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  اخوت و رندي و بشردوستي در شعر حافظ
  ∗زاد ملك محمد فرخ

 زبان عربي آن ت كه به اسيكي از مباحث بسيار جالب تصوف ايران، مسلك جوانمردي
هاي مهم تاريخ اجتماعي ايران، رواج آيين جوانمردي  از جنبه. اند را فتوت ترجمه كرده
ين و مسلك اجتماعي در ايران ياين آ. ست اهاي جوانمردان و فتيان و تشكيل جمعيت
ست كه امتيازات طبقاتي بر مردم  ااي ريزي شده است و يادگار دوره پيش از اسالم پي

اند كه  اند، اين راه را پيش گرفته كشيده آمده و كساني كه ناكامي مي گران مي ايران سخت
  .تر باشند تر و گرامي از طبقات ممتاز، يا مردم سازگارتر و مهربان

اسط قرن دوم هجري كه ايرانيان در گوشه و كنار و مخصوصاً در مشرق ايران در او
هاي نژادي امويان و  بها و تعصّ و بيشتر در سيستان و خراسان، در برابر بيدادگري
ي، بيشتر جوانمردان هاي مردانه ملّ دست نشاندگانشان برخاستند، راهنماي اين جنبش

  .اند بوده
ي ايرانيان در برابر هاي ملّ يعي و عادي جنبشجوانمردي هميشه همان رنگ طب

صاحبان زر و زور را دارد كه در  فرساي متشرعان همدست با هاي جان گيري سخت
  .داده است هاي پيش از اسالم و بعد از اسالم بارها در ايران روي دوره

 تصوف در ايران كه آن نيز پرخاشي در برابر همان عوامل بوده ةاز آغاز رواج طريق
 ايران، همواره تصوف را براي خواص و جوانمردي را براي عوام ةست، بزرگان متصوفا

ترين راه براي تحقيق در اين  مطمئن. اند كرده اند و هر دو را باهم ترويج مي دانسته مي
زبان فارسي و عربي  د بزرگان تصوف ايران بهآثار منظوم و منثور متعد زمينه رجوع به

                                                   
  .عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد ساوه، ايران  ∗

 



  ١٥٢  قند پارسي

  

بزرگان تصوف بيش . ما رسيده است مانده و به ترين آنها باقي هماست كه خوشبختانه م
از كساني هم كه آثاري از . اند ين جوانمردي يا فتوت را بيان كردهيو كم، در آثار خود، آ
هاي تصوف آمده است و  هايي در فضيلت جوانمردي در كتاب آنها نمانده است، گفته

  :چنانكه عنصري گفته است. اند بسياري از شاعران بزرگ، بدان اشارت كرده
  جوانمردي از خوي پيغمبر اسـت       مردي از كارهـا بهتـر اسـت     نجوا

  تر است  جوانمرد باش و دو گيتي      ود بر جوانمرد راسـت    دو گيتي ش  
  :سعدي گفته است

  ١همين نقش هيواليي مپنـدار      ت آدميـت  جوانمردي و لطفس  
  :از جمله شعار جوانمردان چنين است

ل، صبر و  عزت نفس داشتن، رفتار نيك و حسن خلق، توكّسخت نگرفتن،”
كردن از بدي، ياري، وفا،  لق، كرم و نيكي، راستي، انديشهمل، دوري از تتحم

بخشودن بر دوست و دشمن، برآوردن آرزوي نامرادان، خودبين نبودن، تزويز 
ه اهل زمان نكردن، درون از كين پاك داشتن، سخن نرم گفتن، رياضت كشيدن، با

ت عزّ كردن، با كردن، مدارا كردن با پيران و بخشودن بر جوانان، خدمت تمرو
كردن، شكستن هواي نفس، نصيحت در نهان كردن، قناعت، كوشش در  زندگي

دست  هها را با احسان و كرم ب پوشي، دل طاعت، قدم در راه نيستي زدن، عيب
  .“غيره آوردن، با عشق زندگي كردن و

را آورده و » فتي اي«نيز در مثنوي كراراً خطاب ) مولوي(ن رومي الدي موالنا جالل
اند؛ زيرا كه كلمة فتي را تنها دربارة جوانمردان  پيداست كه فتيان نيز مخاطب او بوده

  .اند برده كار مي به
ت بوده است و هيچ معلوم نيست شكست ردر گذشته ستيزها همه بر سر قد

  .كردند چه ميزان ظلم و بيداد ميرسيدند تا  قدرت مي دگان اگر بهرخو
حافظ برعكس همه قدرتمندان و مكاتب فكري و مذهبي آنان، در انديشه 

نوعي برگرفته از  هاي حاكم نبود، بلكه با اشاعه مكتب رندي كه به رويارويي با قدرت
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بدون شك حافظ و . تواند باشد، در پي بهبود امور و افراد بود فتوت و جوانمردي مي
جا و استوار نگهدارند  امروز پا بر وانستند فرهنگ واالي اين سرزمين را تا بهها ت حافظ

ني امروز اگر جامعه ايراني با تاريخي روشن و تمد. نه شمشير فالن فرمانرواي ستمكار
هنربار بزرگان علم و و انديشة اي كند، حاصل قلم  تواند در پهنه زمان جلوه دير سال مي

  .ادب اين سرزمين است
هاي حافظ در توضيح بيت  علي هروي در شرح خود بر غزل روان حسينشاد

  :نويسد ، مي»رندي صالح و تقوي راه نسبت است به چه«
توان گفت از كلمات كليدي   رند در شعر حافظ بسيار آمده است و ميةكلم”

آداب و رسوم  قيد به شود كه زيرك، الابالي، بي كسي اطالق مي رند به. است
جو و محيط، حداكثر بهره را از  توجه به كسي كه بي. عي باشدعمومي و اجتما

  .١“حيات گذرا برگيرد
كند، شخصي است دانا و نكته  ي مينوعي تجلّ رند حافظ كه در اكثر غزليات او به

  .سنج و زيرك
  :نويسد دكتر محمد علي اسالمي ندوشن مي

تنهايي  چ يك را بهها را شناخته و هي رند يعني فردي كه همه اعتقادها و نظريه”
و تمامي نپذيرفته و از مجموع آنها نظريه و مشي خاصي براي خود اتحاذ نموده 

از اين راه آمادگي پيدا .  همه باورهاستةحق ترديد دربار كه باز مفهومش به
  .٢“بيني نزديك شود ريايي و روشن سبكباري و خلوص و بي كند كه به مي

  : معرفي شده استديوان حافظ كامل نيز در معني ولي و انسان در جاهايي رند به
  ٣لي شناسان رفتند از اين واليت     گويي و   دهـد كـس   ب را آبي نمـي    لرندان تشنه   

جايگاه او در عالم وجود خالصه  اگر بخواهيم ديدگاه نظري حافظ را نسبت به
ود كنيم، بايد بگوييم كه از نظر او بايد دليري كرد و وضع بنيادي انسان را همچون موج
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دريا زدن و پذيرفتن وضع  براي اين دل به. ي كه مأموريت ازلي دارد، پذيرفتي خاكي
ها و  بايد از همه گفته ست و براي آن مي ابيني و راستي ضروري باكي، روشن انسان، بي

 دين، فاصله گرفت كه برداشتي يكسره ضدظاهري و ريايي هاي زهد  ها و ساخته يافته
  .از انسانيت دارد

ه جز فهم سطحي اري اخالقي، چنانكه رسم است، البتّزافظ از راه ارزشگفهم ح
اهل ريا و دروغ  ه بگوييم حافظ از آنرو كه راستگوست و پاكباز، باچنانچ. نيست
 سندي در دست ةهيچ وج كند، زيرا ما به ستيزد، چيزي را دربارة او روشن نمي مي

گاه   سند راستگويي او آن است كه گهنداريم كه راستگويي او را اثبات كنيم، بلكه تنها
  .زند هاي خود خنده مي ها و بازيگري رياكاري به

رندي آن قلمرويي از آزاده جاني و آزادانديشي است كه در متن فرهنگ ديني، از 
حافظ منطق وجودي انسان را، چنانكه از گزارش . توان بدان رسيد راه تأويل وحياني مي

كشاند كه هيچ كس ديگري  كند و تا بدانجا مي ايت دنبال ميآيد، تا نه  برميقرآنتأويلي 
پيش و پس از او در پهنه فرهنگ ايراني نكرده است و از اين راه است كه او از عالم 

  !آورد كه روياروي عالم زهد است  سر درمييي رندي
نويسد كوب مي يندكتر زر:  

ترسد و زير اين  ز نميآورد، از هيچ چي هيچ چيز سر فرود نمي رند كيست؟ آنكه به”
رد و قبول  بيند و نه به نه خود را مي. ق پذيرد آزاد استچرخ كبود، ز هر چه رنگ تعلّ

  ١“اندر دو جهان كرا بود زهرة اين؟. غير نظر دارد
  :برهان قاطع رند در ةكلم
 سالوسان را ،هوشمند، باهوش، هوشيار، آنكه با تيزبيني و ذكاوت خاص”

  .“بشناسد
  :گويد  رند مية دربارة دهخدانام لغتدر 
  .“شخصي كه ظاهر خود را در مالمت دارد و باطنش در سالمت باشد”

  :نويسد پرويز اهور مي
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شود كه خود را از بند قيود ظاهري  كسي گفته مي رند در اصطالح صوفيان به”
رندي حافظ دوري از رياكاري و . كلي رها كند و محو حقيقت شود معمولي به

ها و  لزوم برخورداري از نعمت نيايش زيبايي و اعتقاد بهخشكي ودروغ، 
بندگي و زبوني در  هاي حيات و دوري از مردم آزاري و گردن نهادن به شادي

ي مرگ، ضمن دستي و ناكامي و حتّ برابر ستم و زور و بيم نداشتن از تهي
هاي واالي  انسانيت و ارزش دورماندن از غرور خشم و با اعتقادي راسخ به

  .١“سان بودن استان
قيد بوده  گر، زيرك، غدار، شاطر، منكر، الابالي و بي معني مردم حيله رند، قبالً به

شاعران . است و تاريخ ادب فارسي در تطور مفهوم اين واژه، نقش مؤثري داشته است
همين معني و مفهوم  اهللا ولي و سلمان ساوجي نيز رند را به ديگري از جمله شاه نعمت

  :اند كار برده حافظ به
  ٢چون راه گنج بر همه كس آشكار نيست         انفرصت شمار طريقه رندي كه اين نـش       
  .داند رند را چون گنج دست نيافتني مي

او خود . هاي خود شود با ويژگي يني مييدر شعر حافظ رندي طريقه و مسلك و آ
  :كند ميرندي خود اعتراف  را زاهد، صوفي، عارف يا مسلمان معرفي نكرده، ولي به

  ٣نــدنهگ هر بـي اران شـ ه يــكر كـ زار شـ هـ   م و رند و مست و نامه سياه قمن ارچه عاش  
رندان حافظ اهل جاه و مقام و زرق و نفاق، خودبيني و خود رأيي، حريص و 

  .عبارتي، صفاتي مشابه فتيان دارند آزمند و متظاهر و رياكار نيستند و به
مباني باورهاي  يافت كه او را با وشني دستر توان به  نميحافظ ديواندر سراسر 

طور  هرگز به. خواه كسي پيرو عرفان باشد يا مذاهب ديگر. مردم مخالف بپنداريم
اساس باورهاي مردم حمله نبرده  يني بدبيني نداشته و بهيهيچ دين و آ نسبت به مطلق
  .است
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.  نداشته استهاي ديگر هميشه مفاهيمي يكنواخت رند، مانند بسياري از واژه ةكلم
ادبيات عرفاني پاي نهاد تطور پيدا كرد و تطور مفاهيم رندي هم  ويژه هنگامي كه به به
  .شود حافظ منتهي نمي به

مفاهيمي در شعر حافظ با موازين خلق و خوي فتيان و رندان  پردازيم به حال مي
  ).به مفهوم حافظ(

  دستگيري از ضعيفان
  ١ان را در وقـت توانـايي     درياب ضعيف   ماند  م گل اين بستان شاداب نمي     يدا

  نكوهش مردم آزادي
ـ      ٢دنيا وفا ندارد اي نور هر دو ديده      ازارر ميـ ل نظـ  واني اهـ  زنهار تا ت

*  
  كم و بيش بـد اسـت       عيب درويش و توانگر به    

  ٣كار بـد مـصلحت آنـست كـه مطلـق نكنـيم            

  صبر و پايداري
ــ   دو دوستان قديمند   صبر و ظفر هر    ــر ص ــر اث ــر نبب ــت ظوب ــف   ٤در آي

*  
  شـوق كعبـه خـواهي زد قـدم         در بيابان گر بـه    

  ٥ها گر كنـد خـار مغـيالن غـم مخـور             سرزنش
*  

  بور بـاش و غـم مخـور كـه عاقبـت           اي دل ص  
  ٦اين شام صبح گردد و ايـن شـب سـحر شـود          
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  نكو كاري
  عشق دهي خوش دمـي بـود       آن دم كه دل به    

ــ ــست هــيچ اســتخر حاجــدر كــار خي   ١تاره ني
*  

  ٢كه جز نكويي اهل كرم نخواهد ماند        زر انـد بـه   تهن رواق زبر جد نوشـ  بر اي 
*  

  ٣مار يـارا ت شـ اي يـاران فرصـ   كي بجـ  ني  ده روز مهر گردون افسانه است و افسون        
*  

ـ   ا مـي  گـش  رهاري گـ  چـو بادبهـ   و هم ت   چو غنچه گرچه فرو بستگي است كار جهان   ٤اشب

  قناعت
  ت با درويش خرسند است    در اين بازار اگر سودي اس     

ــداي ــنخ ــعما م ــهم گ ــش ردان ب ــي و خدروي   ٥نديرس

  قدوري از تعلّ
  ٦ز هرچه رنگ تعلق پذيرد آزاد اسـت    رخ كبـود ت آنم كه زيـر چـ    مغالم ه 

  ترك خودخواهي و خودبيني و غرور
ـ   خ  ه استدر محفلي كه خورشيد اندر شمار ذر ـ  ود را ب   ٧رط ادب نباشـد دن شـ  زرگ دي

*  
  ر بساط نكته دانان خود فروشي شـرط نيـست    د

  ٨گوي اي مرد بخرد يا خموش      سخن دانسته  يا
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  رفتار نيك و حسن خلق
ــ  به حسن خلق توان كرد صيد اهل نظر        ــب ــيگه نه دام و دان ــرن ــد م   ١ا رارغ دان

*  
  ٢منان مــداراروت بــا دشــتان مــبــا دوســ  آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است

*  
  ٣عيب كنـد   هنر افتد نظر به     كه بي  كه هر   گمان صدق و محبت ببين نه نقص گنـاه        

  سعي و كوشش ترغيب به
  ٤تاد ببـر  ت اسـ  بي طاعـ  طل  مزد اگر مي    جايي نرسي  در اين راه به    هسعي ناكرد 

  راستي و راست كرداري
  ٥به حكم آنكه چو شد اهرمن سـروش         وي مجمـوع ه بازآي تـا شـ  ز فكر تفرق  

*  
  يد زايـد از نفـست     ش كـه خورشـ    به صدق كـو   

  ٦كه از دروغ سـيه روي گـشت صـبح نخـست           
*  

  ٧مگر از نقش پراكنده ورق ساده كني  ض پذيرد هيهاتيخاطرت كي رقم ف

  بدگويي نكردن از ديگران
ــ ــگ ــر ب ــسدي گف ــي رنودي و رفيت ح ــجق   دي

  ٨احمق نكنـيم   گو تو خوش باش كه ما گوش به       
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  اخوت و رندي و بشردوستي در شعر حافظ  ١٥٩

  

  دوري از جنگ و ستيز
  ١گ و داوري  از جنـ   لح بـه  ده صـ  ردياي نو   يك حرف صوفيانه بگويمت اجازت هست     

  عزت نفس داشتن
ـ  رم بـاد از   رم شـ  ه گردآلود فق  گرچ ٢آب چشمه خورشيد دامن تر كنم      گر به   تمهم  

*  
  ٣نگين دالن موميايي  ـنخواهد ز س     من گرش همتي هست    ةدل خست 

*  
  همايي چو تو عاليقدر و مهر اسـتخوان تـا كـي        
  ٤اية دولت كـه برنـا اهـل افكنـدي         دريغ اين س  

*  
  ٥گر قبول فيض خورشيد بلند اختر كنم        يه بـا دم چـو مـاه       وايي روس ود بين وج با

  ل داشتنتوكّ
  تكيه بر تقوي و دانـش در طريقـت كافريـست          

ــ ــراه ــرو گ ــر ص ــر دارد تد هن ــوكّ   ٦دشل باي
*  

  ٧كو نسيمي ز عنايت كه كند بيـدارم         خواب سانه او شد در   اف ديدة بخت به  
*  

  ٨اللت بـرود  ضـ  جايي نرسد گر به    كه به   دوسـت  سالك از نور هدايت طلبد راه به      
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  ١٦٠  قند پارسي

  

  غم دنيا نخوردن
ــ ــت ــا ك ــم دني غ ــي ــاي دن   ١حيف است ز خوبي كه شود عاشق زشتي         اي اي دل دان

  سخت نگرفتن كارها
  ٢ويد بـاز  خون بـش   ا رخ به  زين جف   ن شد هر كه چون الله كاسه گردا     

  دوري از ريا
ــ ــب ــه در او هــ اده نوش ــيي ك ــايي نچ ري   ودب

  ٣بهتر از زهد فروشـي كـه درو روي و رياسـت           
*  

ــ ــري ــنالل شا ح ــاس ــند و ج ــام ب   ٤ت زهي طريقت و كيش    زهي شريعت و ملّ     راماده ح

  پند و نصيحت شنودن
  ٥هان اي پسر پير شوي پند گوش كن         گفتمتتجربه گفتند و     پيران سخن به  

*  
  ٦سمع رضا شـنيد    فرخنده بخت آنكه به     پند حكيم محض صوابست و عين خيـر       

*  
  تر دارنـد  كن جانا كه از جان دوست نصيحت گوش 

ــج ــوانــ ــد پنمادتعان ســ ــد پنــ ــيــ   ٧ا رار دانــ
*  

  ٨چه ناصح مشفق بگويدت بپـذير      آن هر  گيـر انـه م  نو و به  نصيحتي كنمـت بـش    
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  اخوت و رندي و بشردوستي در شعر حافظ  ١٦١

  

  اغتنام فرصت
  يتـــوانه بدر كـــقـــت دان آننيمـــت را غوقـــ

  ١حاصل از حيات اي جان يكدم است تـا دانـي          
*  

  ٢بس خجالت كه از اين حاصل اوقات بريم         د دل و كـاري نكنـد  ناست در نـش در وقـ قـ 

  صبر و تحمل
  ٣كنـي   كز گلبنش تحمل خاري نمي      ترسم كزين چمن نبري آستين گـل     

*  
  ٤ زنـان  خلوتگه خورشيد رسي چرخ    تا به   كمتر از ذره نه اي پست مشو مهر بـورز         

  دوستي كردن
  ٥شـمار آرد  مني بركن كه رنج بي   نهال دش   درخت دوستي بنشان كه كام دل ببار آرد       
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