خصوصيّات شعر حافظ
1قدرت تصويريکي از خصوصيات شعر حافظ ،قدرت تصويرهاست و اين از چيزهايي است که کمتر به آن پرداخته شده است.
تصوير در مثنوي چيز آسان و ممکني است .لذا شما تصويرگري فردوسي را در شاهنامه و مخصوصا نظامي را در
کتابهاي مثنويش مشاهده ميکنيد ،که طبيعت را چه زيبا تصوير ميکند .اين کار در غزل کار آساني نيست ،بخصوص وقتي
که غزل بايد داراي محتوا هم باشد .تصوير با آن زبان محکم و با لطافتهاي ويژه شعر حافظ و با مفاهيم خاصش چيزي نزديک
به اعجاز است ،چند نمونهاي از تصويرهاي شعري حافظ را ميخوانم .چون روي اين قسمت تصويرگري شعر حافظ گمان
ميکنم کمتر کار شده است ببينيد چقدر زيبا و قوي به بيان و توصيف و توصيف ميپردازد:

در سراي مغان رفته بود و آبزده
نشسته پير و صاليي به شيخ و شابزده
سبوکشان همه در بندگيش بسته کمر
ولي زترک کله چتر بر سحابزده
شعاع جام و قدح نور ماه پوشيده
عذار مغبچگان راه آفتابزده
گرفته ساغر عشرت فرشته رحمت
زجرعه بر رخ حور و پري گالبزده

تا ميرسد به اينجا که:
سالم کردم و با من به روي خندان گفت
کهاي خمارکش مفلس شرابزده
چه کسي هستي و چکارهاي و چگونهاي ،سوال ميکند تا ميرسد به اينجا:
وصال دولت بيدار ترسمت ندهند
که خفتهاي تو در آغوش بخت خوابزده

پيام شعر حافظ را ببينيد چقدر زيبا و بلند است و شعر چقدر برخوردار از استحکام لفظي که حقيقتا کم نظير است
هم از لحاظ استحکام لفظي و هم در عين حال ،اينگون ه تصويرگري سراي مغان و پير و مغبچگان را نشان ميدهد و حال
خودش را تصوير ميکند ،تصويري که انسان در اين غزل حافظ مشاهده مي کند چيز عجيبي است و نظاير اين در ديوان حافظ
زياد است .همين غزل معروف:

دوش ديدم که مالئک در ميخانه زدند
گل آدم بسرشتند و به پيمانه زدند
ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت
به من راهنشين باده مستانه زدند
يک ترسيم بسيار روشن از آن چيزي است که در يک مکاشفه يا در يک الهام ذهني يا در يک بينش عرفاني به شاعر
دست داده است و احساس ميکند که اين را به بهترين زبان ذکر ميکند و اگر ما قبول کنيم  -که قبول هم داريم -که اين
پيام عرفاني است و بيان معرفتي از معارف عرفاني ،شايد حقيقتا آن را به بهتر از اين زبان به هيچ زباني نشود بيان کرد.
تصويرگري حافظ يکي از برجسته ترين خصوصيات اوست ،برخي از نويسندگان و گويندگان نيز ابهام بيان حافظ را
بزرگ داشتهاند و چون دربارهاش زياد بحث شده من تکرار نميکنم.

2شورآفريني شعر حافظاز خصوصيات ديگر شعر حافظ شور آفريني آن است .شعر حافظ شعري پر شور است و شورانگيز .با اينکه در برخي از
اشکالش که شايد صبغه غالب هم داشته باشد .شعر رخوت و بيحالي است ،اما شعر حافظ شعر شورانگيز و شورآفرين است.

سخن درست بگويم نميتوانم ديد
که ميخورند حريفان و من نظاره کنم
****
در نمازم خم ابروي تو با ياد آمد
حالتي رفت که محراب به فرياد آمد
****
ما در پياله عکس رخ يار ديدهايم
اي بيخبر ز لذت شرب مدام ما

****
حاشا که من به موسم گل ترک ميکنم
من الف عقل ميزنم اين کار کي کنم

