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 سخن اهل دل
 

جینۀ هزار و یک ندیشب در جهان فیس ُبک سرگردان بودم و در هنگام گشت و گزار بر صفحات مختلف این گ
داستان، شعر زیبایی را در صفحۀ فیس ُبک میرمن عاطفه عاطفی یافتم که ایشان با طبع عالی و روانی که دارند یکی 

 677و  617را که در سال های 1از غزل های فلسفی، عرفانی و ناب حضرت خواجه شمس الدین محمد "حافظ" 
ی( در شیراز فارس زیسته است، به صورت بسیار عالمانه و قرن چهاردهم میالد –)قرن ششم افغانی  شمسیجری ه

 که خوشحالم آنرا در این صفحه به مطالعۀ دوستان پورتال افغان جرمن آنالین می رسانم.، عامالنه استقبال نموده اند
 

 نخست برویم سراغ غزل حضرت حافظ شیراز:
 

 این چه شوریس که در دور قمر می بینم
 خـر می بینمطــوق زرین همه بر گردن 

 

 بینم و شر می ه ـــنـتـاق پر از فـــــهمه آف  بینم ین چه شوریست که در دور قمر میا
 بینم ر میـر روز بدتـــعلت آن است که ه  امــــــد از ایـبـلـی می طـرکسی روز بهـه

 بینم یـر مــون جگـا همه از خــوت دانـــق  د استـنـابلهان را همه شربت ز گالب و ق
 مبین ر میـردن خـوق زرین همه بر گـــط  ر پاالنــه زیــده مجروح بـازی شــاسب ت

 بینم در میـــواه پــــد خـــپسران را همه ب  دل با مادرـــدختران را همه در جنگ و ج
 بینم ه پسر میـدر را بــه پـقت نـچ شفـیـه  رادر داردـــرادر به بــه بـی نـمـچ رحـیـه

 رو نیکی کنـب ،هـــواجـبشنو خد حافظ ـنـپ
 بینم که من این پند به از گنج و گوهر می

 

عالی و قلم توانایش با خانم عاطفه عاطفی را که با استعداد محترمه شعر )صفحۀ دوم( و حاال در پایان 
 :ادبی نثار خواننده کرده است، باهم می خوانیمپیام های نهایت اخالقی، اجتماعی و 
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بزرگ  شاعر ،هجری شمسی 6۷7 - 61۷مطابق  هجری قمری 672 – 626 الدین محمد بن بهاء الّدین متخلص به "حافظ" بین سال های خواجه شمس -1
است. چرا نخست دری گفتم و بعد فارسی؟ زیرا که خود  ادب دری و فارسی  جهانو یکی از سخنوران نامی  می باشد قرن چهاردهم میالدی زبان دری در

 حضرت حافظ می فرماید:
 

 **    که لـطـف طـبـع  و سخن گفتن دری داند ز شـعـر دلکـش حافـظ  کسی شــود آگاه
 

ترجمه  های اروپاییزبان  را دارند که به دیوان غزلیات حافظ شهرت دارد. دیوان اشعار "حافظ" در قرون هجدهم و نوزدهم به غزل اکثر اشعار او شکل
 هم راه یافته است.  جهان غرب شده است و نام او به محافل ادبی

با حضور ادیبان و محققین داخلی و خارجی  شیرازشهر  در محل آرامگاه او در  بیستم میزان مراسم یاد و بود و بزرگداشت "حافظ" هر سال به تأریخ
 نامیده می شود. عکس پایان مزار حضرت خواجه شمس الدین محمد "حافظ" است. شود، که روز بزرگداشت حافظگزار می بر
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