
  
  
  
  
  
  ۀ دوست و محقّق گرامینام مقالۀ حاضر برای انتشار در ارج

  .جناب آقای دکتر محمّدعلی موحّد نوشته شد

  های شهریار حافظانه
  

  نصراهللا پورجوادی
  فرهنگستان زبان و ادب فارسی

  
  حافظ و شراب شیراز

در میان شاعران معاصر شاید هیچ شاعری به اندازۀ محمد حسین شهریار            
شـهریار  . قع نشده باشد  ثیر اشعار او وا   أبه حافظ اظهار ارادت نکرده و تحت ت       

نام حافظ را بارها و بارها در ابیات خـود ذکـر کـرده و او را نـه فقـط شـاعر                       
ای قدسی و     بزرگ شیراز بلکه ایران و زبان پارسی دانسته و برای شعر او جنبه            

در سفری که به شیراز کرده است همـین کـه از دور             . ملکوتی قائل شده است   
سـراید    می» ای شیراز «فتد غزلی با ردیف     ا  چشمش به در و دیوار این شهر می       

و پس از سالم گفتن به شهر، از سعدی و حافظ به عنوان سـروران شـهر یـاد                   
  :گوید دربارۀ سعدی می. می کند

 رود و ذکر جمیل سـعدی       ها می   قرن
  

 همچنان مانده در افواه أنام، ای شـیراز         
  1)129، ص 1دیوان شهریار، ج (  

هریار بزرگوارند، و اگر چه حافظ تحـت        سعدی و حافظ، هر دو، برای ش      
مـصراع  . شـود   تأثیر سعدی بوده ولی شهریار برای وی منزلت دیگری قائل می          

گیـرد تـا حـدودی        زیر تفاوتی را که شهریار میان سعدی و حافظ در نظر مـی            
                                                 

چهـار جلـد   در » محمدحسین شهریاردکنگرۀ بزرگداشت سیّ«ارجاعات من به دیوان شهریار به چاپی است که  ـ  1
  ).1358 ،چاپ سوم، تهران(و به دیوان حافظ به چاپ ابوالقاسم انجوی شیرازی است ) 1371 ،تهران(کرده است 
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  :دهد نشان می
  )155، ص 3همان، ج (» .خواجه مدهوشم کند سعدی به هوش آرد مرا«

البتـه حـافظ خـود      . کننده است   ار سکرآور و مست   شعر حافظ برای شهری   
. مدیون سعدی بوده است، همچنان که بسیاری از شـاعرانِ همعـصر او بودنـد              

سعدی، از نظر شهریار، کسی است که عصارۀ سخن را در کـام سـخنوران، از                
فـروش    در واقع حافظ، پیر خراباتی است، پیرِ مِـی        . جمله حافظ، چکانده است   

شـهریار از  .  او در جام ریخته از خمخانـۀ سـعدی اسـت      است، ولی شرابی که   
  . ای از این شراب شیراز سعدیانه به وی بخشد خواهد که جرعه شیراز می

  زان می لعل که خمخانه به حــافظ دادی
  رازــای نیز مرا ریز به جام، ای  شی جرعه

  رابات که بر مسند آن، خواجه مقیمزان خ
  رازـشیای نیــز مرا بخش مقام، ای  گوشه

  )129، ص 1. همان، ج(
در این غزل، شهریار مانند شاعران دیگر به  مفـاخره مـی پـردازد ولـی در                  

  . عین حال اعتراف می کند که غالم و دربان حافظ است
  که بــه روی تو برآید ز نیام، ای شیراز  شهسوار سخنم لیک نه با آن شمشیر
  ر خواجه، غالم، ای شیرازشهریارم، به د  شایــد از گرد و غبار سفرم نشناسی

  )همانجا(
در غزلی دیگر که شـهریار بـه اقتفـای غـزل معـروف حـافظ، بـا ردیـف                  

، سروده است، حافظ را مرشدی دانسته همانند خضر کـه در ازل، در              »دانست«
عالم ذرّ، با نظری که به او افکنده است توفیق عاشقی و شاعری به وی عنایت                

  :کرده است
  رد در ازل حــافظبـه روی مـن نگهی کــ

  که عشقم این همه توفیق از آن نگه دانست
  )896، ص 2همان،ج (

  : در غزلی دیگر که باز به اقتفای غزل معروف حافظ با مطلع
  نقشی بــه یـاد خط تو بر آب می زدم       زدم دیشب به سیل اشک ره خواب می

 یـاد   اگـر حـافظ بـه     . کنـد   سروده است شهریار خود را غرق دیوان حافظ مـی         
سرود، شهریار با یاد ابیات حـافظ ره          محبوب خود و خط و ابروی او غزل می        

  :نوشد زند و از آن خم باده می خواب می
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  زدم دیشب بــه شعــر خواجه ره خواب می
  زدم از جویبــــار خلــد بــه رخ آب مــی

  هر بیت خواجه یک خم مِی بود و من خراب
  زدم یبــس بــا دو جــام چشم می نـاب م

در همین غزل، شهریار باز هم از روح حافظ یاد کرده و نظـری را کـه در              
  : القدس دانسته است عالم ذرّ به او افکنده همانند فیض روح
  گر روح قدس خواجه نظر داشت شهریار

  زدم مــن هم دم از فضایل و آداب مـــی
  ).838، ص 2همان، ج (

 به کار برده و گفته اسـت  این مضمون قدسی را شهریار در جای دیگر نیز  
القـدس    ایست قدّوسی که دم عیـسوی بـه مـدد روح            که شعر حافظ خود نغمه    

  :آفریده است
  در پـردۀ ناقوسی با دیر و رهاب اولی    حافظ تو مسیحائی وین نغمۀ قدّوسی

  )133، ص 3همان، ج (
کند؛ چه شاعران قدیم      شهریار از شاعران دیگر، غیر از سعدی، هم یاد می         

خواهد یـاد کنـد       اما گوئی هر بار که ازشاعری دیگر می       . شاعران معاصر و چه   
، از  »بـرات اصـفهان   «مـثالً در غزلـی بـا عنـوان          . آیـد   حافظ هم به سراغ او می     

کند و از رودکـی هـم مـصراعی     اند یاد می سوغاتی که برایش از اصفهان آورده     
. )152، ص 3ج (کنـد   کند، ولی حافظ و شاخ نبات او را هم فراموش نمی            نقل می 

کنـد سـهم حـافظ را کنـار      شهریار از دوستانِ شاعرِ خـود نیـز وقتـی یـاد مـی           
مثالً در غزلی که با وزن و       . کند  گذارد و گاهی مصراعی از او را تضمین می          می

ردیف و قافیۀ غزل معروف حافظ سـروده اسـت از مـرگ حبیـب یغمـائی و                  
  : کند امیری فیروزکوهی اظهار تأسّف می

      :یاد آرد که گفتبان را خواجه شهریار مهر
  »مهربانی کی سر آمد شهریاران را چه شد«

کند ابتدا نام حافظ      دوست دیگر او نیما یوشیج است که وقتی از او یاد می           
  :آورد و بعد نام نیما را را می

  اش نیما به یوش آرد مرا گاه با افسانه     گاه با ساز غزل حافظ به شیرازم برد
که شهریار به مناسبت جشن هنـر شـیراز سـروده اسـت             ای هم     در قصیده 

کند و در همان جا از سعدی و حافظ هم            می) هوشنگ ابتهاج (» سایه«یادی از   
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  :1برد نام می
  است» سایه«روشن است این که دلم تنگ برای 

  نــه مــگر عشــق و جوانی دهــد آواز مــرا
  هـر کجــا صـدر نشین سعدی و حافظ بودند
   گهی مــعظم و ممتـاز مــرا یــهرسد تک مــی

  )931، ص 2همان، ج (
: شـود   در غزلی دیگر که کالً برای سایه سروده اسـت و چنـین آغـاز مـی                

ای کـه در    به یاد خاطره)153 ـ  4، ص 3. ج(» سایه آمد که به دل روشنی آید بازم«
  :گوید شیراز با سایه داشته است می افتد و می

  سیر بــاغ ارم و ســایۀ ســـرو نــازم       بنوازد باز در سایه کند جلوه که خواجه
  ) همانجا(

  پیروی از حافظ
مراتب ارادتمندی شـهریار نـسبت بـه حـافظ را در اسـتقبال او از اشـعار                  

هـای    ها و قافیـه     شهریار چندین و چند غزل با ردیف      . کنیمخواجه مالحظه می  
. به کار بسته است   در مواردی حتی وزن شعر حافظ را هم         . حافظ سروده است  

که شهریار با تضمین ایـن      » را چه شد  «یکی از این موارد غزلی است با ردیف         
» مهربانی کی سر آمد شهریاران را چه شـد        «: آید  مصراع حافظ از آن بیرون می     

  .)836، ص 2. همان، ج(
های حافظ می کند فقط بـه جنبـۀ صـوری         در استقبالی که شهریار از غزل     

کند معانی را هـم بـه         او سعی می  . و وزن، توجه ندارد   غزل، به خصوص قافیه     
عظمت و شکوه شعر خواجه     . نحوی حفظ کند که در اکثر اوقات ناموفّق است        

کند و تقلید معانی هـم کـار آسـانی            بیشتر به خاطر معانیی است که او بیان می        
این نکتـه  . نیست و در مورد شعر حافظ اگر نگوئیم محال، سخت دشوار است         

لی که شهریار در جواب غزل معروف و عرفـانی زیـر سـروده اسـت                را در غز  
  . توان مالحظه کرد می

  در ازل پــرتــو حـسنت ز تجلّــی دم زد
  عشـق پیدا شد و آتش بــه همه عالــم زد  

                                                 
 مبسوطی که ابتهاج در  و شهریار، بنگرید به گزارش خواندنی و نسبتاً) سایه(دربارۀ رابطۀ دوستی هوشنگ ابتهاج  ـ 1

از رفت و آمد ) 99 ـ  154، ص 1. ، ج1391، تهران و عاطفه طیّهه کوشش میالد عظیمی ب (پیر پرنیان اندیشکتاب 
  .خود با شهریار داده است
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  ای کرد رخت دید ملَک عشق نداشت جلوه
  عین آتــش شد از ایـن غیرت و بر آدم زد 

  ).69دیوان حافظ، ص (
ین دو بیت به یکی از معانی دقیق عرفانی در مذهب نوحلّاجی            حافظ در ا  

داند، صفتی کـه هماننـد        حلّاج عشق را صفت ذات الهی می      . 1اشاره کرده است  
خوانـد، چـه    کند آن را آتـش مـی   در وصفی هم که از آن می  . ذات، قدیم است  

مانند آتش هم نورانی است و هم متّصف به صفات دیگـر همچـون گرمـی و                 
ایـن  . گردانـد   بخشد و هم او را هـالک مـی           هم عاشق را گرمی می     .سوزندگی

 در شعر پارسی به     2.گر شده است یا تجلّی کرده است        آتش عشق در ازل جلوه    
حـافظ بـا پـیش کـشیدن تجلّـی          . گویند  گری کرشمه هم می     این تجلّی و جلوه   

 تر نموده   حسن، همراه با پیدا شدن عشق، مطلب دقیق حلّاج را از لحاظی کامل            
همین تجلّی حُسن است که به عنوان معشوق در بیت دوّم مورد خطاب             . است

  .شاعر قرار گرفته است
عشق نداشتن فرشته در اینجا نکتۀ دقیـق و پـر معنـای دیگـری اسـت در            

صوفیانی که به عشق کیهانی معتقد بودند همه موجودات را          . مذهب نوحلّاجی 
ر مـذهب نوحلّـاجی، مـذهب       امـا د  . دانـستند   مند از صفت الهی عشق می       بهره

کسانی چون احمد غزّالی و فریدالدّین عطّار و حافظ، عـشق کمـالی دارد کـه                
کننـدگی عـشق      این کمال در خاصـیّتِ هـالک      . تواند بدان برسد    فقط انسان می  

مثـال معروفـی کـه نوحلّاجیـان        . دهـد   است که فقط انسان را هدف قـرار مـی         
ور   وانـۀ وجـود انـسان را شـعله        زنند خاصیّت سوزانندگی آتش است که پر        می
کـشد تـا در آن بـسوزد و           طور که پروانه خود را به آتـش مـی            همان 3.سازد  می

رود،  خاکستر شود، انسان هـم در راه معـشوق الهـی تـا پـای جـان پـیش مـی                  
گویند فقط انسان است که عـشق         بنابراین، وقتی می  . گونه که حلّاج رفت     همان

                                                 
 الی صوفیانه ایست که توسط عارفانی چون احمد غزّ ـکه مذهب عاشقانهرای توضیح دربارۀ مذهب نوحلّاجی ب ـ 1

  .1392، تهران رشمۀ عشقک، بنگرید به مجموعۀ مقاالت نگارنده با عنوان و فریدالدّین عطّار پدید آمده است
نـصراهللا پورجـوادی، کرشـمۀ عـشق، نامـۀ      . برای اطالع از نظر حالج در بارۀ عشق و تجلـی آن در ازل، نـک   ـ  2

  .5 - 18، ص )1390زمستان  (4فرهنگستان، دورۀ دوازدهم، ش 
در همـین  ). 39فـصل  ( .32 -4الی، سوانح، تصحیح نصراهللا پورجـوادی، ص  احمد غزّ. ، نک ـ دربارۀ این تمثیل 3

اند ولـی بـه     تر  دهد که فرشتگان با وجود این که در تسبیح و تقدیس خداوند از انسان پیش               فصل غزالی توضیح می   
  .گویند» برگ آن نبود که به ترک خود«توانند برسند یعنی آنان را  تجرید توحید نمی
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تواند تـا پـای       ست که فقط انسان است که می      گیرد، منظور این ا     به او تعلق می   
چـرا؟ بـه دلیـل ایـن کـه          . تواند به این کمال برسد      فرشته نمی . جان پیش برود  

عشق نداشتن ملک در حافظ نیز به همین معنـی اسـت،            . میرد  فرشته اصالً نمی  
توانـد از خـود       و چـون نمـی    . تواند در راه عشق هالک شـود        یعنی فرشته نمی  

ولـی  . تواند به نهایت توحید یـا حقیقـت وصـال برسـد             خالص شود، لذا نمی   
تواند بمیرد و با مردن به حقیقـت وصـال و             آدمی می . آدمی این قابلیّت را دارد    
بنابراین فقط در انسان است که کمـال عـشق محقـق            . تجرید توحید نائل شود   

و حـال   . حافظ به همۀ این معانی در دو بیت فوق اشاره کـرده اسـت             . شود  می
  .خواهد همین معانی را در همان قالب شعری بیان کند میشهریار 

  از بر لــوح عـدم نقش همه عالـم زد    کلـک نقّــاش ازل کز ابــدیّت دم زد
  دل آدم شد و از عشق و محبّت دم زد    نقطۀ عشق که از کلک محبّت بـچکید

  )820، 2. همان، ج(
خیـز  «(ه اسـت  شهریار تعبیر کلک نقاش ازل را از اشعار خود حافظ گرفت    

ولی بـرای تجلّـی حـسن و عـشق کـه         ) »تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم       
دم از ابـدیّت    . موضوع سخن حافظ است کلک نقاش در اینجا مناسبتی نـدارد          

حـافظ هـم در سراسـر غـزل         . زدن این کلک هم از لحاظ معنی مناسبتی ندارد        
ن که او در این غزل بـا        خود لفظ ابد و ابدیّت را به کار نبرده است، به دلیل ای            

. بحث او دربارۀ قِدَم است، دربارۀ ازلیت عـشق و ظهـور آن            . ابدیت کار ندارد  
ظاهراً شهریار چون لفظ ازل را به کار برده است لفظ ابد را هم که به خاطرش                 
رسیده به کـار بـرده اسـت، بـدون ایـن کـه توجـه کنـد کـه اسـتفاده از ایـن                         

   1.اصطالحات قاعدۀ خاصّ خود را دارد
کلـک  «. شود  توجّهی شهریار به معانی عرفانی در بیت دوّم هم دیده می            بی
آیـد، تـصویری      و سـپس دل پدیـد مـی       چکـد     که از آن نقطۀ عشق می     » محبّت

هـای عـشق اسـت کـه از قلـم             کدام یک از نقطه   . آوردی و عجیب است   در  من
                                                 

  :توان دید افظ می در دیوان حیچگونگی کار برد ابد و ازل همراه یکدیگر را در مطلع غزل ـ 1
  ود ـــا ابد جام مرادش همدم جانی بــت    در ازل هر کو به فیض دولت ارزانی بود

  ).69دیوان حافظ، چاپ انجوی، ص (
انـد   کید کرده أمراد از فیض دولت در اینجا نوشیدن بادۀ الست در روز میثاق است و شاعران عارف همواره بر این ت                   

های شعرا، از جمله دیوان حافظ،  ابیات بسیاری در دیوان. ا ابد پای بند خواهند بوداند ت که به عهدی که در ازل بسته 
  ).بارۀ حافظ استرنصراهللا پورجوادی، عهد الست، باب آخر که د. نک(دهد  هست که این مطلب را نشان می
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چکد؟ شین یا قاف؟ چرا آن کلک، محبّت خوانده شده اسـت؟ آیـا                محبّت می 
آید؟ در مذهب حافظ، و       خواهد بگوید که عشق از محبّت پدید می         شهریار می 

آید و نقطـۀ عـشق از         به طور کلّی مذهب نوحلّاجی، عشق از محبّت پدید نمی         
بـه  . عشق و محبت در این مذهب یـک حقیقـت اسـت           . چکد  قلم محبّت نمی  

عبارت دیگر، عشق مشترک معنوی اسـت کـه دارای مراتـب اسـت و اسـامی                 
همه یک چیز اسـت و      » دوستی«و  » مهر«و  » هوا«و  » ودّ«و  » محبت«و  » عشق«

  .  عشق به خلق و عشق به حق به مراتب مختلف حقیقت واحد داللت دارد
شود که شهریار بیشتر به فکـر         ناآشنائی دقیق با مسائل عرفانی موجب می      

ای باشد  انتخاب الفاظ و کنار هم گذاشتن آنها و رعایت وزن و استفاده از قافیه       
طبیعی است که در ایـن میـان معنـی فـدای لفـظ و               . خواهد به کار ببرد     که می 

رود   در برخی از موارد نه فقط معنای شعر حـافظ از دسـت مـی              . صورت شود 
بلکه صورت شعر هم از حسن و جمالی که در شـعر حـافظ داشـت محـروم                  

ی هـا   نمونـۀ بـارز آن اسـتقبالی اسـت کـه شـهریار از یکـی از غـزل                  . شود  می
های این دو شـاعر   دو بیت نخست غزل. پراحساس و پرتوان حافظ کرده است     

  : گوید حافظ می. کنیم را با هم مقایسه می
  ای سوخته بود تــا کجا باز دل غمزده    آمد و رخساره برافروخته بود دوش می

  ای بود که بر قامت او دوخته بود جامه    رسم عاشق کشی و شیوۀ شهر آشوبی
  ).78ص دیوان حافظ، (

ترین عیب و ایرادی به تصویری کـه حـافظ در اینجـا از معـشوق            کوچک
خواهـد کـه      توان گرفت و لذا جرأت شیر مـی         کش رسم کرده است نمی      عاشق

باکانه قدم به میدان      شهریار بی . شاعری بخواهد در این میدان به رقابت بپردازد       
  :گذارد می

  آمـد و بــا قامت افــراخته بــود مـاه می
  ای ساخته بـود ا کجـا کار دل سوختهتــ

  ابرو از شعشعه چون صاعقه شمشیری بود
  که به روی مه و خورشید فلک آخته بـود

  )93، ص 3دیوان شهریار، ج (
در » دوش«. اولین کاری که شهریار کرده است حذف زمـان واقعـه اسـت            
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 1اشاره به زمان خیالی است    » دی«و  » دوش«. شعر فارسی فقط قید زمان نیست     
کنـد منظـور او ایـن         و شاعر وقتی شعر خود را با یکی از این دو لفظ آغاز می             

خواهـد آن     ای شب قبل یا روز قبل اتفاق افتاده و او می            نیست که بگوید واقعه   
خواهد دست خواننده یا مخاطب خود را بگیرد و بـه         را گزارش کند، بلکه  می     

گـذارد، در واقـع       کنـار مـی   وقتی شهریار این لفـظ را       . عالم خیال شاعرانه ببرد   
برای جبران این حذف، شهریار مجبـور       . انگارد  خیالی بودن واقعه را نادیده می     
آیـد معـشوق      در غزل حافظ کسی کـه مـی       . ماه: است کلمه دیگری به کار برد     

آیـد    در غـزل شـهریار نیـز کـسی کـه مـی            . که شاعر از او نام ببرد       آن  است، بی 
رخـسارۀ معـشوق در     .  تشبیه شده اسـت    معشوق است، اما معشوقی که به ماه      

ای را بـه آتـش عـشق کـشیده و             غزل حافظ برافروخته است، چون دل غمزده      
خواهد از قافیۀ افراخته      او می . شهریار با رخسارۀ ماه کاری ندارد     . سوخته است 

. تواند داشته باشد قامت اسـت       استفاده کند و چیزی که با این لفظ مناسبت می         
  !فراخته کجا و تصویر معشوق چهره برافروخته کجاتصویر ماه با قامت ا

ساخته بودن کـار دلـی کـه        . مصراع دوم بیت اول نیز سرد و خشک است        
و تازه، در غزل حـافظ اگـر دل         . سوخته کجا و سوختن دل غمزدۀ عاشق کجا       

عاشق سوخته است به خاطر آن است که رخسارۀ معشوق از حسن برافروخته             
ولی کاری که قامت    . سوزاند   را با آتش عشق می     و این برافروختگی  دل عاشق     

  یعنی چه؟. کند این است که کار دل سوخته را بسازد ماه می
. تـرین ابیـات حـافظ اسـت         دومین بیت حافظ در این غزل یکی از مهـیّج         

 در واقع عشق اسـت  2.سراسر این غزل نمایانگر صفت جالل در معشوق است       
عشق آتـشی اسـت کـه هـم         . شود  که در این غزل به صفت سوزندگی پیدا می        

در سراسر این غزل شـاعراین صـفت را در نظـر            . سوزاند  گرمی دارد و هم می    
در مـذهب عـشق وجـود عاشـق         . رسم عاشق کشی رسم معشوق اسـت      . دارد

ای است کـه بایـد در آتـش شـمع             عاشق پروانه . زیادی است و باید محو شود     
امـا  . ره کـرده اسـت    حافظ نیز به همـین حقیقـت اشـا        . بسوزد و خاکستر شود   

پـردازد و از شعـشعۀ آن         شهریار غافل از این معانی به وصف ابـروی یـار مـی            
                                                 

د واهد متعـدّ  در عالم خیال شاعرانه و به خصوص اشعار زبان حـالی و شـ  »دی« و »دوش«دربارۀ معنی و نقش  ـ  1
  .1130، ص  زبان حالبرای کاربرد آنها، بنگرید به کتاب نگارنده،

  .خوانده است  tremendum امر مقدس صفتی که رودلف اوتو در کتاب  ـ2
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معلوم نیست این شعشعه از کجا آمده است و چه مناسـبتی بـا   . گوید سخن می 
شهریار البته بـه صـفت جاللـی معـشوق توجـه دارد و لـذا ابـروی                  . ابرو دارد 

اه و خورشید کشیده شده     خواند که به روی م      مشعشع معشوق را شمشیری می    
اگر این شمشیر به روی عاشق کشیده شده بـود الاقـل وجهـی داشـت،                . است

  ولی ماه و خورشید فلک چرا؟
ها و تتبعات شهریار از غزلیات حافظ ایـن اسـت کـه وی                اشکال استقبال 

او ادعا می کند که در      . اصول وقواعد مذهب عشق را همه جا رعایت نمی کند         
  : ظ است، چنان که در یک جا می گویداین مذهب پیرو حاف

  هاست، امّا مـن     به مکتب خانۀ عرفان کتــابت
  دارم  بجز در شعر حافظ درس عشق از بر نمی

  )916، ص 2همان، ج (
های حافظ، معانیی آمده است       های شهریار از غزل     اما در برخی از استقبال    

و صـور  ) متافورها (که  متعلق به مذهب عاشقانۀ حافظ نیست و تعابیر مجازی     
. برد با زبان مذهب عشق همخوانی نـدارد         هم که به کار می    ) ایماژهایی(خیالی  

گویـد کـه تـصویری اسـت       سـخن مـی   » می معرفـت  «مثالً در بیت زیر وی از       
  : نامتعارف

  طعنه از هفت خط عشق به جام جم زد      هر دلی کز می این معرفت آمد لبــریز
  )820، ص 2دیوان، ج (

کنند و عـارف کـسی        را معموالً به دریا یا بحر یا نردبان تشبیه می         معرفت  
تـشبیه  . است که از نردبان معرفت عروج کند یا در بحـر معرفـت غـرق شـود                

کنـد بلکـه مـا را گمـراه      معرفت به باده نه تنها کمکی به شناخت معرفت نمـی         
عرفـای  . باده سکرآور است در حالی که معرفت با صحو همراه اسـت           . کند  می

  . اند النظر نیز چنین تشبیهی به کار نبرده دقیق
شهریار گاهی با به کار بردن لفظی عامیانه و پیش پا افتاده، باعـث سـقوط      

در بیـت زیـر     » مشدی«نمونۀ آن، لفظ عامیانۀ     . شود  شعر ظاهراً معنوی خود می    
  :است

  عشــق نــاسوت نشد جذبۀ شوق ملکوت
  صوفی ما همه جا مشدی و شاهد باز است

  )128، ص1دیوان، ج(
لفظ مشدی در بیت فوق نه تنها عامیانـه و نامناسـب اسـت بلکـه معلـوم                  
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نیست که اصالً شاعر آن را به چه معنی به کار برده است و چـه نـسبتی میـان                    
این را هم بد نیـست تـذکّر دهـیم کـه            . شاهد بازی و مشدی بودن وجود دارد      

ت ولـی از نظـر عرفـان        مصراع اول بیت فوق هر چند که به ظاهر عرفانی اسـ           
عشق از نظر حافظ و به طور کلی همـه پیـروان مـذهب              . حافظ صحیح نیست  

اگر منظور از عشق ناسوت یا ناسوتی عشق        . نوحلّاجی مقدّس و ملکوتی است    
خلق به خلق است، آن هم از نظر کسانی چون احمـد غزّالـی و حـافظ جنبـۀ                   

  .  ی نیستبنابراین، تعبیر عشق ناسوت تعبیر صحیح. قدسی دارد
  شهود به جای هجران    

ای   های حافظ معموالً احساسات و عواطف شاعر را در مقام و مرتبـه              غزل
مثالً اگر شاعر در مرتبـۀ انـس و حـضور باشـد غـزل او                . دهد  خاص نشان می  

ای باشـد کـه هیبـت و جـالل            اگـر در مرتبـه    . دهد  تماماً این مرتبه را نشان می     
نده باشد ابیات غزل تماماً متأثّر از حـال هیبـت   معشوق بر عواطف او سایه افک   

اگر در مشاهده باشد باید از جمال معشوق و حسن صـورت او سـخن               . است
گوید و اگر در هجران باشد ابیات غزل بیانگر حاالت عاشق در زمـان جـدائی        
باشد، چنان که در غزلی که مورد تقلید یا استقبال شهریار واقع شده و با بیـت                 

  . شود زیر آغاز می
  دوش در حلقۀ ما قصۀ گیسوی تــو بود

  تا دل شب سخن از سلسلۀ موی تو بود
  )77حافظ، دیوان، ص (

در این غزل، حافظ عاشقی است که از معشوق دور است ولی بـا یـاد او                 
در بیـت بعـد،     . کنـد   در مطلع غزل از حلقۀ گیسوی او یـاد مـی          .  خوش است 

یّات حافظ ابیاتی هست که وقتی      در غزل . مشتاق کمانخانۀ ابروی معشوق است    
تـوان شـعر      انگیزتر نمی   دل گوید از این زیباتر و      خواند پیش خود می     انسان می 

  :و این یکی از آن ابیات است. گفت
  گشت دل که از ناوک مژگان تو در خون می

  بــاز مشتــاق کمـانخانۀ ابـــروی تــو بود
لی باز مشتاق دیـدن     دل قبالً هدف تیر مژگان واقع شده و پرخون است و          

ای از  در بیت بعد نیز نـشانه . مشتاقی در اینجا نشانۀ دوری است . ابروی اوست 
عاشق پیامی را کـه بـاد صـبا از کـوی دوسـت آورده      . شود این دوری دیده می  
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بدین ترتیب هر سه بیـت آغـازین ایـن غـزل دربـارۀ دوری و                . شنود  است می 
  .وق داردهجران است و شوقی که عاشق برای دیدار معش

دهد یکـی از      هجران و حاالتی که عاشق در زمان هجران به وی دست می           
اند که    موضوعات شورانگیز اشعار عاشقانه است و شاعران از قدیم سعی کرده          

داسـتان رفـتن عاشـق بـه دنبـال        . این حاالت را با استفاده از استعاره بیان کنند        
ه تبـدیل بـه خاکـستر       کاروان معشوق و دیدن اطالل و دمن، مشاهدۀ آتشی کـ          

شده ولی هنوز گرم اسـت، احـساس وزش نـسیم روی پوسـت، شـنیدن نـام                  
معشوق از دیگران یا بوی او از نسیم صبا، همه از تصاویر خیالی رایج در شعر                

حـافظ نیـز    . عاشقانه است، شعری که بیانگر حاالت عاشق درزمان فراق است         
گفتن و شـنیدن، و از دور       حال خود را در زمان فراق با، قصۀ زلف معشوق را            

. کنـد  مشتاقِ دیدن معشوق بودن و بوی معشوق را از نسیم صبا شنیدن بیان می          
تجربـۀ  . این مضامین هیچ یک بیانگر حاالت عاشق در هنگـام  وصـال نیـست              

رسد سخن از     عاشق وقتی به معشوق می    . وصال در حال و هوای دیگری است      
  .آورد شوق به میان میمشاهده و بوس و کنار و در آغوش کشیدن مع

کند از این غزل حافظ استقبال کند به وزن و قافیـه و               شهریار که سعی می   
دهد ولی از مقام و حاالت کلّی حافظ در این            برخی از مضامین توجه نشان می     

. کند  ورزد و تجربۀ هجران را به تجربۀ قرب و وصال تبدیل می             غزل غفلت می  
گویـد،    زلف، از دیدن معشوق سـخن مـی       در نتیجه، وی  به جای شنیدن قصّۀ         

فاینما تولـوا فـثمّ وجـه       «. بیند  نگرد او را می     به هر چه می   . دیدن او در همه جا    
  ».به صحرا بنگرم صحرا ته وینم« ) 115/ بقره(» اهللا

  رو به هر قبله که کردم صنما سوی تو بود
  و آنچه محراب به معماری ابروی تو بود

  ـو داشتنقش هر چهره عیان غالیۀ خط ت
  پشت هر پـرده نهـان آینۀ روی تو بـود     

  )880همان، ص  (
انگیز است ولی ایـن معـانی متعلـق     معانی اظهار شده در این غزل البته دل    

این مضامین  . به غزل حافظ که شهریار خواسته است از آن استقبال کند نیست           
هـای    غـزل هـایی نظیـر       ثر از غزل  أشهریار در واقع مت   . حتی حافظانه هم نیست   

وی در این غزل از تجلـی حـسن و صـفات معـشوق در               . شمس مغربی است  
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  . عالم سخن گفته در حالی که حافظ از حاالت عاشقی خود یاد کرده است
  بادۀ الست 

یکی از عقاید عرفانی مورد توجه وعالقۀ حافظ عقیده به عهـد یـا میثـاق                
و إذ أخـذ    «: دفرمایـ   این موضوع مبتی بر آیۀ قرآن اسـت کـه مـی           . الست است 

/ اعـراف (» ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم ألست بربکم قالوا بلی شهدنا           
آدم عهد بنـدگی بـسته و همـۀ ارواح            بنابراین آیه، خداوند با ذریّات بنی     ). 172

اما صوفیّه معتقد بودند که خداوند با عدّۀ خاصی از          . اند  به بندگی اعتراف کرده   
م بسته و به همین دلیل این عده کـه اولیـاء            ذریّات، عهد عاشقی و معشوقی ه     

شاعران صـوفی   . کنند که در این جهان به آن عهد وفا کنند           خداوندند سعی می  
گو از این میثاق عاشقی به عنـوان بـادۀ الـست یـاد کـرده و بـا نگـاهی                       پارسی

شاعرانه مجلس میثاق خداوند با ذریّات را به صورت مجلس شـرابخواری بـه              
اَلَـسْتُ  «گویـد      در این تصویر معنای خطاب خداوند که مـی         .اند  تصویر کشیده 

این معنی در حقیقت همان عـشقی       . شود  شراب یا بادۀ الست نامیده می     » بِرَّبِکُم
صورت ایـن خطـاب     . است که میان خداوند و ارواح اولیاء بر قرار شده است          

  . هم جام الست خوانده شده است
ع توجه نکرده واز بـادۀ الـست        شاعران صوفی به یک اندازه به این موضو       

حافظ از جمله شاعرانی است که نسبتاً بیشتر از بـادۀ الـست یـاد     . اند  یاد نکرده 
گاهی بدون این که از باده یا شراب الست سخن گوید به مضمون             . کرده است 

نزاری قهستانی نیـز جـزو شـاعرانی اسـت کـه بـه ایـن                . آن اشاره کرده است   
انۀ مربـوط بـه آن عالقـۀ خـاص نـشان داده             مضمون و تصاویر خیالی و شاعر     

هـای مختلـف سـعی        ایست کـه نـزاری در فرصـت         واقعۀ میثاق اسطوره  . است
های خود ایـن تجربـه را بـه     کند آن را به یاد بیاورد و حتی در یکی از غزل           می

تکرار این تجربه همان تجدید عهد است، بـدین معنـی کـه             . نحوی تکرار کند  
  . بندد ه در آن با پروردگار دوباره عهد میآفریند ک ای می شاعر صحنه

توانـد    تکرار اسطورۀ میثاق در این جهان و در تخیّل شاعرانه چگونـه مـی             
وقتـی عـشق، بـاده یـا شـراب          . صورت گیرد؟ پاسخ این سؤال روشـن اسـت        

شود و پیمان عاشقی و معشوقی به صورتِ گـرفتن بـاده از دسـتِ                 خوانده می 
کاری که شاعر برای تکرار اسـطوره و تجدیـد          شود،    معشوق در نظر گرفته می    

ای خلق کنـد کـه در آن معـشوق بـه              عهد باید انجام دهد این است که صحنه       
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به بالین عاشق بیایـد     ) که عالم اجسام است   (عنوان هاتف یا ساقی، شب هنگام       
البتـه وصـفی هـم کـه از         . و جامی از شراب عشق پر کند و به دست او دهـد            

توان کرد این است کـه بگـوئیم او           ه سرای عاشق می   معشوق در هنگام ورود ب    
معشوق هم از حسن و زیبائی ذاتی برخـوردار         . خود از بادۀ عشق مست است     
به تعبیـر احمـد غزّالـی، هـم از کرشـمۀ حـسن       . است و هم از اوصاف دلبری 

. هـم زیباسـت و هـم بـا مالحـت          . برخوردار است و هم از کرشمۀ معـشوقی       
خندد و زلف خـود   دهد و به او می  ش نشان می  معشوقی که به عاشق روی خو     

  . کند کند در واقع قبای دلبری بر تن می را آشفته می
نزاری و حافظ دقیقاً همین صحنه را برای تکرار اسطوره و تجدیـد عهـد               

شاعران دیگر نیز قبـل از نـزاری شـبیه          . کنند  های خود خلق می     الست در غزل  
آید خلـق     مست به بالین عاشق می    این صحنه را که در آن معشوق شب هنگام          

کرده بودند ولی نخستین بار نزاری است که این صـحنه را بـه عنـوان صـحنۀ                  
و بعـد از نـزاری      . کنـد   میثاق در عالم ذریّات که عالم روحانی است معرفی می         

آفرینـی بلکـه      پردازی و مـضمون     رود و نه تنها صحنه      حافظ به استقبال وی می    
پس از حـافظ،  . گیرد  تجدید عهد است از وی می معنای اصلی را که عبارت از     

کند که او نیـز در        رود و سعی می     شهریار است که به سراغ این غزل حافظ می        
گـساری ازلـی و ایـن میثـاقی کـه در              این تکرار اسطوره، در این مجلـس بـاده        

  . سرشت انسان نهفته است شرکت کند
  : غزل نزاری بدین گونه آغاز می شود

   دوش هاتفی سر مستدر آمد از در من
  1صبــوحیانه گرفته صراحیــی در دست

  :و غزل حافظ بدین صورت
  لب و مست زلف آشفته و خوی کرده و خندان 

  پیــرهن چاک و غـزلخوان و صراحی در دست
  کنان نــرگسش عربده جــوی و لبــش افسوس

  نیــم شب دوش بــه بــالین مـن آمد بنشست
  )33حافظ، دیوان، ص  (

 و حافظ هر یک چندین نکتـه عرفـانی را در ابیـات خـود در نظـر            نزاری
                                                 

  .802، ص 1نزاری قهستانی، دیوان، ج  ـ 1
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یکی دیگر صـبوحی    . یکی دوش است که اشاره به زمان خیالی است        . اند  گرفته
سرمست بودن هـاتف یـا معـشوق احتمـاالً          . گاهی است   است که شراب صبح   

جـویی و آشـفتگی       اشاره به تجلّی حُسن است و اوصاف دیگری چون عربـده          
  . عرضی دارد، اشاره به دلبری یا کرشمۀ معشوقی استزلف، که جنبۀ 

ای که او از آمدن معشوق به بالینش و سپس            مضمون غزل حافظ و صحنه    
ای دارد کـه      شراب دادن به او ترسیم کرده است در تاریخ غزل فارسـی سـابقه             

رسد    اما به نظر می    1.قبالً پرویز ناتل خانلری تا حدودی بدان اشاره کرده است         
های شعرای دیگر نداشته و فقط         توجّهی به سوابق این غزل در دیوان       که حافظ 

  . از غزل نزاری واقف بوده و از آن متأثّر شده است
دهـد    مهمترین مطلبی که در اینجا غزل حافظ را به غزل نزاری پیوند مـی             

اصـل  . همان موضوع عهد الست است که نزاری آن را صبوحی خوانده اسـت            
رواح بسته شده است شراب دوشین است و تجدیـد آن           آن پیمان که در عالم ا     

معـشوقی کـه مـی خواهـد پیمـان الـست را             . عهد در این عالم صبوحی است     
تجدید کند در غـزل  نـزاری هـاتف خوانـده شـده ولـی حـافظ او را هـاتف                    

 از سـوابق     شهریار که فقط به غزل حافظ توجه داشته و ظاهراً          2.نخوانده است 
م، مطلع نبوده، مانند حافظ از بادۀ الست و نوشـیدن    آن، از جمله غزل نزاری ه     

  : آن از دست ساقی سخن به میان آورده است
  دوشم آن غالیه مو چون گل شب بو سرمست

  ســر بــه بالین زد و شمعم بنشانید و نشست
  ).87، ص 3دیوان شهریار، ج(

های حافظ و شهریار دربارۀ عهدالست و تجربۀ این دو شاعر             مقایسۀ غزل 
های شهریار را در تقلید از معـانی           تکرار شاعرانۀ این اسطوره، میزان توانائی      از

هـای دیگـرش نیـز، نـشان          عرفانی حافظ، نه فقط در این غزل بلکـه در غـزل           
در اینجا ما در ضمن مقایسۀ حافظ و شهریار در مواردی به نـزاری و               . دهد  می

  . غزل او نیز اشاره خواهیم کرد

                                                 
  .735-741، ص 1332، دی 5، سخن، دورۀ »نامۀ یک غزل حافظ نسب«پرویز ناتل خانلری، . نک ـ 1
 در کتاب نگارنده، »هاتف ساقی«، بنگرید به مقالۀ و غزل و سوابق آنها در شعر فارسیبارۀ معانی عرفانی این ددر  ـ2

بارۀ آن بنگرید به کتاب دیگرم هد الست و به خصوص نظر حافظ درو دربارۀ ع؛ 1392نشر نو، تهران کرشمۀ عشق، 
  ).زیر چاپ (»عهد الست«با عنوان 
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گویـد یـا از حـاالت         ا از اوصاف معشوق سخن می     در غزل معموالً شاعر ی    
گویـد    یا از زلف و خدّ و خال و لب و دهان معشوق می            . خود به عنوان عاشق   

حـافظ و  . یا از وجد و شور و حال مـستی و یـا غـم و انـدوه و شـادی خـود        
نـزاری،  . انـد   شهریار، و قبل از ایشان نزاری قهستانی، نیز همـین کـار را کـرده              

د را هاتف خوانده در حالی که حافظ و شهریار هـیچ یـک از       کنندۀ خو   مالقات
خواند، ناچـار     کننده را هاتف می     وقتی نزاری مالقات  . اند  این نام استفاده نکرده   

هـاتف صـدایش    . تواند سخنی بگویـد     دربارۀ اوصاف ظاهری و مشهود او نمی      
در غزل نـزاری هـم مـا فقـط پیـام            . شود  شود ولی خودش دیده نمی      شنیده می 

نزاری از دل ضعیف خود، از والهی خود و هول و هیبتـی             . شنویم  تف را می  ها
پس از آن هم از، به خاک در غلتیدن         . گوید  شود سخن می    که بر او مستولی می    

هـا خـود      این تجربه . کند  کنندۀ غیبی یاد می     و سجده کردن در برابر این مالقات      
یبـت معـشوق، بـه      همه حاکی از خوفی است که بر اثر مشاهدۀ جالل، و یـا ه             

  . دهد شاعر دست می
حـافظ  . شـوند   اما حافظ و به تبع او شـهریار از طریـق دیگـری وارد مـی               

شـود   کسی که نیمه شب از در وارد می . خواند  کنندۀ خود را هاتف نمی      مالقات
بیند وحاالت    حافظ او را می   . موجود غیبی نیست که فقط صدایش شنیده شود       

زلف آشفته، عـرق بـر پیـشانی        . کند  ا وصف می  کند و برای م     او را مشاهده می   
کننده هم    پیراهن این مالقات  . انگیز و طالب بوسه     نشسته، لب خندان و وسوسه    

آید و بر بـالین       چاک خورده و در حالی که  صراحیی به دست گرفته است می            
گویـد کـه      فقط مـی  . شنویم  در غزل نزاری این اوصاف را نمی      . نشیند  شاعر می 

 دست دارد و این هم قـدری خـالف انتظـار اسـت، چـون                هاتف صراحیی در  
ولی چون شاعر ما را به ساحت خیال برده         . شود  هاتف بنا بر تعریف دیده نمی     

در غزل حـافظ هـم خنـدان بـودن          . است این خالف آمد نا خوش آیند نیست       
ساقی الست با اوصاف دیگر همخوانی ندارد، مگر ایـن کـه مـا ایـن خنـده را                   

یم، ولی در هر حال چون ما در ساحت خیالیم اشـکالی پـیش              استهزاءآمیز بدان 
  . آورد نمی

کنـد   کننده دقیقاً از حافظ پیروی می و امّا شهریار؛ او نیز در معرّفی مالقات       
در چنـد   . گوید دربارۀ مـو و زلـف اوسـت          و اولین چیزی که در وصف او می       

 در ابتـدا    کنـد ولـی     بیت بعد نیز شهریار به آشفته بودن زلف ساقی اشـاره مـی            
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این اشاره به بوی خوش بسیار دقیق انجام        . اشارۀ او به بوی خوش زلف است      
حافظ با وجود این که بیش از شـاعران دیگـر بـه موضـوع بـو و                  . گرفته است 

نسیم و عطر به عنوان نخستین چیزهایی که عاشق را از وجود معـشوق مطلـع                
ولی شهریار  . ده است کند سخن گفته است، در اینجا از این موضوع یاد نکر            می

  .کرده و این خود کمالی است در شعر او
برخـی از   . پـردازد   کنندۀ خود مـی      شهریار سپس به اوصاف دیگر مالقات     

گوید مـژۀ ایـن سـاقیِ شـبانه      مثالً این که می . این اوصاف خالی از لطف است     
دیدن مژه در آن وقت شب، آن هـم بعـد از            . مثل تیشۀ فرهاد شیرین کار است     

چقدر قوی و تیـزبین      دهد که چشم شاعر     ه شمع را کشته است نشان می      این ک 
ای   اشـاره . بینـد   شاعر حتی نبض این ساقی و حرکت آن را هم مـی           . بوده است 

کنـد و آن را بـا عـرش مقایـسه             هم به آتش عشقی که در سینۀ خود دارد مـی          
  .ای که در اینجا نه مناسبتی دارد و لطفی کند، مقایسه می

و سپس به او » خوابت هست؟ «پرسد     غزل حافظ از شاعر می     ساقی شبرو در  
شود که کسی که بادۀ عشق از دست ساقی ازل گرفته و نوشیده اسـت                 یاد آور می  

این مضمونی است که همواره در مورد عهـد         . باید همچنان بدان عهد وفادار ماند     
در شود، یعنی کسی که با معشوق ازلی عهد بسته اسـت بایـد                الست یادآوری می  

وفادار ماندن به عهد الست همان باده پرستی        . این عالم هم بدان عهد وفادار بماند      
  .کافر عشق بود گر نبود باده پرست/ عاشقی را که چنین بادۀ شبگیر دهند. است

ساقی در غزل شهریار نیز قبل از این که به شـاعر جـامی از بـادۀ الـست                    
ست و از عالم ذرّ به عالم دنیا        گوید که او پس از این که عهد ب          بدهد به وی می   

بایست به عهـد خـود پـای          شد بلکه می    بایست اسیر عالیق دنیوی می      آمد نمی 
  :ولی او در دنیا اسیر تعلّقات خود شده است. ماند بند می

  زلفــش آشفــت کــه اینــت چـه دل دیوانه
  کـه هنـوزش همـه زنجیـر عالیق نــگسست 

  یلـی بــگشایپــای مجنــون بــه ره وادی ل
  چند خواهی در این خیمه به روی خود بست

  توِ دل خستــه بــه زنــدان مکافات خـودی
  ورنـه من کون و مکان را به تو دادم در بست  

  )87، ص 3شهریار، دیوان،ج (
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سخنانی که ساقی در اینجا به شاعر گفته است همه پیش از بـاده دادن بـه                
از این که باده در پیمانۀ شاعر بریزد با او          در غزل حافظ نیز ساقی قبل       .  اوست

اما در غزل نزاری سخنان هاتف و نصیحت او با شاعر بعـد از              . گوید  سخن می 
  :دادن دو جام به شاعر است

  :غذای روح فــرو ریخت در پیـاله و گفت
  همین بود، چه دگر؟ نوش کن شراب الست

  بــه دوستــکامی جامی دو بر سرم پیمــود
  ام بـشکست ه بـه الـزام توبـهاز آن سپس ک

نوشی و سخن گفتن هاتف خلـق کـرده اسـت             ای که نزاری از باده      صحنه
نزاری . های مشابه در غزل حافظ و شهریار است         تر از صحنه    تر و دقیق    شاعرانه

انـد در     شـکنی یـاد کـرده       نوشی شبانه به عنوان توبـه       و حافظ هر دو از این باده      
توبـه در واقـع دسـت       . ن مضمون نداشته اسـت    حالی که شهریار توجهی به ای     

کننده کسی است که بعد از عهد الست به ایـن             توبه. نوشی است   کشیدن از باده  
او در ازل با معـشوق الهـی عهـد عاشـقی            . کند  آید و به عهد وفا نمی       جهان می 

نوشی ادامـه دهـد، ولـی روح          شود که در این جهان به باده        بندد و متعهد می     می
کند و دست از نوشیدن بـادۀ         آید آن عهد را فراموش می       جهان می وقتی به این    

هاتف در غزل نـزاری و      . توبه از بادۀ الست   . و این توبه است   . دارد  عشق برمی 
اند که به شاعر یادآوری کنند و به او بگوینـد کـه او                ساقی در غزل حافظ آمده    

ه تـا ابـد     بادۀ عشق از دست ساقی ازل گرفته و نوشیده و پیمان بسته است کـ              
انـد کـه      ولی بعد توبه کرده است، و حال هاتف و ساقی آمـده           . پرستی کند   باده

در واقع کار اصلی هاتف و ساقی که نمایندۀ همـان سـاقی             . توبه او را بشکنند   
ازلی یا پروردگاری است که با ذریّات عهد بسته است تجدید آن عهد و میثاق               

نی در این دو غـزل از راه تجدیـد       شک  توبه. گویند  شکنی می   است که به آن توبه    
آورد تـا او مجـدّداً بـه     ساقی، شب هنگام برای شاعر بادۀ الست می       . عهد است 

شکنی   زیستن اسطورۀ ازلی که به آن اشاره کردیم همان توبه         . نوشی بپردازد   باده
  .کند است و حافظ نیز غزل خود را با همین مضمون ختم می

  ـگارگیــر نـ خندۀ جــام می و زلف گره
      ای بسا توبه که چون توبۀ حافظ بشکست  

او تـوجّهی بـه     . کنـد   اما شهریار به طریق دیگری غزل خـود را خـتم مـی            
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نوشد و البتـه از قیـد همـه چیـز آزاد      جام باده را می  . شکنی ندارد   مضمون توبه 
  :شود می

  وانــگه از جـام زرافشان دگرش هرچه که بود
   که هستریخت در کامم و برخاستم از هرچه

توانست غزل خود را با همین بیـت خـتم کنـد و ایـن خاتمـۀ                   شهریار می 
خاتمـه بخـش غـزل شـهریار، بیتـی          . امّا او این کار را نکرده است      . دقیقی بود 

است از حافظ که شهریار آن را مزه شراب الست خوانده، شرابی که فقط خود               
که خواننـدگان را    شاعر از دست ساقی شبانه در عالم خیال شاعرانه نخورده بل          

  :هم در این تجربه سهیم کرده است
  مــزه بــاید بچشانیم به مستان الست       شهریار از غزل خواجـه کباب جگری

  »کافر عشق بــود گـر نبود باده پرست       عاشقی را کـه چنین بادۀ شبگیر دهند«
خورهـا وام گرفتـه شـده         که از کالم عـرق    » مزه« و» کباب جگر «تعبیرات  

آورد، هـر چنـد کـه تـضمین بیـت         ست غزل شهریار را از آسمان به زمین می        ا
  . کند حافظ آن را تا حدوی جبران می

  هنرش نیز بگو
اند که مانند اشعار هر شاعر دیگری         در حق اشعار شهریار به طور کلّی گفته       

. های متوسّط و ضعیف آن کنار گذاشـته شـود           باید انتخابی صورت گیرد و غزل     
در مـورد   .  حق بسیاری از شعرای دیگر کم و بـیش صـادق اسـت             این سخن در  

شـود کـه      شهریار برخی از کلمات و تعبیرات عامیانه و نامناسب گاهی دیده مـی            
مثالً در غزل اخیر، عـالوه بـر دو     . سازد  شعر شهریار را از اشعار حافظانه دور می       

 شـد بـه اسـتحکام و صـالبت          بیت آخر، ابیات دیگری هست که اگر حذف مـی         
بـا ایـن حـال، گـاهی شـهریار در تقلیـد از معـانی غـزل حـافظ                    . افزود  غزل می 

سـراید کـه از حـسن کـافی برخـوردار             دهد و ابیاتی مـی      ابتکارهائی به خرج می   
  .نمونۀ آن استقبالی است که وی از این غزل حافظ کرده است. است

  ادمبنــدۀ عشقم و از هر دو جهان آز    گویم و از گفتۀ خود دلشادم فاش می
شهریار در غزل خود ابیاتی دارد که چیزی از استحکام و صالبت و دقّت              

  :ابیات حافظ کم ندارد
  زادن مــن سفـر و عشق تـو باشد زادم

  تو چه حسنـی که منت عاشق مادرزادم
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  من همه جان و دلی زنده به عشقم، آری
  ...آب و گل گـو بده از آتش دل بر بادم

  )850همان، ص (
صاف، ابیاتی که شهریار در اقتفای ابیات حافظ سروده است          با همۀ این او   

انگیز شـهریار در جاهـایی        ابیات پسندیده و دل   . گیرد  کمتر مورد پسند قرار می    
. است که او سعی نکرده است مقلّد باشد، بلکه خواسته اسـت خـودش باشـد               

تعداد ایـن قبیـل اشـعار       . بزرگی مقام شهریار هم در همین اشعار اصیل اوست        
انگیز در دیوان شاعر بزرگ تبریز کم نیست، و من سـخن خـود را                 یل و دل  اص

کنم، غزلی که نـوعی       انگیز او ختم می     های دل   در اینجا با یکی از این قبیل غزل       
هم خوانده شده و در همان حال هـوای غـزل           » شکن  بهار توبه «بهاریّه است و    

  . سروده شده است» بادۀ الست«
  د بتـان توبه شکستنو بهــار آمد و چــون عه

 فــصل گـل دامــن ســاقی نتوان داد ز دسـت
  کاســه و کــوزۀ تقــوی که نمــودند درسـت

  دیدم آن کاسه به سنگ آمد و آن کوزه شکست
  بــاز از طرف چمــن نالـۀ بلبــل برخــاست

  عاشقــان بی می و معشــوق نخواهند نشست
  رُستمــژدگانی که دگــر باره گـل از گلبــن 

  بلبــل ســوخته خــرمن ز غم  هجـران رست
  سرخ گــل خنده زد و ابر به کهسار گــریست

  الله بگرفت قـدح بلبــل عاشــق شــد مست
  گــر فتــد بر سر مــن سایــۀ آن سرو بلنــد

  ...پیش چشمم فلـک بــر شــده بنماید پست
  بخــت اگر یـار شود رخت بـه میخــانه کشم

  کــش ســودا زدۀ بــاده پــرستمــن دُردی 
  نغمه ها داشتم از عــشق تـو چون ساز و فلک

  گــوشمـال آنقـدرم داد که تــا رشتـه گسست
  خبرت هست که دیگر خبر از خـویشم نیست؟

  خبرت نیست کـه آخـر خبـر از عشقـم هست
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  دلرباتــر ز رُخت در دمنــی گــل نـــدمیــد
  غنچــــه نبستدلگشــاتـر ز لبت در چمنـی 

  شهریارا دگر از بخت  چه خــواهی کـه برنــد
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