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تأثير حافظ در جهان ادب و دنياي تفكر و احساس و ظرافت از زمان زندگي شخص او شروع 
 حيطة ،رسد كه تا ابد ادامه دارد و عالوه بر زمان نظر مي ، ادامه داشته و به مااست و تا زمان  شده

  . هم بسيار وسيع استمكاني اين تأثير
روزي شاه شجاع به زبان اعتراض خواجه حافظ را  «١:است   آمدهالسير تاريخ حبيب در  

ت شما از مطلع تا مقطع بر يك منوال واقع نشده، بلكه از ليايك از غز هيچ: مخاطب ساخته، گفت
ر هر غزلي سه چهار بيت در تعريف شراب است و دو سه بيت در تصوف و يك دو بيت د

آنچه به زبان مبارِك : خواجه فرمود. استغ در يك غزل خالف طريقت بلتلون و  صفت محبوب،
گذرد عين صدق و محض صواب است؛ اما مع ذلك شعر حافظ در آفاق اشتهار تمام يافته  شاه مي

و مقصود حافظ يكي از ديگر حريفان » .نهد  شيراز بيرون نميةو نظم ديگر حريفان پاي از درواز
  .پنداشته و آثار شعري او هم در دست است شاه شجاع است كه گويا خود را شاعر ميخود 
 و از قرائن ديگر مشهور بودشود كه شعر حافظ در زمان خود او در آفاق  از اينجا معلوم مي  

 چنين اظهارنظر ،اي كه بر ديوان او نوشته شود، مثالً محمد گلندام در مقدمه نيز اين مطلب تأييد مي
غزلهاي جهانگيرش به ادني مدتي به حدود اقاليم خراسان و تركستان و هندوستان «است كه   كرده

 و قوافل سخنهاي دلپذيرش در اقلّ زمان به اطراف و اكناف عراقين و آذربايجان  رسيده،
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نقل سخنان  غزلي شورانگيز از او گرم نشدي و بزم پادشاهان بي سركشيده، سماع صوفيان بي
وسوسة شوق او نبودي و سروِد  بلكه هاي و هوي مشتاقان بي  و زينت نيافتي،آميزش زيب  ذوق

خود حافظ در ابياتي به درنورديدن مكاني شعر . » ذوق او رونق نگرفتي غلفلة پرستان بي روِد مي
  :خويش اشاره دارد

  رازــظ از شيــاي حافــواي بانگ غزلهــن  راقــاز و عـق در حجــد زمزمة عشــفكن -
  ريزستـــداد و وقت تبـــبيا كه نوبت بغ   حافظوشـاق و فارس گرفتي به شعر خعر -
  ا راـــص آورد مسيحـره به رقــسرود زه  ظـ حاف ةـب گر به گفتــان نه عجــدر آسم -
  كنند ي كه شعر حافظ از بر مييقدسيان گو  آمد خروش عقل گفت صبحدم ازعرش مي -
ين، سلطان الد  مانند سلطان احمد، سلطان غياث،راستقبال و توجه سالطين كشورهاي مجاو  

  . او در كشورهاي ديگر بودمة تاليت از حافظ به مناسبت مقبو،كَني، تهمتن بن تورانشاهدمحمدشاه 
ا فاست كه گاهي حافظ به اشعار آنان اقت  حافظ با عارفان و شاعران زمان خود هم ارتباط داشته

اهللا ولي  مانند اين بيت شاه نعمت. است  گفته مي» جواب«آنان را ، يا به قول اُدبا شعر ه استداشت
   :كه)  ق٧٣١ -٨٣٤(

   چشمي دوا كنيم صد درد را به گوشة    ا كنيمــاك راه را به نظر كيميـخ ما
  :است كه  و حافظ سروده

  آيا شود كه گوشة چشمي به ما كنند؟    ا كنندــآنان كه خاك را به نظر كيمي
  دـم دوا كننــد كه از خزانة غيبــباش    يــعمدان ــيبـطبزه به ــدردم نهفت

اي از  كه در پاره(اند  ا داشتهفو گاهي آنان شعر حافظ را سرمشق خود قرار داده و به آن اقت  
كه ) ( ق٦٨٩ -٧٥٣(مانند خواجوي كرماني ). ي كار دشواري استضي و مقتفاشعار تعيين مقت

)  ق٧٧٢ يا ٧٧١متوفي (و عبيد زاكاني ) است  مصادف بودهدوران جواني حافظ با دوران پيري او 
متوفي (و كمال خجندي  ) ق٧٧٨متوفي (و سلمان ساوجي )  ق٧٧٣متوفي (و عماد فقيه كرماني 

الفقيه و روح عطار و جهان ملك خاتون و بسحق   الدين عضد و ابن و جالل)  ق٧٩٣پس از 
  ). ق٨١٩متوفي پس از (اطعمة شيرازي 
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 فقط  است،  سزايي داشته  تأثير به، پس از او تا زمان حاضر،فظ در ادب فارسيغزليات حا  
ا به اشعار او از لحاظ فبايد به اين نكته توجه داشت كه غزليات حافظ تقليدناپذير است و غالباً اقت

 در اين اشعار را .شود در انجمنهاي شاعران مطرح ميو وزن و قافيه و رديف و امثال آن خالصه 
س و امثال آن سه يا چهار مسدكنند و گاهي به صورتهاي مخمس و  مشق شبانه تلقي ميحد سر

سازند و اغلب  سرايند و پس از آن بيتي از ابيات حافظ را چاشني شعر خود مي مصراع از خود مي
  .اي چشمگير دارد اين چاشني بر مصراعهاي ساخته شدة آنها جلوه

از جمله شعراي متأخّر، حافظ بود كه در «: نويسد ي م٢براون در تاريخ ادبيات خودادوارد   
اي نقصان حفظ نموده و حتي مشكوك است كه  وطنانش مقام ارجمند خود را بدون ذره چشم هم

واسطة  اند بيشتر به است و اينكه شعرا كمتر از او تقليد كرده  تا چه پايه سرمشق شعرا واقع شده
كه مثل جامي و عرفي و صائب كه شهرت و مقام تقليدناپذيري خود اوست و نبايد تصور كرد 

زمان متروك و    نيز دراينفظدست نياوردند، سبك حا ي ادبي خود را گم كرده و ديگر بهيپيشوا
   .»است  ة جوالن در عرصة پرواز او نبودهقو بلكه كسي  مقدار گرديده، بي

ا روح فلسفي و مغز حافظ تنها بپراين است كه اصطالحات ظريف و گفتة براون علت   
لطف اين اصطالحات بسته به معاني باطني است . است  مانند وي سازگار بوده افكار عارفانه و بي

است و اگر كسي تصور كند كه بتوان آنها را صرفاً براي آرايش سخنان   كه حافظ از آنها اراده كرده
 استعمال اصطالحات .است  مغز و خالي از افكار و احساسات تازه به كاربرد به خط رفته بي

  .معني واقعي خود بليغ نباشد كاري جز تكرار و تقليد محض نيست كه به درصورتي
اند از   خواسته، از بابا فغاني به بعدب،شعراي هندي مشر «٣:رشيد ياسمي نوشته استمرحوم   

رخ معني را از حاشية صورت   پردة محسوس بر نامحسوس افكندن و نيميعنياين صفت حافظ 
اند كه پرده بر پرده و نقاب بر نقاب افتاده از  قدري راه افراط رفته اما به.  تقليد كنند، دادن باشدنشان

است   هاي رنگين زرنگار كه بر ابواب رواقهاي تودرتو افكنده اشعار آنان مثل معابد هند جز پرده
  :به قول حافظ. آيد دست نمي چيزي به

  ار بماندــة تو نشدش حاصل و بيمشيو   نرگسدگشت بيمار كه چون چشم تو گرد
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هائي كه به  پوشانند تا حجاب كه به زحمت در حجابش ميمكرروئي آنفرق است ميان   
 يكي از عالئم تأثير حافظ در ادبيات پس از او .»دهند آن قرار مي جان را در بي زحمت پيكري

ة چشم حافظ به اين شعراي متأخر از دريچ.  رياكاران و سالوسيانم اوست در ذا ازتقليد شعر
جهت پس از حافظ در ديوان هر   اين باز نگريسته، آبروي ايشان را برباد دادند، از گستران حقّه دام

  .است ذوقي دقت شود همين معني مشهود گويندة خوش
 دو تن از شعرا ديوان حافظ را به كمال تقليد ٤:گويد الظّنون مي  مؤلف كشف،حاجي خليفه  
ي و سجور ديوان حافظ نتمام قوا)  ق٩٧٠متوفي (راي روم موسوم به فضلي يكي از شع: اند كرده
كتابي نظير ديوان )  ق٩٧٢متوفي (ري تف الدابوالفضل محمد بن ادريس، ديگري، است   كردهتتبعرا 

  .است  با حفظ قوافي آن به نظم آوردهرا حافظ 
  .صر افزونند و ححداند از  كساني كه موضوعات ديوان خواجه را اقتباس كرده

 يعني حدود ق ٨١٤ و ٨١٣ كه در موزة بريتانيا موجود است و در سالهاي ،»نِگ اسكندريج« در
.  غزل از غزلهاي حافظ مندرج است١١٠است،    سال بعد از وفات حافظ به پايان رسيده٢٢

  : غزل معروف حافظ را به مطلع،است   كه زمان حيات خواجه را درك كرده،جمال لنبانيتخميس 
  د نوشتــران بر تو نخواهنــكه گناه دگ  عيب رندان مكن اي زاهد پاكيزه سرشت

  .است  بينيم كه اين تقليدها از زمان خود حافظ شروع شده  درآورده است و ميمخمسصورت  به
 ، شاعر دورة تيموريان در غزلترين  بزرگ،الشعراء بهار عقيده دارد كه جامي ملكمرحوم   

وجه از جهت معني به او  ا كرده و از جهت لفظ به او نزديك شده ولي به هيچضكامالً به حافظ اقت
  مثالً اين بيت حافظ را. است  نرسيده

  كه درس عشق در دفتر نباشد    ييبشوي اوراق اگر همدرس ما
  :كند گونه بيان مي اين

ليس تلك    وان يافتـ عشق از كتاب نتسرموز في االوراق الر  
 همچنين. است كه تكلف از هر دو ساطع است  دوبار تقليد كردههم را و غزل اول ديوان حافظ 

  حافظ را به مطلعغزل 
  ه غزل استــصراحي مي ناب و سفين  درين زمانه رفيقي كه خالي از خلل است
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  :است  دهكر از اين غزل را در غزل خود تضمين متقليد و مصراع دو
  )نه رفيقي كه خالي از خلل استدرين زما(  بينيم ي نميـد از خود تهـبه غيرتي كه ش

  )زل استــي مي ناب و سفينه غــصراح(  زارـــگ م نكتهــو نديسار گ ادهــريف بــح
  و غزل معروف حافظ به مطلع

  بايد برون كشيد از اين ورطه رخت خويش  ر بخت خويشـايم در اين شه ما آزموده
  :است  را تقليد و مصراع اول آن را در مقطع غزل خود تضمين كرده

  د به ميخانه رخت خويش برم كسي كهخر  تا كي كشم به صومعه حرمان ز بخت خويش
  :است  و در مقطع گفته

  )ايم در اين شهر بخت خويش ما آزموده(    جامي به شهر عشق مشو رهنمون ما
  . ابيات زيادي در تقليد از اشعار و مضامين حافظ توان يافت، شودتجسسدر آثار جامي اگر كامالً 

كار  ام و اين  تمام ديوان حافظ را جواب گفته:عان به نزد جامي آمد و گفتارويند يكي از متشگ
  !دهي گويد، حافظ را كه جواب گفتي، جواب خدا را چه مي جامي به او مي. ديشب پايان يافت

 در اشعار خويش غزلهاي زيادي دارد كه از حافظ تقليد كرده)  ق٨٤٤ -٩٠٦(نوائي  امير عليشير
  : جمله غزل حافظ به مطلعاز. تاس 

   لعل تواني دانستينگوهر هركس از    مي راز نهاني دانست صوفي از پرتو
  )است» فاني«و اتوجه كنيد كه تخلص : (است  را چنين تقليد كرده

  گر تو فاني شوي اين راز تواني دانست    اي دل اسرار خدا سالك فاني دانست
  :و مقطع اين غزل چنين است

  كه فنا شيوگي عالم فاني دانست    د بر سوي دولت باقي رهفاني آن روز
  :است  و غزل اول ديوان حافظ را چنين تقليد كرده
  كه آن ياقوت محلولت نمايد حلّ مشكلها  رموز العشق كانت مشكالً بالكأس حلّلها

  .و بسياري تقليدهاي ديگر
  :است   گفتهيدر غزل) نوادة شاهرخ(امير بابر 
  )اينجا جز آنكه جان بسپارند چاره نيست(  :م تو گفتدر غـ كنم بيا چه چاره«گفتم 
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  .كه مصراع دوم از حافظ است
حيدري تبريزي، بابا فغاني، نظام قاري، صائب تبريزي، كليم كاشاني، : و شعراي ديگر مانند  

 حاج مالهادي  عارف ِسندي، هاتف اصفهاني، وصال شيرازي، كيوان اصفهاني، صفي عليشاه،
   عارف قزويني،  اديب نيشابوري، اديب فراهاني،  يغماي جندقي، فروغي بسطامي، سبزواري، قاآني،

 و غير از اينها همه از مقلّدان يالشعراء بهار، و رعدي آذرخش ميرزا، نسيم شمال، ملكايرج 
  .اند حافظ
اند و در وصف و مدح او قطعات نظم و   او سخنها گفته ادباي ايران نيز پس از حافظ دربارة  

مالهادي حاج . شود و تاكنون ادامه دارد اند كه با محمد گلندام شروع مي نثر فراواني عرضه داشته
  :آگاه در غزلي با مطلع سبزواري فيلسوف دل

  همه غرقيم در احسان حافظ      هزاران آفرين بر جان حافظ
  . است  حافظ را مدح و ستايش كرده

  :گويد پژمان بختياري مي
  اين بود آنچ از جهانيان در جهان خواهم گرفت  جامي گيسوي دلبر، شعر حافظ، طرِف جوي

خواجه حافظ از مفاخر ايران «: فرمايد  مي،انفر، استاد استادان زمان ماالزّمان فروز مرحوم بديع  
است و دقايق الفاظ و حقايق معاني و لطائف غزليات او بيش از آن است كه در حوصلة عبارت 

 و شور معنوي كه در قگنجد و او به حقيقت در تحقيق معاني و پختگي و سالمت الفاظ و ذو
  .»باشد مِد شعرا مي سرآ،هريك از غزلياتش پيداست

  :الدوله در غزلي در ستايش حافظ به مطلع وثوق
  ين محمد حافظ شيراز بودالد خواجه شمس  آنكه در فهم حقيقت در جهان ممتاز بود

  .است  اي بيان كرده نحو شايسته اظهار ارادت خود را به حافظ بهكه 
  :است كه  گويندة شاعري دو بيت زير را سروده

  قولي است كه جملگي برآنند    دــبرانندر شعر سه تن پيم
  ديــفردوسي و انوري و سع    ديــ بعنبيد كه الـهرچن

  .او خداي شعر است: چون از او پرسيدند، پس حافظ كيست؟ گفت
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اند، با وجود آنكه در ترجمه اغلب   را خواندهاو خارجياني كه ترجمة اشعار ، حافظ دربارة  
رود، اظهارنظرهاي عجيب و تعريف و  از ميان مي -مخصوصاً شعر حافظ -ظرافتهاي شعر

  .رساند اند كه تأثير حافظ را در جهان شعر و ادب مي آوري كرده تمجيدهاي شگفتي
وقتي در باغ : گويد  خود ميهشت بهشتدر سفرنامة ) P. Bibesco(ِبسكو  شاهزاده خانم بي  

نگرم  الهاي گل سرخ باغ شما ميآن پرنده را برفراز نه: دلگشاي بهشت بودم به ميزبان خود گفتم
 كوچك خاكستري رنگ آويزان است، بلبل و گل سرخ گلستان  كه در ميان برگها همچون كيسة

 شادي حافظ به نشاط پرندگان شبيه است و لبان خندانش سخناني .شما غزلي از حافظ است
  ... .ت  استر  معسلآورد كه از دِل اللگان تازه رخ برمي
اري كه بيشتر آنها شعو كتاب ا» دستور زبان فارسي« غزل حافظ در  ز ترجمة ا،شهرت حافظ  

زودي در اروپا مشهور شد و   ترجمه از زبانهاي آسيايي است و هردو از جونز ايراني است، به
هرمن بيكنل انگليسي در اواخر عمر . نهايتي كسب كرد  شصت سال شهرت و محبوبيت بيريبق

 ديوان حافظ  ها رنج و زحمت كشيد تا توانست در تدوين و ترجمةامت گزيد و مدتقدر شيراز ا
  .به زبان انگليسي موفق شود

 آلماني و ساير مترجمان از قبيل ميسيزگرتر و دِبل استريت و ،مترجمان ديگر انگليسي  
اند و اروپا بلكه جهان را بدين وسيله مشتاق شعر او   شيفتگان غزلهاي حافظ بوده،فرانسوي همه

  .اند ساخته

سرعت در شعر اشتهار يافت،   حافظ در دنياي اسالم به«: نويسد المعارف بريتانيكا مي ة داير  

مسلمانان عراق و سوريه و تركيه و قفقاز و تركستان و افغانستان و هندوستان و حتي در ميان 

ف اسالم المعار  ةدر داير .»زرتشتيان و پيروان مذاهب هند ارادتي كامل به حافظ داشته و دارند

منتشر م ١٨١٩ غربِي گوته كه به سال -ي و در ديوان شرقيياست كه حافظ در ادبيات اروپا  آمده
دست آورد  م ديوان حافظ ترجمة فن هامر آلماني را به١٨١٣گوته در سال . است   نفوذ كرده،شده

بل قوت اشعار حافظ چنان تأثيري در من داشت كه كمي مانده بود كه درمقا: و دربارة او گفت
معنوي آن اشعار خويشتن را ببازم و مجبور شدم من نيز با اشعار خود با اين شخص بزرگ مقابله 
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ترين دورة  گوته در رسيده. م تا مگر بدين وسيله بتوانم خودداري كنم و بيدل و ناتوان فرو نيفتمكن
  :اي از اشعارش چنين سروده عمر خود عاشق حافظ شد و در قطعه

 و ييمواهم با تو، تنها با تو آزمايش نمايم، ما تواناخ تمام عالم هم فرو ريزد، باز ميگيرم كه ! حافظا
شته درديم، و افتخار من آن است كه مانند تو نوش كنم و مانند تو دوست دا در رنج و شادماني هم

  .باشم
روم و براي  من با مطالعة اشعار حافظ به خواب مي«: نويسد سرويليام جونز انگليسي مي  
هاي تازه در  خوانم زيبايي خيزم، خوشبختانه هرچه حافظ را بيشتر مي  آن از خواب برمي مطالعة

توانيم آن همه مالمت و فصاحت غزلها و  بينم و اشكال كار ما در اين است كه نمي اشعار او مي
ر نظ هاي حافظ را به قالب زبانهاي فرنگي درآوريم، آري اين كار بسيار بسيار مشكل به قصيده

  .»رسد مي
 زيرا اغلب اشعار  كرده بودند»حافِظ حافظ« هند، پدِر رابيند رانات تاگور را ملقّب به مردم  

براي من مشكل است : گويد  آمريكايي مي(P. Tedesco)پروفسور ِتِدسكو . حافظ را از بر داشت
  . استهرحال يكي از چند شاعر طراز اوِل عالم و بهاشاعري بزرگتر از حافظ تصور كنم، 

اي از هر  اي كه تو ساخته اي حافظ، ميخانه«: است   فيلسوف آلماني دربارة حافظ گفته،نيچه  
آيند،  اي برنمي  كردهتهيهاي بزرگتر است، همة جهانيان از عهدة تا آخر نوشيدِن شرابي كه تو  خانه

ستي، سمندر ه  شراب هستي،  ست، تو همه چيز هستي، ميخانه هستي،ومرغ سمندر مهمان ت
براي چه شراب . مستِي مستان از تست. آيي  جاويدان از خود بيرون مي،روي جاويدان در خود مي

  .»!؟خواهي خواهي؟ براي چه شراب مي مي
 دربارة تاالِر گل ادبياِت دنيانويسندة كتاِب و  محقق آلماني (yohanne Scherr)يوهان شر   

 با كمال ياند، مرد  مذهبي بودهبار تعصكه مغرب زمين هنوز گرفت زماني«: است  حافظ گفته
خواند كه در  اري ميشعت و تهوِر سرشار از لطف و مالحت در بوستانهاي پرگل شيراز ائجر

 در تاريخ ادبيات خود راجع به اِِته ِهرمان» ...د ترين افكار را شامل بودن ترين صورت، عميق خندان
 ،ترين پايه رسانيد و معني به كاملت راول كسي كه غزل را از جهت صو«: نويسد حافظ مي

.  زمانها بوده و خواهد بود ترين غزلسراي همة الدين محمدحافظ شيرازي است كه بزرگ شمس
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منظور تزيين افكار و نظريات بشري، غنيمت شمردن  اين شاعر تصاوير و تشبيهات صوفيان را به
كار برده و براي رساندن   تظاهر بهتمتّعات محدود زندگاني و به نفع آزادگي يعني مبارزه با ريا و

  .»است   لياقت خود كوشش نموده روح بشر به بلندترين مرتبة
است گوهر وجود   زمان نتوانسته«: نويسد  نويسندة فرانسوي مي(Pierre Loti)پير لوتي   

كه اشعار شيوا و غزليات  حافظ را در زير خاكستر حوادث و تصاريف خويش پنهان نمايد، طوري
يافتگان ايراني است، بلكه مكاريان و   و تعليمادبا و لذّت حظّ   نه تنها ماية ...يباي اونغز ز

 و حظّپرور وي ترنّم دارند، از آنها كسب   در موقع حركت قوافل كه به اشعار روح،چارپاداران نيز
  .»نمايند لذّت مي

ان غزلهاي حافظ و شباهت بسياري كه مي«: نويسد جونز انگليسي معروف به جونز ايراني مي  
 در حقيقت، بايد گفت كه مالحت ؛آور است اشعار شعراي غزلسراي يونان است تعجب

حافظ . همه در حافظ جمع است» سافو«و شيريني و ظرافت » اناكرتون«دلي  وگيرندگي و زنده
محبوب ما مثل خدايان قديم يونان سزاوار طعام آسماني است، من هر روز از يافتن لطف و 

  .»شوم وقت مي ازه در اشعار او خوشحسني ت
 تاريخ معاصر براي جادادن  توان يافت، نمونة حافظ را در عصر جديد نمي«  :گويد ون مياادوارد بر

  .»...ت افكار عالية خواجه بسيار كوچك اس
رأي عمومي ادبا و علماي فرانسه اين است كه خواجه حافظ يكي «: نويسد هانري ماسه مي  

 زيرا خواجه  و هم در ادبيات تمام دنيا،ايران وار عالي شعر است، هم در ادبيات از استادان بزرگ
همتاست، ليكن ترجمة صحيح اشعار حافظ در زبان بيگانه خيلي  ي بيي در فن غزلسرافظحا

  .»نمايد مشكل است، بلكه ناممكن مي
اند و  قرار گرفتهتأثير اشعار او  اند نيز تحت علما و متشرعين كه به عمق اشعار حافظ رسيده  

  خوانده است و از ديگري نقل شده يكي از آنها در قنوت نماز خود غزل حافظ مي كه نقل شده
  .است  است كه شنيدن غزلي از حافظ او را از خود بيخود كرده

 كه پس از تدوين اين ديوان در ميان ايرانيان مرسوم شد و تا به امروز ،تفأل از ديوان حافظ  
او اعتقاد دارند، و  د مبين آن است كه همة طبقات مردم ايران به حافظ و شعر خو،ادامه دارد
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گونه كه در خانة هر ايراني و گاه در كنار سجادة هر ايراني مسلمان هم قرآن هست و هم  همان
  .شمارند لِي استخاره از قرآن مجيد ميا آن است كه تفأل از ديوان حافظ را ت  نشانة،ديوان حافظ

زبانان خود و بيگانگان و عارف و عامي و عالم و جاهل را مفتون  چنين كه همزهي شاعري   
  .»رود به بهشت كه گرچه غرق گناه است مي«است و به قول خود او   خود ساخته
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