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 202209/70/                                            صالح گردش محمد

 ۱ در تداوم یک بینش و تصویر خیال
 

ش  معلوم نیست، که نامشاعریقرن ششم هجری قمری است، یک رباعی از  که یکی از کُتب منسوب به« تاریخ بناکتی»در 

 چنین درج شده است:
 

 هر لحظه رهین غم کند آزادی -هر روز کند چرخ فلک بیدادی

 هر روز در آغوش کشد دامادی  -این شاهد ملک خوش عروس است ولیک

 (333)تاریخ بناکتی ص 
 

ها توسط یکی ازشعرای  تصویر، بعدکه این اندیشه و جا، تصویر خیال و باِر فکری بیت دوم است چنانمنظورم در این

 در بستر ادبی زبان پارسی چنین بازتاب یافته است: « خواجوی کرمانی»مشهور زبان پارسی،  

 کاین عروسیست که در عقد بسی دامادست. -دل درین پیر زن عشوه گر دهر مبند

 بیتی چنین بیان گردید:شاعر شیرین سخن پارسی در «  حضرت حافظ»این مضمون بعد از خواجوی کرمانی توسط 

 که این عجوز عروس هزار داماد است  -بنیادمجو درستی عهد از جهان بی

سروده بود، مصرع دوم بیت حافظ را با تغییر « شهنشاه بابر» که بر مزاِر  در بیتی از غزل معروف خود« اقبال الهوری»

 آورده  است:و دستکاری در دو  مورد چنین در
 

 که آن عجوزه عروس هزار داماد است -وتر از دلی است هزار مرتبه کابل نک
 

گردد و بعد توسط دیگران با تعویض و تغییر واژه جاست که یک اندیشه و مفکوره در ابتداء توسط فردی بیان میسخن این

که  ام آور گردیدهام در باب رودکی و اشعارش یاد که در آثار قبلیکند. چنانکاری و ویرایش گردیده تداوم پیدا میها دست

ل قوی احتما تنهایی مربوط و منوط به فرد او نیست و بهاند، بهکه در اشعار او بازتاب گردیدههایهمه آن بار فکری و اندیشه

م است قرن شش اقل متعلق بهکه دیده شد حدگردند. این تصویر و اندیشه نیز طوریگذشته های دور ادب و فرهنگ ما برمی به

ً توسط خواجوی کرمانی، حضرت و شاید به  گذشته های دورتری رابطه بگیرد که ما بیشتر از آن اطالعی نداریم که بعدا

ها و شیوۀ بیان، بازتاب متداوم داشته و تا قرن بیستم در سخنی  کارگیری واژهحافظ  و عالمه اقبال با اندک تغییراتی در به

 وران تداوم پیدا کرده است.سخن

برگردد، شکی نیست. یزید بن معاویه خلیفه دوم « معاویه»بن « یزید»ی این اندیشه و تصویر خیال به شهنظر من اگر ریبه

 ناِم عصر و زمان خود بود، در بیتی گوید:از  خاندان بنی امیه که یکی از شعرای به
 

 کل ملک و نعیم زائل

  و بنات الدهر بلعین بکل
 

 کنند.ختران روزگار با همه بازی مییعنی، هر ملک و نعمتی زائل شونده است و د

 و حافظ باز در بیت دیگری گوید:
 

 کاین سیه کاسه در آخر بکُشد مهمانرا -برو از خانه گردون بدر و  نان مطلب
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 که باز هم باِر فکری بیت باال ، تداوم همان بینِش یزید بن معاویه خواهد بود.

 و این هم بیت دیگری از حافظ، با همان بار ِ اندیشه: 
 

 رودنشنید و مختاله میمکاره می -از ره مرو به عشوۀ دنیی که این عجوز
 

یام خویژه  در رباعیات عمرها و صوِر خیال اشعار یزید بن معاویه در اشعاِر شعرای پارسی زبان، بهرسد اندیشهنظر میبه

تحقیق و پژوهش دامنه دار نیاز است. کسانی که دو زبان عربی  ی داشته است که بهتاب گستردهو غزلیات حضرت حافظ باز

های این سه این کار همت گمارند تا نقاط مشترک اندیشهگیری اگر بهخوبی بدانند و بدون عصبیت و جهتو پارسی را به

زبان ی این مقال که بهجه اهل ادب و سخن. نگارندهمرد ادب دریافت و بازتاب گردد، کاری خواهد بود ماندگار و درخور تو

 ی کوتاهی آماده نموده بودم درعربی آشنایی کامل ندارم و از اهل دانشگاه و دارای مراتب بلند تحصیلی نیز نیستم، نوشته

ند بیتی از ها چفاً بعدگیری نمودم. تصادام را جلب نمود که تا بیت عالمه اقبال پیکه در تاریخ بناکتی توجه باره همان رباعی

دسترسم قرار گرفت و متوجه آن تسلسل بینشی و تصویری گردیدم که بیت باال از  یزید بن معاویه با ترجمه پارسی آن به

جا به چند بیت دیگری از یزید بن معاویه نیز ام. در اینیزید بن معاویه را مبدأ آن چند بیتی از بزرگان ادب پارسی دانسته

 نحوی در ابیات حافظ و خیام بازتاب گردیده اند: ایم که بهنماشاره می

 

  یزید در شعر دیگری گوید:

 معشرالندمان قوموا

 واسمعو صوت االغنانی

 وشربوا کاس المدام

 واترکو ذکرالمعانی

 شغلتنی نغمته العبدان

 عن صوت االذان
 

ها را و بیاشامید کاسه شراب را و واگذارید یاد  یعنی: ای ندیمان و هم مشربان من! از جای برخیزید و بشنوید صدای غنا

 کردن معنویات را، باز داشته است مرا صدای  تار و ساز از گوش به صدای اذان.

 نظرم این بینش و تصویر خیاِل یزید بن معاویه در بیتی از حافظ چنین بازتاب گردیده است:  به

 نغمه رباب كجاست.سماع وعظ كجا ،  -چه نسبت است به رندي صالح و تقوا را

 یزید در بیتی دیگری گوید:
 

 و تعوضت عن الحور

ً فی الدنان  عجوزا
 

 فهمم.یعنی: من عوض کردم حور بهشت را و در عوض آن اختیار کردم پیر زن را که چون سخن گوید کلمات او را نمی

 نظرم این گفتۀ یزید در یکی از رباعیاتی از خیام چنین سر برآورده است:به
 

 کسان بهشت با حور خوش است گویند

 گویم که آب انگور خوش است من می

 این نقد بگیر و دست ازآن نسیه بدار

 کآواز دهل شنیدن از دور خوش است. 
 

 یزید گوید:
 

 وال تدخر یوم السرور الی غدِ 

 فرّب غِد یاتی بما لیس یُعلم
 

 چیزی که معلوم نیست باشد.یعنی: و ذخیره نکن روز شادی را تا فردا ، چه بسا فردا بیاید به 
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 و خیام گوید:

 حالی خوش کن تو این دل شیدا را -شود کسی فردا راچون عهده نمی

 بسیار بتابد و نیابد ما  را -می نوش بماهتاب ای ماه که ماه

 و حافظ در بیتی گوید:
مایه نقد بقا را که ضمان خواهد شد -ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی  

که اولین مصرع غزِل نخست دیوان حافظ نیز یکی از مصراع ابیات یزید بن معاویه بوده است. یزید بن معاویه  ناگفته نماند

ناِم وران و شعرای مشهور و بهخلیفه دوم اموی که یکی از ملوک ظالم و از عیاشان دوران خود بود، در ضمن یکی از سخن

 یزید است: است. این بیت منسوب بهیادگار مانده عرب نیز بوده و از او دیوانی نیز به

 انا المسموم و ما عندی بتــریاق و ال راقی

 ادر کاســـــا و ناولـــها اال یا ایها الساقی
 عاریت گرفته است: ش چنین بهو حضرت حافظ مصرع دوم بیت باال منسوب به یزید را در نخستین بیت الغزل دیوان

 که عشق آسان نمود اّول ولی افتاد مشکلها  -ناولهااال یا ایّها السّاقی ادرکاساً و 

و شعراء  ( در طول تاریخ توسط تعدادی از ادباء)ص(این عاریت حضرت حافظ از یزید بن معاویه )دشمن نوه های پیامبر

 ا جاین دفاع حافظ پرداخته اند که ما را به آن هجو و دفاعیه ها کاری نیست و درهجو و تحقیر شده است و تعدادی نیز به

ش زیبا و فردی، وقتی سخن  یی نسبت به کسیتوجه ما به زیبایی کالم است که با وجود تنفر و تفاوت های فکری و سلیقه

 گان مردم روزگار نادیده نماند.نماید از دید
  

 پایان
 

 منابع:

 ۱ : خورشااایدی ۱۹۳۱مطبعه صاااورتگر، بهار  گردش، محمد صاااالح. حافظ شااااعر مداح و طماع. مزارشاااری ،
 ۱۱-۱۱صص 

 افظ، شاامس الدین محمد. دیوان. بر اساااس نسااخهل خلخالی، به کوشااش بهال الدین خرمشاااهی، چاا سااوم، تهران: ح
 .۱۹۳۳انتشارات دوستان 

  خورشیدی ۱۹۳۱ساب( به کوشش جعفر شعار، تهران: بناکتی )روضهل اال لباب فی معرفهل التواریخ و االنتاریخ 
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