
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Political ادبی ــ فرهنگی

 
 یللندری قيصد فيعبداللط
  ٢٠١٠ فبروری ١٨کاناداــ 

 
  
  

     یرازيش حافظ خواجه عشق
 شهامت و عزت شهر است، مروت و التعد شهر است، عطوفت و مهر شهر است، صداقت و صفا شهر عشق شهر

ی مـ حـکم عشق که جا آن در. اند ناب و واالی ها شهياند صاحبان و آگاهانه دل عاشقانه، عشق شهر مانيمق است،

 جانانی کوۀ سرگشت و آزادهۀ باخت دل دلداده، عاشق عشق شهر ميمق. ندارد راه نهيک و بغض ذلت، و نفرت راند،

  .باشد مقام و جاه و نامی پ در آنکهی ب کوشد،يم دلها ونديپ و خلق ريخ در عاشـق همچو و است

 عشـقۀ جـذب و جوشش و تپش از پر را شهرها و ها کوچه ها، خانه فرستم،يم سالم دارد، باور عشق به کهی دل هر به

  .طلبمی م

  .شودی م شکشيپ و شده گرفتهی برس به خاص ظرافت با قرآن با حافظ ارتباط

 خـواجهی آسمان اشعار اتيکل ند،يآشنا کامًالی رازيش حافظ محمد نيالد شمس خواجه نام با مردم همه ديدانيم کهيطور

 کتاب را افتخار نيا و شودی م گذاشته قرآنی آسمان کتاب تحت زبانی فارس مسلمان هرۀ خان رواق در رازيش حافظ

  .دندار زينی معنوی مثنو وی سعد خيش گلستان، بوستان،ی ها

 ذانا و ديتوحی ها واژه با باشد،يم که یئجا هر در تولد زمان از پس مسلمان هر فرزندی ها گوش هک است رسم

 آنرا ازآنکه شيپ عباداتی اجرای برا را پاک قرآن از ه ایيآ چند ا يو ک يمسلمان فرد هر و شوديم آشــنا عشق

  .دارد حفظ خود ذهن در ــد،ينمای معن درک

 کمــتر و گذاردی م تبرک عنوان به پوش هفت به بلندی ها طاق در مردم را قرآن ا،خد کتاب که است نيا جالب اما

  .ندينما تالوت را آن ازۀ سور ا يو تيآ و نموده باز را آنی گاه سحر ا يشب که است شده دهيد کـسان

 نيا ديشا آن ليدل هاست، دعا و قرآن خواندن با شان کار وستهيپ که داران زنده شب و گاران زيپره و تقوا اهل جز

 به ا يو توجه کمتری نيدی علما ت،يروحانۀ جامع و ستندين آشنا آنی معان درک و قرآن خطوط با عام مردم که باشد

  .نکردند توجه ـچيه امر نيا

 تياکثر و بماند احترام موردی روحان نام به محدودۀ عد تا کنند، فهم و درک را آنی امعن و قرآن مردمۀ عام اگر

  .بدهد ليتشکی مذهب مسلمانان را جامعـه
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 او دلکش اشعار و حافظ نام به که ندارد وجود سواد با آدم و خوانده مکتب که شاگرد و رفته مدرسه جوان چيه کنيل

  .باشد نداشته اد ياز را حافظ ازی غزل وی تيب و نباشد آشنــا

 برآنچه افزود است، شاعرانه المک و ريظنی بيی بايز و شوق عرفان، جذبه، عشق، حکمت، پا سرا حافظ سخنان

  .نموديم تالوت تيروا چارده با را قرآن خودش قول به و نيدلنشی صدا دانسته،يم کوين را قرآن حافظ آمد گفتـــه

  تيرو چارده بای بخوان بر ز قرآن          حافظ سان به خود ار اديفر به رسد عشقت

  یدار نهيســ انــدر کــه قـــرآن بـــه          حافظ تو شــــــعر از خــــوشتـــر ـــــدميند

ی معن به و است آوردن فراهم و کردن جمعی معن بهی عرب زبان به قرَا و شده گرفته ِقرَاۀ شير از لغت در قرآن

 فراهم خود ذهـن در را ها واژه و ميمفاه و حروفی ها نشـانه همه آن خواندان از ستيبا که است آماده هم خواندن

ی رو از قرآن اتيآ ِسر دنيفهم و رمز خواندن بلکه خواندن،ی رو ازی معن به نه خواندن م،يکنی معن درک تا ميآور

  .است آمده قتيحق ِسر دنيفهم و کشفی امعن به خواندن هم حافظ اشعار در است،ی کالم وی حرفی ها نشانه

 ديکل و رمز خود سخنانی معان درکی بـرا او خود رايز ستين هم تکلفی ب  و ساده قدر آن حافظ شعری معن درک

  .است انسان نفس کرامت ديکل و رمز قرآن م،يمانی م عاجز آن فهم از مياورين دست به را آن تا که است شده ليقا

 نا گمراه، خيش کاران، اير زاهدان، گانگانيب و ارياغــ نيا کندی م پنهان گانگانيب و ارياغ از را خود سخن حافظ

  .اند ناشناس خدا و شناسنا خود راز، محرم

  بدانی که بخوان چنان کرامتی رو ز هم تو         نداند ريغ که چنان نوشتم فوحر نيا من

  است راز محـــرم او که ميئبگو دوســــت با         ــــميئنــگو و ـمينگــفتـ ريغ بــر ـکهيراز

 و تقوا کرامت،ۀ هم است، داشته فراوان عشق و الفت قرآن به ورزان غرضی ها شهياند رغم به رازيشۀ خواج

  . است دانسته قرآن دولت از و عشق حاصل را خود عادات وی زيخ سحر و خود بدن و روحی سالمت

  دانستی معان خواند یورق وک حرف نه که         بس و داند سحر مرغ گلۀ مجموع قدر

  .است داده جان و باخته دل عاشق همان و روشندل عارف همان و زيخ سحر عابد همان سحر مرغ

  کردم قرآن دولت از همه کردم هرچه       حافظ چونی طلب سالمت وی زيخ صبح

 را آن بلکه کند،ينم محدود آنی داد قرار وی حرفی ها نشانه به تنها را قرآن معرفت اهل و است عارف حافظ چون

 تا بخواند کرامت و عشق به را آنی آدم مگر تا کرده ثبت آن در را شيها نشانه خداوند که داندی می آدم وجود لوح

  .بشناسد را خدا بلکه

  :است آمده نيچن لياسرای بنۀ سور چاردهميۀ آ در

 شود،يم حساب همان تو بر روز آن کند،يم تيکفا خودت نفس به که را خودت کتاب بخوان ست،يخودشناس کتاب آن و

 سر پاکان با که اند صفت ويد آنها کند،ينم فهم راز نامحرم و گمراه خيش و اکارير زاهدان حافظ سخن رمز و راز

  .دارندی دشـمن

  .ستين یکار آنان با را زاهدان ،یخرابات و اند رند کهی ئآنها و خواننديم قرآن که مردم لذا

  خوانند قرآن که قوم آن از زديبگر ويد            باک چه فهم نکند حافظی رند ار زاهد

 را قرآنی ها حکمت و فيلطی ها نکته او مانند کس چيه و است بوده هم قرآن حافظ که دکنيم ديتاک خودش حافظ

  .است نکرده جـمع

  یقرآنــــ نـــکات بــای حکمــــ ـــفيلطا            نکرد جمع بنده چو کس جهان حافظان ز
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 از که ستين عامه مردم دنيکش بند در وی کار بيفرۀ ليوس و ريوزت دام عادت، به تظاهر حافظی برا خواندن قرآن

  .دانندی نم زيچ قـرآن

  را قــرآن دگـــران چون مکــــن ريوزت دامی             ول باش خوش و کنی رند و خوری م حافظا

 ـبيفر کردن شکاری برا را پرندگان گريد شيخو ريپذ دل و بيفر دلی صدا با که است انحال خوشۀ پرند آن دگران

ی برا ه ایليوس را قرآن که اند دگران همان مانند فروش نيد حافظان نيا ها خيش نيا و کار اير زاهدان نيا دهد،يم

  .سازدی م شيخوی روز و منفعت کسـب

ی کس از کين کردار اســــت، کين کردارۀ زاد کين نام ست،يباق کين نامی ول بقاستی بی آدم عمر چون زر و ميس

 و کــذب ازی بر را قلـــبشی آدم که شوديم حاصل یوقت باطنی صفا باشد، دهيرس باطنی صفا به که زنديم ســر

  .گردد عشقی صفا با نيزم سر دلش تا د،ينما ظلمت و نفرت ا،ير

 عشق پروردگارش با که است بدعا دل و سخاوت با نثار جانۀ آزاد ست،ين مقام و نام زر و زور بند در دل همچو

  .ديسای نم او درگاه به جز سجود سر و ستين غافل او اد ياز نفس ک يو ورزديم

 جالل و شکوه ،یدرخشندگ به تا دهيکش دوش بر را ميعظ بار کوله نيا جهان ذرات تمام که آنچنان بود ديبا عاشق

  :ديفرمای م حافظ حضرت. ابد يدسـت

  زد عالـم همه به آتش و شد دايپ عشق          زد دمی تجل ز تحسنی تو پر ازل از

  زد نامـحرمۀ نيس بر و آمد بيغ دست         راز تماشـاگِه به ديآ که استوخی مدع

 و راست کردارش سخنانش، است، خوردار بر عشقی صـــــفا از باطنش و ظاهر رهاست، بند هر ازۀ بند عاشق

  .زاريب اکانير زاهدان واز است ميالمستق صراط راهـــش

 آن بر را انسان ،یآسمان انياد تمام چند هر. است الماسی اساس ارکان ازی ک ينفسيۀ تزک و باطنی صفا بر ديتاک

 با و پوشديم چشم صفا نيا از دانسته نا ا يو دانسته دوست پول و طلب جاه ص،يحر ر،يشر انسانی ول نموده، متوجه

ی م غيتبل به آنی ظاهر چوکات در را نيد و نديچی م گرانيد بر بيفر دام ،یئاير زهد ر،يوزت ب،ذکی هـا پرده

  .دنينش

  .دينمای م خودی مادی ها خواسته و رنگين اليام هدامگ رنگين ک يهزار با را ها مدرسه و مساجد ها، منبر

 خلقی ئرها و مردمی آگاهی برا زمان و هرعصر در شهيهم خدا حق بر عاشقان و عارفان و شانياند ريخ گرچه

 گذاردی نم فقر غفلت، ،یخبری بی ول ند،ا نموده مجاهدت و تالش وی سع خال، و خط خوش ماران نيا شر ازی خدا

  .یفرد منافع تا گردند شتريبی مل منافع دار پروا و های عدالتی ب به عدل خواهان و باطل بر حق خواهان مردم

 وی روح تجانس وی هموجود ،یهمدل محبت، عشق، اوج جز ه ایزيانگ متصوف، شاعران ظهور و عرفان ظهور

 در هنوز غافالن است، دهيگردی عرفانی عالی ها اميپ از شار سر دفترها و ها وانيد که امـروز تا و نبودهی معـنو

  .ها منبر بری ئاير زاهدان و خـــوابند

 با نيزم سر دل که شودی م حاصل ُیوقت باطنی صفا است، گاردمانی روين عشقی ول رند،يپذ زوال ها قدرت! یآر

  .گردد عشقی صفا

  :مينمای م ميتقد گبزر حافظ به را کالم نيا رياخ در

 غم نخست عشق نه مگر م،يرياسـ هوس بند در افالک تا خاک از ماهم چگونه کهی دانيم من از بهتر خود تو حافظی ا

 انيپا به را راه تا ستنديای نم رفتن از گرانيد بماند، راهۀ مين دری کس اگر بخشد،ی م نشاط آن از بعد و آوردی م

  .رســانند
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 نيزم به پا ناز به که نهمی م خرامان سروی پا در دل رهگذر، دری گاه اگر ببخش مرا گرانقدر استادی ا پس

  .دهدی م نوازش را مشتاقان جان شوق، باد چون نفسش در و گذارديم

  !بزرگ حافظ

 دست به وی ئکشای م هم از را دلدار شکن پر زلفۀ حلق که هنگام آن در تا نم،يبنش تو عشق بزم در ه ایلحظ بگذار

 بخشم، صفا را دلۀ نيئآ داريد نيا از و بنگرم شگريستا دگانيد با را درخشانتی شانيپ ،یسپاری م غماگر يمـينسـ

ۀ فتيش روحی ئسرا غزل نيا با وی ئسرای م ار يوصف در حال شوق با تو که دهمی غزل به گوش مســتانه آنگاه

  .یدهيم نوازش را شيخو

 نميبيم ترا ،یريگيم ذاتۀ جلو از خبر وی بری م اسراری ايدن به رهی دخوی ب عالم در که نگرمی م ترا استادی ا پس

 از نهان ِسری اندک و کند خون را نانينش گوشه دل عشقۀ نقط تای زنی م باال را رازۀ پرد از ه ایگوش رندانه که

  .افتد رونيب پرده

  


