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ُصُمخُ لُ الُم
ُكثريُمنُذويُالعلمُواألدبُإىلُهذهُالدينة،ُمنهمُحافظُالشريازيُُوُإيرانيفُشريازُمدينةُتقعُ ينتسب

لكُولدُونشأُوتربیُفیهاُحتیُحفظُالقرآنُوتلقیُالعلومُالتداولة،ُألجلُذاحلکیمُاالجتماعي،ُالشاعرُالصويفُُو
ُُُُ.وفاضتُقرحيتهُمنُمنهلهُالکرمیُوعیهُمنُالقرآنُمسيُحافظًاُواستوعب ريةُالدراساتُاليتُكثيفُجمالُالدراسة

الشعرُإالُوأخذُغريُُيعدُشيءُمنُخيیلُللباحثُفیهُأنّهُملُی،ُحتتحقیقبالبحثُوالالشريازيُحافظُُتناولتُشعر
شاهدُهناكُمثُنلقيُنظرةُعلىُأحباثُالباحثني،ُنغزلیاتهُولكنُحنيُننظرُيفُُوافراًُمنُالبحثُوالدراسة.ُنصیب

ُاهتمُالباحثونُبهُإالُفارسيشیئاُمنُاألدبُال افظُاألشعارُالعربیةُعندُحُي،ُأالُهقلیاًلُُاإلسالميُالذيُما
أنُُُریشعارهُنأُیاللغةُالعربیة.ُومعُإعادةُالنظرُإلُیالشريازيُاليتُحتكيُعنُسعةُالبالُوالفكرةُوالقدرةُعل

معُسهولةُيفُشعرهُُرُالعباسيالعصُاألدبُالعريببمملوءةُباحلكمُاليتُتنبعُمنُالتعالیمُالقرآنیةُوفیهُالتأثرُُغزلیاته
ُكماُنشاهد رُلغاتُالفارسيُتبذُسائ.ُرغمُأنُاألدبُأغراضُالشعرُالعريبُعندهمنُُمزيدُوعنیُسعةُالُالعريب،

العاملُهبذاُالنوعُمنُالشعرُالنفسيُاإلنساينُالفلسفيُالذيُيرىُالوحدةُاإلهلیةُالتجلیةُيفُمظاهرهاُالعديدة.ُ
القالُأنُي تهُالروحیةُويةُجديدةُجوانبُجتربويقدمُمنُزاحافظُالشريازي،ُلدیُُبنيُموضوعاتُالغزلیةحياولُهذُا

تتحُلهُفرصةُاالطالعُعلُيءالقاُرُعلیلتقريبهُ ُته.سرُيُیالذيُملُّ

ُ.الشريازي،ُالغزلُالصويف،ُخطابُالساقيأغراضُالغزل،ُالوضواتُالتغزلیة،ُحافظُالکلماتُالفتاحیة:ُ
  مُآبادأستاذُاجلامعةُاإلسالمیةُالعالیة،ُإسالُحبیبُالرمحنُعاصمراجعةُاللغويةُ:ُالدتتورُالالتنقیحُُوُ*
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ُالقدمة
القةُمتبادلةُهناُعإدبُالفارسي،ُلیستُعالقةُتأثريُفحسبُبلُدبُالعريبُواألنُالعالقةُبنيُاألأ

سالميُُنُاإلنُالديإخرىُيفُحضاراتُالعامل.ُوالُشكُفأدابُاُماُحتدثُآلوعالقةُتأثريُوتأثر،ُوهيُنادرًُ
دباءُالذينُديبُوالتمازجُالفكريُبنيُالفرسُوالعرب،ُوأحدُهؤالءُاألالتالقحُاألثرُيفُهذُاكانُلهُاوقعُاأل

مشسُالدينُحممدُالعروفُحبافظُالشريازيُواللقبُبلسانُالغیبُُنُيغذواُهذاُالتمازجُهوأاستطاعواُ
عظمُأيرانُوخارجهاُواليزالُمنُإسرار،ُوالذيُيعتربُشاعرُالشعراءُوشاعرُالغناءُوالغزلُيفُوترمجانُاأل

درُُإلساقيُيهاُاأالُياُأ»دبُالعالي،ُوالذيُاليزالُمصرعهُالشعريُدبُالفارسيُواألشعراءُالغزلُيفُاأل
بیاتهُأبقصائدهُُوُاُوتستخريالفُالؤلفةُمنُالبشرُسنويًُىلُقربهُاآلإذانُوحتجُ،ُيرنُيفُاآل«اُوناوهلاكأسًُ

ُ.الشعرية
عاماُوتدينُشريازُبشهرهتاُهلذاُالشاعر51ُمُعنُعمرُناهز5211ُُسنةمُوتويف5231ُُسنةولدُ

ةُئةُعام،ُاقبلُحافظُعلىُدراسةُعلومُالدينُواللغتنيُالعربیةُوالفارسیاوسعديُالشريازيُالذيُسبقهُمب
ُكخبازُوحفظُالقرآنُالكرمیُعنُأمنذُنعومةُ روايةُولذلكُمسيُحبافظ،ُقرض51ُُظفاره،ُجبانبُعمله

ُكانُشعرهُبالعربیةُحسبُبعضُالرواياتُملُيبارُشإالعربیة،ُوكذلكُاللمعاتُُوالشعرُبالفارسیةُُو عرهُن
ُكبارُشعراءُالقرنُالثامنُاهلجري،ُولدُسنةُهوُُ(55:م3002ُ،ُبالفارسیة،ُ)شاهدی هـُيف505ُومن

ُ.حممدُالبلخيُومجعُيفُديوانهُفينُسعديُوموالناُجاللُالدينُ؛شرياز
الیةُوالذيُيرانیةُوالعباعهاُالذيُتأّصلُيفُالساحةُاألدبیةُاإلوهوُالشاعرُالذيُتركتُأشعارهُإنط

يلُمفخرةُإيرانیةُإجعلُمنُأبیاتهُمنوذجاًُنادراًُوقوياًُومتحلیاًُباجلاللُاألديبُفضالًُعنُحتويلُهذاُالشاعرُ
 .وعالیة

ُوالشكوىُمنُفُر ُالشوقُإلیه، ُوإظهار ُالغزلُهوُالتغينُباجلمال، ُإىلُأّن قه.ُاوالبدُمنُاإلشارة
واجلمیلُالطلقُهوُ)هللا(ُسبحانه،ُوالغ ز يلُاحلقیقيُهوُالعاشق.ُوالعشقُهوُالتخّلصُمنُقیودُالذاتیةُ

ُف ُهنا ُمن ُاإلنساين ُالكمال ُمدارج ُوالسموُيف ُإيقإواألنانیة، ُيف ُكبريًا ُتارخيًیا ُدورًا ُوأمثاله اظُنُحلافظ
 .ورًاُيفُتوحیدُاألمةُواستنهاضهاالشعور،ُوحتريرُاألمةُمنُالنظراتُالضیقة،ُومنُمثُفإنُهلمُد

هُمسيُحافظًاُألنهُحفظُالقرآنُواستوعبولکنُُأعظمُشعراءُالغزلُيفُإيرانُعلىُاإلطالقُهوُمنُ
يفُوجودهُوفاضتُقرحيتهُمنُمنهله،ُفهوُابنُاحلضارةُاإلسالمیة،ُومثرةُمنُمثارها.ُوحافظُالشريازيُ ومتثلُه
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ُكانُحافظُُ.لفارسييفُاألدبُا«ُالعشق»خريُمنُيعربونُعنُمعىنُ أهلُالطربُوالغزل. هوُشاعرُالمف اك هُ 
ُكقرائحُ زادُُوُموالناُوفردوسيُوسعديأمريُشعراءُفارس.ُولقدُخصُمبواهبُخارقة،ُفكانتُلهُقرحية

اتُالتتارُبعدُغاُر.ُعلیُالرغمُهوُنشأُوعاشُعلیهمُنظرتهُالصوفیةُإىلُأعماقُالطبیعةُوأحشاءُالكون
الشیخُعبدُتبعهُُولسانُالغیبُمشسُالدينُحافظُالشريازيُحتیُنالُاللفقبُُيفُإنشادُالشعرنبغُولکنُ

 الرمحنُاجلاميُالذيُيعدُآخرُشعراءُالفرسُالعظام.
ثرتُاألقوالُوكوأمّهیةُالقالُيرجعُإلیُأمهیةُالوضوعُوهوُدراسةُحولُشاعرُذاعُصیتهُيفُالعاملُ

ادتُالعصورُحولُهذاُالشاعرُواليتُأشُعلىُمرُُّبنيُمشاهريُالعاملُمنُامدباءُومؤرخنيُوعلماءُورجالُدين
يتحفُالفردُلیهاُوتركتُإنطبإبهُوبأبیاتهُاليتُتوطنتُمضامینهاُيفُنفوسُقارئیهاُأوُالستمعنيُ فريداًُ اعاًُ

ُ.برؤيةُمجیلةُوحقیقیةُعنُاحلیاة
الدراساتُالسابقةُاليتُمتُّإعدادُمقاالتُعديدةُحولُتأثريُحافظُعلیُخمتلفُشعراءُالعاملُوالسیّماُ

أثريُالتبادلُبنيُنکتفیُمنهاُمباُخيتصُبتجوتهُشاعرُاأللاين،ُيتعّذرُإلیناُذترهاُيفُهذهُالعاجلةُولذلكُ
ُ ُالعربُومنها: ُمقارنةُخلصائصُاحلّبُقيُشعرُحاف»حافظُوالشعراء ُظُالشريازيُوابنُفارضدراسة

)بررسیُتطبیقیُويژگیُهایُعشقُدرُشعرُحافظُوابنُفارضُمصری(ُلسیدُفضلُهللاُمريُ«ُالصري
دراسةُمقارنةُللمضامنيُالتغزلیةُ»هـ(؛5211ُقادریُ)جملةُالعلومُاالجتماعیةُواإلنسانیةُجبامعةُشرياز،ُ

ضاُُوحافظ(ُلوحیدُسبزيانُوورُوحممدُُریُمضامنيُتغزلیُمشرتکُبنيُمتنيب)مقايسه«ُبنيُالتنيبُوحافظُ
ُتاوشنامه،ُ ُ«دراسةُمقارنةُبنيُالضامنيُالشرتتةُيفُشعرُابنُالفارشُوحافظ»هـ(،5211ُسوریُ)فصلّیة

ُاإلنسانیة،ُ ُللعلوم ُالبحوث ُ)جملة ُراثی ُحملسن ُوحافظ( ُفارض ُابن ُدربني ُمشرتک ُمشامني )بررسی
شاُ)عبدُالوهابُالبیايتُوحافظُشريازی(ُألمحدُوا«ُعبدُالوهابُالبیايتُوحافظُالشريازی»هـ(؛5211ُ

ش(.ُوهذاُوملُيتّمُإلیُحّدُاآلنُحسبُعلميُدراسةُعنُأغراض5220ُزانوسُ)فصلّیةُاللسانُالبینيُ
احلالُتستطیعُ اجملالُوهيُبطبیعُة يفُهذُا قطعناهُا القالُأّولُخطوُة فیّعدُهذُا عندُحافظُالشريازیُ، الغزلیُة

بحوثُوالدراساتُاألقویُيفُجمالُالدراساتُاألدبیةُالفنیةُوشعراءُاآلخرينُأنُتکونُحجرُاألساسُلل
ُفیماُبعد.

واليتُُ«حافظُوسیدُقطب»مقالةُحملمدُعليُآذرشب،ُحتتُعنوانُُكوالُيفوتناُأنُنقولُإّنُهنا
نشرتُيفُجملةُالتقريب،ُوالذيُجیدرُباإلشارةُإلیهُأنُالقالةُالذتورةُدراسةُقصريةُجدًّاُالُتتعداُبضعُ
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تل مثُّأنُالقالُة بنيُالشاعرينُيفُالغزلُ، التشابُه تعاجلُالوجوُه الصادرُوالراجعُُختلوُكصفحاتُمُل منُذتُر
ُاليتُمّتتُإلیهاُالراجعة.

أريدُيفُهذاُالقالُأنُاتکلمُحولُالوضوعاتُالغزلیةُاليتُشاعُيفُأشعارُخواجهُمشسُالدينُحممدُ
ُتيُيتبینيُلناُبشکلُواضحُ حافظُالشريازیُملقبُبلسانُالغیب،ُمنُخاللُسردُأبیاتُغزلیةُلشاعر،

ذاُالقالُألنُاهلدفُالوحیدُالذيُننشدهُيفُهطبعُالغزيلُوالطربُاحلافظُوأجواهُالعرفانیةُيفُأشعاره،ُ
هوُإثباتُموضوعاتُالتنوعةُللغزلُعندُحافظُالشريازيُوالُيهمناُمداه،ُفاتتفیتُبالقدرُالذيُمیکنُ

ُبهُإثباتُالفرضّیةُاليتُيقومُعلیُأساسهاُهذاُالقالُوهيُحملاتُالغزلیةُعندُلسانُالغیب.

ُالشريازيالغزلُوأغراضهُيفُقصائدُلسانُالغیبُحافظُ
الغزلُبارةُآخرُ.ُبعالغزلُهوُالعىنُالذيُاعتقدهُاإلنسانُيفُالصبوةُإىلُالنساءُنسبُهبنُمنُأجله

ُ(.2/11هـ:5211ُ...)رافعي،ُإمناُهوُالتصايبُواالستهتارُمبوداتُالنساء
ُكافةُمكنوناتُقلبهُمثلُ يتسمُشعرهُبذروةُالفصاحةُوالبالغةُوالالحة،ُوعرّبُمنُخاللُشعرهُعن

ُوالنفاقُوالرياءُالع ُمنُالفرقة ُونفوره ُعنُغضبه ُعرّب ُكما ُوالوصلُبنيُاألرواح، ُوالوحدة شقُللحقیقة
يفُديوانُاحلافظُعلیُسبیلُالثالُوالُاحلصرُوالصراعاتُالظاهرة، الغزلیُة ُ:ويفُمايليُالوضوعاتُالتنوعُة

 لحبُلاحلبُاإلهليُ -أ
هوُحمورُالعرفانُواألدبُبشكلُعام،ُوهوُاللغةُالوحیدةُاليتُيتحدثُهباُعرفاءُاإلسالم،ُبلُوكافةُ

ُیظُوموالناُإلافاحلديوانُالالدارسُالعرفانیة.ُوهلذاُلیسُغريباُأيضاُأنُيكونُاحلبُأهمُرسالةُيوجههاُ
ُواحلبُيفُاألدبُالفارسيُالنظومُلهُمظهرانُبارزان:ُ .القراء

ُُ؛اإلنساينُالذيُنلمحهُيفُمثنوياتُرودكيُوعنصريُونظامياألولُاحلبُ
والثاينُاحلبُاإلهليُوالذيُظهرُألولُمرةُيفُمثنوياتُسنائيُوالعطار،ُوبلغُذروتهُيفُمثنوياتُ

ُذوُهدفنيُعادة:ُاألولُهوُالتخلقُ-أوُالعرفاين-واحلبُاإلهليُ(.ُ)مولويُبلخيالحممدُالدينُُجالل
 .بأخالقُهللا،ُوهتذيبُالنفس،ُوإيصاهلاُإيلُمرحلةُالكمال،ُوالثاينُهوُالفناءُيفُهللا

ذكرناُيفُبدايةُالبحث،ُفبعضُالناسُيظنونُأنُحبهُإنساين،ُويريُبعضهمُحبهُإهلیاُ ُكمُا أماُحافظ،
وين إهليُ، ُأنُحبُه معتقدونُّ فأكثرهُم ولكنُموالناُ، حولُحبهخالصاُ، نفسُه موالنُا )حشُد :ُم5222افظُ،ُ.
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ُكبارُالشعراءُيفُإيرانُبالشعرُوالشعراءُالعربُمعُورودُالفاحتنيُالعربُالسلمني.ُريالنتیجةُتأثُوُ)511
واختالطُفنُالشعرُالفارسيُبالعريبُمثلُالتغزلُباللغةُالعربیةُالذيُنشاهدهُيفُديواينُموالناُوحافظ.ُ

ُنینيُبقوةُيفُعرصاتُالشعرُالعريبُالذيُأصبحُالیومُسبباُالهتمامُالباحثنيورأيناُوجودُالشعراءُاإليرا
ُمازالُيبقيُعل ُكماُالحظناُّ ألسنةُالعشاقُسواءُيكونُمقدرةُموالناُوحافظُُیالعربُبإيرانُوعلمائها.

ُ .يفُإنشادُشعرُحيُعشقهمُجمازياُأوُحقیقیا
ُفرقتُعلیُهللاُعتیقـــــيُوجديـــــديُُُُُُُُُُُُُُُُديــــــريـــــــــهللاُموُرادُلــيُــــــــهللاُمــ

ُیُُُُُُُُُُُُُُُفالغـــــیبةُعنهُنفــــًساُغیـــــــرُســـــــديــــــدســويُهللاُتعال،ُالُخیــرُوالُمري
ُالُأمنعُعنُربُطريفـــــــيُوتلیـــــــديُُُُُُُُُُُُُُُريُطرفــةُعنيُــــــالُأرفــعُعنــهُبص

ُوعمادي،ُوعتادي،ُوعتیديُروحي،ُُُُُُُُُُُُُُُـريُـــــــــمــراُهــوُالعیــنُوبالعیــنُتطـ
ُيدــــــريُوشــهیــــــــیــاهُنصیــــــحميأتیينُُُُُُُُُُُُأنُُمعُالعشقُعليُصاحلتُوبايعت

ُُُريديــراديُمبـــــأنُقدُمألُالعشــقُمــُُُُُُُُُُُالُأقســمُبالوعــدُوبالصــادقُفیهُفرقتُ
 (301م:5222ُ)حافظ،ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُب.ُالغزلُالصويف

ُكيتغزلیاتهُيبدأهاُبشطرُبیتُعريبُيدعوُفیهُالساقيُأنُيبدايةُ ُكأًسا خيّففُعنهُأثقالُُناوله
 :مهومُالعشقُالذيُبداُيفُأولهُسهاًل،ُلكّنُثقلُأعبائهُبدتُعلىُمّرُاأليام

ُكأًساُوناوهلاُإأالُياُأيهــاُالساقـيُ ُعشقُآسانُمنودُاولُوىلُافتادُمشكلهاكهُُُُُُُُُُدر
ُ(5م:5222ُ)حافظ،ُ

 .فالعشقُبداُيفُأولهُسهالًُمثُوقعتُالشاكلُ -
 :يتحدثُعنُنفسهُاليتُالُتدعهُيستقّرُألنُشوطُالعمرُقصريُالغزلُاويفُبیتُآخرُمنُهذ

ُكهُبربنديدُحمملهاُُُُُُُُُچونُهــرُد ممراُدرُمنزلُجانانُچهُامنُعیشُ ُج ر سُفـريادُمىُدارد
 (5م:5222ُ)حافظ،ُ

-  ُ ُكلُحلظةُيدقُاجلرسُأنُارزمـواُ»أيُ: ُأمنُعیشُيلُيفُمنزلُاحلبیب،إذُيف أيُّ
 «.حمملكم

ُاليتُ ُالغزلیةُيشريُإىلُماحيیطُبهُمنُأهوالُتعرّبُعنُاهلمومُالكبرية ويفُبیتُآخرُمنُهذه
ُُ:أنُالذينُخيلدونُإىلُالراحةُوِدع ِةُالعیشُالُيفهمونُماُيثقلُصدورُالعاشقنيحيملها،ُويرىُ
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ُكجـاُدانندُحالُماُسبكبارانُساحلهُُُُُُُُُُُشِبُتاريكُوبیمُموجُوُگرداىبُچننيُهايل
ُ(5م:5222ُ)حافظ،ُ

 .منُأينُلسكانُالسواحلُأنُيعرفواُحالناُُأي:ُلیلُمظلمُوموجُخمیف،ُولـمّجةُهائلـة -
عوُنفسهُألنُيسريُعلىُطريقُالعشقُإذاُأرادُأنُيكونُحاضًرا،ُأيُإذاُأرادُأنُيكونُمثُيد

 :ذاُمكانةُيفُساحةُاإلنسانیةُالتكاملة
ُمىتُماُتلقُمنُهتـوىُدعُالدنیاُوأمهلهـــاُُُُُُُحضورىُگرُمهىُخواهىُازُاوُغايبُمشوُحافظ

ُ(5م:5222ُ)حافظ،ُ
دنیاُمىتُماتلقُمنُهتوىُدِعُالُُعنهُياُحافظإذاُأردتُحضورًاُمستمًراُفالُت ِغبُأي:ُ -
 .وأمهلها

ويالحظُأنُالبیتُاألولُالذيُيشريُفیهُإىلُسهولةُالعشقُيفُبدايةُمراحله،ُوظهورُمشاكلهُ
 :وثقلُأعبائهُيفُمراحلُتالیة،ُلهُماُيشاهبهُيفُالغزلُالعريب،ُيقولُالشاعر

ُاُغرقرأىُلـمّجـةُظّنهـاُموجـًةُفلّمـاُمتكـّنُمنهــُُُُُُُتولـّعُبالعشقُحتـىُعشقُفلمـاُاستقـّلُبهُملُيمطق
 (25هـ:5251ُ)حافظ،ُ

 احلّبُالسماوي -ب
احلّبُالذيُيرددهُحافظُيفُغزلهُهوُاحلّبُالسماويُالطاهرُولیسُاحلّبُاألرضيُالاجنُ

نهاُمواجلسدي،ُوُتثريُمنُاألبیاتُاليتُأوردهاُالشاعرُيفُديوانهُيؤلکدُهلیُهذاُالنمطُمنُاحلّبُُو
ُالبیتُالتايل:

ُطفیلُهستیُعشقُاندُآدمیُووریُُُُُُُُُُُُُُُُُارادتیُبنماُتاُسعادتیُبربی
ُ(222م:5222ُ)حافظ،ُ

ُتنُمريًداُللحّق. -  إنُاإلنسُواجلّنُولیداُاحلّب؛ُإذاُتريدُأنُتکونُسعیًدا
لذينُاُحلافظُمرارًا،ُفهوُينضجرُمنُأولئكلقدُتکررُهذاُالضمونُمنُاحلّبُيفُغزلیاتُا

ُيفُالسماءُونزلُإلیُ ُنشأ ُنقًیا ُقذرًا،ُيفُحالُأنهُقصدُحبًّا ُجسديًا ُحبًّا يعتربونُاحلّبُيفُغزله
ُاألرض.

ُومنُتلكُاألبیاتُماُيهبطُإىلُالناسُمنُأعالُذروةُالفكرُاإلنساينُكقوله:
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ُذبُراحـــــوحُمنُأعُُُُُُُآتىنُبالكأسُأحیيُالر
ُواحُخممورُوصاحُُُُُُُُاملُاألرُـــــماُيرىُيفُع

ُداحـــــــــــــبنيُأبناءُالق.....ُُُُُُُُأوُملوكُوعبید
ُقیلُأنهُأبصرُغالماًُملیحاًُيفُأسواقُشريازُفقالُفیه:

ُاگرُآنُترکُشريازیُبدستُآردُدلُماُراُُُُُُُبهُخالُهندويشُخبشمُمسرُخندُخبارُرا
ُ(5م:5222ُ)حافظ،ُ

ُوجاءُيفُترمجةُهذاُالصرعُمنُالقصیدة:
ُوقلبُالفىتُأغلىُوأكربُماُأهدىُُُُُُُُوهبتكُقليبُياُابنُشريازُمدنفا

ُكنتُذاُملكُوهبتُخلالهُ ُداًُـــــــــــخبارىُمتاعاًُسائغاًُومسرقنُُُُُُُُُولو
ُ(5م:5222ُ)نفسُالصدر،ُ

ُفتناشدُالناسُالبیتنيُواتصلُخربمهاُبتیمورُيفُقصرهُفأمرُبهُفأحضر.ُفلماُمثلُبنيُيديه،ُقال
ُكیفُاجرتأتُأنُتنزلُهكذاُمنُشأنُمدينيتُاللتنيُماُرفعتهماُله: أنُدككتُُإالُبعدُأيهاُالرجل

ُالعاقلُواحلصونُوالُعمرهتماُإالُبعدُأنُدمرتُالدنُوالبالد؟
الُاليتُالعوزُوالفاقةُباحلقالُعفواًُياُموالي!ُإنينُلوالُكلُهذاُالسرفُوالبذلُيفُملُأكنُمنُ

 ترى!!
 احلبُّرؤيةُاجلديدةُيفُ -ج

جاحُالوحیدُالذيُلنيریُحافظُاحلّبُهوُالوسیلةُاليتُيبتغیهاُالعارفُللتقربُإلیُهللاُوهوُا
يفُآفاقُالعرفان.ُلیسُمنُاجملازفةُأنُنقولُإنُلفظةُاحلّبُهيُأتثرُتردًداُيفُغزلُُيطريُبهُالسالك

حافظ،ُوهيُالفلکُالذيُيدورُحوهلاُغزلهُوأنُديوانهُمرآةُصادقةُوصافیةُتنعکسُفیهاُاحلّبُبکلُ
ُُوسیطًاُبنيُهللايفُفلسفتهُيکونُاحلبُّ»حذافريه.ُاعتربُحافظُاحلّبُأتربُصنیعةُجییدهاُاإلنسان،ُوُ

تعالیُواآلدمي؛ُفإنُاإلنسانُنالُلقاءُربّهُباحلّبُفقط.ُمیکنُأنُنسمیُمکاسبُاحلّبُلدیُحافظُ
(.510ُهـُ:5215ُ)رحیمي،«ُهيُمنُأعّزُمبتکراته،ُفضاًلُعنُالعاينُالواسعةُاليتُتتمّوجُيفُأشعاره

ُ ُالقول ُومیکن ُلشعره ُاحلّبُحمورًا ُحافظ ُجعل ُاحلقیقة، ُتانُمر»يف ُالشعري ُصافیةُآإنُديوانه ة
(،ُفإنهُعرّبُعنُاحلّبُبالنفخةُالعیسويةُاليتُلوُمّسهاُالّیت555ُهـ:5211ُ)مريقادری،ُ«ُللحبُّ
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ُتماُشّبهُيفُالبیتُالتايلُاحلّبُبالروحُاليتُنفخهاُاخلالقُالعظامُالبالیةُوجعلهاُ لعادتُإلیهُاحلیاة،
 حّیةُتمزرق.

 قتیلُاحلبُّ -د
ُاحل ُدون ُمهجهم ُبذلوا ُالذين ُعن ُحافظ ُثیاهبمُحتّدث ُوتلّطخت ُدماؤهم ُسفکت ُحتی ّب

 بدماءهمُاحلمراء.
ُته ُتهُشهیدان ُاندُاينُمههُخوننيُتفنانباُصباُدرُمچنُاللهُُسحرُمیُگفتمُُُُُُُُُُ

 (320م:5222ُ)حافظ،ُ
تنتُأقولُلريحُالصباُوقتُالسحرُوبنيُأزهارُشقائقُالنعمان:ُإّنُهوالءُالعشاقُ -

 احلّبُويفُزمرةُالشهداء.ُويقولُأيضا:الذينُضرجواُبدماءهمُهمُقتیلوُ
ُگذریُتنُتهُخونُماستُحالل ُقتیلُعشقُتوشدُحافظُغريبُولیُُُُُُُُُبهُخاکُما

ُ(331م:5222ُ)حافظ،ُ
ُوجاءُيفُترمجته:ُ

فامضُعلىُقربي...«ُحافظ»وقدُأضحیُ - قتیاًلُلعشقكُ، ...وقتلیُكلُفإنُذميُفداءيفُغربتُه
 ...!كُحاللعلیُيدي

الغريبُقتیاًلُحلّبك،ُفعرجُعلیُأوطاننا،ُإّنُدماءناُمستباحةُللحبیبُيفتخرُمشسُيعين:ُأصبحُحافظُ
الدينُحممدُبأنهُظّلُحافظًاُللعهدُوشائًناُللحّبُوطاهًراُعفیًفاُطیلةُعمره،ُحتیُقمتلُأخريًاُيفُسبیلُاحلّبُ

 وباذاًلُمهجهُدونه:
ُـــــًداُمغـــــــرم ــــــــــــــاسأصونُعهدُاحلمّبُعفَّأًُطاهًراُُُُُُُُُُحتیُأموتُبهُشهیــــ

 (11م:5223ُ)سیدُقطب،ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 التفاينُيفُاحلبُّ -ه
إنُاالستسالمُللحّبُهوُاحلريةُعینها؛ُيعينُأنُاالنقطاعُعّماُسویُالعشوقُوالذوبانُيفُ»

ُتانُقمةُاحلريةُورمًزاُللتحرير (.ُلّقبُحافظُأنفسهُعبًداُللحّب،512ُهـ:5211ُ)راثي،ُ«ُحّبه،
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ُيتحملُمصائبهُبالرضاُويستسلمُلصولتهُطواعیه.ُأعربُحافظُأتثرُمنُمّرةُعنُعبوديّتهُوتفانیهُيف
ُاحلّب؛ُفهاُهوُيعلنُفیُالبیتُالتايلُعنُحريّتهُاليتُناهلاُجّراءُذوبانهُيفُاحلّب:

ُگفتهُخودُدلشادمُُُُُُُُُُُُُُُُبندهُعشقمُوازُهرُدوجهانُآزادم ُگومیُواز ُفاشُمی
ُ(312م:5222ُ)حافظ،ُ

ُولکنينُ - ُإنينُأسريُللعشق... ُباعرتايفُومقايل، ُسعیدُجًدا ُوأنا إنينُأقولُعالنیة...
ُمنُتالُالعلمنيُبايل.ح  ررتم

ُيعين:ُأقولُبصراحةُوأناُمرتاحُلاُأقول:ُإنينُعبدُللحّبُوطلیقُيفُتالُالعالني.ُ
 وأيضاُيقولُيفُقصیدةُآخر:

ُگرُبندهُخويشمُخوانیُُُُُُُُُُازُسرُخواجگیُتونُومکانُبرخیزم ُته ُبهُوالیُتو
ُ(315م:5222ُ)حافظ،ُ

 ُُمنحاينُالتفوقُوالسیادةُعلیُالعاملُبأمجعه.ُكوتوينُعبًداُلُحيّبُإيّاك -
 ويقولُأيًضا:ُ

ُتهُدرُبندُتوأمُآزادم ُحافظُازُجورُتوُحاشاتهُبنالدُروزیُُُُُُُُُمنُازُآنُروز
ُ(350م:5222ُ)حافظ،ُ

 .ُكإيّاه؛ُإنينُحتّررتُيفُيومُأصبحتُفیهُعبًداُلُهیهاتُأنُيشکوُحافظُمنُظلمك -
 )والهُوشیدا( التحرّيُوالواله -و

ُالقصُو ُبالتحرّي ُإلیُهللا»د ُاليتُتعرضُعلیُقلوبُالعارفنيُعربُالتأملُوالتوجه ُ«هوُاحلالة
(ُوحّبُهللاُهوُممّاُيوقعُالسائرينُعلیُهنجُهللاُيفُاحلرية،ُفإذاُوصل20ُه:5215ُ)دانشُوژوه،ُ

دًیُقويًّا؛ُصإلیُالنزلُاألخريُنزولُعنهُاحلرية.ُوجندُهلذاُالتحرّيُالعرفاينُيفُأشعارُحافظُكُالسال
ُفیقولُفُهذاُاجملال:

ُتمالُحريتُآمد ُعشقُتوُهنالُحريتُآمدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُوصلُتو
ُتآخرُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُهمُبرُسرُحالُحريتُآمد ُبسُغرقهُحالُوصل

ُ(555م:5222ُ)حافظ،ُ
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تمااًلُ...للحرية،ُوماُأتثرُالغرقیُيفُكُُأساسًیا..احلرية،ُوأصبحُوصللقدُأضحیُعشقكُ -
 الوصلُالذين،ُنزلتُبرؤوسهمُيفُالنهايةُحال...احلرية.ُحال

ُتانتُمشارهاُاحلرية؛ُوُوصلإياكُحيّبُيعين:ُ  هوُغايةُهذهُاحلرية.كُمبثابةُغرسة،
ُويقولُأيًضا:

ُتهُدرُاينُآينه،ُصاحبُنظرانُحريانُاند ُوصلُخورشیدُبهُشبُورهُاعمیُنرسدُُُُُُُُُُُُ
ُ(25م:5222ُ)حافظ،ُ

األعمیُمنُوصالُالشمس،ُوأصحابُالنظرُأنفسهمُحائرونُمنُالنظرُولنُيتمکنُاخلفاشُ -
 يفُهذهُاِلرأةُ)الزجاجة(.

 يعين:ُلیسُللفراشةُالعمیاءُأنُتنالُوصلُالشمسُ،ُفجمیعُأصحابُالنظرُيفُهذهُالرآةُحیاری.
فاحلريةُلدیُالعرفاءُلیستُولیدةُجهلهمُوتقاصرُأفکارهمُبلُهيُنامجةُعنُفداحةُالوقفُ

الطريق،ُحتّدثُحافظُعنُحريتهُوتیههُإزاءُحقیقةُاحملبوبُبأسلوبُاإلستفهامُالذيُجیّسدُوخطورةُ
هنايةُحترّيهُوهیامهُباحملبوبُخريُجتسید،ُومنُهذاُالنطلقُعرّبُسیدُقطبُعنُاحملبوبُبأنهُأسطورةُ

ُلاُحتملهُهذهُالفردةُمنُغموضُورموزُوألغاز:
ُأُأنِتُأسطورٌةُيفُسفرُأفّاكُُُُُُُُُُُمنُأنٍت؟ُماأنِت؟ُأيّنُحائٌرُقلٌقُُُُُُُ

ُ(351م:5223ُ،ُدقطب)سی
 السماع -ز
ُتأداةُلکسبُاجلذبةُ» السماعُعندُالتصوفةُعبارةُمنُأغاينُموزونةُوأنغامُشجّیةُيستخدموهنا

(ُفالسماعُيقّويُالعالطفةُويلنّيُالقلبُويلّطف511ُهـ:5211)راثي،ُ«ُوالصحوةُيفُالسريُإلیُهللا
(ُحّث351ُهـ:5251ُ)رجائي،ُ«ُينغمسُيفُاألبديةُويذوبُيفُاحلقُّ»الصويفُاإلحساسُوجیعلُ

حافظُالشريازیُالسالکنيُهنجُالعرفانُعلیُاغتنامُفرصةُالعمرُوحتضريُأسبابُالسماعُمنُاخلمرُ
ُوالندمیُُوالصنج:

ُتهُمهچوُروزُبقاُهفته ُگلُمنشنيُبیُشرابُوشاهدُوجنگُُُُُُ ُیُبودُمعدودبهُدور
ُ(515ُ:م5222)حافظ،ُ
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الجتلسُعندُالزهورُدونُاخلمرُوالندمیُوالصنج؛ُوانتهزُالفرصةُألنُالعمرُهوُأيّامُ -
 معدودات.

ُويقولُأيًضا:
ُتنند ُگريدُآهنگُمساعُُُُُُُُُُُُُُُُُُقمدسیانُبرُعرشُدستُافشان ُيارُماُچون

ُ(23:ُم5222)حافظ،ُ
 رش.األطهارُمنُفوقُالعحینماُيبدأُحبیبيتُُيفُالرقصُوالسماع،ُُيصفقُلهُالالئکةُ -

 يعين:ُعندماُأخذُصديقناُبالسماعُبدأتُتصفقُملئکةُالعرضُطربًاُله.
ويذترُأنهُلیسُمنُالصحیحُأنُنؤطّرُالصطلحاتُاليتُاستخدمهاُحافظُيفُأبیاتهُيفُإطارُ

اُيتداولهُمالفاهیمُالاديّةُواحلسّیةُالّضیقُالذيُنعهدهُيفُحیاتناُالواقعّیة؛ُفمثاًلُأنُاخلمرُهناُغريُ
اخلمرُفیماُبینهمُبلُإنهُيفُاألدبُالعرفاينُيرمزُإلیُحالةُمنُالنشوةُاليتُتراودُالعارفُإثناءُ شاربوُا

ُ ُباألنسُوالتقّربُإلیُاحلبیب.ُ)امريی، ُيبحثُحافظُبدورهُعن31ُهـ:5225ُشعوره (ُوأيضا
إلیُهللاُزلفی.ُرغمُُقّربهنشیدُاحلّبُالذيُخيلقُبینهُوبنيُاحلبیبُحلظاتُاألنسُوأناتُالوجد،ُممّاُي

أنهُوصفُنشیدُاحلّبُأمُماُاصطلحُعلیهُالعرفاءُبالسماعُباألحوالُاليتُيرتتهاُهذاُالنشیدُلدیُ
ُأهلهُمنُالرضاُوالعذوبةُوالنشوةُوالقفزُوالوّهجُواإلثارة؛ُفلناخذُاألبیاتُالتالیةُمنُقصايده:

ُباغُجنتُبــودُميُمباحكــهُدرُُُُُُُُُُُُُُُخــذُاجلامُالختشــيُفیهُاجلنانُ
ُ(13:ُم5222)حافظ،ُ

ُگرامنُــــــــــــاقيُبــدهُرطــــــــــــبیاُس ُكــأسُدهســقاكُهللاُُُُُُُُُُُُُُُُُُـل ُاقــــــــــــــــــُمن
 (13م:5222ُحافظ،ُ)

 احلجاب -ح
ُ،ُحبیثمنُرؤيةُاحلبیبيطلقُاحلجابُلدیُالعرفاءُعلیُتّلُشيءُمنُشأنهُأنُحيجبُالسالكُ

ُتیكُلوزالتُاحلمجبُورمفعتُاألستارُلتمکنُالسال فُمنُالنظرُإلیُاحلبیبُدونُرادٍعُأوُمانع.ُأنظر
حتدثُحافظُعنُاحلجابُيفُبیتهُالتايل،ُفإنّهُيریُنفسُالعارفُهوُاحلجابُاألتربُيفُصريورتهُإلیُ
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لطريقُومواتبةُاعلیُدربُالعرفانُبرفعُاحلجاب،ُلکيُيستطیعُكُهللاُجّلُوعال،ُمّثُيوصیُالسال
ُالدرب:

ُتسیُتهُدرُاينُراُبیُحجابُرود ُحجابُراهُتوئیُحافظُازُمیانُبرخیزُُُُُُُُُخوشا
ُ(511م:5222ُ)حافظ،ُ

عنُطريقياُحافظ!ُنفسكُه - الطريقُهكُطوبیُلکّلُمنُيسلكإُفيُاحلجاب؛ُفأزهلُا ذُا
 دونُحجاب.

عنُُينظرُإلیهمُبنظرةُختتلفوردُمفهومُاحلجابُأيًضاُيفُأشعارُشعراءُاآلخرين؛ُإالُأهنمُ
احلمجبُمعجزةُتربیُالُتتّمُإالُّبیدُهللاُفحسب،ُ فعمرُخیامُيریُإزالُة بعشُالشيءُ. رؤيةُحافظُإلیُه

اعرُإلیُهللاُهُالشويفُنظرهُلیسُللعبدُدوّرُيذترُيفُإزالةُاحلمجبُعنُدربه،ُفمنُأجلُذلكُتوجُّ
رّبُهُوأزاحُالستارُعنُنفسُالشاعر.ُوقدُعوشکرهُمادًحاُإياهُلاُقامُبهُمنُمعجزةُعلیُحّدُتعبرُي

ُتربیُحتققتُيفُنفسُالشاعرُفیقول: لكمُُوُحافطُعنُهذاُاإلمدادُاإلهلیُواللطفُالرباينُمبعجزة
ُوكلیمُوفیلسوفُعظیمُُُُُُُُُُُُُُُُُقامُيفُالورىُمنُكلیم

ُاحلوارُيفُاحلبُّ -ط
ُالشريازيُوترمجته:وأّماُمثالُالّسؤالُيفُمصراعُواجلوابُيفُآخرُماُنظمهُحافظُ

قلت:ُأخطأتُفلیسُهذاُهوُالتدبريُقال:ُماذاُمیكنُأنُيفعل،ُفهكذاُهوُالتقديرُقلت:ُلقدُ
ُكثرياُمنُُ ُكّلُذلكُمسطورُعلىُاجلبنيُقلت:ُلقدُشربت ُكثرياُمنُخطوطُاجلفاءُقال: خّطواُفوقك

ُكانُيفُالقدحُاألخريُقلت:ُقرينُالّسوءُأوق ُذاُالیوم!عكُيفُهكئوسُالطّربُمنُقبلُقال:ُالّشفاء
ُكانُحّظيُالّسیئُقريينُقلت:ُماُحجتكُيفُاالبتعادُعنُحافظُقال:ُلقدُدعاينُلذلكُ قال:
وقتُكثريُوأّماُمثالُالّسؤالُيفُبیتُوجوابهُيفُبیتُآخرُفريشدناُإلیهُماُنظمهُالشاعرُحافظُقّدسُ

ُسّره:ُوترمجته:
لُمينُلوردُوإاّلُفأنتُتريدُأنُجتعقلتُثانیة:ُياُقمريُالُترتديُذلكُالعارضُاللّونُبلونُا

متعباُوغريباُمسكیناُقالُياُحافظ:ُالعارفونُيفُمقامُاحلريةُفلیسُببعیدُأنُجیلسواُمتعبنيُوغرباءُ
ُمساكنيُوقالُأيضاُماُترمجته:
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قلتُهلاُبتضّرع:ُأيتهاُاحلسناءُماذاُلوُأرحتُقليبُالتعبُبقطعةُسّكرُ)قبلة(ُمنكُفقالتُ
 بذلكُألّنُقبلتكُتلّوثُخّدُالقمر.ُُمبتسمة:ُالُيرضىُهللا

ُيقولُخواجهُمشسُالدينُحافظُالشريازی:
ُتندُمسکنيُغريب ُگم ُگفتُدرُدنبالُدلُره ُگفتمُایُسلطانُخوبانُرحمُتنُبرُاينُغريبُُُُُُ
ُگفتمشُمگذرُزمانیُگفتُمعـــــذورمُمدار!ُُُُُُُُُخانهُوروردیُچهُتابُآردُغمُچندينُغريب

ُ(51م:5222ُ)حافظ،ُ
ُويذترُيفُترمجتهُالنظومة:

ُتنُرحیًماُبالغ ،ُياُسلطانُقليب، ُريبُُُُُُُُُُُقال:ُيفُإثرُاهلوی،ُقدُيشردُالساریُالغريبـــــــــقلتم
:ُقفُعتديُرويًدا!ُقال:ُدعينُواختیاریُُُُُُُُُلستُيف ُـــمیُهنائيُأشتکيُلّومُالغـــــــــريبُنعـقلتم

ُوأيضاُيقولُيفُآخرُالقصیدة:
ُتنُچونُبنالدُاينُغريبُُُُُُُُُُُتوُربنگـــــــــــشُۀایُشامُغريبانُطرُّگفتمُ ُدرُسحرگاهانُحذر

ُگرُنشینندُخستهُومسكــــــنيُغريب ُگفتُحافظُآشنايانُدرُمقامُحريتُاندُُُُُُُُُُُُُُدورُنبود
ُويذترُيفُترمجتهُالنظومة:

ُريبفاخشُمعينُياُحبیبی!ُفیُالدجیُيبکیُالغُُــــــــــــــــــارُُُُُُقدُقضیتُاللیلُحرنًا،ُفیُحننيُواصطب
ُأنُاألحباُأنفسهمُيفُمقاحُاحلريةُُُُُُفلیسُغريبا،ُيظّلُيفُعنائهُوشقائه،ُذلكُالغريب«ُحافظ»قالُ

ُ(51م:5222ُ)حافظ،ُ
ُوأيضاُيقولُيفُآخرُالقصیدة:

ُگفتمشُايُماهروُچهُباشدُاگرُُُُُُُُُُُُبیكُ ُشكرُزُتوُدلُُخستهُبیاسايدبالُبه
ُگفتُكهُحافظُخداىُراُُُُُُُُُُُُُُُُُمپسندُكهُبوسهُتوُرخُماهُراُبیااليد. ُخبنده

 (51م:5222ُ)حافظ،ُ

 االلتذاذُبغمارُاحلبُّ -ي
ُتلُ يستلّذُشاعرُاحلّبُاألعباءُاليتُيتحملهاُيفُطريقة،ُفیجدُفیهاُمتعةُوهناًء؛ُفالعاشقُيعترب

حتفةُمثینةُنفسهُوتمتعشُروحه.ُلقدُترّددُهذاُالضمونُيفُأشعارُحافظُُمرارةُيتلقاهاُمنُالعشوق
ُبتعابريُرائعةُولطیفة؛ُفحافظُيتحدثُعنُاحلّبُوالعشقُبتعبريهُاخلاص:
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ُگویُعشقُنتوانُزدُبهُچوگانُهوسعشق ُبازیُتارُبازیُنیستُایُدلُسرُببازُُُُُُُُُُزآنکه
ُ(521:ُم5222)حافظ،ُ

احلّبُلعبةُأنتُتلعبهاُبلُعلیكُأنُتفدیُبنفسكُيفُهذاُاجملال؛ُألّنكُالُتستطیعُأنُُلیس -
ُترةُاحلّبُبصوجلانُاهلویُواهلوس.  تدحرج

ّماُاحلّبُيفُمنظورهُقدُيکونُمصدرًاُللقلقُواالضطرابُواخلصومة،ُولّکنهُيکونُيفُالوقتُذاتهُا
عب،ُجیريُفلنتصّورُطفالُنشیطًاُحرِحًاُيلهوُويلُرمًزاُللبقاءُواخللود.ُيوّضحُحافظُمقصودهُلناُقائاًل:

ويرتض؛ُفیکونُحینئذُمصدرُالصخبُوالضوضاءُدائًما.ُهذاُالطفلُالذيُاليقّرُلهُاقرار،ُإذاُاجربتهُ
ُتأسُغضبهُعلیُوسائلُلعبه،ُوحيطمهاُوحوهلاُإلیُخرذواتُيفُحلمةُ علیُأنُيقفُساتًتا،ُرمّباُيصّب

یُالقّوةُلیُالطفلُواصبحناُنراهُرؤيةُواقعیةُومنطقیةُحینئذُالُجندُفیهُسُوالبصر؛ُلکّنناُلوغرّيناُنظرتناُإ
فلُالرحُالطكُلوُقارنتُذاكُمظهرُمنُمظاهرُاحلیاةُالبتة.ُفإنكُوالنشاطُواحلرتةُواحلیّوة،ُوتلُذل

 كُقیمةُاحلیاةُونفاستها.تکتشفُلُكبطفٍلُمّیٍتُالُحرتةُفیهُوالُهنضة،ُحینذا

 قيُادارةُالكأسُوخطابُالسا -ك
ُيكونُأحدُمیزاتُالشعرُالصويفُاليتُالتوجدُعندُالشعراءُ ُالكأسُوشربُاخلمر طلبُإدارة
اآلخرين،ُواخلمرُعندُحافظُوموالناُمتثالُعنُعشقُاحملبوب،ُفهذاُهوُحافظُالذيُوضعُمفتتحُديوانهُ

بُباسمُُووحیناُخياطبُالذينُيريدونُالتلذذُمنُحبُاحملبُ:طلبُالكأسُمنُيدُالساقيُلكيُيتناولهُمنه
ُ:السكاري،ُويطلبُمنهمُشربُالصبوح

ُكأســاُوناوهلا ُشكلهاُافتادمُويلُأولُمنودُآسانُعشقُكهُُُُُُُُُُُأالُياُأيهاُالســاقيُأدر
ُ(5م:5222ُظ،ُ)حاف

ُويقولُيفُبیتُآخر:ُ
ُگلُوملُخوشُخواندُدوشُبلبل ُهــاتُالصبــوحُهبواُيــاُأيهاُالســكارىُُُُُُُُُُُُُُدرُحلقه

ُ)2:ُم5222حافظ،ُ)
ُكانُيتغىنُبالُ...نظرةُتتغلغلُإىلُأبعدُمماُيصلُإلیهُنظرُواحدُمنُهؤالءُالشعراءُ صهباء،ُولقد

ويبسمُللورودُاحلمراء،ُويتغزلُبالفتیان،ُوينسبُبالعذارىُاحلسان،ُويطربُألهازيجُالعصافري،ُويبتهجُ
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ُكانُخيفىُوراءُذلكُوهلبالصباحُالشرقُالنري،ُويهتزُلشجىُاألحلان،ُوتوقیعُالقیان،ُ ُمتأصالًُولكنه ا
ُالرائنيُوحكمةُقصارُ ُبازدراءُقداسه ُعلىُالطربُواألنسُمیزجه بكلُصورةُمنُصورُاجلمالُوهتافتًا

ُاألنظارُمنُالغافلني.
ُكانُيدورُعلیهُأكثرُشعره.ُفإذاُمهمتُباهتامهُيفُأخالقهُوشیمهُألقىُإلیكُبیتاًُمنُالشعرُ ذلكُما

ُكیفُأن ُكانتُأصغرُمشتهیاتُالرجل،ُوقذفُالعاملُبأكربُماُمسعُمنُاحتقارُُيلوحُلكُمنه الشهوة
ُمظاهرهُوحظوظه.ُ

ُ:ديوانهُبالطلعُاآليتُيءتفسريُشعرُحافظُالشريازيُالبادتتبُشاعًراُآخرُيفُمطلحُ
ُكأساًُوناوهلاإُأالُياُأيهاُالساقي ُمىتُماُتقُمنُهتوىُدعُالدنیاُوأمهلهاُُُُُُُُدر

ُ)5:ُم5222حافظ،ُ)
ُكثريينُممنُاشتغلواُبدرسُآدابُالفرسُإىلُانتحالُاألعذارُالصوفیةُللخیامُوالشريازيُ والذيُدعا
ُكانواُيلتمسونُملجأُمنُمهومُ ظنهمُأنُالنفسُالبشريةُالیومُهيُغريهاُباألمسُوأنُأبناءُالقرونُاخلالیةُما

ابنُنايةُعلىُأنُعشاقُسقراطُُواحلیاةُيفُاحلبُوالسكرُوكلُماُجاءُعنهمُيفُهذاُالبابُإمناُهوُجمازُوك
سیناءُملُيلتمسواُألحدمهاُعذرًاُوملُيفسرواُقوهلماُتفسريًاُصوفیًاُألنهُملُيكنُيفُحیاهتماُمربرُلثلُهذاُ

الكربىُغريُمسؤولنيُحیالُغريهمُمنُالبشرُعنُحیاهتمُماُدامتُتفیضُُالتفسريُوألنُأصحابُالعقول
ُعلىُالعاملُنوراً.

نُذيُقدمهُاألديبُوديعُالبستاينُلقراءُالعربیةُفأقولُأنهُيفُجمموعهُجیدُولكأماُالتفسريُالعريبُال
العملُاجللیلُوأمتهُولوالُثقيتُ فیهُمآخذُشىتُالُتقللُمنُقدرهُسیماُوأنُالشاعرُالشابُأولُمنُبدأُهذُا

ُمنُأنُوديعاًُيعلمُأنُنقدُالشيءُجزٌءُمنُتقديرهُماُقلتُلهُالكلماتُاآلتیة:
ُكلُأربعةُأرُخرجُبرباعیاتُاخلیامُعنُطبیعتهاُإذُعرهبإنُالشاعُ-أواًلُ سطرُاُسباعیاتُأيُنقل

لیزيةُإىلُسباعیةُذاتُسبعةُأسطرُوالرباعیةُضربُمنُالشعرُالفارسيُوالسباعیةُضربُمنُالعريبُوقدُجنإ
الذيُُلدُاأليرلنديفتزجرُياحتفظُالفسرونُاألجانبُبضروبُاخلیامُونقلواُشعرهُرباعیاتُويفُطلیعتهمُ

إىلُاإلسهابُالغريُالقبولُكقولهُيفُالسُاألديبُالبستايننقلُعنهُ باعیةُوقدُأدىُنقلُأربعةُأسطرُيفُسبعُة
ُالثانیةُعشر:

ُيفُالقبورُالنزولُدانُعتیدُُُُُُُُفعتیدُنزولناُيفُالقبور
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اخلفیفُاعیاتُحُالربكذلكُاضطرُالفسرُالعريبُيفُبعضُسباعیاتهُإىلُتألیفُالُيأتلفُومعُرُو
ُومنُالعرشُحّطُحطّاُللحدُُُُُُواللیكُالصیَّادُصید ُوأردىُُالعذبُكقوله:

ُكقوله: ُومجعُطاعةُألمرُالقوايفُيفُإحدىُسباعیاتهُبعضُاأللفاظُاجلافیةُالغريُالشعرية
ُوأتوناُبكلُقولُعقیمُُُُُُُُوكلیمُوفیلسوفُعظیمُُُُُُُُُولكمُقامُيفُالورىُمنُكلیمُ

فُواحد.ُوانصرافُالذهنُإىلُالقصدُمنُالكلیمُمبعىنُالناصحُالواعظُالرشدُفاحلكیمُوالفیلسُو
ُاهلاديُصعبُألولُوهلةُوقولهُبكلُقولُعقیمُقولُالُيوافقُشعرُاخلیام.ُمثُتالهُقوله:

ُالُخطابُيلقونهُصامتوناُُُُُُُُوهمُالیومُيفُالثريُساكنونا
دُسبقهُيفُهذاُرُإلیهُلكنُفیزجريلدُقمثُهناكُبعضُالتصرفُيفُالنقلُلعلُالفاضلُالبستاينُاضط

ُاكُمثاالًُيفُالسباعیةُالثانیةُوالعشرين:نالیدانُوه
ُكانُموطئيُإذُرح ُماكُحللتـــــخبیايلُويفُالسُُُُُُُُُُلتُــــــــــــــــزحل

ُواجتلیتُالغوامضُالبهماتُُُُُُُُُوصعاباُمنُالشكالتُحللتُ
ُافراتــــــــــــولقیتُاحلقائقُالسُُُُُُُُُُالُوالوتُفیهاـــــــــــغريُأنُاآلج
فرقُوهاُحننُأوالءُننقلُهذهُالرباعیةُالفارسیةُوتفسريهاُاحلريفُلیتبنيُالُذاكُسرُملُأنضُعنهُنقابا

ُبنيُاألصلُوالنقل:
ُحلُیيتُراگكردمُمههُمشكالتُُُُُُُُُُُلُــــــــــزحُادُقعرُكلُسیارةُتالوجُ

ُأجلُومكرُبندُشودهُشدگُهيددهُرُُُُُُلُوحیُهرُمكرُتمُزبندسبريونُج
بلغتُيفُالبحثُمقرُاحلمأُالسنونُمنُبطنُاألرضُوملتقيُالسماكنيُيفُُوهاكُالتفسريُالعريب:

العال.ُوحللتُعقدةُمشكالتُالدهرُوقفزتُيفُدائرةُذاتُحبالةُخیوطهاُصنوفُالكرُواحلیل.ُوبعدُ
ُكلهُتراينُعاجزاًُعنُحلُأولُقیدُأالُوهوُقیدُ األجل.ُعلىُأنُحسناتُالتفسريُالعريبُأكثرُمنُأنُهذا

حتصىُوالثناءُعلىُمهةُاألديبُالبستاينُوفضلهُواجبُعلىُسائرُقراءُالعربیةُومنُسباعیاتهُالرقصةُ
ُقوله:

ُورغیفانُمعُزجاجةُمخرُُُُُُُومقاميُغصنُممِظلٌُّبقفرُ
ُوحبیبُيهواهُقليبُالعينُُُُُُكلُزاديُواألهلُديوانُشعر

ُهكذاُأسكنُالقفارُنعیماُُُُُُُُُىنــــــــــــــــــــيبينُيتغوشجىُيذ
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ُ(530:ُم5222)حافظ،ُ
ُكهاًلُ اخلیامُفقدُنظمُُالفرنسیة.ُأماُةوهيُتقابلُلیايلُالفريدُديُموسیُعلىُأنُاخلیامُنظمُرباعیاته

بعدُأنُعاشُوتأملُوحبثُودرسُوحارُوضلُوعشقُوأبغضُوسكرُوصحاُورجاُويئس.ُبعدُأنُصنعتُ
عنفوانُالصىبُقلبهُُالُيزالُيفالبستاينُاحلیاةُاإلنسانیةُبهُماُتصنعُالنارُبالذهب.ُوصديقناُاألديبُوديعُ

ُاخلی ُاستوعبه ُبأحالمُالشبابُوملُيستوعبُما .ُامُمنُمهیئاتُاحلزنُاألعظمُالذيُيغريُالنفوسمملوء
فرجائيُإلیهُأنُيعیدُالتفسريُوهوُيفُاخلمسنيُمنُعمرهُفسوفُيرىُالرباعیاتُبغريُالعنيُاليتُيراهاُهباُ

ُالیومُويصوغهاُيفُقالبُترضاهُنفسهُالناضجةُاخلالدة.
عيُراعي،ُولكنُالرااللكُحارسُالرعبةُوإنُتكنُلهُالدولةُوالصولة،ُفلیسُالقطیعُمنُأجلُال

ُ:ولهُأيضاًُ.ُخلدمةُالقطیع
سُهلاُصوتقدُُُُُُُُُُُُُُالفراشةُياُطائرُالسحرُتعلمُالعشقُمن ُاحرتقتُوماتتُوملُحيم

ُأماُالذينُعرفواُاخلرب،ُفلمُيعرفُهلمُأثرُُُُُُُُُُُُءُالدعونُالُخربُعندهمُيفُطلبههؤال
ُ(531م:5225ُ)بلخی،ُ

ُكلُ حنيُأنُالُتسقطيُقبلُأنُتنذريين.ُفانقضتُالدارُلیلةُعلیهُبغته.ُكانُرجلُيمسرُإىلُداره
حذرتك!ُأملُأقلُلكُأنذريينُقبلُأنُتنقضيُألفرُعنكُبعیايل!ُماُأخربتينُ أوصیتك،ُوشدُمُا ُك ثمرُمُا فقال:

ُأيتهاُالدارُالغادرة!ُفأينُحقُالصحبةُالطويلة؟ُلقدُسقطتُوأصبتناُبشرُالصائب!
ُك ُكم ُكلماُفسحتُمنُالصدوعُفما،ُأنُقدُأجابتُالدارُمفصحة: ُكنت مُأنذرتكُلیاًلُوهنارًا!

نفدتُطاقيتُوجاءُالوقتُفخذُِحذرك،ُدعاكُاحلرصُإىلُأنُتسدُفميُبالطني،ُفلمُتدعُيلُصدعاًُيبني،ُُ
ُكلماُفتحتُفماُيفُجدار،ُأخرستهُعليُبدار،ُفلمُتدعينُأنیس،ُفماذاُأقولُأيهاُالهندس؟

ُ(530ه:5210ُ،ُالرازي)
ُابنُسیناُيفُجوابُالفخرُالرازي:يقولُ

ُكسفتُقناعه،ُفكرتُاثنتنيُوسبعنيُسنةُهنارًاُولیاًل،ُمثُ ماُحًرمُقليبُالعلمُساعة،ُوملُيبقُسرُإال
ُ.علمتُأينُماُعلمتُشیئاًُ

ُ(32ه:5211ُ،ُابنُسینا)
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ُُتتداولتُمشكالتُالعاملُباحلل،ُمنُحتتُالرتابُإىلُأوجُزًحل،ُوملُتأسرينُالقیودُواحلیل،ُفحلل
ُُكلُعقدةُإالُاألجل!

ُ
ُالنتیجةُ

ُكبارُالشعراءُيفُإيرانُبالشعرُوالشعراءُالعربُمعُورودُالفاحتنيُالعربُالسلمني.ُواختالطُ تأثر
فنُالشعرُالفارسيُبالعريبُمثلُالتغزلُباللغةُالعربیةُالذيُنشاهدهُيفُديواينُموالناُوحافظ.ُورأيناُوجودُ

بإيرانُُشعرُالعريبُالذيُأصبحُالیومُسبباُالهتمامُالباحثنيُالعربالشعراءُاإليرانینيُبقوةُيفُعرصاتُال
ُمازالُيبقيُعلوعلما ُكماُالحظناُّ ألسنةُالعشاقُسواءُيكونُمقدرةُموالناُوحافظُيفُإنشادُشعرُُیئها.

ُ.حيُعشقهمُجمازياُأوُحقیقیا
ُارةُعنُعصرعبعصرُحافظُالشريازيُجديرُباإلشارةُإلیُأهمُالوضواتُاليتُنناقشُيفُالوضوع:ُ

ُيفُالقرنُالثامنُاهلجري،ُالقرنُالذيُعاشُفیهُهذاُالشاعرُالفارسُالعظیم.ُالفرسأحوالُواسعُ
منُقصايدُوأقوالُتاريخُالتصوفُيفُاإلسالُم تاريخُالتصُومکثُر فُومذاهبُحافظُالشريازيُبنيُفیُه

ُكتابُجلیلُيفُهذاُالوضوعُينبغيُأنُي ُىلُالعربیة.رتجمُإالصوفیةُالسلمنيُإىلُعصرُحافظ.ُوهو
رُالقاضيُأبوُأمحدُمنصورُبنُأيبُمنصُوُهوُکيُعنهالذيُحيصرُيفُعصرُحافظُامنُأشخاصُالع

ُاللوكُ ُعهد ُيف ُهرات ُقضاء ُويل ُالفقیه، ُمنصور ُأو ُمنصور ُبالقاضي ُالعروف ُالدويل، ُاألزدي حممد
كثرُأيامهُيفُاجللیل،ُمیضيُأالغزنويني،ُوكانُمنصبُالقضاءُوراثةُيفُأسرته.ُوكانُالقاضيُمعُهذاُالقامُ

مصاحبةُأهلُالطربُومنادمةُأخوانُاللهوُوالتمتعُبالعیشُالرضي،ُوالوجهُاجلمیل،ُيرىُطبعهُالشاعرُ
ُأنُاحلیاةُيفُالسرورُوالطرب،ُوكأنُلسانُحالهُبیتاُمشسُالدينُحممدُحافظُالشريازي:

ُرحــــــــــــةُيفُالـــــــبُوزاويوفراغ،ُوكتاُُُُُُُُُُُُالعتقةُصديقانُأريبان،ُومنوانُمنُاخلمُر
ُوأنُيكنُالناسُقدُاختذوينُإماماُُُُُُُُُُُُُُرةُــــــاُواآلخــــــــــــــــــامُبالدنیــــــــــالُأبیعُهذاُالق

والقاضيُمنصورُمنُمعاصريُأبنُمنصورُالثعاليبُمؤلفُيتیمةُالدهرُوتلمیذهُأيبُاحلسنُالباخرزيُ
لثاليب،ُاوقدُأثبتُهذانُالؤلفانُلهُترمجةُخمتصرةُونبذةُمنُشعرهُيفُيتیمةُالدهرُ)مؤلفُدمیةُالقصر،ُ

)312ُهـ:5151 الیتیمُة ُ.(ُويفُدمیةُالقصرُ)يفُذيلُشعراءُخراسان(12ُ:ه5101الباخرزی،ُ(ُوتتمُة
ُكتبهُالباخرزي: ُوهذهُنبذةُمما
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بريق.ُسراهُمقرطةُبعروةُاإلوكانُمغرىُبالشراب،ُمغرماُباألطراب،ُمیناهُمتوجةُبكاسُالرحیق،ُوي
ُومخرياتهُمماُحيكمُلهُفیهاُبالفضلُعلىُاحلكمي،ُوغزلیاتهُمماُحيصلُهباُمطاوعةُالغزالُاإلبل(

(525ُ-512ُه:5051الباخرزی،ُوكذلكُيفُمعجمُاألدباءُطرفُمنُأخبارهُوقطعُمنُأشعارهُ)
ُكانُمنُمادحيُالقادرُباهللُ) ُ.110(ُوأنهُتويفُسنة133ُُ-215ُويقولُياقوتُإنُالقاضيُمنصور

ُهبذينُالبیتنيُللشیخُسعدي:ُمقايلوإينُأختمُ
ُمنُمصرُفیهدونهُإىلُاألحباءُُُُُُُُُُُُُُُُقلتُلقليبُإنُالناسُجیلبونُالسكرُ
ُكالمُأحلىُمنُالسكرُُُُُُُُُُُُُُُُفإنُتكنُيديُخالیةُمنُهذاُالسكرُ ُفعندي

ُ(15م:5255ُ)سعدی،ُ
لنفسيُوالناسُجیبونُالسکرُ)والشکالت(ُوالذيُيأيتُمنُمصرُُيقولُسعديُالشريازيُقلت:ُسًرا

ُفرأ ُحتیُأأخذها، ُلیسُعنديُقیمتها ُتإلیُاألصدقاء،ُولیسُعنديُالسکرُوأيًضا ُتانُعندي المُت
ُالسکرُفأعطیتُالناس.أحلیُمنُُالفارسي
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