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   شاعر خوش الحان فارسيحافظ
  ∗زهره فاروقي

كمال و تمام نتوان داد و شعراي   چه بود؟ سؤالي است كه حقّاً جوابش تاكنون بهحافظ
  :گويد  ميصائب. اند متوسطين و متأخرين مقام بلندش را اعتراف نموده

  ١ست ادبي تتبع غزل خواجه گرچه بي   اگر نيست از ره دعويست صائبروا
  :گويد  ميداد، دربارة حافظ كسي تن درنمي عرفي شيرازي كه در غزلش هرگز به

   رواست چون عرفيبران تتبع حافظ
 

  ٢كه دل بكاود و ورد سخنوري داند
  :گويد شاعر بزرگ عالمة اقبال مي

  ام  گرفتهمن نغمه و سرور از حافظ
  :نويسد دكتر رضازاده شفق مي

 آقاي مثال است؛ اما خواجه حافظ هاي عرفاني بي ي در مثنويالدين روم جالل”
  .٣“غزلهاي عرفاني است
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شيراز در آن  از اصفهان بود و در عهد اتابكان گويند كه جد حافظ نگاران مي تذكره
هجري در شيراز  ٧٢٦الدين محمد حافظ بود، در سنة  نامش شمس. شهر اقامت گزيد

. اند و مادرش از كازرون بود عرصة وجود گذاشت، نام پدرش را بهاءالدين نوشته به پا
تاريخ دكتر رضازاده در . عهد طفوليت علوم متداوله را در شيراز فراگرفت حافظ به

نويسد كه حافظ كسب فيض علمي از علماي نامدار عهد خويش كرد،   ميادبيات ايران
  .١گويند كه در مكتبخانة خود تعليم گرفت  ميشعرالعجمنعماني در  اما شبلي
بردند  نمودن پدرش در عسرت بسر مي  را سه برادر بود كه پس از رحلتحافظ
مادر  سني نزد دليل كم بهطلب معاش رخت سفر بربستند و ليكن حافظ  برادرانش به

فاقه رسيد، حافظ پيشه خميرگيري  بعد از چندي نوبت به. خويش در شيراز بماند
چهار حصّه تقسيم داده و برحسب بيان راويان يك  نمود و حاصل خود را به اختيار

در . حصّه براي مادر، يك براي استادان، يك براي محتاجگان و يك حصّه براي خويش
  .داشت  اشتغالقرآنتالوت  نمود و به كريم را حفظ قرآناين زمان 

عروج و زوال سياسي چنان ارزان بود كه .  پر از آشوبهاي سياسي استدورة حافظ
نگريست و اين  نگاه عبرت مي جنگهاي خونين به حافظ در عهد خويش نسبت به

انگيز  ة سرودهاي غمعبرتها و تأثّرها در شعر حافظ گاهي در لباس مدح و گاهي در پرد
از ممدوحين حافظ، چنانكه از ديوانش معلوم شود، شاه . غزل آشكار شده است

الدين،  الدين يحيي، خواجه قوام ابواسحاق، مير مبارزالدين، شاه شجاع، شاه نصرت
در عهد . اند الدين، عمادالدين و غير ايشان حاجي قوام حسن، شاه منصور، شاه قطب

بهمني و در بنگاله  شاه تغلق در دكن، محمود شاه مانروايان فيروزحافظ سرزمين فر
در ايران تاريخ سياسي عروج و زوال ملوك و شاهان داستاني . الدين شاه بودند غياث
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گفت، ولي  دربارهايشان داشت، مدح و قصيده هم مي حافظ وابستگي به. طويل دارد
  .دنكر جا ستايي ملوث داغ تملق و بي دامن شعر را به

اند كه اين آفتاب ثابت تا آخر حيات از مركز خود  نويسان و محقّقان يك رأي تذكره
سفر اول بر طلب شاه . در تمامي زندگاني سه سفر قصد نمود. حركت ننمود

خواهش شاه دكن محمود شاه بهمني از  الدين از شيراز تا هرمز، سفر ديگر به نصرت
دل از سفر برداشت و از  ولي از هول درياقصد هند رفت،  شيراز تا جزيرة هرمز به

  :هرمز بازگشت و اين غزل را براي شاه فرستاد بندر
  ارزد غم بسربردن جهان يكسر نمي  دمي با

  ارزد مي بفروش دلق ما كزين بهتر نمي  به
  بوي سود  نمود اول غم دريا به چه آسان مي

  ١ارزد صد گوهر نمي غلط كردم كه اين طوفان به
هدف استهزا و مالمت   سليقة سخنوري نداشت و بهدر ابتدا حافظمشهور است كه 

روزي حافظ . گويي مشهور گشت لهوه آنجا رسيد كه او به گشت، نوبت به شعرا مي
گويند كه حافظ همة شب  مي. كوهي رفته، گريه و زاري كرد رنجيده بر مزار بابا

انش انداختند و گفتند كه خوش برو ده اي به خواب ديد كه لقمه  را به)ع(حضرت علي
  :شد اين غزل گفت صبحگاه چون بيدار. دِر علومها بر تو گشاده كردند

  دوش وقت سحر از غصّه نجاتم دادند
 

  ٢وندران ظلمت شب آب حياتم دادند
حافظ . كرد  از شيراز گذشته و عالم را احاطهو بعد از اين واقعه شهرت كالم حافظ

كرده  شود كه تجرد اختيار اي سرمستي و آزاده روي شهرت دارد، متصور ميچنانكه بر
نام پسرش نعمان . نمود و اوالد هم داشت حافط ازدواج. باشد، ولي اين درست نيست

در حيات حافظ زنش هم جام فنا نوش . يافت هند آمده و در برهانپور وفات او به. بود
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ز سير نگشته، دل صاف و صافي و فطرت سليم البتّه حافظ تا آخر حيات از شيرا. فرمود
در وطن خود از گلگشت مصلّي و آب ركناآباد تا دم آخر حظ . ريايي داشت و بي
  :گويد نمود، مي مي

  بده ساقي مي باقي كه در جنّت نخواهي يافت
ر ي  صلّ م ت  ش گ گل و  د  ا ب ا ن ك ب ر آ ار  ن   ١اك

* 
 نسيم خاك مصلّي و آب ركناباد   و سفرسير دهند اجازت مرا به نمي
هجري در شيراز از آن آفتاب نيم روز در پردة بقاي ابدي مستور  ٧٩١در سنة 

تاريخ وفاتش از خاك . شد گشت، و در مصلّي كه جاي پسنديدة خاطرش بود، مدفون
  :آيد مصلّي برمي

  ني خواجه حافظچراغ اهل مع
  چو در خاك مصلّي ساخت منزل

 

  كه شمعي بود از نور تجلّي
  ٢بجو تاريخش از خاك مصلّي

 يهجر ٧٩١                      

  خصوصيات كالم
مهمات .  غير از چربة سعدي و خسرو و سلمان و روحي نيستديديم كه فكر حافظ

هاي الفانيش در  اين همة نغمه اند، ولي با مضامين شعرش هم رشحات ابرقلم خيام
الجرم اين غلبه و اثر . ن، آواز دگران پست گرديدكرد كه پيش آ جهان شعرغلغله بپا

كالم او درجة  شود كه به سبب نيست و از اين خصوصيات شعر خواجه يافت مي بي
  :ترديد توان گفت كه بخشيده و بي امتياز

  آنچه خوبان همه دارند تو تنها داري
  :اكنون خصوصيات كالمش را زير عنوانهاي عليحده قلمبند خواهم كرد
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  ن بر كالم خواجهاثر قرآ
منش  خو و آزاده  طبعاً نرمشود كه حافظ نگاران معلوم مي از مطالعة غزلش و بيان تذكره

كرده بود و   در رگ و جانش سرايتقرآننموده بود، بلكه  فقط حفظ  را نهقرآنبوده اما 
يات چه گفت از فيض قرآني گفت؛ چه غزلهاي شراب آلوده و چه قصايد و مثنو هر

  :گويد آلوده، چنانكه مي خواب
  ز حافظان جهان كس چو بنده جمع نكرد

ا ب ا  م ك ح ف  ي ا ط ي  ل ن آ ر ق ب  ا ت   ١ك
* 

  نديدم خوشتر از شعر تو حافظ
 

  ٢قرآني كه اندر سينه داري به
* 

  صبح خيزي و سالمت طلبي چون حافظ
  ٣چه كردم همه از دولت قرآن كردم  هر

  جوش بيان
كرده   از حالت رندي و سرمستي كه دارد، واردانش را چنان جوشي عطاه حافظخواج

  :كه تاريخ هزار سالة غزل فارسي از آن خاليست
  گرچه بدناميست نزد عاقالن

 
  ٤خواهيم ننگ و نام را ما نمي

* 
  نه قاضيم نه مدرس نه مفتيم نه فقيه

  مرا چه كار كه منع شراب خواهم كرد
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  مستيعيش و سر
  :دهد خوش عيشي تعليم مي آدم را به خواجه بني

اله ه س ارد چ وب  حب و م ه  ال و س ي د   م
  ١ست مرا صحبت صغير و كبير همين بس

* 
  بنوش باده كه ايام غم نخواهد ماند

  
  ٢چنان نماند چنين نيز هم نخواهد ماند

  االسلوبي بديع
در اسلوب خود از زمين جديت  مضامين استادان قديم را كه چندان اهميتي نداشتند، با

  : فلك رسانيد به
  كس كه بديد چشم او گفت هر
 

  ٣كو محتسبي كه مست گيرد

  واردات عشق
تفصيلي  مضامين رندانه و واردات عشق به.  شعر عشق و سرمستي استشعر حافظ

  :صادق كه در شعر حافظ ادا شده مثالش ناپيد است
  دست زلف مشكينش خطايي رفت رفت گر ز

  ٤هندوي شما بر ما جفايي رفت رفت  گر ز
* 

  همتا ليلي گفت كاي معشوق بي شبي مجنون به
  گردد ترا عاشق شود پيدا ولي مجنون نمي
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  فلسفه
. فلسفة خواجه چنانكه گفته شد، غير از فلسفة خيام نيست و اين امر تفصيل بسيار دارد

  :تواند دريافت كند مختصر اينكه انسان عقل محدود دارد و اسرار كاينات را نمي
  حديث از مطرب و مي گو و راز دهر كمتر جو

  ١حكمت اين معما را كه كس نگشود و نگشايد به
چه از اسرار كاينات معلوم توان كرد از معاهده و رياضت نه كه از علم و  و هر

  :عقل، اين معاهده و رياضت را از نام ساقي و رند و باده يادكرده است
  رندان مست پرس راز درون پرده ز

 
  ٢عالي مقام راكين حال نيست زاهد 

  فلسفة اخالق
  :گويد در اخالق خواجه، تصويري از فلسفة انسانيت وجود دارد، مي

  چه خواهي كن  مباش در پي آزار و هر
  ٣كه در شريعت ما غير از اين گناهي نيست

  داري علماي ظاهردار پرده
گرفتن كاري مشكل است، سعدي، طبقة علما و صوفيه ظاهردار را كه عيوب ايشان 

 اين فرض را چنان اداكرد كه كرد، ولي حافظ زبان كمال برايشان انگشت نمايي به اول
  :گويد حال مثالي ندارد، مي تا به

  كنند واعظان كين جلوه در محراب و منبر مي
 

  ٤كنند روند آن كار ديگر مي خلوت مي چون به
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  شوخي و طنز
  اي نبرد روز باز خواست ترسم كه صرفه

 
خ  ي ش ل  ال ح ن  ا ا  زن م م  ا ر ح ب    ١آ

  خوشنوايي و نغمگي
بر صاحبان ذوق مخفي نيست كه در كالم خواجه نوع خاصي از همآهنگي و موسيقي 
است كه در جاي دگر نتوان يافت و در اين صفت انتخاب كلمات و سليقة آهنگ در آن 

  :آورده كار م بهرعايت تا خواجه اين همه را به. دخالت كامل دارد
  بده ساقي مي باقي كه در جنّت نخواهي يافت

ا ي ر صلّ شت م لگ گ و  اد  ب ا كن ب ر ار آ   ٢كن

  عرفان
روح خواجه، بزرگ و توانا بود و ذوقي عرفاني كه طرح آن را شيخ عطّار انداخته و 

. رسيدمرتبة اعجاز   بهاوج كمال رسانيده بودند، بر دست حافظ رومي و سعدي آن را به
تفصيل   و احاديث بهقرآنمطالب و تعبيراتي كه در محاورات و در ضمن آيات 

  :كرد هاي شيرين ادا كرده بودند، حافظ در قالب غزل گنجانيد و در كلمه بيان
  من كه سر درنياورم بدو كون

  
  گردنم زير بار منّت اوست

  گر من آلوده دامنم چه عجب  
 

  ٣همة عالم گواه عصمت اوست

  گساري باده
ريايي و صفاي باطن دارد كه ديوانش از آن   معني بيگساري در كالم حافظ باده و باده
  :پراست
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  ١لذّت شرب مدام ما خبر ز اي بي  ايم ما در پياله عكس رخ يار ديده

  بندش و طرز ادا
دارند كه آن روح شعر است،  طور خاص بيان مي استادان سخن اين حقيقت را به

جايي كه رسيده است كه هيچ استاد شعر فارسي نرسيده و هر شعري از  ه بهخواج اما
  : خود دليل اين دعوي استحافظ

  تجلّي دم زد  در ازل پرتو حسنت ز
 

  ٢همه عالم زد عشق پيدا شد و آتش به

  مآخذ
  .ش ه ١٣٧٤، فرهنگ و ارشاد اسالمي، چاپ دوم حافظ: بهاءالدين خرمشاهي .١
، كانون انتشارات پيام شيرازي حافظ ديوان: الدين محمد شيرازي، شمس حافظ .٢

  . شه ١٣٧٤محراب، چاپ چهارم 
 براساس نسخة مورخ حافظ غزليات: الدين محمد شيرازي، شمس حافظ .٣

زني هجري، ترتيب و تنظيم از پرفسور نذير احمد، مركز تحقيقات فارسي راي ٨١٣
  .  هجري١٤٠٩./ش ه ١٣٦٧نو،  فرهنگي سفارت جمهوري اسالمي ايران، دهلي

، المصنّفين ةمبارزالدين، ندو اردو از سيد ، ترجمةايران ادبيات تاريخ: شفق، دكتر رضازاده .٤
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