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 بررسی واژة شب در اشعار حضرت حافظ
 علیرضا حسینی

 دبیات عربیزبان و ای ردکت 

 صدف درخشان

 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی  

 چکیده

ی درونم را لحظه به لحظه پاسخ های مملو از بغض، شب معاشقۀ من و معبود آنگاه که نجواهاها، شب تراوش قلمشب اوج عظمت ناگفتنی

که اگر شب را از هر شاعری بگیریم، قطعا گیرد؛ به طوریشود و قلم در شب جان میبه عقیدة من زندگی شاعر از شب شروع می. گویدمی

تک تک اشعار بوی انگار . کنیمهای بارانی کاغذ به هرحال آثار هر شاعری را بررسی میایم چرا که شاعرست و شبانگار حیات را گرفته

ازین رو شب در . زندگی در شب را اگر از هر شاعری بگیریم، انگار مرده است. شونددهند؛ چرا که شاعران در شب شکفته میشبانه می

های معروفی است که با دوش ها، همان غزلترین غزلدر دیوان خواجۀ شیراز، زیباترین و ژرف. اشعار شاعران دنیای ژرف خودش را دارد

پژوهی ها حافظها مورد بررسی قرار گیرد روش تحقیق در واقع بر مبنای سالشود که درین مقاله هدف این است که این غزلشروع می

کند که های تاریخی که خواجه به آن اشاره میداستان. هایی که به شب و مفهوم شب پرداخته استآوری غزلنگارنده بوده است و جمع

واژة کلیدی شب . ه و در واقع شب در دیوان خواجه نماد یک موجود زنده است که به آن تشخص بخشیده استزمان وقوعشان شب بود

کار رفته و همین بسامد باالی این واژه نشان این دارد که حتماً در دیوان خواجه که بیش از هشتاد بار در دیوان به "رند"همانند واژة 

راحتی گذاشت است نباید به... های زیبای دوشز شب و حال و هوای زیبایش که ثمرش همان غزلکند اخواجه اندیشه در این واژه بیان می

 . ها دست یافتهای زیرین این غزلباید تأمل کرد تفکر کرد تا به الیه

 .شب، غزل، حافظ، دوش، تاریک، سیاه: هاکلیدواژه

 :مقدمه

حافظ بررسی کنیم به خاطر اهمیت شب و دنیای شب در دیوان خواجه آنچه که ما را بر آن داشت که در مورد واژه شب در اشعار 

ها  همان غزل هایی از خواجه است که با دوش شروع شده و این نشان از اهمیت شب در زندگی خواجه است که زیباترین غزل

صبر پنجمین مقام از . آمدهاست؛ اما دعوت به صبر و تاکید بر آن در همان غزل های خواجه که با دوش شروع می شود چندین بار 

توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توکل، فنا، بعضی خوف و رجا و شکر را هم جز مقامات آورده اند و بعضی )گانه طریقت است مقامات هفت

و صبر همانا مقاومت در برابر شداید و مکارهی است که در زندگی عادی ( اینها را هم در همان مقامات هفتگانه مندرج می دانند

در این مقاله غزل های  معروف دوش حافظ بررسی شده که در تعدادی از این غزل ها احوال عرفانی و . سلوک عرفانی پیش می آید

تجارب روحانی حافظ است که دکتر معین  آنها را غزلیات عرشی حافظ نام نهاده اند؛ اما شب در دیوان خواجه شیراز جایگاه ویژه 

 :دیوان خواجه شروع می شود همان غزل اول که. ایی دارد

  "اال ا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها  "

 4/  33/ خطیب رهبر 

 که بیتی در این غزل داریم

 "شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل          کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها  "

/ خطیب رهبر                                                                                                                                             

4933  /4 

 حضرت حافظ  سرگشتگی و نگرانی از خطرهای راه و آفات سلوک را در شب جستجو می کند

 

 "از گوشه ای برون آی ای  کوکب هدایت           "در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود

 491/  33/ خطیب رهبر                                                                                                                       
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 و به کرات سالک را به ترک خواب نوشین و درس و دعای سحری امر می کند

 م شبی کوش و گریه سحریمی صبوح و شکر خواب صبحدم تا چند؟          به عذر نی

 641/  33/ خطیب رهبر 

 :تا جایی که وصال را در مناظرات شبانه خویش جستجو می کند

 که خفته ای تو در آغوش بخت خواب زده          “وصال دولت بیدار ترسمت ندهند 

 332/  33/ خطیب رهبر 

 :و در جای دیگر می فرمایند

 ندانی قدر وقت ای دل مگر وقتی که در مانی          ”دریغا عیش شبگیری که خواب سحر بگذشت

 131/  33/ خطیب رهبر 

های شاعر است و به ما گوشزد می کند و نکته مهم اینکه  همیشه شهود اقتدار دعای شب و حصول گنج سعادت در شب زنده داری

 :که دعای شب را پاس بداریم

 ”عای شب و ورد سحری بوداز یمن د          ”هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ

 231/  33/ خطیب رهبر  

 ز ورد نیم شب و درس صبحگاه رسید          ”مرو بخواب که حافظ به بارگاه قبول

 923/  33/ خطیب رهبر 

و حتی شاعر به داستان هایی اشاره می کند که وقوع آنها در شب است که اشاره دارد به داستان گم شدن موسی و همسرش صفورا 

 :ادی طور در شبی سرد و ظلمانی که راه را گم کردند و به طلب آتش برای گرم شدن  راه یافتن سرگردان بودنددر و

 چاره تیره شب وادی ایمن چه کنم؟          “مددی گر به چراغی نکند آتش طور 

 163/  33/ خطیب رهبر 

پی برد  که فروزش آن از نور بوده است نه از نار و  که موسی در دامنه کوهی دید که درختی فروزان است و پس از مدتی تماشا

تجلی الهی آن را برافروخته است و ندایی از سوی درخت برآمد که همانا من پروردگار جهانیانم و این چنین موسی به پیامبری 

 :مبعوث شد

 شب تار است و ره وادی ایمن در پیش          آتش طور کجا موعد دیدار کجاست؟

  23/  33/ خطیب رهبر                                                                                                                    

 :خواهد که خبری از معشوق بیاوردو گفتگوی عاشقانه حضرت حافظ در شب که از باد صبا می

 

 صد عربده با باد صبا نیست شب نیست که          از بهر خدا زلف مپیرای که ما را

 36/  33/ خطیب رهبر 

 گفتا غلطی بگذز زین فکرت سودایی          دیشب گله زلفش با باد همی کردم

 633/  33/ خطیب رهبر 

 دوش آگهی ز یار سفر کرده داد باد          من نیز دل به باد دهم هرچه باد باد

 493/  33/ خطیب رهبر 

و جریان سیال  واجه شیراز برای خود دنیای زیبایی دارد که گویی انگار اشعار در شب متولد می شوندو در واقع شب در اشعار خ

ذهن شاعر در شب متبلور می شود و عشق را که خواجه شیراز برایش جایگاه ویژه ایی قایل است تا جایی که معادل ان جان را قرار 

 :دور اول باید جان خود را وسط بگذاری می دهد که می گوید اگر در وادی عشق قدم گذاشتی همان

 عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد          اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند

 213/  33/ خطیب رهبر  

 :و در شاه بیتی می فرماید
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 برو نمرده به فتوای من نماز کنید          هر آن کسی که درین حلقه نیست زنده به عشق

 991/  33/ خطیب رهبر 

 : که اگر کسی عشق را نمی شناسد برو نماز میت  را واجب اعالم می کند و ان را نجات دهنده می داند

 ثبت است بر جریده عالم دوام ما          هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

 43/  33/ خطیب رهبر 

 :و برای عشق چنان ارزش واالیی قایل است چنان که می فرمایند

 که سلطانی عالم را طفیل عشق می بینم          فانی و باقی فدای شاهد و ساقی جهان

 931/  33/ خطیب رهبر 

خواجه شیراز عشق را که چنین جایگاه واالیی برایش قایل است نجواها و نداهای عشق را در شب زمزمه می کند و این جاست که  

 :اب را برای سوژه های بکر خود می گذاردسر درون خود را برای شب می گذارد و قطعا که زمان ن

 فضای سینه حافظ هنوز پر ز صداست          ندای عشق تو دیشب در اندرون دادند

 99/  33/ خطیب رهبر 

 :و در جای دیگر می فرمایند

 با کافران چه کارت گر بت نمی  پرستی          دوش آن صنم چه خوش گفت در مجلس مغانم

 334/  33/ خطیب رهبر 

 سر خوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود          در شب قدر ار صبوحی کرده ام عیبم مکن

 231/  33/ خطیب رهبر 

 
 یارب این تاثیر دولت در  کدامین کوکبست          آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشبست

 13/  33/ خطیب رهبر 

 اجه که با دوش شروع می شود که در واقع آنها هم در شب اتفاق افتاده استمی توان گفت از زیباترین و عمیق ترین غزل های خو

 و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند          دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

 بیخود از شعشعه پرتو ذاتم کردند          باده از جام تجلی صفاتم دادند

 شب قدر که این تازه براتم دادندچه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی          آن 

 216/  33/ خطیب رهبر 

خواجه در شبی که متمایل به سحر است از اندوه رها می شود و در تاریکی شب آب زندگی جاودانه و عشق را می نوشد و باز هم 

 .معرفت را می نوشدشاعر زمان نوشیدن عشق را در شب لحاظ می کند با تابش نور حق از بند خود پرستی آزاد می شودو باده 

 :در جای دیگر می فرمایند

 گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند          دوش دیدم که مالیک در میخانه زدند 

 213/  33/ خطیب رهبر                                                                                                                           

که باز هم در یکی دیگر از غزل های زیبای خود اشاره دارد که دیشب در رویای راستین دیده است که فرشتگان در میکده معرفت  

 .گل وجود آدم پدر بشر را در آنجا با باده محبت در آمیختند و در قالب آفرینش ریختند .را کوبیدند

 صنعان که آن هم با دوش شروع می شودو یا در غزلی دیگر که اشاره دارد به داستان شیخ 

 چیست یاران طریقت بعد ازین تدبیر ما؟          دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما

 43/  33/ خطیب رهبر 

 من نیز دل به باد دهم چر چه باد باد          دوش آگهی ز یار سفر کرده داد باد

 م برق المع و هر بامداد بادکارم بدان رسید که هم راز خود کنم          هر شا

 493/  33/ خطیب رهبر 
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باز هم گفتگوی شاعر با باد در شب است که دیشب باد از مجبوب سفر کرده خبری آورد من هم به مژدگانی این خبر دلم را به باد 

ا دمساز خود می سپردم هر چه پیش آید خوش آید کارم به جایی رسید که هر شب  شرار آتش سوزان سینه و هر صبح آه سرد ر

در واقع سوز و گداز فراق شاعر در شب است امید او در شب است گفتگوی او با باد صبا و امید به خبر دار شدن از حال . کنم

 :معشوق در شب است و بی مناسبت نیست که زیباترین غزل های خواجه با دوش شروع می شود و آنجا که می فرمایند

 تا دل شب سخن از سلسسله موی تو بود           وددوش در حلقه ما قصه گیسوی تو ب

 233/  33/ خطیب رهبر 

 تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود           دوش می آمد و رخساره بر افروخته بود

 236/  33/ خطیب رهبر 

 

 دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش          و ز شما پنهان نشاید کرد سر می فروش

 933/  33/  خطیب رهبر

 دوش بیماری چشم تو ببرد از دستم          لیکن از لطف لبت صورت جان می بستم

 129/  33/ خطیب رهبر 

حتی گریه هایی که شاعر در فراق یار خود سر می دهد در شب است و انگار که لذت وصال و زهر فراق همه را در شب تجربه کرده 

 :شیراز است، برای اشک ها و لبخندها و ثبت لحظات نابشو فی الواقع شب زمان کلیدی برای خواجه 

 نماز شام غریبان چو گریه آغازم          به مویه های غریبانه قصه پردازم 

 132/  33/ خطیب رهبر 

 :و یا در جای دیگر می فرمایند

 دیشب به سیل اشک ره خواب می زدم          نقشی به یاد خط تو بر آب می زدم

 تو تا وقت صبحدم          بر کارگاه دیده بی خواب می زدم نقش خیال روی 

  192/  33/ خطیب رهبر  

 :و در جای دیگر می گوید

 کو زنجیر تا تدبیر این مجنون کنم؟ :گفت          دوش سودای رخش گفتم ز سر بیرون کنم 

 131/  33/ خطیب رهبر 

بیرون کند و یار به او می گوید کو زنجیر تا این دیوانه عشق را بر پای نهم حتی در شب دل را مالمت می کند تا سودای یار را از سر 

 :و او را به راه آورم تا خیال محال نکند و حتی دعاهای شبانه اش و درمان درد هجران و طلب کمک خواستن از معبود

 ما شبی دست بر آریم و دعایی بکنیم           غم هجران ترا چاره ز جایی بکنیم

 341/  33/ هبر خطیب ر

 :و غزل دیگر که با دوش آغاز می شود

 دوش رفتم به در میکده خواب آلوده           خرقه  تر، دامن و سجاده شراب آلوده

 331/  33/ خطیب رهبر  

و باز هم تلمیحی ظریف  از داستان شیخ صنعان است که شب خواب آلوده به در میکده می رود در حالی که سجاده اش به می 

 :غشته بودهآ

 به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید          که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها

 4/  33/ خطیب رهبر 

 :و حتی رویاهای شبانه خود را شیرین می پندارد و اینکه این رویاهای شبانه خط بطالنی ست برای ایام فراق

 کز عکس روی او شب هجران سر آمدی  دیدم به خواب دوش که ماهی بر آمدی        

 تعبیر رفت و یار سفر کرده می رسد          ای کاج هر چه زودتر از در درآمدی
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 333/  33/ خطیب رهبر 

 :و در بیت زیبایی در همین غزل می فرمایند

 کی یافتی رقیب تو چندین مجال ظلم          مظلومی ار شبی به در داور آمدی

 همان 

 گل گفت و خوش نشانی داد          که تاب من به جهان طره فالنی داد بنفشه دوش به

 432/  33/ خطیب رهبر 

 بکند لعل لبش چاره من ؟          هاتف غیب ندا داد که آری بکند :دوش گفتم

 231/  33/ خطیب رهبر 

پاسبان موکل و محتسب تو فرصت  که اگر عاشقی ستمدیده یک شب به دادخواهی به درگاه خداوند عادل دست دعا بر می داشت

 :این همه ستم نمی یافت و در آخر با یکی از زیباترین غزل های خواجه شیراز کالم را به پایان می رسانیم

 باز کنید          شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید     یار   زلف   از  گره  معاشران 

 ان یکاد بخوانید و در فراز کنیدحضور خلوت انس است و دوستان جمعند          و 

 991/ 33/ خطیب رهبر 

 :گیرینتیجه

نتیجه تحقیق این است که غزل های شبانه حضرت حافظ و هم چنین غزل های کلیدی دوش را که چندین بار در دیوان خواجه 

یابیم نه ان مفهوم سهل الوصول آمده با نگاه عمیق تری مورد بررسی قرار دهیم تا پیام محوری غزل که هدف خواجه شیراز بوده در

 .شودواقع از الیه اول غزل دریافت می غزل که در

باید واژه های کلیدی دیوان خواجه را عمیق تر بررسی کرد تا با اندیشه های مستتر در آن واژه آشنا شد و با آن فقط مثل یک واژه 

یان یافتن شب و سیاهی بشارت  سحر می دهد  که پایان تمام حافظ با پا. برخورد نکرد بلکه با یاخته یاخته فیزیک آن زندگی کرد

غصه ها و رنج هاست و از آن به سحری مبارک یاد می کند در واقع این نوید را می دهد که بهرحال سیاهی ها و غصه ها به پایان 

 داند رسد و همیشه ما را به صبر دعوت می کند و ثمره آن را شیرین میمی

 ز سخنم می ریزد          اجر صبریست کز آن شاخ نباتم دادنداین همه شهد و شکر ک

 216/  33/ خطیب رهبر  

 و اینکه روزگار جور و ستم تمام می شود اما باید صبر کرد

 هاتف آن روز به من مژده این دولت داد           که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند

 همان 

 :ند اما همیشه پیام محوری اشعارش دعوت به صبر استاگرچه که صبر را کاری بس دشوار می بی

 گویند سنگ لعل شود در مقام صبر          آری شود ولیک به خون جگر شود

 916/  33/ خطیب رهبر 

 :منابع

 ،حافظ به گفته حافظ، نگاه4933محمد،  ،استعالمی

 تهران ،سخن ،، گمشده لب دریا4932تقی،  ،پور نامداریان

 تهران ،صفی علیشاه ،به کوشش خلیل خطیب رهبر،4933 ،الدین محمد، دیوان حافظ شیرازی، شمس

 خوارزمی ،،دیوان به تصحیح و توضیح پرویز ناتل خانلری، تهران4962حافظ، شمس الدین محمد، 

 انتشارات اساطیر ،،دیوان حافظ به کوشش عالمه محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی4934حافظ، شمس الدین محمد، 

 نشر قطره ،، حافظ حافظه ماست4932بهاالدین، خرمشاهی،

 تهران  ،حافظ نامه ،4933بهاالدین،  ،خرمشاهی

 درباره زندگی و اندیشه حافظ، انتشارات سخن،از کوچه رندان ،4933،زرین کوب،ع
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 تهران ،آگاه،صور خیال در شعر فارسی،4931 ،شفیعی کدکنی، محمد رضا

 تهران ،افظ، معین مرکز تحقیقات زبان و ادب فارسی، ز شعر دلکش ح4933مرتضایی، سید جواد، 
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