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از تبارآریان  ،از

خواجه شمس الدین محمد فرزند محمد حافظ
بزرگترین شاعران نغزگوی ادبیات فارسی است.
حافظ در اوایل قرن هشتم ه.ق -حدود سال  -727در شیراز زاده شد وی در
ســــال  792هـ.ق .در گذشت )2( .
حافظ که بسال کوچکتر از برادران خود بود بعد از مرگ پدرش بهاءالدین
پسران او پراگنده شد و شمس الدین محمد ( حافظ ) که خرد سال بود با مادرش
در شیراز ماند وروز گار آندو به فقر می گذشت .حافظ همین که به سن بلوغ
رسید به شغل نانوایی پرداخت.
در همین دوران به كسب علم و دانش عالقه مند شد و به فکر درس و مدرسه
افتاد  .بعد از آموزش علوم  ،زندگی او تغییر كرد و در دایرۀ دانش آموزان علم
درآمد و مجالس درس علمای بزرگ شیراز را درس كرد.
او به تحقیق و مطالعه كتابهای بزرگان آن روزگار -از قبیل « كشاف زمخشری
»  « ،مطالع االنظار قاضی بیضاوی » و« مفتاح العلوم سكاكی » و امثال
آنها -پرداخت .همچنین در مجالس درس « قوام الدین ابوالبقا عبدهللا فرزند
محمود فرزند حسن اصفهانی شیرازی نیز حضور داشت.
حافظ  -همچنانكه از تخلص او برمی آید -قرآن را از حفظ داشت و به چهارده
شكل (قراآت هفتگانه) می خواند.
حافظ دارای زن و فرزندان بود .در غزلیاتش به مرگ یكی از فرزندانش اشاره
كرده است :
دال دیـــــدی كـــه آن فــــرزانه فــــرزند
چـــــه دید اندر خـــــم این طـــاق ِرنگین
بجـــــای لــــوح سیمــــین در كـــــنارش
فــــلك بر ســـــر نهادش لـــــــوح سیمین
****

حافظ به سیر وسیاحت های طوالنی عالقه ای خاصی نداشت مانند هر شاعر
ومتفکر دیگر به گوشه نشینی وبعوالم تخیالت شاعرانه دلچسپی زیاد داشت.
غیر از سفر های محقق و محتمل زیر  ،تقریبا تا آخر عمر از شیراز خارج نشد .
او یكبار به شهر یزد سفر كرد ولی به خاطر ماللت از یزد و یزدیان به شیراز
بازگشت  .ودر غزلی باز گشت خود را به زاد گاهش بدینگونه آرزو کرد:
دلـــم از وحشت زندان سكندر بگـــرفت
رخت بــربندم و تا ملك سلیمان بـــــروم
****
همچنین باری به دعوت سلطان محمود دكنی (  780ـ  799هـ.ق) .
پسرعالءالدین حسن کانگو بهمنی  ،راهی دكن شد .حافظ از شیراز به « هرمز
» رفت ولی در جزیره هرمز گرفتار طوفان گردید و به همین دلیل سفر خود را
آغاز نكرده به پایان برد و به شیراز بازگشت.
حافظ مردی بود ادیب ،عالم به علوم ادبی و شرعی و آگاه از دقایق حكمی و
حقایق و معارف عرفانی واسالمی .
استعداد خارق العاده او در تلفیق مضامین و آوردن صنایع گوناگون بیانی در
غزل او را سرآمد شاعران زمان خویش و حتی تمامی شاعران زبان فارسی
كرده است.
او بهترین غزلیات خاقانی  ،نظامی  ،سنایی  ،عطار  ،مولوی ،عراقی  ،سعدی
 ،امیر خسرو دهلوی  ،همام  ،كمال ،اوحدی ،خواجوی کرمانی  ،سلمان
ساوجی را استقبال كرده است .
اما دیوان او به قدری از بیتهای بلند و غزلیات عالی و مضمونهای نو پر است
كه این تقلیدها و تأثرها در میان آنها كم و ناچیز می نماید .عالوه بر این ،مرتبه
واالی او در تفكر عالی و حكمی و عرفانی و قدرتی كه در بیان آنها به فصیح
ترین و خوش آهنگ ترین عبارات داشته ،وی را به عنوان یكی از بزرگترین و
تاثیرگذارترین شاعران عصر خود قرار داده و دیوانش را مورد قبول خاص و
عام ساخته است.
این نكته را نباید فراموش كرد كه عهد حافظ با آخرین مراحل تحول زبان فارسی
و فرهنگ اسالمی خراسان بزرگ مصادف بود .از این روی زبان و اندیشه او
در مقایسه با استادان پیش از وی به ما نزدیك تر است و به این سبب است كه ما
حافظ را بیشتر از شاعران خراسانی پیشین درك می كنیم و سخن او را بیشتر
می پذیریم .
از دیگر نكات اشعار او ،توجه خاص او به استفاده از صنایع مختلف لفظی و
معنوی است به نحوی كه كمتر بیتی از او می توان یافت كه خالی از نقش و
نگار صنایع باشد.
اما چیره دستی او در به كار بردن الفاظ و صنایع به حدی است كه صنعت در
سهولت سخن او اثری ندارد و كالم او را متكلف نمی نماید.
برخالف اطالعات حافظ از دقایق عرفانی و اشارات مكرر او به نكات عرفانی،
حافظ پیرو طریقتی خاص نبوده است بلكه به عقیده بسیاری ،خود او به تنها
مراحل سلوك و كمال را طی كرده و به درجاتی نیز رسیده است.

دیوان حافظ ازابیات شاذ و تفکرات اعلی ِحکمی واز فصیح ترین و خوش
آهنگترین عبارات بکر وبالغت و توانایی معجزه آسای بی نظیر پر است .وآن
مركب است از :
غزلیات و پنج قصیده ،مقطعات ،ورباعیات و دو مثنوی كوتاه با نامهای «
آهوی وحشی » و « ساقی نامه ».از نكات قابل توجه درباره دیوان حافظ
،موضوع رواج تفاؤل بدانست (. )3
« فال گرفتن » ازدیوان حافظ سنتی تازه نیست و از دیرباز درمیان آشنایان
شعر او متداول بوده است و چون در هر غزلی از دیوان حافظ می توان -به هر
تأویل و توجیه -بیتی را حسب حال فال گیرنده یافت ،وبدین سبب گویندۀ دیوان را
« لسان الغیب » لقب داده اند.
از اشعار اوست :
فـــاش میگـــــویم و از گفتۀ خـــود دلشادم
بندۀ عشقــــم و از هــــر دو جهــــان آزادم
طــایرگلشن قـــدسم چـــــه دهم شرح فراق
کـه در این دامگـــ َ ِه حـــــادثه چـــون افتادم
مـــن ملـَک بــودم وفردوس برین جایم بود
آدم آورد درایـــــن دیـــــر خــــــراب آبــادم
ســـایۀ طـــوبی و دلجـــویی حــورو لب حوض
س ِر کوی تو برفت از یادم
بــــه هـــــوای َ
نیست بر لــــوح دلـــم جـــــز الف قامت دوست
چـــه کـــنم حــــرف دگــــر یاد نداد استادم
کــــــوکب بخت مــــــرا هیـــچ منجـــم نشناخت
یـــا رب ازمـــادرگیتی به چــــه طالع زادم
تا شـــدم حلقه به گــــوش دَ ِر میخـــانـــــۀ عشق
هـــــردم آید غمی از نــــو بـــه مبارک بادم
می خورد خـــــون دلــــم مردمک دیده سزاست
کــــه چــــرا دل به جـــگرگوشۀ مردم دادم
سر زلف زاشک
پاک کـــن چهــــرۀ حــافــظ بَ ِ
ورنـــه این ســـیل دمـــادم بــــــبرد ازیــادم
****
منم کــــه شهــرۀ شَهــــرم بعشـــــق ورزیدن
منــم کـــــه دیــــده نـــــیالـــــوده ام ببد دیدن
وفا کنیم و مالمت کشیم و خــــوش باشـــــیم
کـــه در طــــریقت مــــا کــافریست رنجیدن
به پــــــیرمیکـــده گفـتم که چیست راه نجات
بخـــواست جــــام می وگفــــت عیب پوشیدن
مــــــراد دل ز تمــــاشای باغ عالـــم چیست
بـــدست مـــــردم چشــــــم ازرخ توگل چیدن
بمی پرستی ازآن نقش خـــود زدم بـــــرآب
کـــه تــــا خــــراب کـــنم نقش خود پرستیدن
ــــر زلـــــف تو واقــفم ورنــــه
رحمـــــت َ
س ِ
کشـــش چــــونـــبودازآن ســـوچه سود کوشیدن
عـــنان بمیکــــده خـــواهیم تافت زین مجلـس

کــــــه وعــظ بـــی عمـــالن واجبــست نشنیدن
ّ
زخــــط یار بیاموز مهـــــر بــــــارخ خــوب
کـــه گــــردعــــارض خـوبان خوشست گردیدن
مبوس جــــز لب ســــاقی و جــام می حافظ
کـــه دســـت زهـــد فــــروشان خطاست بوسیدن
****
امشب زغمت مـــیان خــــون خواهم خفــت
وز بستر عـــــافیت بـــرون خــــواهم خفت
بــــاور نکــی خــــیال خــــود را بفــــرست
تا در نگــــردکـــــه بی توچون خواهم خفت
****
گــــر همچــــــو من افـــتادۀ این دام شــوی
ای بـــس کـــه خــــراب ِ بــــاده و جام شوی
مــــا عاشــق و رند و مست وعالم سوزیم
بـــا ما منشین اگـــــر نــــه بــــــد نام شــوی
****
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