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  *مختصري از زندگينامة شهريار

آمد فرزند حاج ميرزا  دنيا  بهدر تبريز. ش . ه ١٢٨٢، در سال سيد محمد بهجت تبريزي
تحصيل  علوم مقدماتي را در آن شهر فراگرفت و تا سوم دبيرستان به. آقا خشكناني بود

 در مدرسة طالبية تبريز آموخت و زبان فرانسه را از اساتيد پرداخت و ادبيات عرب را
  .همان سامان فراگرفت

تكميل دورة متوسطه   شد؛ و در دارالفنون بهراهي تهران. ش . ه ١٣٣٩در سال 
علّت  تحصيل در رشتة طب پرداخت ولي پس از دو سال به آنگاه به. پرداخت
استخدام دولت درآمد، و  كرد؛ و به  طب را رهاقدرت مالي و عشق دختري رشتة عدم

در ادارات ثبت اسناد تهران و نيشابور و مشهد، شهرداري تهران، بهداري تهران و بانك 
اش مثنوي روح پروانه بود كه توجه شعرا و محافل  نخستين منظومه. كرد كشاورزي كار
دوبار و . ش . ه ١٣١٠خود معطوف داشت و قسمتي از اشعار او نيز در سال  ادبي را به

  .يافت  و سعيد نفيسي انتشارالشعرا بهار مقدمة استادان، ملك با

                                                
  :اقتباس و برگرفته از -*

برگزيده اشعار . ش.  ه ١٣٧٢گوي، حسين منزوي، انتشارات برگ، تهران،  اين ترك پارسي
  ش . ه ١٣٦٣ت باران، تهران، سيد حسين شهريار، اسماعيل تاج بخش، انتشارا
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اشعار شهريار متجاوز از پانزده هزار بيت از قصيده، غزل، مثنوي و قطعه است كه 
  .طبع رسيد همت دوستانش در سه مجلّد به به

رود اشعارش از  شمار مي اناي معاصر بهاستاد شهريار، يكي از شعراي بزرگ و تو
زادگاهش  شهريار در سالهاي آخر عمر به. لطف و شور و حال خاصّي برخوردار است

تدريس اشتغال داشت و در همان  كرد و چندي در دانشكدة ادبيات تبريز به مراجعه
  .ساخت را منتشر» بابايه حيدر«سالها منظومه معروف و تركي 

  :گفته است» خدا صداي« در ديباچة كتاب الشعرا بهار ملك
  .“شهريار نه تنها افتخار ايران، بلكه افتخار شرق است”

 بدرود حيات گفت و در آخرين لحظات عمر در تهران. ش . ه ١٣٦٧شهريار در سال 
  :اين دو بيت را زمزمه كرد

  اي مظهر جمال و جالل خدا، علي
  

  يا مظهرالعجايب و يا مرتضي علي
  گير دستگير از شهريار پير زمين  

 
  دست و پا، علي اي دستگير مردم بي

نگ حافظ از ر  بود و اين شيفتگي و عالقه شديد او بهشيراز از شيفتگان خواجه حافظ 
هاي استاد  و بوي سخنش نيك پيداست و خصايص بزرگ عارف ادب فارسي در گفته

كمند  او صنايع را با. كردند نيفتاد هرگز در دام تصنّعي كه شاعران خلق مي. متجلّي است
  .كرد توفيق از آنها استفاده مي آورد و با دام مي صميميت به

عشق  شود و جاي به  تلطيف ميايمان مذهبي او بعدها. شهريار، شاعري مسلمان است
  .خداست سپارد كه در نهايت مهرورزي با عرفاني مي

كند و  داري مي هاي متعالي عشق را نيز، آينه چهره. دفتر شهريار همة قصّة عشق است
  .هاي زيباي دفتر اوست  چهرة چهرهخدا، عشق به

* * * 
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  پيام رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي

  در بزرگداشت حافظ

زبان  هاي ديگري كه به چه ايرانيان و چه ملّت زبانان ـ زبان فارسي، براي ما فارسي
سربلندي و جويبار  ـ ميراثي عظيم، باشكوه، بسيار ارزشمند، ماية كنند فارسي تكلّم مي

فرمودة رهبر معظّم انقالب، زبان  باشد و به نگي ما ميپرفيض گنجينة عظيم موارث فره
اين .  درخشانترين ستارة فرهنگ فارسي استحافظ. فارسي، رمز هويت ملّي ماست

عزيز هميشگي و گوهر يگانه فرهنگ فارسي شاعر تمامي قرنهاست و همة قشرها از 
وق و مردم معمولي هر هاي الهي تا اديبان و شاعران خوش ذ عارفان مجذوب جلوه

. اند زبان او سروده اند و وصف حال خود را به كدام سخن دل خود را در حافظ يافته
سكر سخن خود سرخوش داشته،  زبانان را به حافظ بيش از شش قرن است كه فارسي

زبانش . معاني و اشارات سخنش زبانش بر اثر گذشت زمان كهنه شده است و نه نه
  .تواند معيار گفت و گو باشد ه امروز هم ميفارسي دلنشيني است ك

 تجليل كنيم و ياد او را دارد از حافظ دو خصوصيت وجود دارد كه ما را وامي
  :نگاه داريم زنده
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اول، زبان فاخر او كه همچنان بر قله زبان و شعر فارسي ايستاده است و ما بايد آن 
  .سوي زبان پاك، پيراسته كامل و واال را ارج بنهيم و از آن معراجي بسازيم به

. كند از نكات قرآني استفاده كرده است  كه خود او تأكيد ميدوم، معارف حافظ
شود و قدم در  حافظ، آنجا كه از جنبة بياني محض خارج مي بنابراين، محتواي شعر

هاي  لّت ما، ملّتاي براي م گنجينه و ذخيره. گذارد وادي بيان معارف و اخالقيات مي
آزادگيي كه . شناسند هاي آينده است؛ چرا كه معارف واالي انساني مرز نمي ديگر و نسل

شود ناشي از بينش عرفاني او، تسليم در مقابل پروردگار و  در حافظ مشاهده مي
بيني حافظ  البتّه اخالقيات حافظ هم بخشي از جهان. شدن در اوامر الهي است محو

هاي اخالقي حافظ از  بحث اخالقيات در ديوان او هم كار شود و توصيهاست و بايد بر 
  .ديوان او استخراج گردد، بيان و شرح شود

عنوان زبان حامل پيام انسانيت و  تالش و كوشش، زبان فارسي به اميد است با
  .انجام رساند ت، رسالت خود را بهعشق، در عرصه جهان دچار بحران معنوي

* * * 
 


