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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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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  
  ير خليل اهللا معروفیندپلوم انج

   ٢٠١٠ جوالی ٣٠برلين ــ  
  
  

  

  "حافظ شيراز"و  "  اسير"استاد 
  

غزلی شهوار از استاد " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"تال ، پور٢٠١٠ جوالی ٣٠در صفحۀ امروز، 

حافظ "را مطالعه کردم  و در مخيله و ذهن، غزل مشهور لسان الغيب، حضرت " اسير"سخن، جناب 

  . تداعی گرديد" شيرازی

حافظ پسندان گفته اند، که دور غزل و غزلسرائی گذشته است، چون اين فن سخنگوئی با غزلهای حافظ، 

رسيد، پس عمر غزل هم گويا و چون کسی دگر به پای و پايۀ حافظ ن. ه ذروه و اوج و معراج خود رسيدب

  :من بدالئل مختلف، مخالف اين عقيده ام. دبسر رسي

  ــ اول اينکه چرا کسی را مطلق بسازيم؟؟؟ 

ا در اوج ــ اگر غزليات حافظ و هر غزلسرای ديگر پيش و بعد از وی را مد نظر بگيريم، تعدادی ر

ولی شماری را بايد در مرتبۀ پائين، . زيبائی و جزالت و سالست می يابيم؛ تعدادی را در حد متوسط

  . درجه بزنيم

من درين بحث مختصر نه در پی . ميگويند که غزلهای حافظ، در اوج عرفان و تصوف سروده شده اند

همين قدر ميدانم، که از قرنهاست، .  تکذيب و تخطئۀ آنصدددر نه تعريف و تمجيد عرفان و تصوفم و 

 ميتواند، موضوعات عرفانی و تيزها و تخيالتکه عمر اين فن بسر آمده  و بشر با ديد علمی امروزی ن

کسانی که در زمانۀ ما دنبال مسائل عرفانی را ميگيرند، . قبول کنداز جهان هستی و کائنات عارفانه را 

زی هيچ بهره ای نبرده اند، يا که نبض زمان و زمانۀ خود را يا از علوم طبيعی و دانش امرواز نظر من 

  .قت خود و ديگران را ضايع ميکنند در خوشبينانه ترين حالت، وچنين اشخاص. درنيافته اند

بسنجيم، " سخنگوئی" از روی فن را" سخن"اگر موضوعات عرفائی و تصوفی را يکطرف بگذاشته و 

ريم، که کالمشان به پختگی، همسنگ کالم حافظ و هر  سخنوران امروزی را سراغ داتعدادی از

  .سخنگوی واالشان متقدم ديگر ادب دری، بوده ميتواند

  دوران مايند، شعری را ، که از غنيمتهای " اسير" از بهر نمونه غزلی از فخر الشعراء، استاد محمد نسيم 

  : پيش ميکشم، که در عين وزن و قافيه سروده شده اند" حافظ" با يک غزل حضرت  مقايسه در 
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  »اسير« نسيمحمد ماستاد 
  

  چين جبين
  

  در عشق چنين باشد     نام ار برم از عشقت ، اين بار پسين باشد   دلداری ، ۀر شيوـگ

  يا  چين  جبين باشد از سوی تو در کارم  اميد  گشايش نيست     هر لحظه  خم ابرو ، 

   بر سر چين باشد ينـچ  دامانت ۀم  بر  سر خم افتد     گه گوشــ خيت  بر سر گيسوگه

   باشدرفته  کمينـ ز چشمانت  بگ گه  مژه ات  از ابرو  پيوسته کمان  گيرد     گه  فتنه

  ی  به  زمين باشدـ بد بينی ، تا ک جهان خيزد     وين آفت  خودخواهی تاکی زۀاين جلو

    بربن باشدـــرخدر چ  ها ه  افتاده     تصوير  گشايش  گِر، از بسمن ازعشقت در کار

  ام تو به چين باشدـفشان گردد     نامت  به ختن گيرد ، گر عطرـــگ کفر سر گيسويت، 

  وين  در پی دين باشد پی دل افتد ،  گر چشم  سخنگويت  با مژه به  هم سازد     آن در

  »لقمانی  بنهفته درين باشد  حکمت صد   «ر  ـ  کاخ مضمون  محبت  را  از  ياد  مبر

  ؟خود بيهوده چه می پرسی »اسير« احوال

    نشين باشد اکــ او  خ تو ماه  جهانتابی ،

 

  

  

  حافظ شيراز
  

  باشد      يک  نکته ازين  معنی  گفتيم  و همين باشدکی شعر تر انگيزد، خاطر که حزين 

   ُملک  سليمانم،  در زيــــــر نگين باشد     صدگـــــــــر يابم، انگشتری زنهار از لعل تو 

  غمناک نبايد بود،  از طعـن  حسود ای دل      شايد که چــــــو وابينی، خير تو درين باشد

  هر کو نکند فهمی،  زين کلک خيال انگيز     نقشش بحرام  ار خود،  صورتگرچين باشد

  ــرۀ  قسمت، اوضاع چنين باشدجام می و خون دل، هريک به کسی دادند      در دائــــــــ

  در کار گالب  و گل،  حکم  ازلی اين بود      کاين شاهــــد بازاری، وان پرده نشين باشد

  آن نيست که حـافظ را رندی بشد از خاطر

  کــــاين  سابقۀ پيشين،  تا روز پسين باشد

  

  


