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 ۱و طماع مداح ، شاعر  حافظ

ت. سدر زبان پارسیهای بلند شعر در ادبیات جهانی و شامخ ترین قلۀ غزل  یکی از قله «حافظحضرت »بدون شک و شبه 

 و خیل ازین ایلدیگرانی  سخن  توان با رد خاص نمیاو را در بعضی موا کالم و فصاحت بیان ی ژرف، زیباییهااندیشه

ن وری چوخنولی تا هنوز هیچ سپارسی استادان بزرگ سخن زیاد اند؛زبان  رو  که در قلمبا آنسنجش گرفت. محک زد و به

از  ید وزیبایی حافظ غزل بسرابه سرایی تا امروز نتوانستههیچ غزل .و عام نبوده است حافظ مطلوب نظر و توجه خاص

موضوع اصلی اشعار حافظ عشق است. طرازی نماید. کالم با او همسری و هم و رسایییی شیوالحاظ پرداخت مضامین، 

تنفر بود، عشق و رندی را ش مریای دوراندروغ و هان بمتقیّ ازبرعلیه مکر و حیله و تزویر قرار داشت و  وی که کامالا 

 ش قرار گرفت.کاران عصر و زمانساخت و با آن سالح در برابر فریب پیشه

دفن  ها مانعنهما ،شگذشتبعد از درکه گرددش ازین روایت نیز برمال میدورانریاکار  و منبریان جدال حافظ با زاهدان

شد تا  ار برینقر ،بین دوستان و مخالفین وییی مشاجرهمباحثه و گردیدند و در  آیین و رسم مسلمانیور بزرگ بهاین سخن

 شاهد آمد:  شش را گشودند این بیتوقتی دیوان نند.یشداوری بنبه شدیوانقضیه را با تفأل 

 رود به بهشتاگر چه غرق گناهست می -قدم دریغ مدار از جنازه حافظ

 زمانی طوالنی که با حافظ داریم با فاصلۀ  .زیستمنبریان میمسجد و حافظ در دوران اوج زهد فروشی  و ریاکاری 

خاطر رهایی از آسیب اهل فتنه  هبینیم. حافظ بگرم و پر رونق میرا تا امروز  هم بازار مکاران و دین جالبان باز متأسفانه

ها هم قدرجاست که  معنی شعر حافظ آننمود و از همینین میسمبول ها تزئ با رمز پردازی ها وش را با ناگزیری سخن

که اند  محدب سهل و ساده نیست و  اشعار او در نزد هر کس جلوه و انداز خاص خود را دارد. اشعار حافظ مانند آیینه های

یوه کاری گردند. البته این شمنعکس میبازتاب و  های هرگونیاندازه به و فاصله دید بینندگان اشیاءموقعیت  نظر بهتصاویر، 

 تواند.شعر و سخن حافظ نیز بوده می دانگیش یکی از  رموز جاوجلوه های خاص با

ه صلطال وزن  خود شاعر به شعر زیبای یک شاعر هر  به کهچنان بودند یو فرزندانش شاهان ادب پرور «بابر»شاهنشاه 

شاعری خواهد داد که  گفت آن جایزه را بهزه پنجاه هزار روپیه تعیین کرد ویک جای بابر در هندوستان شخص   .دادندمی

و تا روزی که بابر زنده بود هیچ شاعر فارسی  شاعر ایرانی بسراید. . . . .های اصیل حافظ بتواند یک غزل مانند غزل

حافظ که هم شاعر  (147ان و بابر، ص های اصیل حافظ برابر باشد. )ایرزبان نتوانست غزلی بسراید که با یکی از غزل

مثالا در است، داشته  های و داوریش سنجش ش بود، خودش در رابطه کالم و سخنزمان شناسان موشگافو هم از سخن

 :گفته است، خود اوست یکه ویژه بیتی به زیبایی و صراحتی

 زدندتا سر زلف سخن را به قلم شانه  -د از رخ اندیشه نقابکس چو حافظ نگشا

ای قفقاز هکوهو از  چینشرق ش  از سرزمین اناطولی تا سزایی برخوردار و نامهخودش از شهرت ب در زمانشعر حافظ 

  خودش در بیتی گوید:پیچیده بود. هند  سرزمین تا شرق

 تا حد مصر و چین و به اطراف روم و ری -حافظ حدیث سحر فریب خوشت رسید

ه ب که دو  بیت زیر شنفته میش نسبت به سخنرا های  و نقدو هجو داشته فین و بدبین های ش مخالخودش و سخن ،همبا آن

ش بوده عصر و زمانهم یو قرار معلوم یکی از منتقدین حافظ، شاه شجاع، شاه ش خواهد بودهای شعر و سخن بدیین جواب

 :است

 جاستاینسخن شناس نئی جان من خطا  -چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست

 شو یا این بیت
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 که هیچش لطف در گوهر نباشد -کسی گیرد خطا بر نظم حافظ

ن آ گونه سخن و حرف  خالفی بهیعنی هر ،تابو گردیده عام و خاصدر میان  شخصیت حافظ و سخن او ست کهاز دیرگاهی

برعکس مدح و ستایش را   نیستم، ن پیامبر زیبای سخن و سرودآ در تالش هجو  است. من هم در این نوشته شده دغن حریم ق

 ت و چرخاندنخاطر معیشهقلمانی را که بام دست بهدانم. در زمانۀ خود دیدهها در جامعۀ ادبی و فرهنگی مییکی از ناگزیری

جهت  خ بهیی بوده، ر  و تا وقتی رو به قبله ها نبودگونهاما حافظ از ایناند. به شش جهت سجده نموده ،زندگیهای  چرخ

خل و حسادت مرد و از ب شاعری بوده راد و جوان ،ش پیداست که او چون رودکی. از البالی سخناناست هدیگری ننمود

 از تبارز ایم در میدان عمل نیزکه دیدهسالح های کشندۀ روانی تجهیز اند و چنان که با چنانهایامروزی برخالف   مبرا.

مان ه بیشتر ها. اینورزنددریغ نمیدیگران   های کوتاه نظرانه شان نسبت بهدیدگاه و ، حسادت ها، کینه توزی هااحساسات

 این بیت ظهیرالدین فاریابی: روزگاری به ،کهبودند ستیزان و اصالح طلبان  چپی و راستی سلطنت

 تا بوسه بر رکاب قزل ارسالن دهد -ه کرسی فلک نهد اندیشه زیر پان  

رستش که به پ ،ستایش تنها به ت ها یا قزل ارسالن های را نهها ب اندک مدتی بعد، بسیاری آن. اما گفتندخندیدند و هجو میمی

ون م خر د  جا بپوسد و یا د  یا روانه زندان بود تا در آن ،گفتفرعون موعود شان می گرفتند و اگر فردی یک حرفی خالف  

 گرفتند. از گلویش می

 زیرا؛مدآحال و وضع در این پرستی به ن فرعونبل از دست هزارا ،فتادفرعونی از پا نیز دست یک یا چند ملیونی ا این جامعۀ

ای هها را انباشتند و گورهمان بود که زندان .گردیدند ساز را باالی مردم زمینه فراعنه که زمینه سلطۀندفرعون پرستان بود

های دیگر کردند و دست  قبله تغییر جهت دادند و رو بهدرجه  382، اما با دگرگونی اوضاع و احوال، جمعی را پدید آوردند

 کفعت، زمانی م  کرملین ام کسانی را که گاهی مشعوف حمایتیدهال کشیدند. از این ایل و خیل دبا با درود های دیگر بهدعا 

ا هباراخیر، محرمان حرم در صه این که در رویداد های سی و چند سالخال گردیدند.دموکراسی  م بردار  ل  و  باز ع  کعبه  خانۀ

انی ادیبهجو و تحقیر  ،ادبیات در عرصۀ ها و ستیزی و سلطنت ،  شاههابیاصالح طلسیاست که این منظور ها بودند. همین

 ارمغان نیاورد. جامعه ما چیزی دیگری به به جز رنج و محنتهب هافاریابی چون ظهیر

بیشتر با فرعون پرستان است؛ زیرا  فرعون پرستان اند كه كلند و تیشه و ها نیست،  مشكل كساني چون من تنها با فرعون

تلقین  شدهند و باز، خود و كساني دیگر را براي پرستتراشند، صیقل و پاالیش ميهاي فرعوني مي دارند، بتچكش بر مي

اما  ،اقدامي مبادرت ورزیده باشند چنان خاطر رفع جوع به كنند. نخستین فرعون پرستان مانند هنرمنداني اند كه شاید بهمي

 زنجیر اسارت مي بندند.  خاطر تطمیع بت تراشیده شان به بعدش هزاران دیگري را به

پرستش از طرف دیگران  خواهان عزت، تكریم، احترام و حتا هر انساني از حس خود خواهي و خود بیني برخوردار، و

سازند كه بعدش بخودي  از  ها را چنان چاق و چله مي گي بعضياست و این دیگران اند كه  حس خود بیني و خود كام

گردد. امروز اكثریت مردم  جامعه ما با چنین معضالتي مواجه اند و هیچ فرد این معضل هاي بزرگ در جامعه انساني مي

آید. در  خود نایلترین خواست قانوني  تواند به كوچكیكي ازین بت هاي صیقل و پاالیش شده نمي جامعه بدون وابستگي به

قانون یك چتر  ها و حامیان شان( راي خواص)فرعونكس و كوي  است و بي فریب عوام بيجامعه ما قانون فقط دام و دانه

عتنا و توجهي ندارند. من در ا . اهل قدرت و ثروت با معافیت در برابر قانون، در انتظام آن نیزاست یويمحافظتي و حما

ار ك ستم كه این جامعه بهكرده، دانا و با دانشي هتحصیل گي هاي اجتماعي خود شاهد چندین فردكوچك روابط و وابست دایرۀ

ایشان مجال و فرصت كار و  كه با كدام بتي مباشرت و وابستگي ندارند، بهجایيو فعالیت شان نیاز مبرم دارد، ولي از آن

كرده یلد كه یك فرد تحصنین گفته من مخالف اند، كمي چشم و دیده بگشایند و ببینشود. اگر كساني با اخدمت گزاري داده نمي

ر دمراجع مربوط، آیا قا ها هزار افغاني به لدر و یا بدون پرداخت دهبا مدارك داشته و فضیلت هاي كاري، بدون شناخت یك ق  

ح و همه واض بخور و نمیر است، خواهد بود؟ بهست بدون درآمدي غیر از معاش ر ترین پ ست معلمي كه حقیبه گرفتن یك ب  

چرخد و تمام هاي دولتي در ساحه مغناطیسي گروه ها و فرعون ها مي اشغال پایین ترین بست هویداست كه امروز حتا

ي قرار دارند، به تقسیم ها بت هاي تراشیده شدهدارایي ها، صالحیت ها و چوكي ها در میان این گروه ها كه در رأس آن

به واحد های کوچک اجتماعی تقسیم و تجزیه نموده و  قومیت هااما نادان ما را به نام  ،این گروه ها ملت شریف ته است.رف

 گیرند.در برابر قانون کار می های شان گوشتی برای حفاظت هر گونه تخطیها چون دیوار های از آن

 اما نشكنند! و بتراشند، بپرستند که حال مردمیهپس واي ب

و  اهنستاز بنیاد گرایان و افراط گرایانی چون طالب و داعش تشویش ندارم، تشویش کسانی چون من از یک عده کمومن 

 رانلدق   دورراسته بهضو آبه و با پا های به این سو تسبیح ها بدست، جا نماز ها به شانه وها سال  سکوالر هاییست که از

 سازند. احوال را موافق و سازگار به استفاده جویی هایشان میچرخند و اوضاع و می  گرا افراط گروه های
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، قدر در رابطه به شخصیتآن ،ایران گوی شاه  بلی و خبره حکایت نمود که، اطرافیان دوستی از قول چند تن ایرانی بادانش

 بافتهه و ساخت ها برایشآنر شخصیت کاذب و دروغینی که نمودند که کم کم شاه ایران تحت تأثیمی سجایا و استعداد وی غلو

 منافع جز دیکه مقاص . اطرافیان شاهشخصیت استثنایی و شگرف است راستیهردیده بود که بگرفته و باورمند گبودند، قرار 

دادند. می وارونه جلوه نزد وی به نیز را ها روزنداشتند، حوادث و جریانات اجتماعی آنرا خوشنودی شاه  خودی بر پایۀ

که بساط اقتدار خانوادۀ  ندو طوفان خیزش مردمی را سبب گردید هم دادندهکه رویداد ها و حوادث کوچک دست بهمان بود 

 .برچید را پهلوی

 ینتعداد بلی گویان و متملقیکشور ما نیز یکد پایۀ نرگان سیاسی، رهبران و مقامات بلدور هر یک از بزههای اخیر بدر سال

. دهندجلوه میندارند، حلقه زده اند که، خوب را به انظار شان بد و بد را خوب  و مال اندوزی جویی جز سودهکه خواستی ب

 چرخانند. شایدشان می و بر پایۀ منافع ها را به خواست های شخصیسیاستچرخ ها اند که با نقش منافع داشته شان همین

ی چاپلوسان و بلی گویان ابتکار انجام کارهای نیک در میان بزرگان کشور ما اشخاص خوب سیر و نیکویی نیز باشند، ول

در فهم مردم  کمیعدم درأیت در مدیریت و  ریشه به چو مواردما در هم اند. البته نقص کار بزرگان ها سلب نمودهرا از آن

ویژه ، بهمتنفرمها از فرعون پرستان بیشتر فرعون نسبت به جاست که از همینصورت،  هر به شناسی شان نیز خواهد داشت.

 زنند.م از روشنفکری و تعهد نیز میفرعون پرستانی که در میان روشنفکران د  

چون  و وابسته بودنددنیایی  خداوند روح و روان کسانی چون ظهیر فاریابی را شاد و خرم داشته باشد که به یک بارگاه  پس، 

 . دی نرقصیدنیودند و به هر آهنگ و نغمهدرگاهی سر به سجود نسبارگاه و  هر به ، ی مازمانه دستانبخش بزرگ قلم به

مودند و نش محکوم میبیت نجرم همیهفاریابی را بیشتر ب ظهیر ،و تبار از همین ایل فکرانیروشن که نوجوان بودم،زمانی

یدش ی، تأشدنمی پنداشتهافتد و از نظر شان شاعر مداحی یی موافق میحضرت حافظ را که اشعارش با هر سلیقه و اندیشه

 دربار ها بوده است.  و معاش بگیر حافظ نیز یکی از شعرای مداح کهخبر ازینبی .کردندمی

م؛در مدت بیشتر از سه دهه چه از ادبای چپی و چه یهاست، بگذرچو منهم که بیان دردیات هذیانیاگر از این موضوع

یده بیشتر در قالب قصدانیم مدح و ستایش که میجامداحی بوده باشد. از آن ام که گویا حافظ شاعرراستی نشنیده و نخوانده

از  یتهر ب در غزلاما  و گردددنبال  تا انتهاء موضوع از ابتداءشد و  قاعده بر روال قصیده نیز چنان بوده که یک گفته می

 ،دانبودهون حافظ از همین ل   غزلیات به ویژه ،گذشتههای تیپ غزل .ا داشته استاستقاللیت خود ر ،لحاظ بیان موضوع

از  ،صر اوعمهی شاعر و شاه «شاه شجاع»و  ندارد ع از نظر موضوعی تسلسلهای او از مطلع  تامقطغزل بیشتر کهچنان

 .ش ایراد گرفته بودکالم را نقد نموده و به ویه غزلیات اوزا همین

وده و سرمدح را بیشتر در قالب قصیده خوانده و شنیده ، و شعراء ادباءجا که آن ست. اما ازیان مداحیکی از غزل سرا حافظ 

ک شعرای بست که بیشتر گویندگان این سسبک شعر حافظ سبک عراقی.ابیات مدحی حافظ چندان توجه نگردیده است هب ،اند

در  .است هجری مربوط دانسته شده تا قرن دهم شتر به اشعار شعرای قرن هفتمبودند و این سبک بی از مردم فارس و عراق

. در اند هانی از بنیانگذاران این سبک دانسته شدهاصف سید حسن غزنوی و جمال الدین ، دو شاعرزد ادبا و شعر شناسانن

 و سادگی ربی بیشتر وارد زبان پارسی شدهی عقصیده جای خود را به غزل داده و در شعر این دوره واژه ها سبک عراقی،

ر نظ تعارات خالی کرده است. در سبک عراقی بهبیان در شعر سبک خراسانی جای خود را به تشبیهات و کنایات و اس

جا  با تأیید. اما به نظر این قلم است ن اخالقی و پند و اندرز عوض نمودهمضامی به راجای خود  مدایح مبالغه آمیز ،اکثریت

 در یک و یا ،مدایح مبالغه آمیز کوتاه مطول  به در شعر حافظ، مدایح مبالغه آمیز  داشتن مضامین اخالقی و پند و اندرز ها 

 تداوم یافته است. چنانهم چند بیت

 در بیتی گوید:او 

 تا کند پادشه بحر دهان پر گهرم -ست و جهانگیر بگوپایۀ نظم بلند

 گوید: )شاه یحیی(الدین در بیتی در مدح شاه نصرت 

 بیا ببین فلکش دست در رکاب زده -فلک جنیبه کش شاه نصره الدینست

 دیگری گوید: در بیت

 ز بام عرش صدش بوسه بر جناب زده   -فخرد که ملهم غیبست بهر کسب شر

 :سرایددر ستایش شاه شجاع می

 نستداگه رباق خم طااي ز نمونه -سپهررواق ه بلندمرتبه شاهي كه ن 

 در مدح شاه منصور:

 تیزی شمشیر بنگر قوت بازو ببین -از مراد شاه منصور ای فلک سر بر متاب
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 :یحیی ابن مظفر است مدح شاهاین بیتش در باز هم 

 از بهر معیشت مکن اندیشۀ باطل -حافظ قلم شاه جهان مقسم رزقست

وهم این که خرد از بام عرش بوسه  باال کشیدهعصرش را تا کجا ابن مظفر، شاه همرساند که حافظ مقام یحیی بیت اخیر می

فاریابی نه، که دست های  ظهیرالدین  از دست  کم و کوتاهی در غلو که البته  ستمدیحه هاییزند، از جمله بر آستان او می

 .را از پشت بسته است او

 ش چنین گوید:در بیتی دیگری یکی از غزلیاتولی در همین مورد نیز حافظ تناقض فکری داشته و 

 ر استبا پادشه بگوی که روزی مقدّ -ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم

 توجه گردد: زیر مدحی یات باال به دو غزلگذشته از اب

 که نیست باکسم از بهر مال و جاه نزاع -قسم به حشمت و جاه و جالل شاه شجاع

 حریف باده رسید ای رفیق توبه وداع -ام بس می مغانه بیارشراب خانگی

 شنوم بوی خیر ازین اوضاعکه من نمی -خدای را به می ام شست و شوی خرقه کنید

 رخصه نفرمودی استماع سماع که کسی -رود به نالۀ چنگببین که رقص کنان می

 که من غالم مطیعم تو پادشاه مطاع -به عاشقان نظری کن به شکر این نعمت

 دهیم صداعکنیم دلیری نمینمی -ایم ولیام تو تشنهبه فیض جرعۀ ج

 ز خاک بارگه کبریای شاه شجاع -جبین و چهرۀ حافظ خدا جدا مکناد

ت فاریابی ازین بابت دس کرده است که ظهیرکرامت نیز می طلسم   ادعا به ،شکالم افتادن ر زرق کردن و مؤثربرای پحافظ 

 ست:ها، ایناستبوده  طلبی نیز نهفتهطمع وکه در آن چشم امید به  دسترسد. سروده های از آن نظر می تهی به

 آغازد:که با این بیت می غزلی

 مایۀ محتشمی خدمت درویشانست. -روضه خلد برین خلوت درویشانست

 غزل دیگرش با این بیت:

 ساقی به روی شاه ببین ماه و می بیار  -عیدست و آخر گل و یاران در انتظار

 :نموده استمی نیز و تلقین چنین توجیه دیگرانبه ،معرفت غیبت و الهام از سرچشمه هایش را  با حافظ سخنان

   گویمآنچه استاد ازل گفت بگو می -در پس آیینه طوطی صفتم داشته اند

و فقط  فقطبه شاهان و صاحبان مسند و جاه  شدهی مراتب روحانیت سرایش مدیحه ها و جلوه هویداست که منظور حافظ از

      بوده است: دست آوری زر و سیمهب

 بسا شکست که با افسر شهی آورد  -به جبر خاطر ما کوش کاین کاله نمد

 و یا درین بیت:

 شاهنشاهی افسر دهند و ستانند که -باشند قلندر رندان میکده در بر

 و هم این بیت:

 سببش بندگی دولت درویشانست -خسروان قبله حاجات جهانند ولی

 :دبارگاه الهی شده باش طرف با اشاره به اجابت التجاء و دعایش ازبه شاه منصور اش مرتبه بخشی مدعی شاید ،بیت زیر در

 که التجا به جناب شهنشهی آورد. -رساند رایت منصور بر فلک حافظ

شاید سروده  .گیردشاهد میکند و محتسب را که از او طلب می یشاه این هم یکی از غزلیات او در مدح موضوع، در ادامۀ

که آن شاه ممکن است شاه شجاع بوده باشد. خالصه این و عصرش سروده شده هم یاهاو از شبعد از پایان رنجش   زیر

 ش:یابد و هم طلب و طمع او را از سخنهم مدح را می  در این غزلخواننده 

 هیلاصد حكمت ن تو پنهات فكردر  -شاهيدپاار نوا اتو پیداي در رخ 

 سیاهيه قطران از حیوآب صد چشمه  -دهین گشاو دهللا بر ملك رك اكلك تو با

 هياهر چه خوي خاتم فرماو توست آن ملك  -عظماسم ار انواهرمن نتابد ابر 

 ماهيغ و خندند مراو نش و دابر عقل  -هر كس كه شك نمایدن حكمت سلیمادر 

 شاهيدیین پاآنند داف قان مرغا -گاهي بر سر نهد كالهيهچه گاز ار با

 بي منت سپاهيد بگیرن تنها جها -آبهد د دفیض خواز سمانش آتیغي كه 

 عمر كاهين فسوایي افزن تعویذ جا -رغیار و ایان شادر نویسد ش كلك تو خو
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 صمت تباهياز ویمن الت تو و اي دو -تعزي كیمیاق از عنصر تو مخلواي 

 عجب خانقاهياز وییم تا خرقهها بش -تبااچشمه خراز بي ر آساقي بیا

 هيامحتسب گوي و از عوه دبندز ینك ا -شاها كز مي تهیست جاممدعمریست پا

 نگ كاهيربخشند خ رو را سرت یاقو -فتدن امعدن و تیغت بر كاي ز گر پرتو

 صبحگاهيد بااز پرسي ه بندل گر حا -نلت ببخشد بر عجز شب نشینادنم دا

 بيگناهيي عودیبد زچگونه ا رما  -زدصفي آدم بر ن عصیاق جایي كه بر

 هياخوربه عذز آ بخت منما باز نجش ر -مناد ميبره شاهت گه گادحافظ چو پا

ه متوجعزیز  نیز شده است و خوانندۀ «اسم اعظم »حضرت حافظ بسیار ظریفانه و رندانه مدعی دانستن ،باال یدر سروده

تابد و ملک و خاتم از نمی -زشت طینت انسان   شاید -انوار اسم اعظم بر اهرمن ،که گویدمی اششاه ممدوح به شده باشد که

چنین ادعا های ناممکن و غیر  .دمانده استاش، اسم اعظم را می. پس حافظ بنا به فرمان شاهفرمای هر چه خواهی ،آن تست

ه گرداند کمی ماین نتیجه نایل و به سازدباور میمرد ادب و شعر بیمرا نسبت به این بزرگ چو موارددر هم باور اوست که

و خود  خانه کشیده و دست به گردن خم و صراحی آویختهیظاهر رخت به م   او خود یکی از صوفیان خانقاهی بوده که به

 گرایی که راهی. در پیوند به افکار صوفیان و صوفیرا اهل خرابات وانموده و با این تظاهر مدعی کرامت نیز بوده است

ا ب است،  گردیدهها تا امروز  جامعه ما از گذشتهجوامعی چون های  عقب گرایی بسیاری برد و سبب و علت حقیقت نمی به

   .در جای دیگر خواهم پرداختکنم و در رابطه این موضوع یادآوری بسنده می قدرهمین

ص مخت شیوۀ ی و شراب تنهاعبادت با م  ست که  باید یاد آور گردید این طور فشرده می جا به این موضوع دیگری را که در

 ، سابقۀ طوالنی تری دارد چنان که خاقانی در بیتی گوید:عرض نیاز پرداختن در حال مستی بهحافظ نبوده و  به

 که در نماز بعمر دراز نتوان کرد -من آن نیاز کنم در شبی به می خوردن

 نموده است:می موجودو  شاعر را برآوردهاست که هر طلب و خواسته  «دعماد دین محمو»دو بیت زیر در مدح  

 وزیر ملک سلیمان عماد دین محمود -بخواه جام صبوحی به یاد آصف عهد

 طلبد جمله باشدش موجودهرآن چه می -بود که مجلس حافظ به یمن تربیتش

معلوم  زیر از سرودۀکه طوری .شویمش میطر مؤثر افتادن کالمخاهمتوجه مدح، طمع و دعوی کرامت ب زیر در سرودۀ

 یودهبا اهدای سررا آن حافظ داشته که بنا به معاذیری به تعویق افتاده و فظ در نزد شاه منصور طلب یا تنخواهیگردد حامی

اش را دانند، این سرودهدرباری نمیمعاش بگیر سرایان است و  هم کسانی که حافظ را از زمرۀ سخن خواهان گردیدهزیر 

 :نمایمکش میآن ها پیشبه

 چو مهیمرخ یینه ش آما-كرشمه كندن شاهد بخت چو

 كلهیمو فسر ن اما نگهبا-هر شبرا بخت ار بیده شا

 گهیمه یددما به اب و خودر كه تو -صحبت مار گو غنیمت شما

 همت به هر كجا كه نهیمروي -ست كه مااقف ر وامنصوه شا

 هیمدفتح ي قبان را ستادو-یمزكفن سان خون را ز شمناد

 فعي سیهیمو اشیر سرخیم -دیر پیش ما نبوونگ تزر

 ما گوهیماف و عتراي ادهكر-هندزدحافظ بگو كه باوام 

 تاین اسرار طریق که شاید گردیده است اش بازتابیسلطنت بخش ر آن دعوی کرامت وکه داین هم یکی دیگر از غزلیاتش

 بس:دانند و فقط صاحبان طریق می را

 گاهيدرین ایرینه دكه زآي گفت با-هيالتخودوهاتف میخانه به م سحر

 گاهيت آهددبین ن جهام پرتو جا-نجهادو سر ز جم جرعه ما كش كه  همچو

 فسر شاهنشاهياهند و دكه ستانند  -باشندر قلندان نده رمیكددر بر 

 منصب صاحب جاهيو نگر رت ست قدد -يختر پااهفت رك بر تاو یر سر زت خش

 بدین كوتاهيار یوو دبه فلك بر شد -بامشف میخانه كه طرو در سر ما 

 هياخطر گمرس از ست بترت اظلما -ین مرحله بي همرهي خضر مكناقطع 

 تا ماهيد بوه مااز كمترین ملك تو  -اي دلسلطنت فقر ببخشند ت گرا

 نشاهيرامجلس توو جگي امسند خو-هست مدزدن از دني افقر نددم تو 

 هيابرین ميخودوس عملت چیست كه فر-ارین قصه بداز امع شرمي طم فظ خاحا
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هم با  و و سلطنت ستانی داشته اندی سلطنت بخش که قدرت داندمیکده را دارای چنان مقامی می که حافظ رندان قلندر در  این

پادشه را در آن که هرشب  دهدرا با صراحت اطمینان می یمظفرمنصور شاه  ،ی قبلیهمین اندیشه و پندارش در سروده

ه ک هرسویی روی همت به ،که افزایدقوف شاه منصور را شاهد گرفته میو ،وییر ربا پ و گاه به نگهبانی پرداخته اند دید

.  واضح اند سیاهسرخ و افعیها شیرآن زیرا؛دوستان قبای فتح و پیروزی دهند و دشمنان را از خون کفن  سازندنمایند به

، ابهت روحانی خود و یاران طریقش با اشاره به وام و خواسته دریافتشاه منصور را به خاطر  ،با این سخنانحافظ  است که

تا  گرفته بسیاری مردم آن روز از شاه واهی و خرافاتی یاندیشه ها و پندار چنین بهالبته  .داده استنشان می ترس و هراس

و تا امروز این خرافه باوری ها دامن ما مسلمانان را  اند بوده و باور اعتقادابتالء به   ،ها میکده در    ی مسجد و معتکفانمال

از آن  و  هرگز ،سیهاند و نه افعیسرخ بودهنه شیر ،شواضح و برمالست که حافظ و یاران کامالا اما  .رها نکرده است

دست  تبا چاشنی ابهت روحانی ها دیحهم چنینکش پیشیقین که حافظ با بهنبودند و شاه منصور هم  لهنگهبان افسر و ک طریق

  .ه استبردسود می نفع خود شاه، به های خرافاتی باورو از  هنمودمی رازد شاه منصور سویطلب به

یم؛زیرا تاریخ نماش میکرامت حافظ و اهل طریق انکار   هاظهار ب وضاحت ولی به ،وان انکار نمودتکه از کرامت نمیآنبا

ن آ شد وقادر به شکست امیر منصور نمی یگورکانیر تیموربود، امروحانی  ان قدرت و ابهتها را چنآنکه اگر  ستگواه

سال حق  دس با گذشت چند .گردیدنمیتیمور و گرفتار  اسیر سرزمین فارس ی«پاتیله» در روز روشن در دشت بدبخت شاه  

اریخ ت ؟شاه منصور در برابر امیر تیمور کجا غیب شان شدهای سیه در روز معرکه  دارم بپرسم که آن شیران سرخ و افعی

در روز روشن به دادش  ،دادندش امید میانگهبانی در شب تار بهکه  شاه منصور مسند و جاه بر است که مدعیان  تحفظشاهد 

 بوده اتخراف ش بهعدم باوربود،  نفس متکی بهکه مردی استوار و یمور یکی از علل و عوامل پیروزی امیر تشاید  نرسیدند.

 .واندتبوده میشان به خرافات  مندیور، باوربر تیممظفری در برا امرای یسلسله انقراض یکی از عوامل برعکسو  باشد

ت او کمر هم ینگهبان گاهی دربه پندارش در هر دید که چون حافظ پیران و مرشدانی و توکل به منصور با ارادت شاید شاه

نیز ریدنش ر بسقوط و س سبب خرافاتی باور و پندار هایچنین  به تکیه کم گرفته و ، مصاف با تیمور را دست  بسته بودند 

گدا ا از شاه ت دم تحرک مسلمانانپیران و مرشدان در طول تاریخ سبب اغفال و ع کرامت و توکل به اعتقاد به؛زیرا شده باشد

 .ستا گردیده

است.  بوده شاعران دیگر های مدحی مطولتر از قصیدهاش برابر و یا باالتک بیت های مدحی ست کهسراییحافظ غزل 

 :گفته استکه  هبود نظران عصرش شنفتهصاحبقضاوت را از و یا آندانسته میخودش در باره 

 دساله بورصد از به ه ین قصیداز ایك بیت -هشاح لكش حافظ به مددیدیم شعر د

 :است گفته سرزمین یزد به مدح شاه    زیر، در سرودۀ استشمام گالیهبا وجود 

 کای سر حق ناشناسان گوی چوگان  شما-ای صبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو

 بندۀ شاه شمائیم و ثناخوان شما-گر چه دوریم از بساط قرب، همت دور نیست

 ایوان شماتا ببوسیم همچو اختر خاک -ای شهنشاه بلند اختر خدا را همتی

آن سرزمین شتافته باشد، اما از مردم به ییبه امید دریافت مساعدت و نقدیه یزد مالقات شاه   قصد هکه حافظ بنمایدچنان می

ده و موفق ی خوشی ندیرو، بوده باشند دستان بخیلهو قلم ب شعراء که بیشتر یگویان دربارویژه مقربان و بلیهآن نواحی و ب

را  اهش خاک ایوان ،دور تر از راهخواهد که چون اخهمتی میاز خدا ولی باز هم  ،است نگردیده یزد دربار شاه یابیبه بار

 بوسه زند.

 ،اند باشد ند خوردههای که  در لطف سخن حافظ به هم پیو ها و زیبایی افتظرصمیمیت، آن اگر مدح و طمع و طلب با  ،اما

او را که در مدح  این عنوان یک غزلی مداحی چون حافظ بودند. در پایان غزل سرایان ،کاش تمام شعرای زبان پارسیای

تحریک حس کنجکاوی  م و به طور چکیده غرضآورجا مینقدیه سروده است در اینطلب  غرض عصرشان همشاهیکی از

را با ترسیم ظریفانه که  شممدوح چه زیبایی، آزاد منشی و آزاد اندیشی شاهبهافزایم که حافظ درین غزل خواننده عزیز می

و باز با چه استادی و مهارت ولی  کشدتصویر می، بهقرار دارد های فرهنگ جامعهتعصب و باور باز هم در زیر ابر تیرۀ

های ظرافت یحافظ خوانان متوجه همه بیشترگردد. به نظر من تا امروز از وی می یا نقدیه ی)شراب(وجه م   ، طالبموجز

بسیار بوده اند کسانی که  اما  .پایان آبی سرکشیده استقدر رفع عطش خود ازین بحر بیو هر که به اندحافظ نگردیدهکاری 

لب و زبان را با کام و به اشعار او لب را  خوانش کهانچنسته اند از روی حسن و زیبایی کالم در ظاهر ج   را اشعار حافظ

 نیز عمق معنیدر  سخن حافظ را عالوه زیبایی های ظاهری، گوهربر بسیار کم بوده اند کسانی که  ندد ووپیها میدندان

حافظ است که شاید نادر کسانی به آن توجه  یتوجهی اهل ادب از مدایح زیباباشند. یکی از دالیلم در زمینه بی جو گروجست

 :غزل زیباآن  موده باشند. این همن
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 7تر 7 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش-و جرم پوش در عهد پادشاه خطا بخش

 دوشکشد بهتا دید محتسب که سبو می-صوفی ز کنج صومعه با پای خم نشست

 فروشکردم سؤال صبحدم از پیر می-احوال شیخ و قاضی و شرب الیهود شان

 کش زبان و پرده نگهدار و می بنوشدر -گفتا نگفتنیست سخن گر چه محرمی

  فکری بکن که خون دل آمد ز غم به جوش -رسد و وجه می نماندساقی بهار می

 جرم به ذیل کرم بپوشعذرم پذیر و  -عشقست ومفلسی و جوانی و نوبهار

 پروانۀ مراد رسید ای محب خموش -تا چند همچو شمع زبان آوری کنی

 نادیده هیچ دیده و نشنیده هیچ گوش -ای پادشاه صورت و معنی که مثل تو

 بخت جوانت  از فلک پیر ژنده پوش-که جامۀ ازرق کند قبولچندان بمان 

 بیاتا که پارسی بوده استزبان غزل سرای مداح و زیبا کالم ترین  ترینبزرگ نمایاند که حافظمی و غزلاین چند بیت  

نداشته چون ظهیر فاریابی  ان  مدیحه سرای دیگرل شاعروهیچ دست کمی از قصاید  مط ،غلو یزیبایش از زاویه حیمد

  .است

 پایان
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