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قـرن نهـم هجـري    متصوفاز شعراي فارسی گوي و » سعداهللا«ملقب به » جالل الدین حافظ سعد تبریزي«
الع چندانی در دست نیست جز اینکه وي مرید قاسم انوار بوده و به دالیلی که بـر  شرح حال او  اطّاز . است

آنچه از اشعار دیوان شـاعر  . ما پوشیده است؛ مورد غضب مراد خود قرار گرفته و از خانقاه رانده شده است
ن و عراق شود این است که وي به احتمال قوي شیعه مذهب و اهل تبریز بوده و به خراسان، کرمامیمستفاد 

او  شاعري با مشرب  قلندري بوده و در اشعارش  قلندر و قلندریان را ستوده . نیز مسافرت هایی داشته است
ةمجلس شوراي اسالمی و دیگري در مـوز ۀی موجود این دیوان یک نسخه در کتابخانخطّۀاز دو نسخ. است

352قطعـه، 26یـک مخمـس،  مستزاد وغزل، یک426قصیده،6دیوان او شامل . شودبریتانیا نگهداري می
حافظ ِسعد در اشعارش از  بسیاري از شعراي پیشین و معاصـرِ خـود تـأثیر    . ستمعما611رباعی و بیش از 

مشاهده اسـت، حـافظ    از شعراي پیشین که تأثیر اشعار آنان در دیوان وي به طور آشکار قابل . پذیرفته است
تـوان  مینام برد و از شعراي معاصر با وي توان میوي و عطار را اجو، امیر خسرو دهلخو،و سعدي شیرازي
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زندگی و اشعار حافظ سعد تبریزي
ل قـرن نهـم   اوۀاز شاعران غزل سـراي نیمـ  » الدین حافظ سعد تبریزيموالنا جالل«

العـاتی هـر چنـد    منابعی کـه اطّ . وي بسیار اندك استةالعات ما درباراطّ.ق است..هـ
ی،یامیر علیشیر نوا(س یمجالس النفاةتذکر: دهند عبارتند ازمیاین شاعر ةمختصر دربار

، تـذکره  )181تربیت، بی تـا، ص (، کتاب دانشمندان آذربایجان )185-184صص،1363
، شعر )268، ص1368خیام پور، (، فرهنگ سخنوران )355، ص1343صبا، (روز روشن 

و دیوان شاعر که البته منبع بیشـترین  ) 248، ص1383یارشاطر،(فارسی در عهد شاهرخ 
.اوستةالعات ما درباراطّ

ودر کتـاب دانشـمندان   » حـافظ سـعد  «نام و لقب شاعر، در کتاب مجالس النفـایس  
» سـعد اهللا «، ملقب بـه  »موالنا جالل الدین حافظ تبریزي«ان و فرهنگ سخنوران آذربایج

ـ ۀو بـرروي برچسـب نسـخ   » حافظ سـعداهللا تبریـزي  «روز روشنةو در تذکر ۀکتابخان
بریتانیا نـام شـاعر   ةموزۀو بر روي برچسب نسخ» جالل الدین سعداهللا تبریزي«مجلس 

.آمده است» حافظ سعد«با حروف انگلیسی 
به آنچه در پشت جلـد نسـخه بریتانیـا آمـده     توجهتصاص لقب حافظ به او را با اخ
است و در دیـوان او  » سعد«شاعرتخلّص. باید همان حافظ قرآن بودن او دانست1است

در مـورد زادگـاه   . خودرا نیاورده باشدتخلّصتوان یافت که در پایان آن کمتر غزلی می
آید و در آن نـامی از تبریـز و مـردم تبریـز نیامـده      العی به دست نمیشاعر از دیوان اطّ

و اینکه مراد وي شیخ قاسم انوار اهـل تبریـز   ) تبریزي(تنها براساس نسبت شاعر . است
)ب130گ(ات دیوانبه ماده تاریخی که در یکی از رباعیتوجهبوده است و همچنین با 

.ده باشدتوان حدس زد که زادگاه شاعر بایستی تبریز بومی2آمده است
در هیچکدام از منابع مذکور نیامـده اسـت   » حافظ سعد«تاریخ دقیق والدت و وفات 

تاریخ توان می–)ق.ه838-757(قاسم انوار -به تاریخ والدت و وفات مراد ويتوجهبا 
ل قـرن نهـم دانسـت؛ ایـن نکتـه      اوتقریبی حیات شاعر را نیمۀ دوم قرن هشتم تا نیمـۀ 

ل قرن اوة شعراي نیمۀ را در زمر»حافظ سعد«ست برنظردکتر یارشاطر که نام اتاییدي
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.3نهم هجري  ذکر کرده است
در منابعی که در ابتداي این مبحث ذکر گردید؛ آمده اسـت کـه حـافظ سـعد مریـد      
قاسم انوار بوده و بنا به دالیلی که بر ما پوشیده است از خانقـاه پیـر خـود، رانـده شـده      

به برخی از ابیات موجود در دیوانش به احتمال قـوي شـیعه   توجهبا ، سعدحافظ .است
و گویا مسافرت هایی به شهرهاي خراسان، عراق و کرمان نیز داشـته  4مذهب بوده است

ه از  اشـعار حـافظ سـعد    کچنان.5و احتماالً مدتی هم در این شهرها سکونت کرده است
در .6ن خود قلندر و قلندریه را ستوده اسـت آید وي شاعري قلندر بوده و در دیوامیبر  

ی الـدین ابـن   یـ هـاي مح ر از آرا و اندیشـه متـأثّ –اشعار وي نوعی نگاه وحدت وجودي
داراي مضامین عارفانـه  ،بویژه غزلیاتش،به طور کلی اشعار او. 7شودمینیز دیده -عربی

.عاشقانه است-
بقیـه در  ،شش قصیده که به جز یکـی از قصـاید  :دیوان حافظ سعد به ترتیب شامل

شـاعر بـه مـراد    شده است و حاکی از میـزان عالقـۀ  سرودهپیر شاعر،مدح قاسم انوار،
دهد بخش اصلی دیوان حافظ سعد را غزلیات وي تشکیل  می: غزل426؛ خویش است

یحتـاج از  قطعه که اکثر آنها در طلـب ما 26؛ هستندعاشقانه -مضامین عارفانه دارايکه 
612عاشـقانه اسـت و بـیش از    -رباعی که اکثرا با مضامین عارفانـه 352ممدوح است؛ 

در این دیوان ناشی از رواج این نوع ادبی در زمـان حیـات شـاعر    معماشمار زیاد : معما
.است)عهد تیموریان(

نسخ موجود دیوان حافظ سعد تبریزي
»دیـوان سـعد حـافظ تبریـزي    «یکی با نام . شناسیمخطی از این دیوان میۀدو نسخ

ـ    معرّ»جالل الدین سـعداهللا تبریـزي  «آنةاست که سرایند ۀفـی شـده اسـت و درکتابخان
بـرگ = 187ایـن دیـوان شـامل    . محفوظ است87065ةمجلس شوراي اسالمی با شمار

هجـري قمـري توسـط    864کتابت آن در شـوال  «. نستعلیق استصفحه و به خط374ّ
. 8»در زمان حیات شاعر صورت گرفته است»مود بن محمد بن خماريمح«
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نگهـداري  OR.11846ةبریتانیـا بـه شـمار   ةی این دیـوان، در مـوز  خطّۀدیگر نسخ
آن خـطّ .10هجري قمري معرفی شـده اسـت  864مورخ 9و دیوان حافظ سعد. شودمی

. پیر بداق آن راکتابت کرده استنستعلیق است و شیخ محمود هروي،

تأثیرپذیري حافظ سعد از شعراي پیشین و همعصرش
آیـد، شـاعري متوغـل در شـعر فارسـی قبـل و       میحافظ سعد چنانکه از اشعارش بر

. پذیرفتـه اسـت  همزمان خود بوده و از بسـیاري شـعراي قبـل و همعصـر خـود تـأثیر      
عطـار،  : بـه ترتیـب تـاریخی عبارتنـد از    انـد  ثیر بیشتري در شعر او داشتهأشاعرانی که ت

مولوي، سعدي، امیر خسرو دهلوي، اوحدي مراغه اي، خواجو، حافظ شـیرازي، کمـال   
.میخجندي، شاه نعمت اهللا ولی، قاسم انوار و عبدالرحمان جا

ابیات، -1: هاي حافظ سعد به چهار بخش تقسیم شده استثیرپذیريأدر این مقاله ت
.11اشعاري که از لحاظ قالب و وزن و قافیه و ردیف شبیه هسـتند -2یا مصاریع یکسان 

. ون مشـابه هسـتند  اشعاري کـه داراي مضـم  -4.اشعاري که ترکیبات مشابهی دارند-3
تنهـا بـه ذکـر    -صـفحات مقالـه  به دلیل محدود بـودن -همه مواردشایان ذکر است در 

.هایی معدود بسنده شده استنمونه

پیشینیان-1
)ق618متوفاي حدود (فرید الدین عطار نیشابوري -1-1

:هایکسانی
: عطار

گو برو کو مـرد ایـن درگـاه نیسـت    هر دلی کز عشـق تـو آگـاه نیســت   
)92ص،1359،دیوان(

: حافظ سعد
گو برو کـو مـرد ایـن درگـاه نیسـت     هر که او از ذوق عشـق آگـاه نیسـت   

)ب32گ (
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: عطار
یک آه نیستخون گرفت و زهرةتـــوگـــرد بـــر گـــرد دلـــم از درد

)92دیوان، ص(
: حافظ سعد

ــرة این همه دلها که خون شد در غمـش  ــیچکس را زه ــت ه ــک آه نیس ی
)ب32گ (

: حافظ سعد
ــرده ــهک ـــوز ام خمخان ــا خــالی هنـ ــیه ــرة م ــد دل نع ــد زن ــن مزی ــل م ه

»فریـــد « تا شـدم در عشـق هـم درد   فرد گشتم همچـو سـعد از غیـر یـار    
)الف39گ (

فریدالـدین عطـار   » فریـد « به احتمال نزدیک به یقین در بیت فـوق منظـور شـاعر از   
: نیشابوري است و حافظ سعد این بیت عطار را در نظر داشته است

: عطار
این چه شـور اسـت از تـو در جـان اي فریــد    

نعـــره زن از صـــد  زبـــان هـــل مـــن مزیـــد
)364مصیبت نامه، ص(

): ق691متوفاي (مصلح الدین سعدي شیرازي-1-2
:هایکسانی
: سعدي

آنکه مکنت بیش از آن خواهد کـه قسمت کرده انـد
گو طمع کم کن که زحمت بـیش باشـد بـیش را   

)841، ص1373، مولوي(
:حافظ سعد

سعد بیش از بیش جستن وصل جانان شرط نیست
بـیش را زحمت بـیش باشـد  ]که[رو قناعت کن 

)ب16گ (
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: سعدي
ــی   ـــار م ــو رفت ــه چـــو ت ـــاده ب ـــیســرو ایست کن

کنــــیطــوطی خمــوش بــه چــو تــو گفتـــار مــی
ج

)683، ص1373، مولوي(
: حافظ سعد

سعد ار چه هست طوطی خوشگوي سعـدیــا 
کنـی چـو تـو گفتـار مـی    ،طوطی خمـوش بـه  

)الف100گ (
:سعدي

ــنش    ــنم و گفت ــنش بی ــا رفت ــنومت از پاي تا به سر همه سمع و بصر شدمبش
)571غ، صمولوي،(

: حافظ سعد
از پاي تا به سر همه سمع و بصر شـدم تا بشنوم حـدیث تـو و بنــگرم تـو را    

)ب66گ (

توان دریافـت  میبسیاري ابیات حافظ سعد از):ق753متوفاي(خواجوي کرمانی-1-3
بسـنده  ریـ ززاما پرهیـز از اطنـاب را بـه مـوارد     ،که با اشعار خواجو مأنوس بوده است

:شودمی
:هایکسانی

: خواجو
انـد آن خط شب مثـال کـه بـر خـور نوشـته     

انـد رب چه دلفریب و چه در خور نوشتــه یا 
)426دیوان، ص (

: حافظ سعد
انـد منشـور حسن روي تو بر خور نوشــته 

انـد انـد و چـه درخـور نوشـته    بر خور نوشته
)ب4گ(
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: خواجو
هاي خستـــه نندیشــی  تو از جراحت دل

کـه در ضــمیر نیــاري  کــه الجــروح قصــاص 
ــم نمــیمحــب ــو روی ــدروي ت ــد دی توان

ــه ــه گفت ــاص ک ــاص الیحــب الق ــه الق ــد ک ان
) 313ص،دیوان(

:حافظ سعد
ـــظ را   ــد واعـ ــویش  گزی ــگ  ک ــاص  س ــب القــ ــاص الیحــ آري القــ

ســـن بالســـن و الجـــروح قصـــاصبگزیـــد بوســـه دادم لـــبش لـــبم   
)الف62گ(

: خواجو
ــده ایـم به گدایی به سـر کـوي شـما آمـده     ــد دوا آم ــه امی ــدیم و ب ــمدردمن ای

)713دیوان، ص(
: حافظ سعد

ــم اي طبیب کرمت کرده دواي همـه درد  ــده ای ــد دوا آم ــه امی ــدیم و ب دردمن
)ب80گ(

: خواجو
نرگس مخمور تو در عین خمـاریم زونوشین لبت مســت و خـرابیم  ةاز باد

)328دیوان، ص(
: حافظ سعد

چون نرگس بیمار تو در عین خمـاریم در میکدة عشق به بـوي قـدح وصـل   
)ب81گ(

: خواجو
انـد اموال زنگ بـر شـه خـاور نوشـته    انـد وجه برات شـام بـر اختـر نوشـته    

)574دیوان، ص(
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: حافظ سعد
حسن تو شاه خاور و زلـف تـو زنـگ رنـگ    

ــته     ــاور نوش ــه خ ــر ش ــگ ب ــوال زن ــدام ان
)ب4گ(

: خـواجـو
فردوســیان حــدیث روان بخـــش عــذب مــن

انــددر روضــه بــر حــوالی کــوثر نوشــته    
)576دیوان، ص(

: حافظ سعد
ــو     ـــطاي ت ــام عــ ــاده ج ــواص ب ــرح خ ش

ــته    ــوثر نوش ــب ک ــر ل ــد ب ــزم خل ــددر ب ان
)الف4گ(

هـاي حـافظ   غزل): ق 791متوفاي(خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازي-1-4
حافظ سعد به حافظ ۀعالق. بر اشعار حافظ سعد گذاشته استثیر را أشیرازي بیشترین ت

قابـل مقایسـه بـا    شیراز و اشعارش به قدري است که اشعار حافظ شیراز را همردیف و
: داندمیقرآن 

ــه دور  ــعدا ب ــزن س ــافظ الف از ســخن م ح
ــرآن نمــی   ــه ق ــه هــیچ شــعر ب ــرا ک رســدزی

)ب49گ (
را ردیـف شـعر   »حـافظ «ةدیوان، واژ) ب63گ(224عالوه بر این، شاعر در غزل 
ز حافظ سـعد بسـیاري ا  .وي به حافظ شیرازي استۀقرار داده که دلیل دیگري بر عالق

تضمین کرده و در بعضی موارد نیز در هاي اشعار حافظ شیرازي را در غزلهایش مصراع
توغـل او در اشـعار   ۀحافظ استفاده کرده است که نشانۀاشعارش از ترکیبات خود ساخت

.حافظ شیرازي است
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سفانه به دلیل محدود بودن صفحات مقاله به ناچار بسیاري از ابیات مشابه این دو أمت
.شاعر حذف گردید

:هایکسانی
:حافظ

لـب حوالـت کــن   عالج ضعف دل من بـه  
کــه ایــن مفــرّح یــاقوت در خزانــۀ توســت

)40صدیوان،(
: حافظ سعد

ـــن     ــدة مـ ــم گزی ــار غ ــن دل بیم دواي ای
مفرّحی ست که آن خاص در خزانۀ توسـت 

) ب24گ(
:حافظ

ــاد   ــد مبـ ــان نیازمنـ ــاز طبیبـ ــه نـ ــت بـ تنـ
ــاد  ـــزند مبــ ــت آزردة گــ ــود نازکــ وجــ

)91صدیوان،(
:حافظ سعد

وجـــود نازکـــت اي گـــل اســـیر خارمبـــاد
ـــار مبـــــاد     ــال تـــوآزردة غبــ ــه جمـ مـ

)ب52گ( 
:حافظ

اي صبا نکهتـی از کـوي فــالنی بـه مـن آر     
نی بـه مـن آر  زار و بیمار غمـم  راحـت جـا   

)195صدیوان،(
:حافظ سعد

ــه مــن آر  ــار نســیمی ب اي صــبا از چمــن ی
نغمه اي زان گل نو خاسـته سـوي چمـن آر   

)ب55گ(
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: حافظ سعد
ــن آر   ــه م ــی ب ــبخش روان ــام روان ــاقیا ج س

بر دلم رحم کـن و راحـت جـانی بـه مـن آر     
)ب57گ(

: حافظ
من که از آتش دل چون خم مـی در جوشـم  

خـورم و خاموشـم  مهر بر لـب زده خـون مـی   
)262دیوان، ص (

: حافظ سعد
ــدام  چون خـم مـی اگـر چـه در جوشــم      ــب مــ ــر لــ ــر بــ ــممهــ خاموشــ

)الف71گ(

:حافظ
وگرنه هر دمم از هجر توست بیم هالك داردمـرا امـیـد وصـال تو زنــده می

)232وان، صید(
: حافظ سعد

و گرنــه طاقــت هجــر تــو مــن کجــا دارمداردمرا امیـد وصــال تـو زنــده مـی     
)الف74گ (

:حافظ
خــرمن طاعــت بــه نــیم جــو ننهنــدهــزار به هوش باش کـه هنـگـام بـاد استغنا

)161صدیوان،(
:حافظ سعد

ـــاد اســتغنا  ــا تـندب هزار خرمن طاعت به نرخ نیم جـو اسـت  مبــاش غـــرّه کــه ب
)ب28گ (



379تاثیر شعر شعرا بر اشعار جالل الدین حافظ سعد تبریزي

:حافظ
ــه جــاشیداییدرهمـه دیرمـغان نیست چو من ــر جــایی یخرق ــاده و دفت ــرو ب ی گ

)373دیوان، ص(
: حافظ سعد

نـه جـز درت مـاوایی   ،نی جـز تـو کسـی   درجمله جهان نیست چو من شیــدایی 
)الف147گ(

: حافظ
بــــود فاق افتادهیک دو جامم دي سحـرگه اتّ

وزلــب ســاقی شــرابم در مــذاق افتــاده بــود
ــا شــاهد عهــد شــباب   از ســر مســـتی دگــر ب

خواستم لیکن طـالق افتـاده بـود   رجعتی می
)95دیوان، ص(

: حافظ سعد
ــود    ــاده ب ــراق افت ــگ ع ــینه آهن ــرم دوش در س

ــ ـــود   ذوق ای ــاده بـ ــذاق افت ــبابم در م ام ش
خواسـتم با عروس عیش پیشـین صـحبتی مـی   

ا طـالق افتـاده بـود   ام، سوختمزین هوس می
)الف43گ(

: حافظ
ــت    ــالج دل ماس ــه ع ــل ن ــا گ ــه ب ــد آمیخت قن

ــد    ــنامی چن ــه دش ــز ب ــد برآمی ــه اي چن بوس
)146دیوان، ص(

: حافظ سعد
دعاگویــــانمبـــراین در ز مـــدتی شـــد کـــه

ــد    ــنامی چن ــه دش ــوازیم ب ــر بن ــود گ ــه ش چ
)ب45گ (
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: حافظ
ز مـــرغ صـــبح ندانــــم کـــه سوســــن آزاد  

چه گوش کرد کـه بـا ده زبـان خمـوش آمـد     
)141ص،دیوان(

: حافظ سعد
گشـــت سوســــن علــــــم بـــه آزادي   

ــا ده   ــه بـ ــوش آمـــد  ز آنکـ ــان خمـ زبـ
)ب42گ (

: حافظ
میان عاشـق و معشـوق فـرق بسـیار اسـت     

چــو یــار نــاز نمایــد شــما نیــاز کنیــد      
)191دیوان، ص(

: حافظ سعد
ــوي     ــا ش ــان وف ــازنین جه ــه ن ــواهی ک خ

چندانکــه یــار نــاز کنــد تــو نیــاز کــن      
)ب90گ(

معاصران-2
معاصر حـافظ سعداسـت و چـه    وي از شاعران ):ق803متوفاي (کمال خجندي -2-1

بسا این دو شاعربا یکدیگر دیدار هم کرده باشند، زیرا که کمال در بدایت عمر خود بـه  
هجـري در  803تبریز مهاجرت کرده و در خدمت سلطان حسین جالیر بوده و به سـال  

تاثیرپـذیري حـافظ   . آن دیار درگذشته است واز وي دیوان شعري به جاي مانـده اسـت  
.ر کمال نسبتاً زیاد و کامالً آشکار استاز اشعاسعد

:هایکسانی
:کمال

کنــیبــر گــل بــه پــاي ســرو چــو رفتــار مــی
کنــیاز لطــف پــاي نازکــت افگــار مــی    

)916ص،دیوان(
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: حافظ سعد
چون بگذري بـه پـاي خیـال از سـواد چشـم     

کنــیاز لطــف پــاي نازکــت افگــار مــی    
)الف100گ(

گفتنی است که کمال غزل خود را ظاهراً در اقتفاي غزل معروف سعدي به مطلع سرو 
:سروده است و در بیت آخر آن آورده است

کنـــیایســـتاده بـــه چـــو تـــو رفتـــار مـــی
کنـی طوطی خموش، به چـو تـو گفتـار مـی    

ــا بــود کمــال  ســعدي اگــر چــه طــوطی گوی
کنـی طوطی خموش بـه چـو تـو گفتـار مـی     

[

بیت آخر غزل حـافظ سـعد نیـز    . دوم این بیت تضمین از غزل سعدي استمصراع 
آن است که شاعر به غزل کمال و سعدي هر دو نظر داشته و ظاهراً در بیت ةنشان دهند

پایانی همچون کمال، سـعدي را مخاطـب قـرار داده و در مقابـل او اظهـار خضـوع  و       
.فروتنی کرده است

نسـیمی شـاعر قـرن هشـتم و نهـم  هجـري       ):ق838مقتول (عمادالدین نسیمی-2-2
.قمري بوده است وي در هر سه زبان فارسی، ترکی و عربی صاحب دیوان بـوده اسـت  

در بـین اشـعار حـافظ سـعد بـه دو بیـت       . 12وي شاعري آذربایجانی االصل بوده اسـت 
بـه  تـوان میی دارد، گرچه نتوجهخوریم که با دو بیت از دیوان نسیمی تشابه قابل میبر

اما به احتمال زیاد دیـوان ایـن   ،ثیر پذیرفتهأاز این شاعر تطور قطع گفت که حافظ سعد
. شاعر معاصر خود را خوانده بوده  است

: نسیمی
اي شــمع فلــک پرتــوي از روي چــو ماهــت

  اي از زلـف ســیاهت هوي ظلمـت شـب شــم
)159ص ،1382، عمادالدین نسیمی(
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:حافظ سعد
ــمع فلــ  ــهاي ش ــاه منیــرت ک لمع اي از م

جــــز آینــــۀ ذات تــــو ننمــــود نظیــــرت
)ب18گ (

: نسیمی
خالف خوي رضا یار مـا گرفـت و گذاشـت   

نقیض و عکس وفا و جفـا گرفـت و گذاشـت   
)155عمادالدین نسیمی، ص (

:حافظ سعد
بتم طریقۀ خشم و رضـا گرفـت و گذاشـت   

ج

کمند جنـگ و عنـان صـفا گرفـت و گذاشـت     
)ب21گ(

شاه نعمت اهللا ولی-2-3
):ق834متوفاي(

:هایکسانی
: نعمت اهللا

جهــان جســم اســت و مــن جــان جهــانم
ــان  ــاي جـ ــه جـ ــالم ؟چـ ــان عـ ــنم جانـ مـ

)422ص،کلیات(
: حافظ سعد

ــانیم     ــان جه ــا ج ــت و م ــم اس ــان جس جه
ــیم  ــا آب روانـ ــت و مـ ــان جـــوي اسـ جهـ

)ب7گ (
:نعمت اهللا

ـــده   ــت مـــ ـــان ز دســ ــن عاشقـــ دامــ
ج

جــام مــی جــز بــه دســت مســت مــده      
)554کلیات، ص(
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:حافظ سعد
ــتی  ـــقی و سرمســـــ ــادة عاشـــــ بـــــ

ــده     ــت مـ ــی پرسـ ــاق مـ ــه عشـ ــز بـ جـ
)الف98گ(

از مریدان قاسم انوار بوده و بـالطبع بـا   حافظ سعد) ق838متوفاي (قاسم انوار-2-4
ةاز شـش قصـید  . اسـت ر پذیرفته یثأو در بسیاري از اشعارش از وي ت؛اشعار او مأنوس

سم انوار است که این نشـان دهنـدة  موجود در دیوان حافظ سعد، پنج قصیده در مدح قا
شاعر به مراد خود استۀت عالقشد .

:هایکسانی
: قاسم

گــــر تــــو غــــواص بحــــر تحقیــــــقی
در ز دریـــــا طلـــــب مجـــــو از جـــــو

)268کلیات، ص(
:حافظ سعد

ــی دیــده      ـــت ن ــن غــم دل اس ـــاي ای ج
در ز دریـــــا طلـــــب مجـــــو از جـــــو

)الف94گ (
: قاسم

نیـــــــل مقصــــــود در فنــــــا آمــــــد
ــه  ــر بنـ ــده ،سـ ــان بـ ــو ،جـ ــه مجـ بهانـ

)268کلیات، ص(
: حافظ سعد

ســـعداگر یـــار جـــــان و ســــر جویــــد
ــه  ــر بنـ ــده ،سـ ــان بـ ــو ،جـ ــه مجـ بهانـ

) الف95گ(
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: انوارقاسم
موکشان برد مرا عشق ز مسجد به کنــشت 

ــ  ــا ب ــاوت، زکجــا ت کجاســته اهللا اهللا چــه تف
)4صکلیات،(

: حافظ سعد
ما و طوف سر کویت، تو و حـاجی و حـرم  

ــه کجاســت  ــا ب اهللا اهللا کــه تفــاوت ز کجــا ت
)الف30گ(

: انوارقاسم
در دل از شوق تو شوري است که نتوان گفتن

با خیـال توحضـوري اسـت کـه نتـوان گفـتن      
)255صکلیات،(

: حافظ سعد
در سر از عشق تو شوري است کـه نتوان گفتن

در دل از مهر تو نوري است که نتوان گفتن
)الف89گ(

هاي آن و همچنین وزن و ردیف آن غزل با غزلی از غزلی دارد که قافیهحافظ سعد
المع، جامع، : هاي مشترك این دو غزل عبارتند ازقافیه. دیوان قاسم انوار مشابه است

.سامع، دامع و طامع
:شودمیبراي جلوگیري از اطناب فقط مطلع این دو غزل آورده 

:انوارقاسم
ــود گــر صــوامع اســت  ــر ســومنات ب گــر دی

روي تـو المـع اسـت   ۀهر جا که هست لمعـ 
)51ص،کلیات(



385تاثیر شعر شعرا بر اشعار جالل الدین حافظ سعد تبریزي

: حافظ سعد
ــت  ــع اسـ ــات المـ ــاکنان خرابـ ــزم سـ در بـ

ــت   ــل صــوامع اس ــه مقصــد اه ــوي ک آن پرت
)الف26گ (

جـامی را سـتوده   )ب73گ(267حـافظ سـعددر غـزل   ): ق898متوفـاي (جامی-2-6
ایهام زیبـایی  » جامی«در این بیت شاعر از واژة. ه استدر ذیل مطلع این غزل آمد.است

: در دو معناي جام شراب و نام شاعر ساخته است
» خمار آن دو چشم پر فن ناوك فکن دارم) ب73گ(

و او را جهـان فضـل و دانـش و کعبـۀ    در بیت هفتم این غزل، جامی را ستوده اسـت  
. اسـت مقام واالي جامی در نـزد حـافظ سـعد   ةاین خود نشان دهند. معنی نامیده است

با اشعار جامی مأنوس بوده و بـالطبع در اشـعارش   توان گفت که حافظ سعدمیبنابراین 
. ثیر پذیرفته استأتوياز 

دانش خواجه جامی کعبـۀ معنـی  جهان فضل و
جوانبختی که مهرش همچو جان اندر بدن دارم

:هایکسانی
ز اشـــــک نومیـــــدي و نـــــم حســـــرت 

ــردة   ــر آب کــ ــر پــ ــدة تــ ــتدیــ توســ
)214دیوان، ص(

: حافظ سعد
ــرآتش اســت ز غــم  ــه همــین دل ب ــردة  ن ــر آب ک ــم پ ــده ام ه ــتدی توس

)الف27گ(
: جامی
ــ ــرد ۀخان ــراب ک ـــت ةدل خ چشـــمۀ دل ســـراب کـــردة توســـت توسـ

)214دیوان، (
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: حافظ سعد
ــچـــه بـــــود خانـــۀ خرابــــۀ گـــل  ــت ۀخانـ ــردة توسـ ــراب کـ دل خـ

)الف27گ(
: جامی

ــت   ــس لب ــن ز عک ـــریان م ــم گ ســـاغر پـــر شـــراب کـــردة توســـتچش
)214دیوان، ص (

: حافظ سعد
ـــد   ــۀ سعـ ــراب، خان ــران ش ــرد وی کــردة توســتنیســت ایــن از شــراب ک

)الف27گ(
:وزن و ردیف و قافیه مشابه

: جامی
باغ و راغ از سبزه و سبزه زباران تازه شدساقـیا عهد گل از عطر بهاران  تازه  شـد 

)309ص دیوان،(
:حافظ سعد

باد نوروزي وزید و باغ و بستان تازه شـــد 
اق را جان تـازه شـد  غنچه را بشکفت دل عشّ

)الف37گ(
: جامی

ــد؟    مست چشـمت شـراب را چـه کنـد؟     ــه کن ــاب را چ ــد ن ــت قن ــا لب ب
)288ص دیوان،(

: حافظ سعد
ـــد؟    ــه کنــ ــت دوا چـ ــد غمـ ــدردمنـ ــزم عشّ ـــد؟ ب ـــه کنـ ـــوا چ ــو ن اق ت

)ب43گ(
اوسـت؛  حافظ سعد به جامی و بالطبع اشعارۀعالقعالوه بر موارد فوق که حاکی از

ه خوریم؛ از آنجا کـ میدر دیوان وي به اشعاري با دیدگاه وحدت وجودي ابن عربی بر 
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رود حـافظ  مـی گمـان   اسـت، ر این دیـدگاه  مفسجامی  نیزدر بسیاري از رباعیات خود
هـایی از  نمونهبراي جلوگیري از اطناب، . فته باشدجامی تأثیر پذیرسعد در این زمینه از

:شودمیاشعار دو شاعر آورده 
:جامی

هم فوقی و هم تحت نه فوقی و نه تحت یا مـن لهـواه کنـت بـالروح سـمحت     
ذات تــو وجــود ســاذج و هســتی بحــتذات همه جز وجود و قایم به وجـود 

)65صلوایح،(
تــا کــی ســخن معــدن و حیــوان و نبــاتتا چند حدیث جسم و ابعاد و جهـات 

این کثرت وهمی ز شؤون است و صفاتق نــه ذواتفقــط بــود محقّــیــک ذات
)76ص ،همان(

در دلق گدا و اطلـس شـه همـه اوسـت    همسایه و همنشین و همره همه اوسـت 
ـــان   ــرق و نهانخـ ــن ف ــعۀدر انجم باهللا همه اوسـت ثـم بـاهللا همـه اوسـت     جم

)82ص،همان(
:حافظ سعد

بینـی به سرّ وحـدت اگـر پـی بـري یکـی      

همـــه جهالـــت بوجهـــل و دانـــش نبـــوي
)الف102گ(

ـــت    ــوق اسـ ــاه معشـ ــا جلوگـ ــه جـ همـ
خـــواه بتخـــــانه گیـــر و خــــــواه حـــرم

)ب117گ(
زد و آخـر » انا الحق«این طرفه که خود الف 

ــالج     ــردن ح ــر گ ــه ب ــالم هم ــامی ع ــد ن ب
)ب33گ(
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آنجــا کــه تــویی کعبــه و بتخانــه یکــی اســت
و خمر و خمخانه یکـی اسـت  خمار و خمار

کیش و کنش و کوشش و کاشانه یکـی اسـت  
مجنون و جنون و جان و جانانـه یکـی اسـت   

)الف121،گ(
غزلی است که دیدگاه وحدت گرایانه ابن عربی را به وضوح ،همچنین در این دیوان

:توان دیدمی
تـو بـودي  زجان و دلم هر دو حاصـل  مرا تا کـه جـان بـود در دل تـو بـودي     
چو نیکـو بدیـدم خـود دل تـو بـودي     همی جستمت در دل خـویش عمـري  
مشـکل تـو بـودي   حـلّ ،که مشکل توچو حـل شـد همـه مشـکالتم بدیـدم     
ــز      ــه هرگ ــتبه قبل ــم مش ــر دل ــد ب ...که هر جا شدم در مقابـل تـو بـودي   نش

)ب و الف108،گ(
گیرينتیجه
و زیسـته  می، در اوایل قرن نهم »سعداهللا«ملقب به »الدین حافظ سعد تبریزيجالل«

تنها اثر بازمانـده از وي،  .آید شاعري عارف مسلک بوده استمیچنانچه از اشعارش بر 
حافظ سـعد،  . العات ما از او منحصر به دیوان وي استو بیشترین اطّدیوان اشعار است

الیلی که بر مـا پوشـیده   است و به د-عارف و شاعر معروف قرن نهم-مرید قاسم انوار
.مورد غضب پیر خود قرار گرفته و از خانقاه رانده شده است،است

بیش از نیمی از حجم دیوان حـافظ سـعد، غزلیـات وي اسـت کـه داراي مضـامین       
د بوده است و از بسـیاري از شـعراي پیشـین و    وي شاعري مقلّ.عاشقانه است–عارفانه

عطـار،  : ر بر شعر او بـه ترتیـب  ثّؤشعراي پیشین ماز . معاصر خویش  تاثیر پذیرفته است
. تـوان نـام بـرد   مـی اوحدي مراغه اي و خواجـو را  دهلوي،سعدي، مولوي، امیر خسرو

. و سپس امیر خسرو دهلوي، خواجو و سعدي اسـت یشترین تأثیر او از حافظ شیرازي ب
دیـد، کمـال   تـوان میاز شعراي معاصر حافظ سعد که تأثیر اشعار آنان را در دیوان وي 
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ثیرپـذیري حـافظ سـعد از    أهرچنـد ت . توان نـام بـرد  میخجندي، جامی و قاسم انوار را 
ةرسـد او در حـوز  میتوان تفکیک کرد اما به نظر شاعران مورد بررسی را به راحتی نمی

ثیر حـافظ و در تلقـی وحـدت وجـودي از     أمضامین قلندرانه و ادبیات خمري تحت تـ 
حـافظ  . ثیر سـعدي بـوده اسـت   أغزل عاشقانه تحت تۀعرصثر از جامی و در أهستی مت

دهد تحت اشعار او را تشکیل میۀاوزان مالیم وجویباري که بیشترینۀسعد در عرص
.رسدر از موالنا به نظر میثّأاوزان تند و خیزابی متۀتاثیر حافظ و در زمین

هایادداشت
کالم صاحب و قاري المشتهر بحـافظ سـعد   من ...ۀ من ریاض الجنان و لطیفۀ من لطایفروض«-1

»علیه الرحمۀ و الغفران
کـامد به وجود گوهر معدن جودیوم االثنین خـامس شعـبان بــود-2

تـاریخ ابوسعید سلطان وجــوداین است» بر میر علی باد مبارك«
)ب130گ(

تـاریخ ذکـر   . دهـد نشان میرا »ابوسعید« زمان به سلطنت رسیدن شخصی به نام،تاریخاین ماده
شده مصادف است با به سلطنت رسیدن ابوسـعید پسـر قرایوسـف کـه از جانـب شـاهرخ بـه        

.حکومت تبریز برگزیده شده بود
.248صشعر فارسی در عهد شاهرخ،-3
طریق راست ز عشــاق بینوا بطلبالف این ره نئــی حسینـــی وار اگر مخــ-4

رضاي خاطر اوالد مرتضی بطلببایـدت چون سعـــدنسیم روضۀ توفیق 
)ب16گ(

به دور تو هم اجنبی و هم علــويبه منصب عالی بسی که خوش حالند بـمان 
)الف102گ( 

چون گذرد بر دلم یاد خراسان مرا عراق بر دل خود خوش کـنم داغ فراق -5
)الف12گ(

ذوق ایام شبابم در مذاق افتاده بودهنگ عراق افتاده بود در سرم دوشینه آ
)الف43گ(
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اياي که به کرمان رسیدهاین یک دو روزهاي سعد جز به کوي کریمان وطن مکن
)ب97گ(

خــــاك ره قـــاسمیـــم واهللا اش و قـــلنـــــدریم حقـــــــاقــــلّ-6
)ب99گ(

تــــراشم ز آن رو سر و ریش میدر عــــشق دلــــم چو یـــافت پــاکی 
)ب66گ(

خـــواه بتخانه گیر و خـــواه حـــرم ه معـــشـــوق اسـت     همــــه جا جــــلوگــا-7
)ب117گ(

خمار و خمار و خمر و خمخانه یکی استنه یکـــــی اســت       آنجا که تویی کعبه و بتخا
مجنون وجنون وجان و جانانه یکی است شش و کاشانه یکی اســت        و کنش و کوکیش 

)الف121گ(
.این مطلب بر روي برچسب نسخه آمده است-8
.آمده است»سعدي «، »سعد«اً  به جاي در کتاب  مذکور اشتباه-9

.بریتانیا، اثر مردیت اونسة، فهرست موز681ص،4:نسخه هاي خطی دانشگاه تهران، ج-10
بـراي پرهیـز   . ابیات در یک یا دو  مورد ذکر شده، شبیه باشند،ممکن است در این مبحث-11

.از اطناب در بیشتر موارد فقط مطلع غزل یا قصیده ذکر شده است
.براي شرح احوال این شاعر به مقدمۀ دیوان وي مراجعه شود-12

خذآمنابع و م
بـه اهتمـام   ، مجـالس النفـائس  ةتـذکر ،)1363(،میر نظام الدین،)نوایی(امیر علیشیر -1

.انتشارات منوچهري]تهران[، علی اصغر حکمت
دیوان کامل ،)1362(،لدین یا رکن الدین بن حسین اوحدياوحد ا، اياوحدي مراغه-2

.ناصر هیري، تصحیح امیر احمد اشرافی، انتشارات پیشروۀماي، مقداوحدي مراغه
، به اهتمـام حمیدسـعادت  ، به انضمام منطق العشاق، دیوان، )1340(،-----------3

.انتشارات کاوه، تهران
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انتشـارات بنیـاد کتابخانـه    ، تهـران ، دانشمندان آذربایجان، )بی تا(، محمدعلی، تربیتـ4
.فردوسی تبریز

جامی، به مقدمه دیوان نورالدین عبدالرحمان ، )1380(،جامی، نورالدین عبدالرحمن-5
.انتشارات نگاه،تهران، واشراف محمد روشن

.انتشارات اساطیر،تهران، تصحیح یان ریشار، لوایح،)1373(،-----------6
به تصحیح و مقدمه مرتضـی مـدرس   ، مثنوي هفت اورنگ، )1366(، -----------7

.چاپ دوم، نشرسعديگیالنی، 
، دیوان سعد حافظ تبریـزي ،)ق.هـ864(،تبریزيجالل الدین سعداهللاحافظ تبریزي،-8

، ص، 36هـاي خطّـی، ج   فهرست نسـخه ، مجلس شوراي اسالمیۀکتابخان، نسخه خطّی
.13159، ، ش240

شـیخ  حافظ سعد تبریزي، نسـخه خطّـی، کاتـب؛   دیوان ،)ق 864(،-----------9
نسـخه هـاي   نشـریۀ  ، OR.11846نسخه؛ ةبریتانیا شمارةموز، )پیر بداق(محمود هروي

.بریتانیا، اثر مردیت اونسة، فهرست موز681ص، 4، ی دانشگاه تهران، جخطّ
دیوان حافظ، بر اساس نسخه عالمـه  ، )1382(،حافظ شیرازي، شمس الدین محمد-10

.نشر جمال،قزوینی و دکتر قاسم غنی، تهران
دیـوان شـیخ کمـال خجنـدي، بـا شـرح حـال و        ،)1374(،ـ خجندي، کمال الـدین 11

انتشـارات  ،تهـران علی دامغانی، به اهتمام ایـرج گلسـرخی،  اقدم نسخ به خطّ،زندگانی
.سروش

دیـوان کامـل خواجـوي    ،)بی تـا (کمال الدین محمود،ابوالعطا،ـ خواجوي کرمانی،12
.کرمانی، با مقدمه مهدي افشار، انتشارات ارسطو

.انتشارات طالیه،تهرانفرهنگ سخنوران،،)1368(، الرسولعبدخیام پور،-13
با مقدمـه و تصـحیح محمـد روشـن ،تهـران،      ، )1380(، دیواندهلوي، امیر خسرو،ـ 14

.انتشارات نگاه
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انتشـارات  ،تهرانچاپ سیزدهم، شرح جامع مثنوي معنوي، ، )1387(، زمانی، کریم-15
.اطالعات

بن مصلح،کلیات سعدي،ازروي نسـخه تصـحیح   مشرف ، )1380(سعدي شیرازي،-16
.نشر رحیمی،تهراند علی فروغی،مرحوم محمةشد
کلیات اشعار شـاه نعمـت اهللا ولـی، بـه سـعی جـواد       ،)1373(،شاه نعمت اهللا ولی-17

.ناشر دکتر جواد نوربخش،تهرانچاپ هشتم، نوربخش، 
درویش، . دیوان، مقدمه و حواشی م،)1359(ـ عطار نیشابوري، فرید الدین ابوحامد،18

.انتشارات جاویدان،تهرانچاپ دوم، 
نـورانی  عبـدالوهاب  مصیبت نامه، به اهتمـام و تصـحیح   ،)1364(،-----------19

.انتشارات گلشن،تهرانچاپ سوم، وصال، 
انتشـارات کتابخانـه   ،کلیات قاسـم انـوار، تهـران   ، )1337(،ـ قاسم انوار، معین الدین20
.ناییس

21-تهـران تـذکره روز روشـن،  ، )1343(،)بـه صـبا  تخلّصمـ (،حسـین د مظفر،محم،
.انتشارات کتابخانه رازي

کلیـات دیـوان شـمس، مطـابق نسـخه      ،)1373(،مولوي، جالل الدین محمد بلخی-22
.انتشارات نگاهتهران،چاپ سوم، تصحیح شده استاد بدیع الزمان فروزانفر،

و اشـعار عمادالـدین   ، زنـدگی )1382(،عماد الـدین سـید علـی   نسیمی شیروانی،-23
.نشر نی،تهرانچاپ دوم، به کوشش یداهللا جاللی پندري، نسیمی، 

،تهـران چـاپ دوم،  شـعر فارسـی در عهـد شـاهرخ،     ،)1383(،یار شاطر، احسان-24
.انتشارات دانشگاه تهران


