
  حافظ شيراز و ناقدين فن  ٦١

  فن نيو ناقد رازيحافظ ش

  اسـت  صدا ز پر نوزهحافظ  ةنيس يفضا  عشق تو دوشـم در انـدرون دادنـد    يندا
 و هرفت رونيب رانيا مرز از اش  هوازآ هاست ک يرانيا انشاعر نيتر هاز برجست يکيحافظ 

 ،اند هحافظ بود ةفتيش شهيهم مردمش هاست ک ايدن مهم ياهاز کشور يکي ستانونده
نادر و هاي  سينو دست وجود .يرويپ از اوکردند و شاعران  مي  دعوت ار او انهشا
 نيا بر دهشا ،يو شخص يدولتهاي  هکتابخان و ها هخانقا ها، هحافظ در موز  وانيد ابيکم
هنوشت ندهگوناگون در هاي  زبان به وان حافظيد معتبر حوشرها و  ترجمه .عا استمد 
 هک ديرس چاپ  به ها شرح وها  هترجم نياز ا ياريبسها  هچاپخان جاديا از پس و شد
  :قرار است نيا  به اهنآاز  يضبع ياسام

 يلهد درم  ۱۹۰۷در سال که  يلوهد جانان جان رزايم منثور ةگلبن معرفت ترجم •
 .است همنتشر شد

 .است هچاپ شد يلهد در م  ۱۹۲۱ سال در عبد محمد غالم از عشاق هگلدست •
 .کرد هترجم اردو زبان  به م  ۱۹۴۹ سال در را افظح غزل هن و شتاده باقر محمد قاآ •
در سال  ياشمه مسلم از متن با همراهحافظ  اتيو شرح غزل هترجم :اتيعرفان •

 .شد چاپ ورهم در ال ۱۹۵۶
  ه ۱۳۵۷در سال  يلوهد الدين از محمد احتشام بيالغ ترجمان  •
 .چاپ شد يلهم در د  ۱۹۶۴داس در سال  چرن اميش تيپاند منثور هترجم  •
 بار راهسال چ هجديه تدر مد ينوهلک يحنف يرضو يصادق عل ديس شرح  •

 .شد چاپ  ديتجد
 يانوهت يعل اشرف محمد حافظ »عرفان« •
 يلوهد نياد حسسج يقاض ةترجم  •



  ٦٢  قند پارسي

 پسند مورد چقدر نرهشعر دوستان و عاشقان  نيب حافظ دهد که يامر نشان م نيا
 و گجرات ،سند ،پنجاب ،ريکشم .دارد گريد ييايدن هقار هشب در حافظ .است هبود
 ياهرهعاشقان شعر و سخن در ش يحتّ .داشت تيمرکز هو بنگال ندهشمال  هژيو  به

. دنودبخبر ن يحافظ بهاي  هدوردست از سرودهاي  هخانقا و اهروستا ها، هکوچک، قصب
 را شياهشعر ،کردند مي  مع شبستان سخن را از اخگر کالم حافظ منورش آنها

 هديحافظ شوري ها غزل زين اکنون .کردند مي  هو ترجم حيو تشر صيتلخخواندند،  مي 
 دگانيو شور نديسرا مي  االنقو .دارد يتو لذّ فيک نده ينگهو فر يعرفان هاي در بزم

 يرا بررس گريدکي ياهنقد و اند شهدر حال پژو سندگانيو نو نيناقد ،رقصند مي 
 هبود يجالب موضوع خود ندوستانهدر  يسشنا حافظ ،هکوتا همقال و دراز سخن .کنند مي 

 ازين ،ينعمان يمانند شبل ،يقو نيقدتمن دارد، هادام ينقد ادب ةوار سلسل هريزنج .است
 نيعبدالرحمن، محمد حس الدين صباح ،يرانيمحمود ش ع،يدکتر محمد شف ،يفتحپور

دو ناقد، هاي  هشياند همقال نيا در .دارند ينيريشهاي  بحث گرانيو د يبلگرام زادآ زاد،آ
  .است هشد هقرار داد يبررس دمور حافظ شعر ةدربار ريهاد ظو سج يانصار .ظ

  نيناقد يمعرف
. م ۱۹۲۵سال  هيفور ۶ خيدر تار يو. بود ينقو نيظل حس يو اسم کامل: يانصار .ظ
 تريم هدانشگا  در را يماتمقد التيتحص .گشود انهج  به چشم ارنپورهس رهش در

 مسکو از را يدکتر درکم ،ييعلوم متداول اروپا به  هعالق يانب و سپس بر گذراند
 او .استخدام شد يروس زبان استاد عنوان به يبمبئ هگرفت و در دانشگا يروس زبان  به
 »هنام يانصار« ةروزنام در در ابتدا .داشت هرهش مردم نيباي  هحرفنگار  روزنامه عنوان  به
 ريمد عنوان به »جنگ يمقو« به موسوم امهن هفته در نآکار کرد و پس از  يلهد  در
 .ظ .بود زمليو سوش ونزميکم تأثيرتحت  ياسيس عاوضا زمان نآ در .ت پرداختيفعال  به

 مترجم، عنوان به يو تيشخص .منتشر کرد را »اليخ« نام  به يادب ةمجل کي يانصار
 بزرگ رانشاع ةدربار او .شد هشناخت مردم  نيب يست و منتقد ادبيژورنال س،ينو نگهفر

بر کالم  يو يشهکار پژو نيتر مهم .انجام داده است يا هارزند ياهاردو کار و يفارس
 ثارآ .است زادآ نيو محمد حس يدهلو غالب ،ريم يتق رياقبال، معالمه ر خسرو، يام
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  ٦٤  قند پارسي

 نيشاعر ا چيهاحساس در کالم  هگون نيل از حافظ اقب و داشت نفوذ کامل
  .١“نبود بايدلکش و ز قدر
  :است نقل کرده را ريز تيب ارهچ اثبات سخن خود يبرا و

  ستني همه ناي مکان و ونـک هکارگ لـحاص
  ستني همه ناي انهج اسباب هک رآ شيپ هباد
  ٭

  جو مترک رهراز د و وـگ مي  رب وـاز مط ثيدـح
  را معما ناي حکمت به ديکس نگشود و نگشا هک

  ٭
  کـن  رابـخـ  گلگـون  بـادة  امـجـ  به را ما  شــود خــراب فــاني عــالم هکــ شــتريپ زان

  ٭
ـ  دـهـ م نخواـغـ  امـاي هـک هادـب اريب   مانـد  نخواهـد  هم زين نينماند و چن چنان  دـمان

بودند  يو ثيرتأ تحت هک يبعد انيسرا غزل تمام و حافظ ةدربار يسپس انصار
  :است هکرد يريگ هجينتن يچن
 ندارد، دوام .و تار است هريخارج ت طيمح .آاندرون در يسو  به رونيب يايدن از”
گرفتار  يزندگ ،هديفا بي يسع و دهج .ستين هئلسم حل هفلسف .ستين رامشآ
 .ت شوو غرق لذّ ريبگ زور  به رحمش بي دستنشاط را از هاي  هلحظ پس .غم
خوب  ياه ساعت از پس چون هالبتّ .است تو مال هلحظ مانه اهتن هک رايز

  .٢“تمام هو قص ديآ مي  مهرسد، روزگار خوب  مي  بد ياه ساعت

  ريهاد ظسج پاسخ
واقعاً  ،است نميهبزرگ  شعراي پياماگر  ديگو مي  گردد و مي  مضطرب ريهسجاد ظ روح

 يشعرا اي و باشد نحطاطا شعر غزل هک رديپذ ينم صورت چيه  به يو .ست يمسترد کردن
و لذت  تيداخل ت،يفرار ،يعالفان فتصو را حافظ شعر .اند داده ياميپ نيبزرگ چن

                                                   
 .۱۷ذکر حافظ، ص  .١

  .۱۸، ص همان  .٢



  حافظ شيراز و ناقدين فن  ٦٥

 هيما بي اريبس زيحافظ را چ ايهب بي راثمي هاست ک نگفتن چنا) يکوش لذت( يپرست
را اي  هويش و است هکرد يبزرگ هاباشت انصاري .ظ .مياندازيب شغالا در ،هقرار داد يماض
  ١.است يعلم ريو غ يادب ريغ هردک نتخابا هک

 هاي رتصوي از سخن خلقت .است هفيطلاز فنون  يکي يسنج سخن ريهسجاد ظ به نظر
و  يعلم قيحقا ،يمهباهاي  ونديپ ،يزندگ رهمظا هلفظ است ک نيا هالبتّ .است يخارج

 با بلکه دکن مي  ياشنقّ هک نيا فقط هگوناگون را نهاي  و وجدان يو ادراک درون اتيفيک
  .٢نديفرآ مي  ممترنّهاي  هنغم

 يشعر ليو تما يمقاصد زندگ ،يقلب ياهداديرو ،يو فرد ياجتماع ياهرزوآ شاعر
 نشان او  به گريد يهو را دهد يقرار م تأثير تحت را هخوانند هکند ک مي  انيب يرا طور

 ةويو ش باشد تقيو حق يبر راست مبنيکالمش  هک است يکسشاعر ترين  موفق .دهد مي 
  .باشد هداشت بايو ز تأثيرپر 

 هبلک ،نکند هنگا همدردانهروزگار خود فقط هاي  ستم  به هک است يکسشاعر بزرگ 
 و رهم ونديپمختلف  يها انسان با که يطور به برپا کند جانيهها  دل در خود شعر با

 ينينو ةجامع يريضم روشن و هبا احساس و عاطف ف،يلط نحو  به و کند استوار محبت
  ٣.است نيمه رشع دفه نيتر بزرگ .باشد رامشآ باعث هک دهد ليتشکرا 

و  ديو عقا تايرواهاي  از بخش يارياز بس ديبا يفن کيکالس اتيادب همطالع هنگام
ارزش دارد  زينها  زيچ هگون نيا هالبت .ديکوش اميپ يسنت صرف نظر کرد و در جستجو

 ها، يزشت ها، ييبايز انگرينما حال ات و است خود ةاجتماع دور خيتار يچون تابلو
  .است هزنداي  هجامع حرارت و احساس
 نآ توسط  کند چرا که يم قيتشورا  هفلسف و علم هحافظ ترک را يانصار .ظ ديد از
 هک است ترهب زيهمه چ از قبل هک دهد مي  پاسخ ريهظ ادسج .گردد نمي  شکارآ حق هرا
 وا .نبود حکمت و علم مخالف حافظ .٤ديوگ مي  ناقص را علم کدام حافظ هک ميمهبف

                                                   
  .۲۰، ص ذکر حافظ  .١
 .۲۱همان، ص   .٢

 .۲۸ص  ،همان  .٣

 .۳۱ص  ،همان  .٤



  ٦٦  قند پارسي

 عالم هک است همدآ المحجوب کشف در .بود آنهاعلما و حکمت  از اي هژيو هگرو هيعل
  .است انيمعارف و ب يايخواند و عارف دن مي  را رهظا يمعنا

ــا ــ حافظـ ــر معنـ ــب يدار يا يگـ   ١و قـال  لياز ق ريغ ستين يدعو هورن  اريـ
علَم بر  اييهنآ هعلي او ،است هف علم و دانشمندان نبودلخام وقت چيه حافظ
 انيو لفظ و ب ترواي گرفتار هعلم و حکمت دور شد گستردگي زا هک بود هافراشت

 و دهمدرس، زا ن صورتيا به کس چيهقبل از حافظ  .کبر و غرور يبودند و مبتال
و  ينيخودب ،يخودپرست ا،ري از حافظ .است هرا مورد لعن قرار نداد خشي

  :بود زاريب يپرور شکم
ــر ــاد  اي ــام ب ــمارند و ج ــالل ش ــرام هح   ٢شيو کـ  عتيشر هيو ملت، ز قتيطر هيز  ح

و دور  ريبالعموم پر از تزو آنها ايه حرف هک ديگو مي  همدرس هفقي ةدربار حافظ
است  نيحق ا(است  مستي حالت در نآباشد  تياگر واقع ولي .است ياز راست
حافظ  انبي هگون نيا يشبل) ميشنو مي  ياز مستان واقع هشميه را قتيحق ايه حرف
 يعلم نيهذ هشعبد با را حق اسرار اختالط حافظ .داند مي  يبر بالغت شعر يرا مبن
  .کند نمي  قبول

  ٣منکنـي  ملحق هورق شعبد حق با سر  ميدانـش نکشـ   فتـر د بـر  هطلمغ قمر
  :کند نمي  قبول زيرا ن گرانيد يمداخلت در زندگ حافظ

  ٤کـنم  خـواره  شـراب  منـع  که کار هچ مرا  فقيه نه محتسب، نه مدرس، هن م،يقاض هن
شحنه و يدربار يعلما هک ديد مي  حافظ هک ديگو مي  هنيزم نيدر ا ريهظ ادسج ،
 نيا است، پس يشخص منفعت و هانهاقتدار شا ثبات يبرا نديگو مي  هرچه محتسب
  :است هبود ريتزو هيالعمل او عل عکس

ـ  همه يبنگر کين چون  و محتسب يو حافظ و مفت خشي هکخور  يم   ٥دنـ کن مـي   رتزوي

                                                   
  .۳۲، ص ذکر حافظ  .١
  .۳۳ص همان،   .٢
 .۳۴همان، ص   .٣

  .همان  .٤
  .۳۵ص  ،همان  .٥



  حافظ شيراز و ناقدين فن  ٦٧

  :ديسرا مي  گريد يجا
ـ  شحنه و ملک مهر چو هرش هدزا   ١شـود  هچـ  نميبگز نگاري هراگر م من  دگزي
 حل هرا گرننشا و است فرار عالمت زاهسبک طنز و است يانصار .ظ نظر طبق

 شدن گم کرامات و وجد در ن وگرفت هديناد را هجامعهاي  بيع يعني هرا دو ره .ستين
  .استنقص ب و يعغرق شدن  »يکوش لذت«و  »يپرست شيع« درا ي

 حافظ ليتما هک ديگو مي  رد ويپذ يرا نم يانصار .ظ يريگ هخرد ريهسجاد ظ
 سجاد سپس .ه استديمهف   يانصار .ظ هک ستين يمعن آن  به شيو ع تيداخل يسو  به
  :کند مي  هشارا مهم ةنکت چند به ريهظ
 رويپ ايپسند  او را شاعر رجعت ديدر کالم شاعر نبا هياصطالحات صوف دنيد با .۱

  .ميهبد رارق يافکار فرار
  ؟دارد يفرار هيو روح يمنف تأثير يکل طور  به کالمش ايآ هک مينيبب ديبا .۲
  ؟است قبول ناقابل د،يجد يعيطب و ياجتماع علوم در مختلف هاي هشياند وجود با هنکيا اي .۳
  .است هدميهو ف هددي احسن نحو  به را نآ قبح و حسن و هزمان قيشاعر تمام حقا ايآ .۴
 انسان هتوج له آنيوس  به و ديافزا يم يبعدهاي  نسل يهاگآ و شعور  به يا شعر ويآ .۵

 با اتيح در دهج جد و يسو به روح را ايو  گرداند مي  مبذول يزندگ يسو به را
  کند؟ مي  همادآ يتوان خاص

 پرتو در انه ويات صوفاصطالح کمک به حافظ هک مينيب مي  صورت نيا به پس
 يوهاي  هت با خلق و مخلوق و جلومحب نش،يفرآت علّ ،يعظمت انسان ،ينآقر اتيآ
 هکعب نيب يفرق يخاطر و نيمه به .دانست مي  يخوب به را ظلمت در هچ و نور در هچ
  :داند مي  نجانا بزم هگا هجلو را دو رهو  نديب نمي  هبتخان و

ــدا    در ــور خ ــان ن ــات مغ ــي خراب ــب م   ٢نميب مي ز کجا  نوري چه هک نيعجب ب نيو  نمي
  ٭

  ٣هست بيحب روي پرتو هست هجا کهر  سـت ني شـرط  خرابات و هعشق خانقا در
                                                   

  .۳۶، ص ذکر حافظ  .١
  .۴۱، ص همان  .٢
  .همان  .٣



  ٦٨  قند پارسي

 يبرا .داند مي  و انسان را امانتدار يشرفت انسانيعشق را اساس و محرک پ حافظ
خوش  و ها يخوب هاست ک يانسان فيلط رهعنصر مودت، گوترين  رارزشپ يو

عرفان را  يو سطح يعشق و محبت رسم ةديعق يو يول .ردوآ مي  وجود  به راها  يخلق
شدن رواج  هللا يفنا ف و يزگيحصول پاک يبرا »هدهامج« عنوان  به ايعلما و صوف نيب هک

  .ديگو مي  وکند  يم رد ،داشت
ـ دلـق ر  ن،نشي هدر گوش هورن  بـرقص  و برانـداز  هوز سر خرقـ  يسماع آ در   ١ريـ در برگ اي

  ٭
ـ  نـداز بي هخرقـ  نيا حافظ   ٢برخاست خرمن سالوس و کرامت از تشآ هک  ببـري  جـان  هگل
ها  نيا هناراحت و متنفر بود ک نيا يبرا هخانقاهاي  اضتير وها  از درس حافظ

 عقل، اساس بر را عشق رهگو او .ندنک مي  دور ياجتماع يزندگ قيرا از حقا يدمآ
  :گردد مي  نو مطمئ ابدي مي  در يزندگ تجارب و وجدان ادراک، وش،ه

  يجســتجو دار لميــ اگــر هبــرون نــ قــدم  عشـق  هرگـو  مجوي حافظ هکنج مدرس ز
 ،است نيگآ و انبساط زيسرورانگ هعاطف و اخالق لحاظ از هک ييرويحافظ ن نزد

عشق و ابراز  ،يقمغان، سا ريپ ،هخانيم شراب، مثل ييها هواژ .است »محبت و انس«
 از را انسان حافظ .است تايوجدان نشاط ح ختنيمحبت، احساس حسن و برانگ

انسان باشد و  گرانيبند ديپا وانيو مانند ح هگانيب يشناسدخو شعور نور از هک يا يزندگ
 رونيبگذراند، ب يو سطح فيک بي و هاکاراني، رهدف بيرا  يزندگان هکند ک مجبوررا 

  .برد مي  زادآپر مسرت و  و رنگ وارنگ طيمح کي به و وردآ مي 
 و سرور کالم حافظ فيک و تلذّ و نشاط آن تمام خود هپرشکو انيبا ب ريهظ سجاد

را رد  يانصار .نقد ظ يمنفهاي  هشياند احسن نحو به داند مي  يزندگان فيلط ةيما را
  :وردآ يم دهشا عنوان  به را ريز تيب ،هکرد

  اتـحي بآ دـيـظ چکــافــش حــم دلکـنظ ز
  ٣عارض از آن چکان جانان هشد خوي هک چنان

                                                   
 .ورنه در گوشه: وان حافظيد  .١

 .۴۲ذکر حافظ، ص   .٢

 ۴۸، ص همان  .٣



  حافظ شيراز و ناقدين فن  ٦٩

 و دارد  انسان را يزندگان کردن جاودان استعداد شعرش هدانست ک مي  خود حافظ
  .دباشبخش  يزندگ دتوان مي  ،يتعل از نظر صرف

مردم در جام و  ،هياصطالحات صوف بناي بر هکند ک مي اظهار تاسف  ريهظ سجاد
و  يانفراد يحافظ زندگ يو نظر به .دنديد را يزندگ قتيحقحافظ فرار از  يسبو

اش  هنغم نگهآ .بخشد مي  ت سرورلذّ هاحساس و عاطف يرا با گرم ياجتماع
 يو ايه هنغم. کند مي  خبر با يگوناگون زندگ ايه نگهآو از  است نگيآ اتحي
 و يزيانگ طرب ،يکوش شيع ةواژ .است همدآ وجود به يمختلف زندگ ايه نگهآ با

مخالفت و احتجاج  ةويش ناي هاگرچ .اند همبتذل و پوچ گفت نارا نقاد ياندوز لذت
 حافظ .است نفس ارتهو ط يزگپاکي نشان ،عشق نشان حافظ کالم در .حافظ است

 ت،ينانسا ارتباط ،انسان دو عشق .را وسرانيهنه را دوست دارد و  افالطوني عشق هن
 جاي« اصخ خلوت هاست ک نميه ردآ مي  وجود به را يو دوست يخودسپردگ يفضا
  :گردد مي  »انس هتگاهنز«و  »امن

  انس هگا تهامن و نز ياـت و جـاص اسـخ خلوت
  ١خواب به اي اربيست  يداربي  به نميب مي  هک نيا

 .داند يم ارتهوضو و ط بدون  هکعب ةوصل بدون عشق را مثل طواف خان حافظ
  :است هرا نقل کرد نيريز اتياب ياندوز در رد لذت ريهظ سجاد

ـ عز نيچن يقدر شب   اسـت  هـوس تو تـا روز خفتـنم    با  فيو شـر  زي
ــ هو ــه هک ــاي  دردان ــازک نيچن   ٢اسـت  هـوس شب تار سـفتنم   در  ن
 قدر شب با ،هکرد لذات ترکعشوق خود با م يعاشق هک را يشب عظمت پس
  .گرا است پوچ عتيبا طب يگفتن کامالً مناف فيو شر ميظو ع دنيگردان يمساو

  يريگ هجينت
 تيواقع .برد پي ندهدر  يمتون فارس يادب ايهنقد خوبي به توان مي  بحث باال از
کرد  مي  يزندگ يزمان انصاري .ظ .دارد تمحبوبي ستانونده در حافظ هاست ک نيا
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  ٧٠  قند پارسي

 ديد قبلي ثارآ بر ضتهن ناي دوستداران و بود خود اوج در »پسند ترقي« ضتهن هک
 کالم يبلکه و برد نمي  تلذّ فظاز کالم حا وي هبود کطور نن يا ،داشتند   يخاص
 ثارآبر  دنکشي بطالن ، خطيهد خواتجد يژگيو ولي هگفت »و دلکش بايز«را  حافظ
  .بود قدما
 هخود را در ضمن دوام غزل نگاشتهاي  بحث هشياند نميه تأثيرتحت  انصاري .ظ
 يت نظربا دقّ ريهد ظاسج ولي .بود همحرک گفترغي و پسند رجعت را حافظ و بود،
 »حافظ ذکر« در هدکر انتخاب را ييها غزل محکم دهحافظ را خواند و با شوا راشعا
بر حافظ روا  نناقدي هک را ياتامهات يتمام ادبي امتهش با او .نمود يآور جمع
شعر  تاهمبا ةماي .نشاند مي  يغامبرپي منصب بر را او و هداد اييهدارند پاسخ ن يم

 حافظ ةسفر از خود استعداد طبق هخوانند هاست ک يو ريجادوگ نآحافظ 
 خود سحرگري مفتون را نره سنجان سخن و شعر عاشقان حافظ .کند مي  يخوار هزري

  .ردآ مي  رقص به سازد و مي 
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