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بررسی اقتباسهای حافظ و سیفالدین محمّد فرغانی
طاهره قاسمی دورآبادی/ 

وحید مبارک

چکیده
این مقاله به تأثیر حافظ از شاعری به نام سیف فرغانی میپردازد و سپس

مقارنپه و مقای پهای بپین

این دو شاعر انجام میدهد و مختصری از مضامین مشترک و مفاهیم متشابه و واژههپای یس پان را کپه
در دیوان هر دو گوینده وجود دارد ،بررسی میکند .حافظ سرایندة فخپیمتپرین غپ هپای عاشپقانه -
عارفانه است و از جمله شاعرانی است که به گواهی دیوانش ،در دیوان شاعران معاصپر و پیشپین دپود
به مطالعه و کندوکاو پردادته و ب یاری از مضامین و صنایع آنان را اقتبپا کپرده اسپت .سپیفالپدین
محمّد فرغانی از شاعران وارسته و عارفم لک قرن هفتم و هشتم است که پنجاه سا پپیش از حپافظ
می زی ته است .پیامدهای حملة مغوالن و اوضاع ناب امان آن عصر ،موجب شد کپه شپاعر بپه سپرودن
اشعار انتقادی و اجتماعی بسردازد و این مضمون و شیوة شعری ،بیشتر سپرودههپای او را تشپسید دهپد.
اشتراکات زبانی ،واژگانی و مضمونی در دیوان این دو شاعر دیده میشود؛ گاهی این هماننپدیهپا در
ذکر واژه های یس ان است و گاهی در تفسر و مضمون .در بردی ابیات نی این همگونی در هر دو بُعد
به چشم میدورد .این دو شاعر ،عالوه بر اینسه در استفاده از الفاظ و واژگان ،با هم اشپتراکاتی دارنپد
که به گمپان نگارنپدگان ،حپافظ از سپیف فرغپانی اقتبپا کپرده اسپت؛ در تفسپر و مضپمون نیپ در
اشعارشان همانندیهایی وجود دارد که دور نی ت هر دوی ایپن شپاعران ،بپه دپاطر اوضپاع اجتمپاعی
نام اعدشان به این شیوه گرایش نشان داده باشند .غالبتپرین وجپه اشپتراک فسپری سپیف فرغپانی و
حافظ شیرازی ،آزادگی و وارستگی است .این پژوهش در نظر دارد بپه بررسپی اقتبپا هپای حپافظ و
سیفالدین محمد فرغانی بسردازد.
کلیدواژه :شعر فارسی ،حافظ ،سیف فرغانی ،اقتبا  ،همگونی و هم انی
 دانشآمودته دکتری زبان و ادبیات فارسی و مدرّ

دانشگاه بوعلی سینا همدان (نوی ندة م ؤو )
taherehghasemi87@yahoo.com

 استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
تاریخ وصو  2031/30/12 :پ پذیرش نهایی2031/21/31 :
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 .6مقدمه
برای شنادت سخن هر شاعر و فهم ارزش شعری او ،باید تأثیر سپخن گذشپتگان را
در شعر و سخن او سنجید و از این طریق به سرچشمههای مضامین و اندیشههپای او پپی
بپپرد .نتیجپپهای کپپه از ایپپن ج پپتوجپپو حاصپپد مپپیشپپود؛ عپپالوه بپپر شپپنادتن شپپاعر و
سرچشمههای مضامین و افسار و اندیشههای او ،در حد ب یاری از دشواریهپای سپخن
آن شاعر کارگشا دواهپد بپود .در زمینپة میپ ان تأثیرپپذیری حپافظ از شپاعرانی چپون
سپنایی ،داقپپانی ،انپپوری ،کمپا اسپپماعید ،عطپپار ،عراقپی ،سپپعدی ،دیپپام ،امیرد پپرو
دهلوی ،دواجوی کرمانی ،اوحدی مراغه ای ،سلمان ساوجی و دیگران ،پپژوهشهپای
–  731هپ)).؛ همانندی هایی وجود دارد که در ادامه به آن دواهیم پردادت .حافظ در
ب یاری از مضامین و اندیشههای دود از شاعران دیگر تأثیر پذیرفته است ،بهطوری کپه
باعث شگفتی دواننده میشود« .این بحث و فحص از یک سو تا حدودی اعجاب ما را
به هنرمندی حافظ کاهش میدهد ،چراکه پیشینة ب یاری مضامین و اندیشههپا و صپنایع
و ظرایف شعری او را در آثار پیشینیان مییابیم ،ولی از سوی دیگپر تعجپب و اح پا
دیگری در ما برمیانگی د که پی میبریم حپافظ تپا چپه حپدی سپخنشپنا
ن بت به ظرایف آثار دیگران ح ا

و طپبعش

بوده اسپت» (درمشپاهی .)21 :2012،حپافظ «بپه

گواهی دیوانش ،از رودکی تا معاصران دود را دیده و سنجیده» (ابتهپا )13 :2031 ،،و
معانی و مضامین ب یاری را از آنها اقتبا

کرده و ضپمن پپروردهسپادتن ،آنهپا را در

دیوان دویش جاودانگی بخشیده است .با این حا  ،تأثر او از شاعران معاصر و پپیش از
وی ،بهویژه شاعر کمتر شپنادتهشپدهای چپون سپیف فرغپانی ،هنپوز ارزش پپژوهش و
تحقیق دارد .ب یاری از اشتراکات بپین ایپن دو شپاعر ،چپه در واژگپان ،تعپابیر و صپور
دیا  ،به زبان و فرهنپ

مشپترک ایپن دو شپاعر برمپیگپردد؛ امپا بردپی از آنهپا بپه

گونهای است که میتوانیم بگوییم اقتبا

از دیوان سیف فرغانی است.
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مفصلی صورت گرفته است .بین اشعار سیف فرغپانی( ،؟  723 -هپپ )).و حپافظ (717

بررسی اقتباسهای حافظ و سیفالدین محمّد فرغانی ـــــــــــــــــــــــــــــــ 272

این پژوهشها باعث شنادت بیشتر عظمت حافظ میشود؛ چپون غالپب مضپامین و
مفاهیمی را که او از دیگر شپاعران اقتبپا

کپرده ،از صپاحبان واقعپی آنهپا شپیواتر و

فخیم تر بازآفرینی نموده است .به قو درمشاهی «حافظ اغلب ،بلسپه همپة مضپامین یپا
صنایع مقتب

از دیگران را از صاحبان اصلی آنها بهتر ادا میکند؛ تصور نمیکنم کپه

حافظ حتی یک مضمون مقتب

از دیگران را به دوبی اصد اولیهاش و دوبتپر از آن

بازآفرینی و تمسید نسپرده باشپد» ( .)23 :2011ایپن شپاعر از شپعر سپیف فرغپانی نیپ
بهرههایی برده است و اشتراکاتی در دیوان این دو شاعر دیپده مپیشپود و دور از ذهپن
نی ت که حافظ آنها را از سیف فرغانی اقتبا

کرده باشد.

 .2پیشینة تحقیق
دربارة سیف فرغانی و شعر او مطالبی نوشته شده است؛ مانند پایاننامپهای بپا عنپوان
«شرح دشواریهای دیوان و احوا و روزگار سیفالدین فرغانی» ( ،)2033با راهنمایی
وحید مبارک ،نوشته طاهره قاسمی دورآبادی ،در دانشگاه رازی .این پایاننامه زنپدگی
و شعر سیفالدین فرغانی را بررسی کرده و به شپرح دشپواریهپای شپعر وی پردادتپه
است .همچنین مقالههای نوشته شپده در ایپن زمینپه عبپارتانپد از« :ابعپاد مختلپف نقپد
اجتماعی در دیوان سیفالدین فرغانی» ( ،)2031زهرا دری و زینب هادی ،پژوهشنامه
ادبیات تعلیمی ،سا دوم ،شماره 1؛ «آشپنایی بپا بردپی از دانشپمندان و ادبپای فرغانپه»
( ،)2013مجلپپة دانشپپسده ادبیپپات و علپپوم ان پپانی دانشپپگاه تهپپران ،شپپماره  33و 233؛
«مضامین اجتماعی در شعر فارسی عهد مغو » ( ،)2032عمرالن اء ک کپاوا ،مجلپه نامپه
پارسی ،سا دهم؛ «بهدنبا شعر بیدروغ در دیوان سیفالدین فرغانی» ( ،)2032محمد
ترابی ،مجله چی تا؛ «شاعر غریب؛ بررسی احوا و آثار سپیف فرغپانی» ( ،)2013سپیما
وزیرنیا ،ادب تان فرهن

و هنر ،شماره .1

در دورة معاصر ،پژوهشهای ب یاری دربارة چگونگی و می ان تأثیر سخن پیشپینیان
بپپر اشپپعار حپپافظ صپپورت گرفتپپه اسپپت .اغلپپب ایپپن اقتبپپا هپپا را ،پژوهشپپگران و
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حافظشناسان ذکر کرده اند .محمد معین در کتاب حافظ شپیرینسپخن ( ،)2023فصپد
معاصران دواجپه ،بحیپی را بپه تپأثیر حپافظ از شپاعران گذشپته ادتصپاس داده اسپت.
همچنین ،بهاءالدین درمشاهی در کتاب حپافظنامپه ( )2011در صپفحات  23تپا  33بپه
تأثیر حافظ از شاعران گذشته و معاصر ادتصاس پردادته است .محمد امین ریپاحی در
کتاب گلگشت در شعر و اندیشة حافظ ( ،)2072فصد «سرچشمههای مضامین حپافظ»
را به تأثیر حافظ از شاعران دیگپر ادتصپاس داده اسپت .همچنپین مقالپههپایی در ایپن
زمینه نوشته شده است که عبارتاند از« :تپأثیر حپافظ از سپعدی» از منپوچهر مرتضپوی
()2001؛ «بعضی تضمینهای حافظ» از محمد ق وینی ()2010؛ «نقد حپافظ بپر صپوفی»
()2033؛ «تأثر حافظ از ادیب صابر ترمذی» از احمدرضا یلمهها ()2031؛ «تپأثیر حپافظ
از فردی و عنصری» از عبا

کیمنش.)2032( ،

در هر حا  ،دربارة تأثیر حافظ از سیف فرغانی شپاعر قپرن هفپتم و هشپتم ،مطلبپی
نوشته نشده است .هدف نگارندگان این مقاله این است که به بهرههای حافظ از تعبیرها
و مضمونهای این شاعر ،هم از لحپاظ سپادتاری و هپم از لحپاظ محتپوایی بسردازنپد و
گوشههایی از این اقتبا ها و اشتراکها را بیان کنند.

 .2بحث و بررسی
 .6-2شیراز ،عامل پیوند سیف فرغانی و حافظ
قبد از اینسه به بحث اصلی بسردازیم ،الزم است که نستپهای را متپذکر شپویم و آن
چگونگی ارتباط سیف فرغانی و حافظ است.
یسی از شاعرانی که سیف فرغپانی ب پیار بپه او ارادت مپیوزریپد و شپیفتة او بپود،
سعدی است .از میان شپاعرانی کپه سپیف فرغپانی از آنهپا متپأثر شپده اسپت ،سپعدی
جایگاه واالیی دارد .او استقبا هایی از قصیدههای سعدی دارد؛ مانند:
چند گفتم که فراموش کنم صحبت یار

یاد او میدهدم رن

گد و بوی بهار
(دیوان)13 :2012 ،
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از حافظ حاتمی ()2031؛ «حافظ و سپید سپرا،الپدین سپگ ی» از احمدرضپا یلمپههپا
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به استقبا از قصیدة سعدی با مطلع:
دوش بود دامن صحرا و تماشای بهار

بامدادی که تفاوت نسند لید و نهار

(کلیات)212 :2013 ،
عالوه بر این ،چهار قصیده را فقط در مدح سعدی سروده و ضمن مساتبپاتی کپه بپا
سعدی داشته ،این قصاید را میفرستاده است .مطلع چهار قصیدة نامبپرده کپه شپاعر در
آنها فروتنی و ارادتش را به سعدی بهروشنی نشان داده ،از این قرار است:
نمیدانم که چون باشد به معدن زر فرستادن
به دریا قطره آوردن به کان گوهر فرستادن
دلپپپم از کپپپپپپار جپپپپهان بگپپپپپرفت
راست دواهپپپی دلم ز جپپپان بگپپرفت
به جای سخن گپپپر به تو جپان فرستپپپم
چنان دان که زیپپپپپره به کرمپان فرستم
ب پپپی نماند ز اشپپپپعار عاشپپپپپقانة تو
که شپپپپاهبیت سخنها شپپپود فپ انة تو
(دیوان)222 – 221 :2012 ،
هرچند در دیوان سعدی ،هیچ نامی از سیف برده نشده است و مشپخص نی پت کپه
شاعر شیراز در پاسخ اشعار سیف،کدامیک از اشعارش را میفرسپتاده اسپت ،امپا از دو
بیت زیر ثابت میشود که با یسدیگر مساتبه داشتهاند:
به من گر سخن از پی آن فرستپپپی

که تا من سخن در دور آن فرستم

صف لشپپگر من ندارد سپپپپواری

که با رستپپم او را به میدان فرستم
(همان)221 :

در دیوان سیف ،در مجموع  13بار نام سعدی تسرار شده و در  03بیت از غ هپای
سعدی در دیوانش تضمین کپرده اسپت و ایپن مپوارد غیپر از غپ هپایی اسپت کپه بپه
استقبا و اقتفای شاعر شیراز سروده است.
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این ارادت سیف به سعدی و مساتبه با او بیانگر آن است که اشعار و چهب پا دیپوان
کامد سیف فرغانی در شیراز وجود داشته و حافظ نی که اهد شیراز اسپت و بپه اشپعار
سعدی نی د ب تگی و توجه داصی نشان داده ،بپه شپعرهای سپیف فرغپانی نیپ توجپه
کرده باشد و از آنها اقتبا ها و تضمینهایی داشته است وگرنه هپیچ ارتبپاط دیگپری
میان سیف فرغانی و حافظ به اثبات نرسیده است .البتپه هپیچ نپامی از ایپن دو شپاعر در
دیوانهایشان نیامده و در تذکرهها و تاریخهای ادبیات نی به ایپن مپورد هپیچ اشپارهای
نشده و این فقط حد

و گمان نوی ندگان است.

 .6-2واژگان و الفاظ
بیگمان شعر هر شاعر مانند «چشمهای زال باشد که مدد از رودهای ب رگ و
جویهای عمیق دارد» (شم

قی

رازی .)17 :2013 ،شعر حافظ ،نمونة بارز این

سخن است .او از دیوان شاعران ب یاری بهره برده است و همانندیها و یس انیهای
زیادی در دیوان او و دیگر شاعران دیده میشود .گاهی این همانندیها در طرز بیان و
صور دیا است و گاهی در تفسر و مضمون ،و در بردی ابیات نی این همگونی در هر
دو بعد به چشم میدورد .یسی از این شاعران ،سیفالدین محمّد فرغانی است .هرچند
غ های فخیم حافظ را نمیتوان با اشعار سیف فرغانی مقای ه کرد ،با این حا  ،فقط
به ذکر موارد یس ان ،بدون توجه به جایگاه شعری دو شاعر ،در دیوان آنها
پردادتهایم.
حافظ و سیف فرغانی غ لی در یک وزن و ردیف و قافیه دارند.
مطلع غ

سیف فرغانی این است:

چو ح ن روی تو آوازه در جهان اندادت
هوای عشق تو در جان بیدالن اندادت
(دیوان)131 :

سال هشتم ـ پاییز و زمستان 6931ـ شمارة شانزدهم

 .2بررسی اقتباسهای حافظ از سیف فرغانی
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حافظ هم غ لی دارد با مطلع:
دمی که ابروی شوخ تو در جهان اندادت
به قصد جان من زار ناتوان اندادت
(دیوان)11 :
همچنین ،سعدی نی غ لی بر همین وزن و قافیه دارد با مطلع:
چه فتنه بود که ح ن تو در جهان اندادت
که یک دم از تو نظر برنمیتوان اندادت
(کلیات)211 :2013 ،
فخرالدین عراقی نی غ لی بر همین وزن و قافیه دارد:
به یک گره که دو چشمت بر ابروان اندادت
ه ار فتنه و آشوب در جهان اندادت
(دیوان)221 :2003 ،
اما یک بیت از غ

سیف و حافظ ،اشتراکات لفظی و مضمونی زیادی دارند و

آشسار است که حافظ به بیت سیف نظر داشته ،هرچند که غ
از شاعران یادشده ،سروده شده است و غ
غ

فخرالدین عراقی ،قبد

آنها استقبالی از غ

اوست .همچنین

سعدی در این میان ،بی تأثیر نی ت ،اما در یک بیت ،حافظ به بیت سیف نظر ویژه

داشته است:
 بیت سیف :چو دواستم که کنم ن بتش به لعد و عقیق
لب تو ناطقه را سن

در دهان اندادت
(دیوان) 137 :

 بیت حافظ :ز شرم آنسه به روی تو ن بتش کردم

سمن به دست صبا داک در دهان اندادت
(دیوان)231 :
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اینسه کشش و بخت ن بت به کوشش ،در رسیدن به دوست ،تأثیر بیشتری دارد،
بارها در شعرهای حافظ تسرار شده است؛ با این حا  ،این بیت سیف و حافظ
اشتراک های واژگانی زیادی دارند و دور نی ت که حافظ از بیت سیف اقتبا

کرده

باشد.
 بیت سیف:کردیم ب ی کوششی تا دوست بهدست آید
چو بخت مدد نَسنَد چه سود ز کوشیدن
(دیوان)017 :
به رحمت سر زلف تو واثقم ورنه

کشش چو نَبود از آن سو چه سود کوشیدن
(دیوان)221 :

سیف در بیتی چنین گوید:
یاران من به مدرسه و دانقاه شدند

وین بینوا به دانة دّمار باز ماند
(دیوان)233 :

صوفیان واستدند از گرو می همه ردت

دلق ما بود که در دانة دمّار بماند
(دیوان)172 :

حافظ سخن سیف را چنین بیان کرده است؛ ضمن اینسه ترکیب «دانة دمار» و
«بازماندن» در هر دو بیت از هر دو شاعر ذکر شده و این بیتها از لحاظ مضمونی نی
شبیهاند.
سیف در بیتی میگوید:
حن ت رضا نداد به سامان کار من

لیلی روا نداشت که مجنون بود لبیب
(دیوان) 011 :

حافظ چنین میگوید:
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غرور حن ت اجازت مگر نداد ای گد

که پرسشی نسنی عندلیب شیدا را
(دیوان) 13 :

این دو بیت نی هم از نظر واژگانی و هم مضمونی ،ب یار بههم شبیهاند.
سیف میگوید:
بخار مشک برانگیختند در ب تان

مگر بنفشة زلف تو شانه میکردند
(دیوان) 001 :

حافظ میگوید:
مگر تو شانه زدی زلف عنبرافشان را
که باد غالیهسا گشت و داک عنبربوست
(دیوان)71 :
شباهت این دو بیت نی ب یار است ،بهویژه در مصراع دوم بیت سیف و مصپراع او
بیت حافظ.
سیف:
چو در کنار نیایی کجا توان دیدن

دقیقهای که تو از لطف در میان داری
(دیوان) 213 :

حافظ:
میان او که دپپدا آفریده از هپیچ

دقیقهایست که هیچ آفریده نگشاده است
(دیوان) 01 :

این دو بیت نی از نظر واژگانی ،بهویژه در مصراعهای دوم ،اشتراک دارند .از نظر
سیف زاهدان به طمع و آرزوی حور و قصپور عبپادت مپیکننپد و دپود او بپرای روی
معشو):
زاهدان حور و قصور و عابدان حلوا و مرغ
آرزو دارند و عاشق را تمنی روی تو
(دیوان) 771 :
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حافظ هم همین مضمون را با تغییری چنین بیان میکند:
زاهد اگر به حور و قصور است امیدوار
ما را شرابدانه قصور است و یار حور
(دیوان) 133 :
در این دو بیت نی اشتراکات واژگانی مانند «زاهد»« ،حور»« ،قصور» مالحظه
میشود؛ ضمن اینسه محتوا و مضمون نی یسی است.
در مواردی که در زیر دواهد آمد ،فقط مصراعهای این دو شاعر مشترک است.
بنابراین ،ما از ذکر کد بیت صرفنظر کرده ،به ذکر مصراعهای هممضمون و هملفظ
سیف میگوید:
دلبرم ع م سفر کرد و روان دواهد شد (دیوان)127 :
حافظ میگوید:
دلبرم ع م سفر کرد ددا را یاران (دیوان)03 :
نیمی از مصراع عیناً تسرار شده است.
سیف میگوید:
ن یم صبح پنداری ز کوی یار میآید (دیوان)112 :
حافظ چنین میگوید:
زکوی یار میآید ن یم باد نوروزی (دیوان)237 :
در این مصراع نی «ز کوی یار میآید» ،در هر دو مصراع تسرار شده است.
سیف میگوید:
عرضه کردند بردلش دو جهان (دیوان)220 :
حافظ میگوید:
عرضه کردم دو جهان بر د کارافتاده (دیوان)33 :
این مصراع نی با پارهای ادتالف در ضمیرها ،در مصراع حافظ آمده است.

سال هشتم ـ پاییز و زمستان 6931ـ شمارة شانزدهم

اکتفا کردیم .این مصراعها اشتراکهای بیشتری با هم دارند.

بررسی اقتباسهای حافظ و سیفالدین محمّد فرغانی ـــــــــــــــــــــــــــــــ 286

سیف:
دمار در سر و گد در کنار و می در دست (دیوان)002 :
حافظ:
گد در بر و می در کف و معشو) به کام است (دیوان)13 :
این مصراع نی با کمی تغییر و جابهجایی تسرار شده است.
سیف:
ما از کجا و دولت عشق تو از کجا (دیوان)71 :
حافظ:
ما کجاییم و مالمتگر بیسار کجاست (دیوان)221 :
سیف میگوید:
د ناپاک و نور عشق؟ هیهات (دیوان)22 :
حافظ چنین میگوید:
من گدا و تمنای وصد او ،هیهات (دیوان)77 :
در این دو مصراع نی اشتراکات لفظی و واژگانی دیده میشود.
سیف:
وی د به عشق زنده شو و تا ابد ممیر (دیوان)207 :
حافظ:
هرگ نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق (دیوان)12 :
این دو مصراع نی هم از نظر واژگانی و مضمونی و محتوایی کامالً شبیهاند.
سیف میگوید:
یار د بربود و از من روی پنهان کرد و رفت (دیوان)122 :
حافظ میگوید:
د از من برد و روی از من نهان کرد (دیوان)271 :
سیف:
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بار عشقت را که نگرفت آسمان بر پشت دود (دیوان)003 :
حافظ:
آسمان بار امانت نتوان ت کشید (دیوان)30 :
اشتراکات و تشابهات بین این دو شاعر ب یار است .این اشتراکات شامد
همگونیهای مضمونی و واژگانی ،همگونیهای وزن و قافیه و ردیف میشود که ما را
به اثرپذیری حافظ از سیف فرغانی رهنمون میسازد.
 .2 -2تأثیر سیف فرغانی بر ترکیبی از حافظ
در بردی از تصحیحهایی که از دیوان حافظ انجام گرفته است ،ترکیبی وجود دارد
حافظ:
ای کبک دوشدرام کجا میروی؟ بای ت!
غپرّه مشو کپپپه گربة زاهد نماز کرد
همین ترکیب در بردی از تصحیحها« ،گربة عابد» ضبط شده است .تصحیحهایی
که «گربة عابد» ضبط کردهاند ،عبارتاند از :رشید عیوضی ( ،)70 :2010انجوی
شیرازی ( ،)37 :2021پروی ناتددانلری (جلد  )2123 :2011 ،1و در حافظ به روایت
شاملو ( )270 :2033نی بدین صورت ضبط گردیده است .اما همین ترکیب در
چاپهای ق وینی ،غنی ( ،)233 :2031هوشن

ابتها ،)137 :2031( ،پژمان بختیاری

( ،)213 :2017م عود فرزاد ( ،)171 :2023جاللی نائینی ،نذیر احمد (،)112 :2032
درمشاهی ( )200 :2071بهصورت «گربة زاهد» ضبط شده است .اگر ضبط دسته دوم
را بسذیریم ،می توانیم بگوییم که این ترکیب مشترک هر دو شاعر است و پیشتر در
دیوان سیف فرغانی ،در این ابیات بهکار رفته است.
«گربة زاهدی» و حیله کنی چون روباه

تا س

نف

تو زهری بخورد یا ماری
(دیوان)03 :

و نی :
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ای شیخ «گربه زاهد» و ز بهر نان مجاهد
بر دوان آرزوها ،همکاسهای سگان را
(دیوان) 232 ،
عالوه بر این ،دو شاعر ترکیبهای مشترک زیادی دارند .بردی از ایپن ترکیپبهپا
عبارتاند از« :بازار شس تن»( ،سیف« ،)11 :2012 :نقطه دهان» (همان)« ،دولپت عشپق»
(همان« ،)12 :دانة د » (همان« ،)221 :شعر تر» (همان« ،)221 :طمع دام» (همان،)020 :
«لشسر غم» (همان« ،)013 :بت سنگیند » (همان« ،)007 :شمشیر غپم» (همپان،)232 :
«شراب عشق» (همان« ،)171 :بندة عشق» (همان« ،)131 :کلبة اح ان» (همان.)727 :
 .2 -2اشتراک در مضمون و محتوا
گاهی معنا و مضمون ابیات سیف و حافظ ،شباهت ب یاری به یسدیگر دارد .ممسن
است همین معنا و مضمون در دیوان شاعران دیگر نی تسرار شده باشد؛ اما در ابیات
سیف و حافظ بهگونهای است که میتوان گفت حافظ از سیف فرغانی ادذ کرده
است.
حافظ در چند جا ذکر می کند که راه عشق ،قبد از پیمودن آن ،آسان و راحت
بهنظر میآید ،اما سختیهای ب یاری بههمراه آن دارد .سیف قبد از او این بیت را گفته
است:
بنمود مرا عشقش آسان و ندان تم

کین کار بدین غایت دشوار شود روزی
(دیوان)131 :

حافظ:
چو عاشق میشدم گفتم که بردم گوهر مقصود
ندان تم که این دریا چه مو ،دونفشان دارد
(دیوان)227 :
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این دو بیت هرچند از نظر واژگانی و لفظی اشتراکاتی دارند  -برای نمونه در
«ندان تم» که بار معنایی باالیی در این بیت به دوش می کشد -اما مضمون هر دو بیت
شباهت بیشتری بههم دارد.
سیف :
کین نمک در دمیر بوالبشر است

ملک از سوز عشق بهره نداشت

(دیوان) 203 :
حافظ:
فرشته عشق نداند که چی ت ای ساقی

بخواه جام و گالبی به داک آدم ری

حافظ در این بیت بهجای واژة «مَلَک»« ،فرشته» را ذکر کرده است و تقابد او با
«آدم» را متذکر شده که سیف نی بیان کرده است.
سیف:
در این درابه که من دارم و دلش نام است

غم تپپو را چو گهر در د انپه میکردند
(دیوان)133 :

حافظ:
تا گنج غمت در د دیوانه مقیم است

همواره مرا کوی درابات مقام است
(دیوان)23 :

در این دو بیت نی از نظر مضمون و محتوا ،همسانی ب یاری دیده میشود.
سیف:
به کوشش ،وصد تو دریافت نتوان

ولیسن من بسوشم تا توان ه ت
(دیوان)223 :

حافظ:
گرچه وصالش نه به کوشش دهند

هر قدر ای د که توانی بسوش
(دیوان)137 :
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در این دو بیت نی عالوه بر اشتراکات واژگانی چون «وصا »« ،کوشش» و
«توان تن» ،از نظر محتوا نی حرف هر دو شاعر یسی است.

 .2اشتراک در منش و فکر
 .6 -2سیف و حافظ ،دو آزادة وارسته
اگر بخواهیم بارزترین وجه اشتراک شخصیتی سیف فرغانی و حافظ شیرازی را
ذکر کنیم ،باید بگوییم هر دوی آنها در آزادگی و وارستگی اشتراک تام و تمام
دارند .هر دو از مدح پادشاهان ،برای ما و منا دنیا بی ارند و این را در اشعارشان ذکر
کردهاند .برای نمونه ،سیف میگوید:
من نیم شاعر که مدح ک

کنم ،مر شاه را
از برای حق نعمت پند دادم این قدر

دیر و شر ک

نگفتم از هوای طبع و نف
مدح و ذم ک

نسردم از برای سیم و زر

ما کپپه اندر پایگاه فقپپر دستی یافتیپپپم
گاو از ما به ،که گردون را فرود آریم سر
(دیوان)221 :2012 :
حافظ در بیتی میگوید که من غالم ک ی ه تم که از تمام د ب تگیها و تعلقات
آزاد است.
غالم همّت آنم که زیر چرخ کبود

ز هرچه رن

تعلق پذیرد ،آزاد است
(دیوان)37 :

همچنین ،حافظ دطاب به پادشاه میگوید که به او نیازی ندارد و فقر را بر عطای
او ترجیح میدهد:
ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم

با پادشه بگوی که روزی مقدّر است
(دیوان)32 :
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گنج زر گر نبود کنج قناعت باقی است
آن که آن داد به شاهان ،به گدایان این داد
(دیوان)221 :
هر دوی آنها به «سلطنت فقر» و جایگاه معنوی دود افتخار میکنند و قناعت را
بر مدح شاهان ترجیح میدهند.
سیف میگوید:
ن د آن ک

ظالمی را که همهساله بود کارش فپپپ ق

به طمپپپپع نام منه عاد نیپپپپپسوکاری

نیت طاعت او ه ت تپپو را معپپپپصیتپی

کمپپپپپر ددمت او ه ت تپو را زنّاری

هرکه را زین امرا مدح کنپپپپی ظلم بود

داصپپپه امروز که از عد نماند آثاری

کله مدح تپپو بپر فر) چنپپپین تاجوران

راست چون بر سر انگشت بود دستاری

و گرت دست قریحت در انپپپپشا کوبد

گو ،باری

مدح این طایفه بگذار و غ

(دیوان)11 :2012 :
در جای دیگر همین مطلب را ذکر میکند که همت بلندش مانع از آن است که
ن د شاهان رود و به داطر ما دنیا ،مانند چارپایی در «اصطبد ثنادوانی» دوار شود.
بپپر در شاهپپان ک یشان بید) شطرنپپج به
حرس قایم دواست کرد از پید دندانی مرا
اسب همّت سرکشید و بهر جو جای نداشت
دوار همچون دپر در اصطبد ثنادوانی مرا
(دیوان)230 :
حافظ هم مانند سیف ،سر به دو جهان فرونمیآورد و «دولت فقر» را برای کرامت
و حشمت دود کافی میبیند و «کاله پشمینة درویشی» دود را به «صد تا ،د روی»
نمیدهد.
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که چو من سلطنت د دارد

شپپپپه گ یری بود و میر چو دهساالری
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حافظ ،غبار فقر و قناعت ز رخ مشوی

کاین داک بهتر از عمد کیمیاگری
(دیوان)223 :

دولت فقپپپر ددایا ،به من ارزانپی دار
کاین کرامت سبب حشمت و تمسین من است
(دیوان)32 :
درویشم و گپپپدا و برابر نمیکنپپم

پشمین کاله دویش به صد تا ،د روی
(دیوان)217 :

 .2 -2سیف و حافظ ،مصلحان و منتقدان اجتماعی
غالباً تأثیر اوضاع و مناسبتهای اجتماعی در قصیدههای قرن چهارم تا ششم ،در
ادبیات فارسی دیده میشود؛ اما حملة دهشتبار مغوالن و پیامدهای مخرب این حمله
در ایران ،موجب شد نوی ندگان و شاعران ،آثار این یورش و پیامدهای آن را در
اشعارشان نشان دهند .شاعران و نوی ندگان این عصر ،تصاویر زیادی از این دوره در
آثارشان منعس

کردند .این آثار ،آنقدر زیاد است که ذبیحاهلل صفا در کتاب «تاریخ

ادبیات در ایران» فصد ویژهای را به این موضوع ادتصاس میدهد (ر .ک :صفا،
 .)37- 32 :1، ،2013با این حا  ،این موضوع در آثار بردی از شاعران این دوره با
شدت و حدّت بیشتری دیده میشود و سیف فرغانی از این دست شاعران است« .هیچ
شاعری مانند سیفالدین محمد فرغانی ،اندیشههای عرفانی را در م ائد اجتماعی،
سیاسی و فرهنگی به کار نگرفته است .او تعهد و رسالت دویش را در بردورد قاطع با
استسبار و استبداد و ریشههای عقبماندگی جامعة آن روزگار بهلحاظ ضعف فسری و
ادالقی دان ت و به روشنفسری و افشاگری و پرداشگری پردادت .از این حیث او
عارف و شاعری بیهمتاست .هیچ شاعری مانند او ،با آن صراحت و وضوح و آن
حدّت و تندی که در شعرش میبینیم ،لب به انتقاد نگشوده و داد سخن نداده است»
(ترابی .)121 :2011 ،او در بیان عیبها و بدیهای طبقات مختلف اجتماعی از شحنه و
پادشاه و فقیه و م توفی ،درویش رعناوش ،صوفی و قاضی حیلتگر و بازاریان
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کمفروش و زاهدان ظاهربین ،ب یار بیباک است و از هیچ مقامی و هیچک ی
نمیترسد .شاید او یسی از ب رگترین شاعرانی است که اینچنین دالورانه به انتقاد از
جامعه عصر دود پردادته است .وی به تصریح استاد صفا «در بیان نقائص و برشمردن
میالب و م اوی طبقات فاسد و ذکر مفاسد و معایب ،پهلوانی است بیباک و دالور...
او ب رگترین شاعری است که در عهد دود به چنین نقدهای صریح ،ولی ب یار جدّی
و دالی از ه

و مطایبه مبادرت میکرد» (صفا .)02 :1 ، ،2013 ،برای نمونه او در

قصیدة زیر ،ب یاری از افراد صاحبمنصب جامعه را به باد انتقاد گرفته است:
ایا سلطان لشسرکش ،به شاهی چون علم سرکش
دری شد پیشسار تو که در وی نی ت یک جو دین
د دلقی ازو تن

است اندر روز بار تو

ایا دستور هامانوش! که نمرودی شدی سرکش
تو فرعونی و چون قارون به ما است افتخار تو
ایا قپپاضی حیلتگر ،حپرامآشپام رشوتدپپور
که بیدینی است دین تو و بیشرعی شعار تو
ایا درویش رعناوش ،چو مطرب با سماعت دوش
به ن د رهروان بازیست رقص در وار تو
(دیوان)7- 3 :
حافظ ،شاعری که نیم قرن بعد از سیف زندگی کرده ،نی مانند او منتقدی بیباک
است .او دردهای جامعه را به تصویر میکشد و بر واعظ و صوفی و زاهد میتازد.
حافظ در دورهای زندگی میکرد که ظلم پادشاهان کم از ظلم مغوالن نبود.
امیرمبارزالدین محمّد ،در چهدسالگی از شراب توبه کرد و سخت به شرابدواران
تادت و ب یار تظاهر به دینداری کرد؛ با اینسه سخت بیرحم بود و در دونری ی و
ظلم نظیر نداشت ،بیشتر اوقات را به دواندن قرآن مشغو بود« .گاهی مشغو تالوت
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که هرگ دوست با دشمن ندیده کارزار تو
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قرآن بود که عدهای از مقصران را ن دش میآوردند .بهدست دود ،آنان را میکشت،
دستهایش را میش ت و سس

به ادامه تالوت قرآن مشغو میشد» (غنی:2072 ،

« .)237سختگیری ،ق اوت قلب و بی اری مردم شیراز از وی ،او را به محت ب
مشهور سادت» (اقبا

آشتیانی .)123 :2032 ،زمانی که شاه شجاع ،پ ر

امیرمبارزالدین ،از کرمان به شیراز برگشت و بهجای پدر نش ت ،امیدی در د حافظ
زنده شد .اما بهزودی این امید به یأ

تبدید شد .چراکه ،شاه شجاع نی مانند پدر «به

احتیاط و تظاهر و ریا کشیده شده بود» (زرینکوب« .)227 –221 :2011 ،تاکنون
درمورد حافظ کمتر گفته شده که او متفسر اجتماعی یا مصلح اجتماعی است .ما در
طو تاریخ ادبیاتمان غیر از عصر جدید ،یعنی از رودکی و منوچهری و فردوسی به
این طرف ،تا حدود یک قرن پیش که افسار جدید آزادیدواهی و اصالح اجتماعی
مطرح میشود ،چنین شاعری نداریم» (درمشاهی .)02 :2011 ،ابیات زیر از شعرهای
انتقادی و اجتماعی اوست:
یارب این نودولتان را بر در دودشان نشان
کاین همه ناز از غالم و ترک و استر میکنند
(دیوان)33 :
صوفی شهر بین که چون لقمة شبهه میدورد
پاردمش دراز باد ،آن حیوان دوشعلف
(دیوان)117 :
فقیه مدرسه دی م ت بود و فتوا داد
که می حرام ،ولی به ز ما اوقاف است
(دیوان)223 :
عنان به میسده دواهیم تافت زین مجل
که وعظ بیعمالن واجب است نشنیدن
(دیوان)213 :
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ترسم که صرفهای نبرد روز بازدواست

نپپان حال شیپخ ز آب حپپرام مپپپا
(دیوان)27 :

 .6-2 -2انتقاد از ریا و ریاکاران
حملة وحشیانة مغوالن و نوادگان آنها به سرزمین ایران ،تمامی زیرسادتهای
فرهنگی ،ادالقی و اجتماعی را در قرن هفتم دگرگون کرد و باعث سقوط فرهن
ایرانی و ادال) مردم شد .ظهور رذاید ادالقی چون دروغ ،ریاکاری ،تملق و
چاپلوسی ،تسدیگری و تنآسایی و دهها رذیلت دیگر ،میراث این هجوم وحشیانه
است که تا قرنها گریبان مردم را رها نسرد .دینداران دروغین ،بازار زر) و نفا) را
دربار نبود و مردی آزاد و وارسته بود ،به انتقاد از این طبقات جامعه بسردازد .وجه
اشتراک این شاعر و حافظ ،انتقادهای شدیداللحنی است که علیه ریا و ریاکاران دارند.
حافظ «ب رگترین گناه تهدیدکنندة اسالم و ان انیت را ریا میداند و بهقطع میتوان
گفت که در قلمرو اسالمی ،در هیچ دورهای و در هیچ دیاری ،هیچک

با شور و

شدت حافظ ،کمر به دشمنی با ریا نب ته و همت به قطع این ریشة ف اد نگماشته است»
(درمشاهی .)01 :2012،ریاکاران در شعر حافظ ،امام ،شیخ ،زاهد و صوفیاند که برای
ک ب اعتبار ن د شاهان و سالطین و همچنین ن د عوام ،برای طلب ما و جاه ،به این
کار تن میدادند .نمونهای از شعر هر دو شاعر را ذکر میکنیم.
سیف فرغانی مردم را از ریا در عبادات و م ائد دینی نهی میکند و میگوید:
گر طاعتی کنی ،نسنش فاش ن د دلق
چون بیضهای نهی ،مسن آواز چون دجا،
(دیوان)21 :
سیف فرغانی ریا را برای بهدستآوردن ما دنیا و مناصب آن دشمن میدارد:
ایا از بهر یک لقمه چو من دنیا طلب کرده
ب ی تلبی

در دین و ب ی ت ویر در طاعت

سال هشتم ـ پاییز و زمستان 6931ـ شمارة شانزدهم

پررونق کرده بودند .این عوامد باعث شد شاعرانی مانند سیف فرغانی که واب ته به
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چو پشت دست دویش آسان ببینی روی جان دود
اگر آیینة د را کنی تنویر در طاعت
(همان)131 :
در بیتی دیگر میگوید:
ای به ت ویر و حید چون سامری گوسالهساز
گاوبازی زین نمط کمگیر بر گردون دویش
(دیوان)037 :
چو طاووسی تو در دنیا و در عقبی کجا باشد
سیهپایی تو پنهان به با چون نگارتو
به جامه قالب دود را منقش میکنی تا شد
تسلفهای بیمعنی تو صورت نگار تو
(همان)7 :
زاهدان ریایی و امامان دروغین ،بهداطر جاه و ما دنیا ریا میکردند و مردم را
میفریفتند و از دین برای رسیدن دنیا ،استفادة اب اری میکردند .سیف چنین آنها را
مورددطاب قرار میدهد:
ای تو را در کار دنیا بوده دستاف ار دین

وی تو از دین گشته بی ار و ز تو بی ار دین

ای به دستار و به جبه گشته اندر دین امام

ترک دنیا کن که نبود جبه و دستار دین...

ای لقب گپپپشته فالنالدین والدنیا تو را

دنیایی و از نام تو دارد عار دین...

ننپپ

(همان)102 – 117 :
حافظ نی سخت به ریاکاران میتازد و از زر) بی ار است:
نفا) و زر) نبخشد صفای د حافظ

طریق رندی و عشق ادتیار دواهم کرد
(دیوان)211 :

او صد گناه و از جمله می دوردن را از عبادتی که برای ریا باشد ،بهتر میداند.
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بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنند

می دور که صد گناه ز اغیار در حجاب

(دیوان)211 :
در بیتی دیگر ،فتوا میدهد که با می میتوان غبار رز) را پاک کرد:
غبار زر) به فیض قدح فرو شویم

بیار می که به فتوای حافظ از د پاک

(دیوان)033 :
همچنین ،یسی از راههای نجات را دوری از تظاهر به زهد میداند:
دال داللت دیرت کنم به راه نجات

مسن به ف ق مباهات و زهد هم مفروش
(دیوان)220 :

صوفیان و سس

از زاهدان نام برد که به داطر ب امد باالی انتقادها به این دو دسته ،در

دیوان حافظ و سیف فرغانی ،جداگانه به آنها پردادتهایم .دیگر ریاکاران ،از نظر این
شاعران ،واعظ ،امام ،مفتی ،فقیه و شیخ ه تند.
 .2-2 -2انتقاد از صوفیان
جامعه صوفیان در ابتدا با توجه به سادهزی تی و بیتوجهی به دنیا و سران قدرت
شسد گرفت .اما رفتهرفته در قرنهای ششم و پ

از آن در قرن هفتم و هشتم ،اغلب

صوفیان د به نذورات دانقاه ب تند و روحیة تنپروری و تنبلی و رفاهطلبی در آنان
بهوجود آمد .در این دوره ،صوفیان قدرت قابدتوجهی نی داشتند و دانقاه ،محد
اقامت آنها موردتوجه شاهان زمانشان بود که با ن دیکشدن به این طبقه میدواستند
در د صوفیان نفوذ کنند و از این طریق بیشتر بر مردم حسومت کنند .در دورة سیف و
بعد از او ،در دورة حافظ ،بازار صوفیان دانقاهنشین رونقی فراوان یافت ،اما به همان
ن بت هم از تعداد صوفیان واقعی کاسته شد« .آنچه بیشتر این دوره آفت ایمان صوفیان
دانقاه شده است ،تظاهر و ریاکاری ،تسلف بیش از حد در انجام آنچه با روح دین
سازگاری ندارد ،ف اد ادالقی و فرهنگی بعد از حملة مغو است که البته پیش از این،
منتقدان صوفیه بر آن انگشت نهاده بودند» (حاتمی .)21 :2031 ،ب یاری از شاعران از
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از ریاکارانی که سخت مورد انتقاد سیف فرغانی و حافظ بودند ،ابتدا میتوان از
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صوفیان بد گفته و از آنها انتقاد کردهاند .در این میان بیشترین انتقادها را از صوفیان
دروغین و ریاکار ،سیف فرغانی و حافظ دارند .این دو شاعر ،از صوفی همواره به بدی
یاد کردهاند؛ چراکه صوفیان زمان آنها ،اغلب روندگان طریق حقیقت نبودند و به
پشمینهپوشی و ظاهر صوفیانه اکتفا میکردند.
سیف فرغانی در اینباره میگوید:
ای مرقع شعار کرده چه سود

در) ده تو چو نی ت د یستاه

نه فقیری نه صپوفی ار چه بود

ک پوتت دلق و م سنت دانقاه
(دیوان)1 :

او درقه و سجادة آنها را دروغین و دود آنها را درویش مجازی میداند.
ای ز تو هم درقه ،هم سجادة تو بینماز
در حقیقت بر من و تو اسم درویشی مجاز
چون به رنگی قانعی از فقر اهد اهلل را
بوی سیر آید مدام از دلق تو همچون پیاز
(دیوان)277 :
واژههایی که سیف برای صوفیان بهکار میبرد ،گ ندهتر و تلختر از واژهها و
ترکیبهای حافظ است؛ ضمن اینسه حافظ از واژههای رکیک و م تهجن استفاده
نمیکند .سیف ،صوفینمایان سودجو و ظاهرپرست را که برای طمع دریافت ما و
منا و حطام دینا ،درقه پوشیدهاند ،نسوهش کرده ،آنها را به دواری و حیلهگری
متهم میکند:
ای شده از پی جامه ز لبا

دین عور

روبه حیلهگری ای س

پوشیده سمور

ع لی پوشی و گویی که به فقرم ممتاز

شپپپپتران با تو شریکاند به پشمینة بور

نشوی رهرو اگر مخپپرقه را دپوانی فقر

نشپپپپود رهبر اگر مشعپپله بردارد کور
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ره بدین رفته نگردد که تو غافد گویی

که به شیرینسخن از دلق برآوردم شور
(دیوان)122 :

عقیدة حافظ ن بت به صوفیان ،مانند عقیدة سیف فرغانی است .حافظ سخت با این
گروه مخالفت میکند؛ چون صوفیان ،سخت فریفتة ما و مقام بودند و حافظ میدید
که از جایگاهشان برای رسیدن به دنیا ب یار تالش میکنند و ریا میورزند:
نقدها را بود آیا که عیاری گیرند

تا همه صومعهداران پی کاری گیرند
(دیوان)227 :

نقد صوفی نه همه صافی بیغش باشد

ای ب ا درقه که م توجب آتش باشد

صوفی اهد فریب و نیرن

است و ب اط دامگ تری و اف ونگری دود را همواره

گشوده است« .حافظ با آنسه غ هایش تکموضوعی نی ت و غالباً در یک غ
به یک موضوع نمی پردازد ،ولی چندین غ

فقط

دارد که دطاب به صوفی است و اغلب

ابیاتش هم وحدت موضوعی دارد» (درمشاهی:)203 :2 ، ،2011 ،
صپوفی نهاد دام و سرحقه باز کرد

بنیاد مسر بپپپا فلک حقهباز کرد
(دیوان)37 :

صوفی بیا که درقة سالو

برکشیم

وین نقش زر) را دط بطالن بهسرکشیم
(دیوان)123 :

در این صوفیوشان دردی نمیبینم

که صافی بپپپپاد عیش دُردنوشان
(دیوان)122 :

گاهی از حرامدواری صوفیان و شاهدبازی آنان سخن میگوید:
صوفیان جمله حریفاند و نظرباز ولی

زین میان حافظ د سودته بدنام افتاد
(دیوان)33 :

صوفی شهر بین که چون لقمة شبهه میدورد پاردمش دراز باد این حیوان دوشعلف
(دیوان)111 :
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شطح و طامات به بازار درافات بریم

دی تا درقة صوفی به درابات بریم

(دیوان)221 :
صوفی سردوش از این دست که کج کرد کاله
به دوجام دگپپپر آشفته شود دستارش
(دیوان)122 :
 .2-2 -2انتقاد از زاهدان
زاهدان نی مانند صوفیان ،مورد انتقاد سیف فرغانی و حافظ ه تند .این دو شاعر،
انتقادهای زیادی به این طبقه دارند.
زاهدان از نظر سیف فرغانی ،هیچگاه بهرهای از عشق نبردهاند:
از آن است م ت از شراب غرور

نخوردهست زاهد دمی دمر عشق

(دیوان)22 :
ایا به زهد مشهر ،ز عشق الف م ن

که نی ت الیق آن دست سبحهگردان تیغ
(دیوان)231 :

زاهدان به تُرشرویی شهرهاند:
عاشق ز لب جانان دمری چو ع د نوشید
زاهد به ترشرویی با سرکه دورد نانی
(همان)013 :
زاهدان بهداطر بهشت ،ددا را عبادت میکنند و از جرگة عاشقان الهی دورند:
زاهدان از عاشقان دورند از بهر بهشت
مرد ،ناز مرتبه از همت دون میشود
(دیوان)173 :
زاهد اغلب برابر با عابد است:
دی زاهد و عابد بدم و عاشقم امروز

آن شد که کهن بود کنون دلق جدیدم
(دیوان)730 :
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نگاه حافظ به زاهد ،مانند سیف بدبینانه است .بهنظر حافظ ،زاهپد از عشپق و رنپدی
معذور است و آن را درک نمیکند .حپافظ پپ

از صپوفیان ،انتقادهپای شپدیداللحنی

علیه زاهدان دارد:
زاهد ار راه به رندی نبرد ،معذور است
عشق کاری است که موقوف هدایت باشد
(دیوان)223 :
دیو بگری د از آن قوم که قرآن دوانند

زاهد ار رندی حافظ نسند فهم چه شد

(دیوان)201 :
عیب دگران مسن ای زاهد پاکی هسرشت
که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت
(دیوان)31 :

نتیجهگیری
حافظ از شاعران گذشته و معاصر دود اقتبا های زیادی دارد .گاهی این
اقتبا ها در طرز بیان و صور دیا است و گاهی در تفسر و مضمون .در بردی ابیات
نی این همگونی در هر دو جنبه مشاهده میشود .یسی از این شاعران ،سیفالدین
محمّد فرغانی است .سیف فرغانی و حافظ اشتراکهای زیادی در واژگان دارند .این
اشتراکات گاهی در مصراعها و گاهی در کد بیت دیده میشود .دور نی ت که حافظ
این واژگان را از سیف فرغانی اقتبا

کرده باشد .اما بیشترین اشتراک بین حافظ و

سیف فرغانی در مضامین است .این شاعران ،از م ائد یکسانی سخن گفتهاند .اگر
بخواهیم به بارزترین وجه اشتراک شخصیتی سیف فرغانی و حافظ شیرازی اشاره
کنیم ،باید بگوییم هر دوی آنها در آزادگی و وارستگی اشتراک تام و تمام دارند و
از مدح پادشاهان ،برای ما و منا دنیا بی ارند و این مطلب را در اشعارشان ذکر
کرده اند .حافظ و سیف فرغانی ،هر دو مصلح و منتقد اجتماعی ه تند .آنها دردهای
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زاهد از دیگران عیبجویی میکند:
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جامعه را به تصویر کشیدهاند و در بیان عیوب و بدیهای طبقات مختلف اجتماعی از
شحنه و پاد شاه و فقیه و م توفی ،درویش رعناوش ،صوفی و قاضی حیلتگر و بازاریان
کمفروش و زاهدان ظاهربین ،ب یار بیپروا ه تند .این دو شاعر از ریاکاران ب یار
بی ارند؛ بهویژه از ریاکارانی مانند صوفی و زاهد ب یار انتقاد کردهاند.
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