينم ارغوان يم جز دواش

 :دانديم خود يهاغم درد درمان را يمست حافظ، همچون ديژ
 گـر يد و فروبندم را در تار، و رهيت تاالر نيا در كاش .دهد نشان را زيچ همه بتواند اكنون اميمست كاش !آه

 گريد يجاها يايرؤ روانم، از ييرها يبرا و جسمم به باز كه بنوشم يزيچ كاش .بنوشم و هستم كجا در ندانم

  ).88. ص ،1879 د،يژ( ببخشد هستم، آرزومندش كه را

 يمـست  به تو، در چيز هر به عشق كه بايد! ناتانائل« :كنديم سفارش ناتانائل به او ن،يهمچن

  ).36. ص ،1879 د،يژ(» شوي رها اندوه و غم دام از تا گردد بدل
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 پاسخ و آن دربرابر خود حفظ و جهان شر و شور به آن پاسخ ،يمست و يم تيخاص نيسوم

 ):81. ص ،1371 ،يميرح (است اعاظم ريتزو و دهر ييوفايب به

  زورش بود مردافكن كه خواهميم تلخ يشراب -

 )158. ص ،1384 حافظ،( شورش و شر و ايدن ز مياسايب دم كي تا كه

 بنفـشه  طعـم  كه هامسافرخانه مردافكن شراب با من« :ديگويم ديژ زين ينيزم يهامائده در

 ).127. ص ،1334 د،يژ(» امبوده آشنا زد،يانگ يبرم را مروزين نيسنگ خواب و دارد

 قلمرو، نيا در و است عشق مددكردن و تفرقه با تيضد ،يومست يم تيخصوص نيچهارم

  ):183. ص ،1371 ،يميرح (است رندان تجمع كانون خانهيم

 دگر بار روم خانهيم به بود عمر گر -

 )143. ص ،1384 حافظ، (دگر كار نكنم رندان خدمت از جز به

 افـزايش  دنبالبه مستي در «:خوانديم فرا عشق يوجوجست به يمست در را ناتانائل منالك

  ).59. ص ،1879 د،يژ(» آن دادنكاهش نه باشي؛ زندگي شور و عشق

  ):187. ص ،1371 ،يميرح (است آسمان به شدنبر لةيوس حافظانه، يمست و يم  سرانجام، و

 حافظ از نه بشنو من ز يرند و يمست رموز -

 )201. ص ،1384 حافظ،( نميپرو و ماه ميند دم هر قدح و جام با كه

  :برساند يتناهيال كمال سرچشمة به را خود كوشديم د،يجويم كمال يمست در كه زين منالك
 آن انـدك انـدك  ، جـام  نيچهارم با. درآمد انيجر به سرم در ترگرم يخون جام، نيسوم با  [...] 

ـ  من دسترس در و آورديم كينزد را زيچ همه كه كردم احساس را يمست  ن،يپنجمـ  بـا  .نهـاد يم

 روح و بـود  گرفتـه  خـود  بـه  واالتر يابعاد نجامسرا ييگو رامون،يپ جهان بودم، درآن كه يتاالر

  ).80. ص ،1879 د،يژ (رفتيم كمال يسوبه ترآزادانه آن، در من يواال

 ؛ عشقيرند. 2. 5

 نثـار  را خود يزندگ سراسر و است زين عشق شاعر بلكه ست؛ين شراب شاعر تنها حافظ   

 يبـرا  ييدارونوش و اردد انيجر حافظ يهاغزل تكتك در عشق .است كرده يدوست و عشق

 و عـشق : دارد ينيزم يهاانسان يبرا بزرگ اميپ دو حافظ قت،يدرحق .است بشر يهازخم اميالت
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 همانطوركه .داشت عرضه يگوناگون يرهايتفس توانيم عشق كلمة يبرا حافظ، كالم در .يرند

 سـرحد  تا و ودشيم آغاز يجسم هوس از عشق ،حافظ وانيد در م،ينيبيم ينيزم يهامائده در

ـ يزم يهـا مائده كتاب سرتاسر در عشق نيا .روديم شيپ هايدوست نيترپاك  و جوشـد يمـ  ين

 در ،ييبـا يز هـر  و شـود  گرجلوه يكماننيرنگ به زيچ همه من دربرابر كاش «:شوديم مشاهده

  ).101. ص ،1334 د،يژ(» ديدرآ چندرنگ به من عشق جامة

ـ ن او يبـرا  را،يـ ز اسـت؛  اهنـگ هم يخوببه حافظ ماتيتعل با نيا و  عـشق  د،يـ ژ ماننـد  زي

 : است هاجانيه نيواالتر سرچشمة

 خوشتر دميند عشق سخن يصدا از -

 )102. ص ،1384 حافظ،( دوار گنبد نيا در كه يادگاري

 : اي و

 عشق دارد هنر چه غم جز كه گفت ناصحم -

 )227. ص ،1384 حافظ، (نيا از بهتر يهنر عاقل خواجة يا برو

ـ  يعيبد و شگفت يهمساز و كنديم كينزد ييايكبر عشق به را ينيزم عشق زين ظحاف -يم

 يمتعال و نيبر هدف كه نماند ناگفته اما داند؛يم يالهوت عشق مقدمة را ينيزم عشق او .نديآفر

 .است خداوند عشق حافظ، عشق

  :است يرند و عشق داشتن به موقوف ،يمعان كسب ازنظرحافظ،

 است مراد مجموعة يدرن و شباب و عشق -

 )89. ص ،1384 حافظ،( زد توان انيب يگو ،يمعان شد جمع چون

  ).109. ص ،1334 د،يژ(» عشق نه؛ عالقه !ناتانائل«: ديگويم منالك ،ينيزم يهاهمائد در

 چون ندارم؛ اعتقاد گناه به ديگر من !ناتانائل«: دانديم گناه از يبر را عاشق او ن،يهمچن    

  ).110. ص ،1334 د،يژ(» شناسممي را عشق من

  : است معتقد زين و   
 ذوق از تنها ديشا كه يسطح احساس كي نه ،يعني است؛ عشق در بلكه ست؛ين عقل در يفرزانگ

ـ  را خود يآدم كه ياحساس بلكه باشد؛ آمده ديپد يعموم مشترك  و سـازد  غـرق  آن در بـاره كي
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 د،يـ ژ (اسـت داشتن دوست يبرا يابهانه هم باز اما است؛ خطرناك عشق. كند فراموش را شيخو

  ).64. ص ،1334

 ب،يـ غر عـشق،  راه اسـت؛  خطرنـاك  و ريخط عشق: است باور نيهم بر زين رازيش خواجة

 بـا  عنـان هـم  عـشق  شود؛ينم جمع عقل با و است ياله جنون عشق است؛ تينهايب و كرانيب

 :است يرند

  دوست به راه نبرد تنعم نازپرورد -

 )92. ص ،1384 حافظ،( باشد بالكش رندان ةويش يعاشق

 :اي و

  فاش ميگويم و بازم نظر و رند و عاشق -

 )176. ص ،1384 حافظ، (امآراسته هنر نيچند به كه يبدان تا

 يطلب؛ لذتيرند. 3. 5

ـ ي ؛يرنـد . نـدارد  تعلـق  زيچچيه به و است رها درون در كه است يكس رند  و تلـون  ،يعن

 ييجـو لـذت  و ييخودپـا  يبـرا  هنجار، و قاعده هرگونه از زيگر و رفتار و اخالق در يداريناپا

 يهـا ييبـا يز و نگرديم يويدن يزندگ يهاتيواقع به رند درواقع، ).86. ص ،1373 ،يمزارع(

ـ  زاهدانـه  يباورهـا  و هـا فرقـه  كمند از و كنديم تجربه و نديبيم را آن يهايشاد و نيزم -يم

 حقـارت؛  و بتيمـص  در نه جست؛ توانيم يرومندين و يشاد در ار خدا كه دانديم او .زديگر

 يهـا يوخوشـ  هالذت از را خود زاهد. اندوه چنگ در نه خواهد؛يم شاد را اشبنده خدا پس،

ـ  حـرص  شيخو باطل و خشك ديعقا به و كنديم دور يزندگ  كـه  اسـت  يعـالم  او. ورزديم

ـ ا كـه  دهديم قرار تنگنا در را او و سازديم دينوم ياله بخشش و عفو از را انسان  نيـ د در ني

 بـه  رنـدان  احـساس،  و عاطفـه  از يتهـ  زاهدان جمود و يمغزخشك دربرابر. است كفر حافظ

 سـمبل  نيتـر مهـم  يمـست  و شيعـ  شراب، و دهنديم بها طرب و شيع ،يدوستيزندگ نشاط،

 و يزنـدگان  يپاسـدار  از يرمـز  اسـت؛  ياجتماع يسمبل و است رندانه يزندگ و يرند يايدن
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 را خود ديمر رندگونه است، تعلقات تمام از ييرها آوراميپ كه منالك. است يهستداشتن لياص

 :دهديم قرار موردخطاب گونهنيا را شليم او. خوانديم فرا يابيكام به يزندگ از لحظه هر در
 فراز بر كه ياندهپر همچون .گذارميم جا هادوردست در را آن .ندارم دوست را گذشته به كردننگاه

 از دور و تنها را ما كههنگامآن هستند؛ ما منتظر هايشاد همة! شليم يا. گذرديم و كنديم  پرواز آن

  ).351. ص ،1902 د،يژ (ابندي باز يتعلق هر

 يزبان با و دهديم نمود را طرب و عشرت از ييهانشانه زين عتيطب يحت حافظ، زعمبه    

: رديپـذ يم را عتيطب باز، يآغوش با زين منالك. خوانديم فرا عشرت و يستم به را همه زيرمزآم

 درون بـه  تـر سـاده هرچـه  ،ينحوبه را عتيطب كه بودم آن يدرپ تنها ساعت،بهساعت روز، هر«

 ،1مونـد ير(» نباشـم  شتنيخو راه سد چندان كه بودم برخوردار موهبت نيا از. دهم راه شيخو

  ).49. ص ،1971

 از را بهره نيشتريب ديبا م،ياآمده] ايدن[ يمهمان نيا به كه ما است معتقد حافظ همچون ديژ

ـ  كـنم؛  تكـرار  يدرپيپ را كلمه نيا خواستيم دلم !لذت «:ميريبگ آن ـ ا خواسـتم يم  كلمـه  ني

 نيهمـ  از تنهـا  را جهـان  خدا كه كجا از! آه ... بوديم ستنيتنهاز يحت و ستنيزخوش مترادف

 ).36. ص ،1998 ،2مارتن(»  ...تكرار با جز ديرس توانينم نكته نيا درك به باشد؛ دهيافرين نظر

 :ديستايم هستند، روان و روح يشاد ةيما كه را لذات» انار ترانة« در او ن،يهمچن

   روان يهايشاد و دل يهايشاد يا«

 .ميستايم آنچه ها،لذت يا دييشما

   هاسبزه همچون فيلط ،يجسمان يهالذت

 )87. ص ،1334 ،ديژ(»  ...نيپرچ يهاگل همچون دلربا و

 بـه  عـشق  انيم ديژ ازنظر« : سدينويم معاصر، يفرانسو يادب منتقد و شاعر مون،يس يهانر

ـ يزم يهانعمت از يمست و ستين ياختالف يخاك عشق و خدا  بـه  عـشق  از يصـورت  خـود  ،ين

  ).69. ص ،1349 ،يهنرمند(» خداست

  ).18. ص ،1334 د،يژ(»  ...يدانستينم و يداشت خود در را خدا تو ناتانائل؟ ييگويم چه«
                                                           

1 .Raimond 

2 .Martin  
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ـ يزم يهامائده و هانعمت از ليتجل ،يم از زين حافظ ليتجل پس،  از يبرخـوردار . اسـت  ين

 يسـو بـه  بـشر  پـرواز  از ليـ تجل و حقـارت  از خـروج  و يشـاد  بزرگداشت ،يعني ا؛يدن لذات

  :تيمعنو

 كند بيع فضول آن عشق و يرند به مرا -

 )107. ص ،1384 حافظ،( كند بيغ عالم اسرار بر اعتراض كه

 هالذت كهيهنگام«: دانديم دشوار بس يكار را لذات نيا از گذشتن و ييجدا منالك اما،  

ـ ن و گذرد در آن از توانديم يدشوار به يآدم رسند،يم شدت از يخاص حد به  نكـه يابـدون  زي

  ).41. ص ،1879 د،يژ(» ندارد را كار نيا انتو زد،يبر ياشك

  عاشق و گناهكار رند؛. 4. 5

 ركانهيز حافظ اما كند؛يم متبادر ذهن به را شهيپعاشق و گناهكار يانسان رند، يمفهوم بار   

 مثبـت  و روشـن  عـشق،  پرتو در را او اعمال و سازد مبرا گناه از را شهيپعاشق  رند خواهديم

 ):75. ص ،1354 ب،كونيزر (دهد جلوه

 اهيسنامه و مست و رند و عاشقم ارچه من -

 )115. ص ،1384 حافظ،( گنهنديب شهر اراني كه شكر هزار

 اسـت؛  آمـده  اهيسـ  نامـه  و مـست  عاشق، اصطالحات فيردهم رند اصطالح ت،يب نيا در

 توانيم و شونديم انسان شدنشمرده گناهكار اي اهيسنامه باعث ،يمست و يرند ،يعاشق ،يعني

 را آنچـه  حـافظ  امـا  است؛ گناهيب ديترديب ست،ين مست و رند كهيكس كرد يريگجهينت نيچن

 :شناسدينم  گناه داند،يم گناه يمدع

 سرشتزهيپاك زاهد يا مكن رندان بيع -

 )49. ص ،1384 حافظ،( نوشت نخواهند تو بر دگران گناه كه

 :اي و

 كند دوا رندان حاجت فروشيم گر -

 )106. ص ،1384 حافظ،( كند بال دفع و ببخشد گنه زديا
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 را يآدم و كشديم يجنس و عاشقانه گناهان همة بر عفو قلم عاشق، عشق حافظ، دگاهيد از

 خاطربه را ما هرگز كه است مهربان ييخدا حافظ يخدا. سازديم يخداوند شيبخشا درخور

 بـا  دهيآفر ارتباط حافظ، شعر در. كرد واهدنخ فريك است، دهيآفر كه ييهانعمت از يبرداربهره

-شـوخ  كـه  است باحوصله و پرگذشت يپدر با يعاص اما نتيطپاك يفرزند ارتباط دگار،يآفر

ـ  عشق گريكدي به مانهيصم فرزند و پدر نيا. شمارديم مجاز را او با فرزند يطبع  و ورزنـد يم

 فرزند كه است رونيازهم ).85. ص ،1349 ،يهنرمند (دارنديم پاس اريبس را گريكدي حرمت

  :ديگويم

  حافظ ما ارياخت نبود گرچه گناه -

   )34. ص ،1384 حافظ، (منست گناه گو و باش ادب قيطر در تو

 .كـردم ينمـ  يكـار  چيهـ  آنكـه  مگـر  شوم؛ينم منزه و پاك گناه از من« :ديگويم زين منالك

  ).110. ص ،1334 د،يژ(» شناسميم ار عشق چون ندارم؛ اعتقاد گناه به گريد من !ناتانائل

  كمال و رنج و ايدن ترك ؛يرند. 5,5

 بردارد؛ گام يرند و عشق ريمس در تواندينم اشيع و طلبرفاه انسان حافظ، دگاهيد از    

ـ  پاره را يماد يهايدلبستگ و ينيزم عالئق يهارشته تمام كه است يكس رند را،يز  بـر  كنـد؛ يم

  :برساند يواقع معشوق به را خود كوشديم و ندينشيم يآزاد و عشق يهابال

 ستين راه يرند يكو در را ناز و كام اهل -

 )263. ص ،1384 حافظ،( يغميب يخام نه ،يسوزجهان د،يبا يرهرو

. شـد  نائـل  آن به توانيم ايدن ترك قيازطر كه دارد ونديپ كمال و رنج با يرند باال، تيب در

ـ يزم يهامائده در منالك مانند كه است يكس رند اي ندرقل راز،يش خواجة وانيد در  يرو در ،ين

 از د،يجويم يشيآسا بشر هرآنجاكه و خانواده و خانه از ،يو مانند و نبندد دل يزيچ به نيزم

 بـدنام  را عـدالت  هرآنچه و هاشهياند به يدلبستگ و عاشقانه يهايوفادار و داريپا يهايمهربان

 .باشد  زاريب سازد،

 باشند قلندر رندان كدهيم در بر -

 )272. ص ،1384 حافظ،( يشاهنشاه افسر دهند و ستانند كه
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 يديـ جاو شوق و نبندد دل يزيچ به نيزم يرو بر آنكه كبختين« :شديانديم نيچن منالك

 ).129. ص ،1334 د،يژ(» درآورد گردش به جهان ثابت يهايدگرگون انيدرم را

  :است حافظ شعر نيا ادآوري كه    

  كبود چرخ ريز كه آنم همت غالم -

 )25. ص ،1384 حافظ، (است آزاد رديپذ تعلق رنگ هرچه ز   

-ينمـ  چـون  فـروختم؛  مطلقاٌ را زيچهمه«:  رهانديم تعلقات بند از را خود رندگونة منالك،

 كـنم  حفظ خود يبرا باشد داشته تعلق از يرنگ كه يزيچ نه ، يخاك كرة نيا يرو بر خواستم

  ).72. ص ،1963 ن،يمارت(» را گذشته از ياخاطره نيتركوچك نه و

-يبـازم  است، روح شيپاال دربرابر يسد كه ايدن به يوابستگ از را ناتانائل منالك ن،يهمچن

 هرگـز  مـا  يهـا جان! ميبپوش چشم ميتوانستيم كه زهايچ اريبس چه از هنوز !ناتانائل !آه«: دارد

 گانـه ي كـه  ديام و انتظار از عشق، از ديبا چنانكه بتوانند سرانجام تا شوندينم يته ديبا چنانكه

  ).60. ص ،1879 د،يژ(» گردند سرشار ماست، يقيحق ييدارا

 ياكارير با زيست در رند. 6. 5

 در انـسان  كـه  دارد دهيعق و شمارديم ينابخشودن يخطاها از را تعصب و ياكارير حافظ

 ،1349 ،يهنرمنـد  (نگردد گرانيد آزار موجب آنكهرطشبه باشد؛ آزاد ديبا خود يزندگ نشيگز

  ):86. ص

 ب حجا در و ارياغ ز گناه صد كه خور يم -

 )112. ص ،1384 حافظ،( كنند اير و يرو به كه يطاعت ز بهتر  

 :اي و

 كن يخواه هرچه و آزار يدرپ مباش -

 )47. ص ،1384 حافظ،( ستين يگناه نيرازايغ ما عتيشر در كه   

 :است اديز اريبس اكارانير دربرابر حافظ ياننگر    

  يول باش خوش و كن يرند و خور يم حافظا -
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 )10. ص ،1384 حافظ،( را قرآن دگران چون منه ريتزو دام

  :ديفرمايم است، اير و ريتزو دشمن كه او     

 ازل در كه رندان مالمت مكن حافظ -

 )78. ص ،1384 حافظ،( كرد ازينيب اير و زهد ز خدا را ما

ـ ا در يشـرم  و ايـ ر چيهيب را خود من«: ديگويم ينيزم يهامائده در زين ديژ      كتـاب  ني

 ناتانائل تو از اي - امنكرده هرگز كه ييكارها از و امدهيينبو تاكنون كه ييعطرها از و اماندهينما

. ص ،1349 ،يرمندهن(» ستين ياكارير سر از چيه كه ميگويم سخن - ام دهيند هنوز كه من،

39.(  

 شمردنمتيغن را دم ؛يرند. 7. 5

 هيـ هد عـارف  به را يسرزندگ و يسرحال كه است عرفا تفكر ةيرمايخم وقت شمردنتيغن

 از را نـده يآ اضطراب و ينگران و سازديم رها را خودش گذشته، غصة و غم از عارف. دهديم

-مـت يغن را دم« مسئلة .شكرگزار و شدبا خوش دارد كه آنچه با دارد يسع و كند يم دور ذهن

ـ ب اي بار يس حدود در او و است حافظ شعر يهاگاههيتك از يكي »نقد شيع« اي »شمردن  شتر،ي

 :است نموده ديتأك نكته نيا بر

 نكند يكار و دل نشناسد ار وقت قدر -

  )210. ص ،1384 حافظ، (ميبر اوقات حاصل نيا از كه خجالت بس

 اگـر  كـه  اسـت  افتهيدر را،يز بشمارد؛ متيغن را دم كه دارديم وا را او روزگار يداريناپا    

  .است كرده ضرر بدهد، ازدست زين را حال زمان

 :است اصل نيهم به معتقد حافظ، همچون زين ديژ     

 است گذشته بارهكي گذرديم كه يساعت«

 :شنديانديم نيچن انيآدم آنگاه

 ).89. ص ،1349 ،يهنرمند(» ابيدر را دم باش؛ ترركيز آمد يخواه كه يا

 كنديم هيتوص ،ينيزم يهامائده كتاب در حاضر يهاتيشخص از يكي ل،يرتيم به منالك    

 ييـ روين چـه  حضورشان كه برد يخواه يپ! ليرتيم ها،لحظه«: ابديدر را يزندگ لحظةلحظه كه
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» يابي استقرار لحظه در كه اموزيب. است فردمنحصربه ذاتاً ما، يزندگ از يالحظه هر چراكه دارد؛

  ).84. ص ،1349 ،يهنرمند(

 گذشته ندهيآ در كه مباش آن يدرپ هرگز !ناتانائل« :دهديم را پند نيهم زين ناتانائل به او    

ـ  را تيـ هايشـادمان  و ابيـ در را لحظـه  هـر  ماننـد يب يتازگ .يابيباز را ـ  تـدارك  شيازپ »  نيمب

  ).24. ص ،1349 ،يهنرمند(

ـ  شـمار بـه  يمست نيرومندترين را يخوارگكم و نوشدينم شراب هرگز باًيتقر لكمنا     -يم

 هـوس  ابـد، يدر را دم خواهـد يم كهييازآنجا اما دارد؛يم نگه را خود ينيبروشن چراكه آورد؛

 خـواهم  حركت فردا كه كنم فراموش و بنوشم شما با خواهديم دلم امشب«: كنديم ينوشباده

  ).436. ص ،1902 د،يژ(» ستيدراز شب امشب كه ييوگ بزنم؛ گپ و كرد

 ييخودرأ و ينيخودب مخالف رند؛. 8. 5

 :است يفروتن مستلزم يرند

 شهر حافظ اگر خراباتم رند اگر من -

  )200. ص ،1384 حافظ،( نميز كمتر و ينيب تو كه متاعم نيا

 كـه  اسـت  يتيشخص زاهد حافظ، ديد در. رديگيم قرار زاهد درمقابل رند ،حافظ وانيد در

 پـاك  جـا نابـه  يهـا يريگسخت با و مرتاضانه صورتبه يويدن يهايآلودگ از را خود ظاهر،به

 حـافظ،  مـذهب  در كـه يدرحـال  است؛ گشته غرور و كبر دچار ،يپاك نيا خاطربه و است كرده

 .است نخوت و غرور گناه نيتربزرگ و نيترزشت

 مدار صحبت بدان با دل، يا يخواه ينامكين -

 )125. ص ،1384 حافظ، (بود ينادان برهان من جان يخودپسند

 مكتـب  در را،يـ ز پنـدارد؛ ينمـ  هست، كه آنچه از فراتر را خود گاهچيه رند زاهد، برخالف

. ص ،1382 ،يدرگـاه ( باشـد يم يانسان نييآ از سقوط برابربا و است كفر درحد ينيخودب ،يو

217.( 

 ستين يدرن عالم در خود يرأ و خود فكر -
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 )276. ص ،1384 حافظ،( ييخودرأ و ينيخودب مذهب، نيا در است كفر

 :گذشت يخودخواه يواد از ديبا عشق، قلمرو به افتنيره يبرا

  يمست و عشق اسرار دييمگو يمدع با -

 )243. ص ،1384 حافظ، (يخودپرست درد در رديبم خبريب تا

 .شودينم اثبات كند،يم فراموش را خود كه يااندازه به هرگز فرد! منالك«: ديگويم زين ديژ

 ).94. ص ،1334 د،يژ(» شوديم خود شرفتيپ مانع است، شيخو شةياند در آنكه

ـ يزم يهامائده نيمضام و نگارش وةيش و لحن كه ميابييدرم باال يهامثال به ينگاه با  و ين

 نينخـست  كـه يصورتبه ارند؛د خود در را يفارس آثار از ياريبس يهانشانه ،ضداخالق رمان زين

 آن در كه شوديم آغاز حافظ از يمصراع نقل با ،ينيزم يهامائده گانةهشت يهاكتاب از كتاب

  ... .مگر شد خواهد داريب ما آلودخواب بخت: است بخت از وگوگفت

ـ  همـسان  حـافظ  با را خود ديژ كه است دايپ  يوجـو جـست  در او، همچـون  و پنـدارد يم

 سرمـشق  توانستيم كه است يهنرمند كامل نمونة حافظ د،يژ يبرا. شوديم هروان يخوشبخت

 :شوديم دهيكش ريتصوبه گونهنيا حافظ چهرة د،يژ قلم با ،ينيزم يهامائده در. رديگ قرار

  ).206. ص ،1334 د،يژ(» هستم تو شةياند در راز،يش كوچك خانةيم يا من و«

ـ  سـر  آن بـر  سرخ يهاگل كه يوانيا بر خاموش عشق، و يساق شراب از مست حافظ« -يم

 »اسـت  روز انتظـار  در شـب  همـة  است، درانتظار انيشعرگو خفته، يساق دركنار حافظ ند،يسا

 ).206. ص ،1334 د،يژ(

 بـا  د،يبود آمده شام يبرا اگر«: شوديم دايهو دستساغربه همواره حافظ زين ضداخالق در

 همـواره  رازيش شراب .ستوديم را آن حافظ كه يرابش با كردم؛يم ييرايپذ شما از رازيش شراب

 كتاب، نيا در). 433. ص ،1902 د،يژ(» دينوش ميخواه رازيش شراب ما و است آماده زيم يرو

 شراب خودتان يبرا !زيعز شليم«: شوديم يمعرف يگساريم در ميقد انيرانيا وةيش خصوصبه

ـ  .ديشچ دينخواه را آن مزة جاچيه را،يز د؛يزيبر رازيش ـ ا از ن،يهمچن ـ بردار تـنقالت  ني  كـه  دي

 ).453. ص ،1902 د،يژ(» خورنديم آن با هايرانيا
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 حـافظ  وانيـ د از ييهـا تيب و ينيزم يهامائده يهاقسمت از يبرخ انيم يهمانند هرچند

ـ  و دارديم روا خود يبرا ياديز عمل يآزاد گران،يد عبارات نقل در ديژ اما است، روشن -يم

 .برساند گوشبه  را خود يهنر استقالل و يدفر يآوا كوشد

 يريگجهينت. 6

. اسـت  بـوده  يمنفـ  و نامطلوب ييمعنا يدارا رند او، زمان در يحت و حافظ از شيپ يكم تا

 رند مردم، نزد و نداشت ييبها چيه يرند مردم، اتيادب در. است رذل و سفله رند، ةياول يمعنا

 يشگرف و پربار واژة به يرند حافظ، قاموس در اما شد؛يم محسوب يالابال و پست افراد جزو

 يتأس با حافظ .ندارد معادل جهان ديجد و ميقد يهازبان و هافرهنگ ريسا در كه ديگرد بدل

 را او گرفـت؛  را رنـد  دسـت  حـافظ  .كرد مانهيپهم و مانيپهم خود با را رند عطار، و ييسنا از

 .آموخت يزندگ رسم و راه يو به و برد باال پلهپله

 و اسـت  بـوده  كمـال  تمـام  يالگو و الهام منبع ديژ يبرا حافظ ،ينيزم يهامائده كتاب در

 ديشا و كرد دايپ اثر نيا در توانيم يخوببه را يفارس ادب و شعر برجستة و مشخص خطوط

ـ دلبـه  نبود، موفق انتشار آغاز يهاسال در ديژ ينيزم يهامائده كه يليدال از يكي  ييناآشـنا  لي

ـ ادب بـا  بـان يغر ،يطوركلبه و انيفرانسو ـ ژ. بـود  يفارسـ  شـعر  ژهيـ وبـه  شـرق  اتي  دربـارة  دي

  :ديگويم حافظ از اشيريپذريتأث
ـ ب الفـاظ  نيكمتـر  بـا  حافظ مانند امكرده يسع ينيزم يهامائده كتاب در من  را معنـا  نيشتري

 دايپ دست يروحان و يگوارست  عالم و ياله عشق به ينيزم يهاعشق از حافظ مانند و برسانم

ـ يزم يهـا عـشق  و زيـ غرا تنها نظران،كوته از يبرخ يول كنم؛  نـسن، يهوتش (دنـد يد آن در را ين

 ).96. ص ،1997

 وجـود  در اسـت،  آموختـه  ياريبس يهادرس او از و داده قرار خود يالگو را حافظ كه ديژ    

 او اسـت؛  بـوده  درجـدال  تعصبات و اهينظركوته ها،ياكارير با كه است دهيديم را يهنرمند حافظ

ـ  گونـه نيا يرفتار با است، ضداخالق و ينيزم يهامائده ياصل يهاتيشخص از كه را »منالك« -يم

 غـم  جـز  يغمـ  بـود؛  شاد يزندگ در ديبا همواره كه هستند باور نيا بر دو هر منالك و رند. نديآفر

 دم پرداخـت؛  مبـارزه به ياكارير با داشت؛ هنگ را يگريالابال حد و بود نداريد نداد؛ راه دل به عشق
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 دنينوش با گذشت؛ عشق كرانة يدايناپ يايدر از گرفت؛ بهره يزندگ يهالحظه از شمرد؛ متيغن را

ـ اند نيآفرجهان خداوند يهاييبايز به و پرداخت يزندگ شيستا به ،يم جام از مست شراب، . ديشي

 اميـ خ از تـر گـسترده  كه حافظ شاعرانة جهان. افتي توانيم را ياريبس يوندهايپ حافظ و ديژ انيم

 ،يشـاد  بـه  يابيدست. ختيانگيبرم خود به نسبت يشتريب كشش ديژ پرستاليخ روح در است،

 رونديم شماربه حافظ شةياند برجستة خطوط عشق، يوجوجست و يمذهب يهاياكارير با مبارزه

 او به كه ديديم را يبزرگ هنرمند ديژ حافظ، دوجو در. اندكرده جلب خود يسوبه را ديژ توجه كه

 وجـود  بارورسـاختن  و دنيبخـش كمـال  فرصـت  آنكـه يب رد؛يگ كام يزندگ لحظة هر از آموختيم

ـ  يمـست  ينوع راز خاست،يبرم حافظ غزل هر از كه يشور .دهد ازدست را شيخو ـ  يب  بـر  را يم

 .ماند يباق يو همراه انيپا تا كه ساخت دايهو ديژ
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