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 2222/62/62                                            صالح گردش محمد

 ۱اشتهار شعر و شهر حافظ در زمان حیاتش
 دوم )پایان(قسمت 

 

ا در ه ولی اشتهار شیراز و شیرازی ز شیراز و اهل آن سخن گفته بودنداگر چه قبل از حافظ کسانی دیگر در اشعار خود ا

 ایی اهلزیب سن وح   میان تیمور و نظام الدین که اشاراتی به گوکه در گفتاست چنانزیبایی و حسن کالم حافظ نهفته بوده

 افتیم:و هم این ابیاتش می ،یاد همان بیت بخشش سمرقند و بخارا به خال هندوی یارشهشود، نخست بشیراز می

 من جوهری مفلسم ایرا مشوشم.  -شیراز معدن لب لعلست است وکان حسن  

 دربارۀ اهل با کمال شیراز:

 بجوی از مردم صاحب کمالش -به شیراز آی فیض روح قدسی 

 در مورد زیبایی آن شهر همین بس که:  

 عییبش مکن که خال رخ هفت کشور است. -شیراز وآب رکنی و این باد خوش نسیم

 زنی خود حافظایست که بتوان در اشتهارآن دیار و اهل آن نوشت. ها کتاب و رساله از ده تر مؤثر تر واین ابیات با ارزش

 ته بود: گفآن زمان در بارۀ شعرش شنفته بوده که  و ادب نقد از زبان اهلکه و یا ایندانسته در بارۀ تأثیر کالم و شعرش می

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

که:و یا این  

رد شعر تو را و به زر گرفتتعویذ ک -حافظ تو این سخن ز که آموختی که بخت  

 و در جای دیگر گوید:

چرا به تیغ زبان عرصۀ بیان گیرد -خیال شاهی اگر نیست در سر حافظ  

حافظ برعالوۀ سالیطین فار  با سالیطین و ملو  سرزمین های دیگر همان روز نیز مکاتبات و مراوداتی داشته است که 

، حافظ با وی مراوده و مکاتبه داشتتواند. از جمله سالیطینی که این مورد نیز گواه شهرت حافظ در زمان حیاتش بوده می

-غیاث که سلطان گفته اند ،) تاریخ ادبیات ایران( ر. :است. بوده بنگالی  بن سلطان اسکندرالدین سلطان غیاث یکی هم 

یی از حافظ نیز خواسته شد تا در آن مشاعره شرکت جوید. اما نامه با ارسال و دعوت نمودی مشاعره شاعران را به ،الدین

حافظ بنا به معاذیری نتوانست شخصاً به هند برود ولی شعری را که به همان مناسبت سروده بود به بنگال فرستاد که حائز 

آن غزل این است: گردید که مطلع جایزه از یطرف سلطان مذکورمقام نخست و اخذ   

 رودوین بحث با ثالثۀ غساله می -رودساقی حدیث سرو و گل و الله می

بنا به  قول »ویلهم بارت لد« امیر تیمور گورکانی دو بار شیراز را فتح نموده است: نخست در سال 3178 و سپس دو باره 

(.331جغرافیای تاریخی ایران. ص . )3131در سال   

شیراز گردیده است. یکی زمانی که به قصد جنگ و مصاف با منصور   تیمور نیز در اثرش یادآور دوبار سفرش به 

مظفری، شاه سرزمین فار  به آن دیار رفت و بار دیگر  بهخایطر انتقام جویی خون پسرش »شیخ عمر « که در دیار 

فار  کشته شده بود. در بار   نخست  سفر تیمور به شیراز، حضرت حافظ در قید حیات، ولی در بار   دوم سفرش حضرت 

.ود حیات نموده بودحافظ پدر  

 چنین  بازتاب گردیده است: از خودش زیر شعر حافظ در زمان حیاتش در ابیاتشهرت 

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

 در بیتی دیگری گوید: 

 بیا که نوبت بغداد و وقت تبریزست -به شعر خوش حافظعراق و فار  گرفتی 
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 :شو هم این بیت

 نوای بانگ غزلهای حافظ از شیراز -فکند زمزمۀ عشق در حجاز و عراق

 که: این  و حتا

 کنندمیکه شعر حافظ از برقدسیان گویی -آمد خروشی عقل گفتصبحدم از عرش می

گاهی از شهر و دیارش ناراض و گاهاید افزود که شاعر شیرازی را بموضوع دیگری را نیز می ،این مبحث اخیر در

است ش نبودهبر وفق مراد و خواست  آن شهر جریان و حوادث زندگی در بعضی اوقات نماید کهبینیم و چنان میگرفته میدل

 که گوید:چنان

 خرم آن روز که حافظ ره بغداد کشد -ره نبردیم به مقصود خود اندر شیراز

 :هم این بیتو 

 بیرون کشید باید ازین وریطه رخت خویش -ایم درین شهر بخت خویشما آزموده

 نالد:در بیت دیگر  از سرزمین سفله پرور فار  چنین می

 کو همرهی که خیمه ازین خا  برکنم -آب و هوای فار  عجب سفله پرورست

 آشکار است: شاز بیت زیر نیز مأیوسیت

 حبذا دجلۀ بغداد و می روحانی-نشگفتنچۀ عیشی از گل فارسیم غ

  

 پایان
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