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اشعار حافظ وشکسپیرمطالعه تطبیقی

1علی اصغر سعیدي

صدیقه عبداله زاده

چکیده
ادبیات تطبیقی به بررسی تالقی ادبیات در زبان هاي مختلف و روابط پیچیده ي آن در گذشته و 
حال و روابط تاریخی آن از حیث تأثیر و تأثر در حوزه هاي هنر، مکاتب ادبی، جریان هاي فکري، 

به بررسی گونه هاي ادبی، جریان هاي و افراد می پردازد. اهمیت ادبیات تطبیقی، تنهاموضوع ها 
از تأثیرپذیري شاعران و نویسندگان از کهفکري و مسایل انسانی در هنر محدود نمی شود؛ بل

اغلب شاعران بزرگ دنیا ابیاتی در قالب غزل داشته اند. حافظ ، ادبیات جهانی نیز پرده بر می دارد
ته ، شکسپیر.غزل شعر عاشقانه اي است که احساسات عاطفی زن و مرد را بیان می کند و تعالی گو

دهنده روابط انسانی است. غزل وجه عاشقانه ادبیات است و عاشقانگی جهان هستی را به هر پدیده 
اي وسعت می دهد. اگردر غزلیات حافظ معشوق ازلی و ابدي  دور از دسترس است  در غزلیات 

یر معشوق همین جاست و پایش روي زمین استوار است ؛ ولی در اوج هر غزل احساسات و شکسپ
عواطف شاعر از مفاهیم زمینی فراتر می رود و به درون می رسد. از ظاهر به باطن حرکت می کند 
و از سطح به عمق راه می برد.غزلیات درخشان شکسپیر تخت پرشی می شود تا به  گسترش  خیال 

ن  بزند.خواننده دام
.شکسپیرحافظ،،مشتركمضامین،مطالعه،تطبیقی:ها هکلیدواژ

1 - saeedi_72@yahoo.com دبیر آموزش و پرورش-ادبیات فارسیکارشناسی ارشد زبان و–
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مقدمه

هاي کوتاه غنایی هستند، و غزل هر دو قالبی براي سروده2)تاز آنجا که غزلواره (سان
هاي متجلّی در هر دو قالب تواند روشنگر بینشمقایسه میان این دو جالب توجه است و می

ی با غزلیات کالسیک ایرانی قابل مقایسه است تهاي شکسپیر از جهاوارهباشد. برخی از غزل
السیک ایرانی که بینشی عرفانی هاي کو مضامین مشابهی دارد. اما در کلّ، بر خالف غزل

هاي شکسپیر لوارهپردازد، غزآن جهانی میدهدو به مضامینی معنوي وازهستی به دست می
پردازد و مثالً هر گاه از معشوق سخن گوید می» نیاین جها«و واقعی س به مضامین ملمو

اي انتزاعی و یا ملکوتی. آنجا که غزل با تعابیر منظورش انسانی واقعی است و نه پدیده
هاي عارفانه روح گوناگون و زبانی سمبلیک به کشف و شهود و سماع و سیاحت در حیطه

هایی ژرف آمیز، احساسات و اندیشهپردازد، غزلواره شکسپیر با زبان پر ابهام و گاه طنزمی
کند.هاي ملموس این جهانی بیان میرا درباره پدیده

هاي عشق. ها و پیچیدگیامان زمان، فریبهایی چون فنا و میرایی، گذشت بیپدیده
کند و بنابراین زبان غزلواره، صریح و مشخص است و معانی را با آفریدن تصاویر منتقل می

کار باشد به دلیل کاربرد کنایه و ابهام است، نه به خاطر تعابیر سمبولیک اگر هم ابهامی در 
هاي پیچیده.و استعاره

کوچک است از چهارده مصرع ی آن به معناي سرود) که در اصل ایتالیایسونات (–2
تشکیل شده است. موضوع این نوع اشعار اغلب عشق بوده و می توان آنرا نزدیک ترین 

خص فرم به غزل فارسی بشمار آورد . انواع مختلف سوناتها بر حسب ترتیب قافیه ها مش
شوند . شکسپیر فرم معینی از سونات را شروع کرد که ویژگی آن بکارگیري دو مصرع می

هم قافیه آخر به عنوان نتیجه گیري کلی شعر بود .
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شیرازي، شمس الدین محمدحافظ 
محمد حافظ ملقب به خواجه حافظ شیرازي و مشهور به لسان الغیب از شمس الدین
رجاست نام وي نیزشعراي تاریخ ایران زمین است که تا نام ایران زنده و پا بمشهورترین

دوران با وجود شهرت واالي این شاعران گران مایه در خصوص.جاودان خواهد بود
در حدود زندگی حافظ بویژه زمان به دنیا آمدن او اطالعات دقیقی در دست نیست ولی

.ه.ق در شهر شیراز به دنیا آمد است726سال 

رن هشتم، از بزرگترین عارفان والدین محمد حافظ شیرازى، شاعر ایرانى قخواجه شمس 
ترجمان«(زبان غیب) و » الغیبلسان«همه اعصار است. در سنت ایران او را شاعران غنایى

.نامند(مفسر رازها) مى» االسرار
ویلیام شکسپیر

متولد شد.شهرت استراتفورددر انگلستان در شهر 1564سال آوریل23ویلیام شکسپیر در 
شکسپیر به عنوان شاعر، نویسنده، بازیگر و نمایشنامه نویس منحصر به فرد است و برخی او 

دانند اما بسیاري از حقایق زندگی او مبهم را بزرگترین نمایشنامه نویس تمام دوران می
چشم ازجهان فرو بست.به همان درجه که 1616آوریل23درسالگی 52.وي درسن است 

سعدي،حافظ،مولوي وفردوسی مظهر تفکر وزبان ادبیات وایرانی هستند وگفته هاي آنان 
زبانزد خاص وعام است شکسپیرهم در تمدن انگلستان مقامی بسیار ارجمند دارد.

طبیعت در غزل هاي حافظ و سونات هاي شکسپیر
ان و مرگ از ، انسحافظ براي القاي دستمایه هاي عشقو کسپیرشر بزرگ،هر دو شاع

طبیعت،دیدگاهبهاماعلی رغم شباهت ظاهري دررویکرد،دگیرنطبیعت الهام می
حافظ آنگونه طبیعتی رامی ،از طبیعت کامالً متفاوت است.برخالف شکسپیروکاربردآنان

ضور دارد و این بنیاد نظام عشق در تمامی عناصر طبیعت حراونظغرقه عشق است.دربیندکه
:دهدفکري حافظ را تشکیل می

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد 
عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد

ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد 
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چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد
این تطاول که کشید از غم هجران بلبل 

تا سراپرده گل نعره زنان خواهد شد
عزیز است غنیمت شمریدش صحبتگل

که به باغ آمد ازاین راه وازآن خواهدشد
اي دل ار عشرت امروز به فردا فکنی 

که ضمان خواهد شدمایه نقد بقا را
براي ترغیب معشوق به عشق ورزي به تصاویر سایه روشنی از طبیعت که شکسپیرجائی

:توسل می جوید 
چون این ابیات را بخوانی

اش را به یاد آري،رایندهمبادا دست س
دارمچرا که چندان دوستت می

دانم فراموشم کنیکه بهتر آن می
ام باشی.گنانه در اندیشهتا آنکه غم

گویمآري با تو می
اگر آنگاه که من با خاك در آمیزم

بر این چکامه نگاهی افکندي
مباد نام این بیچاره را ورد زبان سازي.

ان فرزانگانزنهار که پس از مرگم، جه
ات بنگرد و ما را هر دو به ریشخند گیرد.در ناله

Nay, if you read this line, remember not
The hand that writ it; for I love you so
That I in your sweet thoughts would be forgot
If thinking on me then should make you woe .
O, if, I say, you look upon this verse
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When I perhaps compounded am with clay ,
Do not so much as my poor name rehearse .
But let your love even with my life decay ,
Lest the wise world should look into your moan

ی که در اجزاء حافظ عالوه بر ترغیب دلدار به عشق ورزي از طریق تصاویر زنده عشق
طبیعت جاري است ، همچنان در روح تشنه انسان میل بسوي تعالی را بر می انگیزد . روابط 

ابیات فوق به تصویر کشیده شده است ، بیشتر مدیون درعاشقانه بین اجزاء طبیعت که 
دیدگاه عارفانه حافظ است تا قدرت بیان شاعرانه اش . 

یات حافظ از طریق خلق تصاویري بصري و زنده همین پیام گذرائی زمان و مرگ در غزل
از اجزاء طبیعت چه بسا مؤثر تر القاء شده است . 

زمان خوشدلی دریاب و دریاب 
در صدف گوهر نباشددائمکه

غنیمت شمریدش صحبت گل عزیزست ،
که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد 

هش در غیاب معشوق بی معنا می نماید . اوج عظمت و شکودراالوبااین همه،این طبیعت
خوش نباشدبی الله عذارگل بی رخ یار خوش باشد 

آنکس که این ندارد حقا که آن نداردجان بی جمال جانان میل جهان ندارد 
بیشتر سوناتهاي شکسپیر تصاویر طبیعت بیشتر لفظی است تا بصري و بهمین خاطر در

ارائه طبیعت در واقع به ایجاد رابطه عاطفی عمیقی نمی انجامد ، هرچند پیام همان اینگونه
پیام حافظ باشد . 

تو آینه مادر خویشتنی ، که در تو « 
بهار شباب خویشتن را بخاطر می آورد

تو نیز در آبگینه عمر خود 
.» با وجود این همه شکنج ، همین بهار جوانی را خواهی دید 

)3( سونات 
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نآسمان آبی قلب م

you with me after I am gone
That time of year thou mayst in me behold
When yellow leaves, or none, or few, do hang
Upon those boughs which shake against the cold
Bare ruin"d choirs, where late the sweet birds sang
In me thou seest the twilight of such day
As after sunset fadeth in the west
Which by and by black night doth take away
Death"s second self, that seals up all in rest
In me thou see"st the glowing of such fire
That on the ashes of his youth doth lie
As the death-bed whereon it must expire
Consumed with that which it was nourish"d by
This thou perceivest, which makes thy love more strong
To love that well which thou must leave ere long

آن فصل را در چهره من می بینیتو
که پاییز برگها را به یغما برده

و جز چند برگ زرد 

نماندهسرما به خود می لرزندکه در برابر

بر شاخه هایی که پرندگان

چون گروه آواز خوان بر آن تا دیر گاه نغمه سر می دادند

تو غروب آن روز را در چهره ام می بینی

ن شب گذاشتهکه خورشید سر بر بالی

و جامه سیاه به تن کرده
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تو در من فروغ آن آتش را می بینی

که به خاکستر جوانی نشسته

چون تخت مرگ که به ناچار باید بر آن آرامش گیرد

مرگ در بستري، که از آن حیات گرفته بود

تو اینها را می بینی و التهاب اشتیاقت

.بیشتر خواهد شدبه آن کسی که می دانی به زودي ترکت خواهد کرد

در سوناتهاي شکسپیر طبیعت بیشتر نماد میرائی و زود گذري زمان است . شکسپیر در 
کند : یا جاودانگی از تالش براي عرضه چاره اي بر میرائی انسان دو راه را پیشنهاد می

نسل طریق راه یافتن نام شخص در اشعار شاعر و یا از طریق تشویق او به تولید مثل و ادامه 
خود . 

اگر به هنگام پیري تو را فرزند باشد « 
» در چهره فرزندت و در شعر من براستی که دوبار خواهی زیست ،

)17(سونات 
شکسپیر گاه بگاه در رثاي روزگار رفته و در رسیدن پیري ، از طریق بکار گیري تصاویر پا 

دست تمناي صرف ،به مرگ طبیعت و یا بیان ضعف خود توسط تشبیهات و استعارات
محبت بسوي معشوق دراز کرده و در خواست عطوفت می نماید . 

چو در من نظر کنی ، موسمی را خواهی یافت ،«
که زرد برگی چند یا هیچ بر شاخساري از آن در سرما آویخته اند .

در من غروب روزي را خواهی دید، 
که خورشیدش در مغرب رو به افول نهاده . 
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بینی ، باشد که عشق تو فزونی گیرد ، و آنرا که زود باشد که ترك گوئی ، چون چنین
» دوست تر بداري 

) 73(سونات 
ر هد . انگابه هیچ روي لحن غنائیش را فرو نمی نحال آنکه حافظ در همان سن و سال ،

کند . عشق پیوسته چون ققنوسی عمر دوباره به او هبه می
ه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم گیر گرچ

سحر گه زکنار تو جوان برخیزمتا
قد خمیده ما سهلت نماید اما

بر چشم دشمنان تیز ، از این کمان توان زد
شب که تنها عنصر طبیعی با بار منفی است با درخشش سحرگاهی رنگ باخته در بیت اول ،

دهد .و زندگی دوباره را نوید می

ون مایه عشق در غزلیات حافظ و ویلیام شکسپیربررسی تطبیقی در

عشق درون مایه اي جهانی براي بیان احساسات و عواطف بشري از همان ابتدا موضوع 
جهان می باشد و بیان این درونمایه بصورت غزل نیز نیاز به بسیاري از آثار بزرگ ادبی 

بی اشد.حافظ این شاعرآنرا دارا نمی بتوانمندي هاي خاصی دارد که هر شاعرغزلسرایی 
ایران و ویلیام شکسپیر غزلسرا و نمایشنامه نویس پر آوازه انگلیس هر دو با همتاي

و شناختدر باره این موضوع قلم زده اند. با توجه به محبوبیت حافظمشترکاتی خاص
ه جهانی باز این شاعر پر آوازه ایرانی و جایگاه شکسپیر در ایران و با عنایتاروپاییان

با بررسی شدن ادبیات و آغاز این فرایند در میان آثار ادبی فارسی این مقاله تالش دارد
تطبیقی بیشتر این نویسندگان ضمن بررسی مشترکات انها، عظمت ادبی آنها را بیشتر به 

.جهانیان بشناساند
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.بررسی معشوق در غزلیات حافظ و شکسپیر

:معشوق حافظ-الف

:دو منظر ویژگی هاي ظاهري و رفتاري، قابل بررسی استمعشوق حافظ از 

:ویژگی هاي ظاهري

:روي زیبا

نسبت دوست به هر بی سروپا نتوان کرد/عارضش را به مثَل ماه فلک نتوان گفت
زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ماماکشف کرد/رروي خوبت آیتی از لطف ب

چرا که حال نکو در قفاي فال نکوست/م یافترخ تو در دلم آمد مراد خواه-
این همه نقش در آیینه ي اوهام افتادحسن روي تو به یک جلوه که در آینه کرد/-
کارا نظري کن سوي ناکامی چندکامحافظ از شوق رخ مهر فروغ تو بسوخت /-

:زلف

که پریشانی این سلسله را آخر نیست/روز اول که سر زلف تو دیدم گفتم
خاطر مجموعه ما زلف پریشان شماکی دهد دست این غرض یا رب که هم دستان شوند/

در ره گذر کیست که دامی ز بال نیست/کس نیست که افتاده آن زلف دو تا نیست
کاندرین سایه قرار دل شیدا باشید/ظل ممدود خم زلف توام بر سر باد

:چشم

که دایم با کمان اندر کمین استز چشم شوخ تو جان کی توان برد/-
ترسم آن نرگس مستانه به یغما ببرد/علم و فضلی که به چل سال دلم -
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که چشم باده پیمایش صالبر هوشیاران دل بشستم دست/دم به خونآنازرنگ صالحمن
زد
کش کاروان سحر به دنباله می رود/جاودانه ي عابد فریب بینآن چشم-
ورنه مستوري و مستی همه کس نتوانند/مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار-

:لب و دهان

چمن آراي جهان خوش تر از این غنچه نیستجان فداي دهنش باد که در باغ نظر/-
گرد نمکدان تو بی چیزي نیستاین شکراز لبت شیر روان بود که من می گفتم/-
بی بوس و کنار خوش نباشد/با یاد شکر لب گل اندام-
سخت خوب است و لیکن قدري بهتر از ایندر حق من لبت این لطف که می فرماید/-

چه خون که در دلم افتاد هم چو جام و نشدبدان هوس که به مستی ببوسم آن لب لعل/
:قد

که به باالي چمان از بن و بیخم برکند/دامن آن سرو بلندبعد از این دست من و -
بر سرم سایه آن سرو سهی باال بودمی شکفتم ز طرب زان که چو گل بر لب جوي/-
هر که دید آن سرو سیم اندام را/ننگرد دیگر به سرو اندر چمن-

:ابرو

ما نتوان کردطاعت غیر تو در مذهب /به جز ابروي تو محراب دل حافظ نیست-
از قبله ي ابروي تو در عین نماز است/در کعبه ي کوي تو هر آن کس که بیاید-
خوش تر از این گوشه پادشاه ندارد/گوشه ي ابروي توست منزل جانم-
کار خود ز ابروي جانان گشاده ایمتا/بر ما بسی کمان مالمت کشیده اند-

:مژه

ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگاراما اشارت/مژه ي سیاهت ار کرد به خون -
/بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینمبه مژگان سیه کردي هزاران رخنه در دینم-
که به تیرمژه هر لحظه شکاري گیرندیا رب این بچه ي ترکان چه دلیرند به خون/ -
دکه بر یک دگر افتابس کشته ي دل زنده /مژگان تو تا تیغ جهانی گیر بر آورد-
تهر که دل بردن او دید و در انکار من اس/شرم از آن چشم سیه بادش و مژگان دراز-
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:ویژگی هاي رفتاري(2

عاشق کشی
که در عاشق کشی سحرآفرین است/بر آن چشم سیه صد آفرین باد

دور بودن از عاشق
دیدم و برفتروي مه پیکر او سیر ن/شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت

بی وفایی و پیمان شکنی
گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیستدي می شد و گفتم صنما عهد به جاي آر/

ناز و غمزه
ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادمزلف برباد مده تا ندهی بر بادم/

مستی
مست از می و می خواران از نرگس مستش مست /در دیر مغان آمد یار قدحی در دست

داشتن عشاق فراوان
چشم مستش که به هر گوشه خرابی داردکی کند سوي دل خسته ي حافظ نظري/

بی توجهی به عاشق
گوش کشیده است از آن گوش به من نمی کند/همی کنم ولیهپیش کمان ابرویش الب

ستمگري
/حیران آن دلم که کم از سنگ خاره نیستدر تو گریه ي حافظ به هیچ رونگرفت

ن جاودانحس
بقاي جاودانش ده که حسن جاودان دارد/غبار خط بپوشانید خورشید رخش یا رب

آن چه گذشت، توصیف بسیار کوتاهی از معشوق خواجه ي شیراز بود. به تصویر کشیدن 
سیماي معشوق و بیرون کشیدن این تصویر از میان سطور درهم تنیده ي غزلیات شورانگیز 

زیرا معشوق، در جا جاي این دیوان رخ می نماید و از آن حافظ، کاري بس دشوار است؛
جایی که هیچ کس زیباتر و شیرین تر از عاشق، سیماي معشوق را نقاشی نمی کند و از او 
سخن نمی گوید، تجزیه و تحلیل این تصویر و سیما از خالل ابیات غزل هایی چنین در هم 
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انگیز دیوان، بهترین تفسیرگر عشق و تنیده و پیوسته دشورا بود. به هرحال، ابیات شور
.عاشقی بودند که در بخش نخست این مقاله تنها به چند نمونه از آن ها اشاره شد

:معشوق شکسپیر-ب

را به » معشوق حافظ«براي مقایسه ي دقیق تر، همان تقسیم بندي هاي به کار رفته در بخش 
:کار می بریم

:ویژگی هاي ظاهري)1

:چشم

From thine eyes my knowledge I derive, and, constant stars, in
them I read such art, (sonnet14)

صدها ستاره راه بر من می نمایددانایی ام در چشم هایت ریشه دارد 

:لب

Love"s not time"s fool, although rosy lips and cheeks whitin his
bending sickle"s compass come; (sonnet 116)

اگر چه عشق، بازیچه ي دست زمان نیست و ماندگار است، لب هاي سرخ معشوق، قربانی 
.داس بی رحم دقایق خواهد بود

:گونه

Thus in his cheek the map of days outworn,
.شاعر نقش روزهاي گذشته را در گونه هاي معشوق می بیند

:صداي خوش

Music to hear, why hear" st thou music sadly? (sonnet 8)

444

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


صداي خوش معشوق، هم چون موسیقی گوش نواز، روح و جان عاشق را آرامش می 
.بخشد و شگفتی شاعر، از این است که چرا یار شادي آفرین، خود، غمگین است

:ویژگی هاي رفتاري(2

:دوري از عاشق

How far I toil, still farther off from thee. (sonnet 28)
نصیب از آرامش روزانه و شبانه، از رنجی یاد می کند که دوري از یار، در دل او شاعر بی 

.به یادگار گذاشته است

:بی توجهی به عاشق

… When thou shalt strangly pass, (sonnet 49)

.معشوق هم چون غریبه اي از کنار عاشق می گذرد

:داشتن عشاق فراوان

The region cloud hath masked him from me now. (sonnet 33)

.شاعر رقباي خود را ابرهاي سیاهی می داند که خورشید روي معشوق را می پوشانند

:قدرت

That god forbid that made me first your slave, (sonnet 58)
.عاشق خود را بندیه معشوق می داند

، «هاي دروغیندادن وعده«راه ویژگی هاي دیگري هم چون ویژگی هاي یاد شده به هم
و... درون مایه هاي اصلی سانت هاي شکسپیر » بی وفایی«، »حسن کامل«، »عاشق کشی»

در توصیف معشوق است. اکنون تفاوت ها و شباهت هاي توصیف هاي دو شاعر بزرگ 
می کنیم.رسیشرقی و غربی را از معشوق بر 

:شباهت ها

:گونهاژبه کارگیري تشبیه ب1)
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ست که زیبایی هاي انسان را به زیبایی هاي موجود در طبیعت مانند می معموالً رسم بر آن ا
کنند؛ مثل تشبیه روي زیبا به خورشید؛ اما در مواردي در غزل هاي هر دو شاعر، خالف 

.این رسم را می بینیم

صبا حکایت زلف تو در میان انداختحافظ: بنفشه طره ي مفتول خود گره می زد
The forward violet thus did I chide.

)99غزل (
.شکسپیر: بنفشه بوي خوشش از نفس کشیدن توست

:نگاه یار، کیمیاست) 2

آیا بود که گوشه ي چشمی به ما کنندحافظ: آنان که خاك را به نظر کیمیا کنند
Against that time when thou shalt strangely pass, And scarcely
greet me with that sun thine eye

)49غزل (
قلب شکسته ام را تنها نمی گذاردشکسپیر: خورشید چشم هایت در روزگار قحطی 

:معشوق، راه بر است) 3

از گوشه اي برون آي اي کوکب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود» حافظ:
هداست

From thine eyes my knowledge I derive, and constant stars, in
them I read such art(3).

)14غزل (
صدها ستاره راه بر من می نمایدشکسپیر: دانایی ام در چشم هایت ریشه دارد 

:حسن او ذاتی است) 4

چه حاجت است که مشاطه ات حافظ: تو را که حسن خدا داده هست و حجله ي بخت
بیاراید

.I never saw that you did painting need)83غزل (

باور ندارم که تو به آب و رنگ نیاز داشته باشیشکسپیر: هیچ گاه
:عشوق، ارباب و سلطان است5)
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سلطان کجا عیش نهان با رند بازاري حافظ: چون من گداي بی نشان مشکل بود یاري چنان
کند

Being your salve, what should I do but tend Upon the hours and
times of your desire?

)57(غزل
ر: من بنده ي توامشکسپی

هیچم ز دست نمی آید
!جز آرزوي آرزوي تو

:معشوق، عاشق کش است) 6

که در عاشق کشی سحر آفرین استحافظ: بر آن چشم سیه صد آفرین باد
……. But since I am near slain Kill me outright with looks and
rid my pain

)139( غزل 
رهایم کن از رنج بودنبا نگاهتشکسپیر: من نیمه جان را بکش 

:در روزگار هجران، معشوق، پیام آورانی دارد) 7

دل شوریده ي ما را به بو در کار می آوردحافظ: صبا وقت سحربویی ز زلف یار می آورد
By those swift messengers return"d from thee, Who even but now
come back again, assured of the fair health

)45(غزل 

...و سفیر سالمتی تواندشکسپیر: آن پیام آورانی که از جانب تو می آیند

:خیال معشوق با عاشق است) 8

قرین آتش هجران و هم قران فراقحافظ: رفیقِ خیل خیالیم و هم نشین شکیب
Is it thy spirit that thou send"st from thee So far from home…

)61غزل (
اگرچه دورتر از این خیال نزدیکیشکسپیر: خیال سبز تو مهمان هر شبم شده است

:معشوق به عاشق بی توجه است) 9
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که آب روي شریعت بدین قدر نرودحافظ: مکن به چشم حقارت نگاه در من مست
When thou shalt be disposed to set me light, And place my merit
ni the eye of scorn

)88غزل (
...شکسپیر: آن روز که به حقارت در من می نگري و ارزش هاي مرا به هیچ می انگاري 

:معشوق، بی وفاست) 10

بنال بلبل بی دل که جاي فریاد استحافظ: نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل
() The looks with me, thy heart in other place.

)93غزل (
دل تو با دگري استمن شکسپیر: چشمهایت با 

:عشق مرد به مرد) 11

یکی از اشتراکات مهم این دو شاعر بزرگ، این است که معشوق هر دو مذکر بوده است و 
:در بسیاري از موارد در شعر هر دو شاعر، به وضوح، آشکار است؛ مثالً

همچو مورانند گرد سلسبیلحافظ: سبز پوشان خطت برگرد لب
Two loves I have of comfort and despair, The better angel is a
man right pair.

)144غزل (
شکسپیر: من دو عشق دارم؛ یکی مایه ي آرام و دیگري منشأ آالم

...فرشته ي من آن مرد زیباست

ينتیجه گیر
ویلیام "و"حافظ شیرازي"حاصل می شود، این است کهمقاله در مجموع آن چه از این 

ي جهان ادبیات، در زندگی نامه ي خود شباهت دو شاعر مطرح و فرهیخته،"شکسپیر
مطالعه و مقایسه ي آثار این بزرگان به ما این امکان را می دهد که وی با هم دارند یها

باسیر تحول و تفکر، اندیشه ها و جریان هاي فکري و ادبی آشنا شویم و بیندیشیم که 
اندگار که قرن ها میان پیدایش آنها فاصله بوده و هر چگونه و چرا دو اثر ادبی بزرگ و م

کدام در سویی از این جهان پهـناور به وجود آمده اند، می توانند به هم نزدیک باشند. 
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ومرزهاي زمینی وجغرافیایی را درنوردیده وبا جادوي سخنشان قلمروهایی را فتح می کنند 
که محدود به مرز و بوم خاصی نیست.

سمرقنديو ترکاننازند/ سیه چشمان کشمیريرقصند و میظ شیراز میبه شعر حاف

و ماخذ: منابع
: نقد و شرح غزل هاي خواجه شمس الدین محمد حافظ ، ، درس حافظاستعالمی، محمد

1جلد 
انتشارات زوار ، چاپ چهارم)، شاخ نبات حافظ، تهران:1388(برزگر خالقی ، محمدرضا 

.ترجمه ي دکتررضا مشایخی،3ات مردان نامی جلد،تاریخ حی(؟)،پلوتارك 
، تهران:انتشارات ققنوس،چاپ اول.شعله آذر،ترجمه)1379(نتلتون،ویلیام شکسپیرپامال،هیل

.انتشارات علمی،چاپ هفتم، با کارون حله ، تهران: )1372(ن کوب،،عبدالحسین زری
.ت زوار، چاپ سومانتشاراتهران:، 2و1،درجستجوي حافظ جلد)1372(ذوالنور،رحیم 

،انتشارات امیرکبیر،چاپ دهم تهران،فرهنگ فارسی معین،جلد پنجم،)1375(محمدمعین ،
نتشارات صدرااتهران: ،تماشاگه راز،،)1373(مطهري،مرتضی

تهران: انتشارات هرمس،چاپ اول.ترجمه هوشنگ رهنما،،)1390(هالیدي،فرانک ارنست
تشارات فرهنگ انتهران: ، 3و2و1زل هاي حافظ ، جلد شرح غ،)1386(، هروي ،حسینعلی

نشر نو ، چاپ هفتم .
مقاالت

،کتاب سعید سعیدپوراسکارلموسکی،جک،حافظ وشکسپیر:ازشرق تا غرب،ترجمه
65ماه:ادبیات وفلسفه،شماره
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