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 جامعیتِ فرهنگی اثر ادبی حافظ در جوامع بشری و انعکاس آن 

 ی دهلی نووزهی مصور حافظ، محفوظ در مدر تصاویر نسخه
 1*علی حیدری

 چکیده

بسیاری  ست وا هاناو شاعر تمامی قر نفوذ نکرده است. ایرانیاندر اعماق و زوایای ذهن و دل  «حافظ» مانندهیچ شاعری 

روا های جهانچنین ایدهاند. همسخن دل خود را یافته ،حافظ ون کالمهرکدام در ی،تا مردم معمول ادیبان و قشرها از عرفا

شعر او در  و انسانی حافظ در ادب فارسی، ظرفیت بزرگی برای جهانی شدنِ شخصیت او فراهم آورده است. نفوذ حافظ و

شورهای برای فهم بهتر جامعیتِ فرهنگی حافظ بر ک کشورهای شرقی و غربی متعددی قابل مشاهده است. بدین منظور

ای تطبیقی، اثرگذاری و نفوذ کالم حافظ را در ای و مطالعهایم با اتخاذ روشی کتابخانهمختلف، در این پژوهش کوشیده

افظ با حادبیات و فرهنگ کشورهای غرب و شرق بررسی نماییم. در حقیقت هدف این پژوهش نمایش تأثیر نفوذِ کالم 

هند شامل بنگال  یسلواکی، شبه قارها-های انسانی بر شاعران و نویسندگان کشورهای غربی شامل آلمان و چکدرونمایه

معیتِ فرهنگی چنین قصد داریم انعکاس جااست. هم جایگاه حافظ در میان محققان عربو پاکستان، چین، قلمرو عثمانی و 

بررسی قرار  ی دهلی نو( موردمصور حافظ )موجود در موزه یهای نسخهقهبرده را با مطالعه و مداحافظ در کشورهای نام

رب و شرق غدهد که جامعیت فرهنگی حافظ از مرز ایران گذشته و به عمق کشورهای ی این مطالعه نشان میدهیم. نتیجه

یرانی و اسالمی  فرهنگ ا رسیده است. تا آنجا که عالوه بر تأثیر فرهنگی اشعارِ حافظ بر برخی از کشورهای غرب و شرق،

لح و آسایش شعر و فرهنگ ایرانی به عنوان نمادِ ص ینیز به این کشور ها نفوذ و گسترش پیدا کرده است و درونمایه

 شناخته شده است.

 اهداف پژوهش:

 حافظ به کشورهای غرب و شرق. یهای نفوذ اندیشهی راهمطالعه .1

  تصاویر نسخه مصور آن.انعکاس جامعیت فرهنگی اثر حافظ در بررسی  .2

 سؤاالت پژوهش:

 ؟چگونه به وجود آمده استنفوذ فکری و فرهنگی حافظ در کشورهای مختلف  .1

 ؟است های حافظ چه تأثیراتی بر حیات فکری و فرهنگی کشورهای دیگر گذاشتهاندیشه .2

 ی.مصور حافظ، فرهنگِ جهان ینفوذِ فرهنگی، نسخه ،فرهنگی جامعیتِ ،حافظ گان کلیدی:واژ
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 مقدمه

به زبان او شرح وصف ی متعددی، قشرها ،در طول چند قرن تا امروز و فرهنگ فارسی است یترین ستارهحافظ درخشان

 ی ماجامعه وندراست.  مندان اودیوان اشعار او در ایران و خارج از ایران مورد توجه عاشقان و عالقهاند. یافتهحال خود را 

 .اندنوشته اشعارش دیوان یا او حال شرح در کتاب صدها اند وزده هاقلم و اندگفته هاسخن حافظ یدرباره آن، از بیرون و

تمایز و تفاوت  ،های گوناگونکه بین جوامع و ملت است ترین عاملیهویت یک ملت و مهم شاخصفرهنگ در حقیقت 

مقام معظم رهبری . جوامع مختلف را از هم باز شناختتوان جوامع و حتی افراد متعلق به آن می یو به وسیلهکند میایجاد 

چنین حامل یک نهیم، بلکه حافظ همتاریخی ارج نمی یهحادث یکما حافظ را فقط به عنوان »فرماید: در مورد حافظ می

 (. 6: 1372خامنه ای، حسینی) پیام و یک فرهنگ است

 بریعنی تمدن و فرهنگی که او میراث ،شناسی در جهان حافظهستی یدهندهشعری که نشان دیواندیوان حافظ به عنوان 

یعنی جهانی مثالی به دست داده  .ای استیک الگوی اسطوره ،های سنتیها و فرهنگتمدن یچون همههم ،آن است

لمرو تر به قتر و بنیادینگاه عمیق ،بدیهی است نگاه حافظ به جهان هستی .است شود که الگوی رفتار برای انسانمی

 به این معنا که ؛ارب تاریخی شکل یافته است و حضور آنی نداردجاین نگاه عمیق در رهگذر ت .آدمی است یشناسانههستی

 بسیاری از شاعران است. یگیری او از تجارب پراکندهجامعیت فرهنگی و نگاه حافظ، حاصل بهره

و ادعاهای پیرامون این  است طوالنی برخوردار یاز سابقه ،بشری یمطالعات در مورد ارتباط میان زبان و فرهنگ و اندیشه 

 جز رویارویی و ادغام با عوامل فرهنگی راهی ،آموزش و کاربرد صحیح  زبانبرای دارای تنوع بسیار وسیعی است.  ،ارتباط

بردی زبان های کارموجب تحریف واقعیت ،موجب امحای فرهنگ و غفلت از فرهنگ ،چرا که غفلت از زبان ؛نداردوجود 

ای بر عنصر زبان چه شاعر و نویسندهاهمیت زبان نزد ادبا به آن میزان است که چنان. (65: 1380مبشرنیا،) خواهد شد

تری برای بیان افکار ها و روابط بنگرد، امکانات و ابزار متنوع و فراوانتری به پدیدتسلط بیشتری داشته باشد و با دید عمیق

: 1398تر خواهد بود )میرکمالی و دیگران، ی ادبی غنی، موفقاختیار دارد و در خلق اشعاری با جوهرهو احساسات خود در 

فرهنگ و اندیشه بر  زبان،افزاید. اگرچه این نکته حائز اهیمت است که (. در نتیجه این غنای ادبی، بر غنای فرهنگ می3

  .هم نیستند یکنندهاما تعیین ،دنگذارثیر میأت دیگریک

بر کشورهای ملل گوناگون  حافظ افکار نفوذ بررسی و معرفی شناسایی، شناسی،حافظ یزمینه در مهم کارهای از یکی اکنون

اشعار و افکار حافظ بر کشورهای غربی و شرقی امری ضروری است؛  ادبی و اجتماعی ،فکری ،فرهنگی تأثیربررسی  است.

 بخشند. می اجتماع و سیاست به جامعیت فرهنگی ایران و حافظ یتحولی بنیادین در عرصه های او،حافظ و اندیشه که چرا

شناسی حافظ و دیگر منابعی که در دسترس بوده، کنیم که مراجعه به فهرست مقاالت و کتابدر این بررسی یادآوری می

تبلور " ی( در مقاله1394نجمیه کریمی ) ایم. اگرچهتاکنون به تحقیق مستقلی درباره جامعیت فرهنگی حافظ دست نیافته

تأثیر فرهنگی حافظ نکاتی را ذکر کرده  یبه طور کلی درباره ،"های عارفانه حافظ در شعر اوجامعیت فرهنگی و اندیشه
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( به سیر اجمالی تاریخ زبان و ادبیات فارسی در هند و پاکستان پرداخته و 1392چنین رادفر )(. هم1394است )کریمی، 

 های فرهنگی، زبانی و ادبی آن اشاره کرده است. وار به جلوهفهرست

های های مصور حافظ در دهلی نو است، توجه به پژوهشچنین با توجه به یکی از اهداف پژوهش حاضر که بررسی نسخههم

ی (، در مقاله1398زاده، احمدرضا کیخای فرزانه و مصطفی ساالری )چه مهدیه معینیمشابه، حائز اهمیت است. چنان

ها ی الهی در ترسیم نگاره، بازنمود ارده"های مصور مثنوی و غزلیات شمسهای بصری اراده و مشیت الهی در نسخهجلوه"

ها، مطابق با بستر داستانی است اند که بازنمود خواست الهی در ترسیم نگارهرا مورد مطالعه قرار داده و به این نتیجه رسیده

: 1398زاده و دیگران، کند )معینیلوی وجود دارد و هنرمند به مفهومی که شاعر مد نظر قرار دارد، توجه میکه در اشعار مو

ستاره زلفی، شهربانو دلبری، اردشیر ی نوشته "نمودهای تشیع در قزوین با تأکید بر منابع تاریخی مصور"ی (. مقاله296

تحلیلی، تعدادی -هایی است که با روش توصیفیدیگری از پژوهشی ، نمونه(1398اسدبیگی و محمود مهدوی دامغانی )

های برگفته از قرآن، وقایع دهد که قصهکند و نتایج این بررسی نشان میهای نسخ خطی مکتب قزوین را بررسی میاز نگاره

ها، های این نسخهارهو آموزه های اسالم و تشیع، به شکلی صریح یا نمادین بیانگر حقیقت و حقانیت تشیع هستند و در نگ

شده، با استفاده ی مطالعات انجام(. پژوهشِ پیش رو بر آن است که در ادامه319: 1398اند )زلفی و دیگران، بازنمایی شده

هند شامل  یقارهاسلواکی، شبه-های حافظ را بر کشورهای غربی شامل آلمان و چکای، تأثیر اندیشهاز روش کتابخانه

ی چنین عالوه بر مطالعهبررسی نماید. هم جایگاه حافظ در میان محققان عربچین، قلمرو عثمانی و  بنگال و پاکستان،

های دهلی نو( بر انعکاس جامعیتِ فرهنگی مصور حافظ )موجود در موزه یی تصاویر نسخهکشورهای نام برده، ضمن مداقه

 نماید.حافظ در کشور هند تأکید می

 اثر ادبی ِحافظ

رسد حافظ هر که به نظر می در عین حال کنند.یاد میو شاعر طنز و انتقاد  قلندر ند،ر صوفی، شاعر محبت،حافظ را   

در فرهنگ اشعار  جوشد.می کالمشانسانیت در  پیامِ  و در کالمش تموج انسانیت و بشردوستی صراحتًا پیدا است ،باشد

 :آرامش عالم وجود استو بشر دوستی  ،ای برای ابراز احساسات انسانیتعشق وسیله یکلمه ،حافظ

 (.129: 1371حافظ، ) یک میثاق بود و مهر بریک عهد از دم صبح ازل تا آخر شام ابد       دوستی و

بشردوستی فقط مبنی بر عشق است و این  و اساس انسانیت معتقد است که بلکه ،و ملت نیست تفریق مذهبحافظ در راه 

 حافظ است: فرهنگی یتهمان جامع

 چه هشیار و چه مست ،همه کس طالب یارند 

 چه مسجد چه کنشت ،عشق است یهمه جا خانه

 (129: 1371حافظ، )

از است؛ او  شده آمیخته انسانی ترین عوامل بشردوستی با احساسات و عواطفترین و دقیقظریف ،در فرهنگ و کالم حافظ

 دهد:می و وفاداری درس صبر، جفا و رنجیدن در عوضِ و  گویدسخن میوفا و محبت 

 ما عالم دوامِ یاست بر جریدهثبت   هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
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 (129: 1371حافظ،)

آهنگ و های خوشنغمه با مردم ایران و جهان را خواند ودوستی فرا می محبت و ها را به، انسانحافظ در سرتاسر اشعارش

 :نه ملی است و نه شخصی، بلکه انسانی است مسئله، این است.داده پیغام  ،لبریز از شور و شوق انسانیت

 خلل پذیر بود هربنا که می بینی             مگر بنای محبت که خالی از خلل است

باید گفت و  .دانندخشونت می ظهرایران را م ،ویژه آمریکان بهاامروزه غربی ،دوستی و حقوق بشرانسان در بحث فرهنگِ

بزرگ و پیام مهمی به آمریکا و  سدر ،دور تا به امروز یاز گذشته ،توسط حافظ ،بشردوستی ایرانیان پاسخ داد که فرهنگ

 :گذارداصیل ایرانی را به نمایش می و فرهنگِداده است ن اغربی

 وفا مپرس و از ما به جز حکایت مهر  ایمسکندر و دارا نخوانده یما قصه

 

زیرا به شهادت تاریخ،  ؛در واقع اعتال بخشیدن به فرهنگ و معرفت جهانی است ،شناخت ابعاد جهانی شخصیت هنری حافظ

گونه اند. البته اینراه پیشرفت و اصالح فرهنگی بوده دارانِبزرگان اندیشه و فرهنگ در طول حیات بشری همواره مشعل

زمانی به ویژه . هستند هستی تمام جهانبلکه متعلق به  .گاه محدود به زمان و محیط خاصی نبوده و نخواهند بودهیچ ،افراد

شعر زمان و مکان را در هم  باشد، کالم استوار و سرشار از احساس، وسعت اندیشه، دید وسیع ،شاعری چون حافظ که

 کند. و کام مشتاقان ذوق و هنر را در تمام بالد سیراب می نورددمی

 او یگذرد و بیش از سه هزار کتاب و مقاله دربارهآوازه میاین عارف بزرگ و شاعر بلند حیات از ششصد سال از زمان بیش

 که شده سبب و گذشته مرزها از او سخن رسایی و سادگی و اندیشه واالیی و حافظ کالم چنین رازهم. شده است نگاشته

های به زبان ی اشعار حافظهاترجمه  (.450-449: 1371رادفر، ) شود های معتبر دنیا ترجمهزبان اکثر به شعرهای او

 ها داشته وتأثیرگذاری زبانی و فرهنگی حافظ بر نویسندگان و مترجمان و شعرای آن حاکی ازمختلف در کشورهای دنیا 

است. ها تأثیر گذاشته عارفان و نویسندگان ما بر آن یآثار و فکر و اندیشه یوسیلهه فرهنگ غنی ایرانی ب ی آن،در نتیجه

 گردد؛های مختلف دنیا و تعداد آنها در ادامه ذکر میزبانی اشعار حافظ به ترجمه

 اثر 20به زبان آلمانی ( 3  اثر 15به زبان فرانسوی ( 2  اثر 39به زبان انگلیسی ( 1

 اثر 1به زبان تاتاری ( 6   راث 2به زبان ارمنی ( 5  اثر 4به زبان روسی ( 4

 اثر 2به زبان مجاری ( 9  راث 4به زبان لهستانی ( 8  راث 1به زبان چک ( 7

 اثر 5به زبان ایتالیایی ( 12  اثر 3به زبان التینی ( 11  اثر 1به زبان لوکالوی ( 10

 اثر 1به زبان دانمارکی ( 15  اثر 2به زبان اتریشی ( 14  اثر 1به زبان اسپانیایی ( 13

 راث 1به زبان سریانی ( 18  اثر 1به زبان نروژی ( 17  اثر 1به زبان هلندی ( 16

 اثر 1به زبان کشمیری ( 21  اثر 1به زبان آسامی ( 20  اثر 28به زبان اردو ( 19

 اثر  4به زبان عربی ( 23  اثر 4به زبان ترکی ( 22  اثر 9به زبان بنجابی ( 22

 اثر 1به زبان ژاپنی ( 25  اثر 2به زبان چینی ( 24
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برآورد  ،شدهرجمهاثر ت 160مختلف بالغ بر  و کشورهای هاقارههای دیگر در گرفته از دیوان حافظ به زبانهای انجامترجمه

اسلواکی، -ه، چکترکی ، انگلستان، اوکراین، ایتالیا، بلغارستان،ستاناند از: اتریش، ارمناین کشورها عبارت ت.شده اس

 .هلندو  دانمارک، روسیه، سوئد، سوئیس، فرانسه، فنالند، گرجستان، لهستان، مجارستان، نروژ

ت. پیترو دال واله یک داده اسقرار  را تحت تأثیر گردان اروپاییدانشمندان، شاعران و جهان، حافظ یفکر و اندیشهتیجه در ن

در ی خود را نامهسفر ی اول قرن هفدهم به شیراز سفر کرد و بعد از بازگشت به رم،گرد ایتالیایی است که در نیمهجهان

ری که در مدتی به طو ؛در سرتاسر اروپا شهرت زیادی به دست آورد این سفرنامه نمود. چاپ« ونیز»میالدی در  1650سال 

 زبان هلندی ،م(1662) زبان فرانسه متعدد چون هایکشورهای بزرگ اروپایی را تحت تأثیر قرار داد و به زبان ،کوتاه

 ترینبرجستهچنین او هم (.123 :1371، برتوتی) شدترجمه  م(1674) به زبان آلمانی و م(1665) ، زبان انگلیسیم(1664)

 نگهداری واتیکان یکتابخانه در اکنونهم خطی، ینسخه این است. آورده رم به شیراز حافظ را از نویسدست ینسخه

ی دست بگمارد و در به آموختن زبان فارس دال واله باعث شد تا نفوذ فکر و فرهنگ حافظ(. 123: 1371برتوتی،شود )می

فارسی بسراید و  این راستا نیز مهارتی در آموختن زبان فارسی به دست آورد که او را قادر ساخت چند قطعه شعر به زبان

  .ای به این زبان بنویسدرساله

 وامع غربیادبی حافظ در ج-جایگاه فرهنگی

 آلمان

را به سفری به شرق و به زادگاه حافظ  2رود که امثال گوتهان غربی تا جایی پیش میتأثیر و نفوذ فرهنگی حافظ بر دانشمند

ین سفر نه تنها بُعد دیگری از خالقیت ا ولی ارمغان او از تنها در روح و فکر گوته انجام گرفت، ،. اگرچه این سفرداردمی وا

مجموعه اشعار خود را  ،به تقلید از حافظ د. اوثابت کربودن حافظ را نیز به دیگران بلکه جهانی ،او را به جهان نشان داد

: 1379)تفضلی،  غربی نامید-نظم و نثر به سبک شرقی است، دیوان شرقی یدیوان نام نهاد و کتاب خود را که برگیرنده

505 .) 

از طریق حافظ بود و  اددشعرهای حافظ را نه تنها به زبان آلمانی، بلکه به زبان التین نیز مورد مطالعه و تحقیق قرار  هگوت

حافظ را  ،هدم شد و از میان همبا فردوسی، سعدی، مولوی، عطار، نظامی و جامی هم . اوکه به ادبیات شرق روی آورد

و  یخیشباهت تار ترینمهم او با عصر فرهنگی و سیاسی حافظ شباهت زیادی داشت. قرابت فرهنگیچرا که  ؛برگزید

استانی درخشانی دوران ب ،این است که هر دو ،سوی دیگر درآلمان و ایران در یک سو و اروپا  و فرهنگی بین جهان اسالم

ین است که اروپا او اروپای مسیحی  اسالمی تمدن و فرهنگ ایرانِ  تاریخ بین طنزآمیز تفاوت چنینهماند. را از سرگذرانده

 نخست (و ایران )جهان اسالم ت فرهنگی( رسیدتجدید حیا، قرون وسطی را طی کرد و بعد به رنسانس )نوزایی نخست

 .، سپس به قرون وسطی رسیدرا پست سر گذاشترنسانس 

                                                           
2  .Goethe 
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ی پرکاری . گوته بر خالف حافظ، نویسندهه قابل مقایسه استتبا گو از همه بیش ظحافاز نظر جامیعت در ادبیات آلمان، 

تد. ه هر دو در عرفان و متون عرفانی مطالعه داشتحافظ و گوتاست اما شباهت این دو از نظر فرهنگی قابل توجه است؛ 

در هنر و اصالت هنر نیز گوته و حافظ، ند. عمر با آنان ستیز کرد یو همه ندهر دو از ریاکاران خودبین در رنج بود چنینهم

و از ابراز آن ابایی  داشتهنفس هنری صریحی اعتمادبه هر دو .دانستندترین معنای زندگی و کارفرمای خود میهنر را مهم

 گوید: . حافظ میپنداشتندآفرینش انسان را هنر خدا و طبیعت می و هنر را آفرینش انسانها نداشتند. آن

 قبای اطلس آن کس که از هنر عاری است    /   قلندران حقیقت به نیم جو نخرند

 (42: 1371)حافظ، 

 ود را به خریدار دگر/  تا برم گوهرخ  سببیمعرفت نیست در این قوم خدایا 

 ( 158: 1371 ،)حافظ

کنیم تا دیده شود که ما تنها به قاضی ترجمه و نقل می حافظ، یدرباره را گوته و نیچه نظریات که نیست مناسبتبی

 گوید:گوته در آثار خود با هدف تأیید حافظ میفارسی قلمداد کنیم.  رویم و حق داریم که حافظ را بزرگترین شاعرنمی

برو می نوش و رندی ورزو ترک » بیت. و نیچه به ارادت از حافظ در هستند تربزرگ ،کنیم که شاعران شرقاعتراف می»

 نویسد:، می«ازین بهتر عجب دارم طریقی گر بیاموزی /زرق کن ای دل

 به حافظ »

 نوش جان گویی، پرسش یک آبنوش

 تر از هر عمارتی است پرشکوه

 برای خویش ایای که تو ساختهمیکده

 اتمست مستان مستی

 دیگر برای چه 

 (.2: 1378)استعدادی شاد، « خواهی؟شراب می

طور که از فهرست ی آشنایی ایرانیان با او و افکارش است. آنی آشنایی نیچه با ایرانیان، به مراتب بیشتر از سابقهسابقه

 بار در مجموع آثار او ذکر شده است. 8بار و به روایتی تا  4آید، نام حافظ اعالم آثار نیچه بر می

 اسلواکی-چک

کشور دوری  اسلواکی،-یکی دیگر از کشورهای اروپایی که حافظ در فرهنگ و اجتماع آن کشور شناخته شده است، چک

 «رویتسکیریخ کارل ام» یوسیله به م1771 سال در التین به و کتاب صورت به ی حافظاولین ترجمهاست.  در مرکز اروپا

دیوان حافظ به زبان بزرگ سه جلدی  یترجمهچنین هم. است تهیه شده -سلواکی امروزا-قسمتی از چک-از اسلواکی 

منتشر  1858-1864های در وین در عرض سال ،سلواکی بودا-اهل برنوی چک صالتاکه ا «وینتستس رزنتسویگ»آلمانی را 

 1880در سال (. 120: 1379بچکا یرژی، ) ه شداسلواکی ترج-م به زبان چک1870کرد. دیوان حافظ در سال 

ها، قطعه، به صورت کتاب که شامل غزل ،دیوان حافظ را از زبان فارسی به زبان چک ،شناس منتخبایران ،«یارمیرکشوت»
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بیش این ترجمه که (. 120: 1379بچکا یرژی، ) ترجمه کرداست، نامه بیت از ساقی 130نامه و رباعی و قسمتی از مغنی

تری فرم غزل حافظ بلکه به طور وسیع ،شعر حافظ آشنا کرد را با داران چکنه تنها دوست ه،صد سال پیش به عمل آمداز 

 نمود.چک وارد کشور را در شعر 

و  بودهواکی سلا-حامل فرهنگ اصیل ایرانی و اسالمی به کشور چک ،علمی و شعر یهای بعد نیز در زمینهحافظ در سال

بان »چنین هم. را منتشر کرد «سرور حافظ»اثری به نام  «رودلف کوبش»برای مثال  .کرده استبه خوبی ایفا  نقش خود را

 در حافظ یای دربارهمقاله1342در سال  به عمل آورده و، تحقیقاتی ی حافظهدربارسلواکی ا-شناس چکایران، «ریپکا

 منتشر کرده است. «ارمغان» یمجله در 1348سال  ای درو مقاله «تربیت فروغ» یمجله

دست  ، شخصیت و افکار و عقاید او،در مورد حافظ ،شناسشناس و ایراناروپایی شرق ها اندیشمند و متفکرده ،عالوه بر این

اَنه »ان به تومی جمله آن اند. ازرا مطالعه کردهها های خطی و چاپ و تصحیح نسخهحتی نسخهزده و به تحقیق و تفحص 

یوهان »، 6«جونزداویچیکی»، 5«ه.هیندلی.جی»، 4«کریستین هرن هولد رمپیس»، 3«هکبول»و  «لیمماری ش

، 12«هرمان بینکل»، 11«گرترود بل»، 10«یوهان شر»، 9«هرمان اته»، 8«یوزف فون هامر پور گشتال»، 7«گوتفریدهردر

ادوارد »و 17«هیلمنکریگ مایکل »، 16«هنری برامز»، 15«یوهان کریستف بورگل»، 14«آرتور جان آر بری»، 13«والترلیف»

 اشاره کرد. 18«گرانویل براون

ز شهر شیراز ا، حتی اگر فقط نامی آیدبه میان میکه سخن از ایران و شیراز در قرن چهاردهم هجری  زمانی به طور کلی

ه در است ک «الدین حافظمحمد شمس»نام  ،کندشناسان خطور میگردان و ایراناغلب آنچه به خاطر جهان ،ذکر شود

هت اقتباس جبه  «عمر خیام»نمونه شعر تغزلی فارسی شده است. ممکن است که در دنیای انگلوساکسون نام  ،شرق و غرب

در  ،نامندمی «الغیبلسان»را  نام حافظ که شارحان و مفسران مسلمان او مجموعاما در  ،تر باشدمعروف «رالدجفیتز »آزاد 

 عیار زبان فارسی است.امتم یمغرب زمین و اروپا نمونه

 

                                                           
3 - Annemarie Schimmel & E.Boelke 
4 - Christian Herrnhold Rempis 
5 - J.H. Hindley 
6 - Jones  da Vichichi 

7 - Johann Gottfried von Herder 
8 -Joseph von Hammer-Purgstall 
9 - Carl Hermann Ethé 
1 0 - Johann Sherr 

1 1 - Gertrude Margaret Lowthian Bell 
1 2 - Herman Bicknell 
1 3 - Walter Leaf 
1 4 - Arthur John Arberry 
1 5 - Johann christoph burgel 
1 6 - Henry Bromss 
1 7 - Michael Craig Hillmann 
1 8 - Edward Granville Browne 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%B2%D9%81_%D9%81%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B1#CITEREF%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%B2%D9%81_%D9%81%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B1#CITEREF%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
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 که زیارتگه رندان جهان خواهد بود      بر سر تربت ما چون گذری همت خواه

 (128: 1371)حافظ، 

 رقیشادبی حافظ در جوامع -جایگاه فرهنگی

 چین

نسبت به کشور  ایدوستانهانسانعواطف نیک و احساسات  ی خود،هاغزلدر  توان دریافت، اوبا مداقه در دیوان حافظ می

ها در هفده غزلش، از میان آن که خود در حدود پانصد غزل سرود دوست ایران، چین نشان داده است. حافظ درتمام عمر

 ختا و ختن را ذکر کرده است. گر چین،اسم مشک چین، صورت

 به عنوان مثال:

 انگیز نکند فهمی زین کلک خیال هرکو

 باشد.گر چین نقشش به حرام ار خود صورت

 (101: 1371 )حافظ،

از مشهورترین ، «لی بای» و« دوفو» مردم چین حافظ را با. اندکشور پارس را میهن بلبل و النه نامیده ،هااالیام چینیاز قدیم

 کنند.شاعران قدیم خود مقایسه می

 یمجموعه»کتاب اشعار کالسیک پارسی به نام  ،و بسیاری از شهرهای چین یان زین، نانکنن شانگهای، های پکن،در کتابخانه

و به عنوان کتاب درسی  وربهبا استقبال گرم محققین و کارشناسان ادبیات شرقی رو «الله یمجموعه»وجود دارد. « الله

 مترجم. دارد ایگاه ویژهحافظ جای یاتغزل ،ها مانند دانشگاه پکن برگزیده شد. در این مجموعههای ادبی دانشگاهدانشکده

جاوید ، فرهنگی مردم چین و ایران وی در راستای ارتباطخدمات  شناس چینی است کهحافظ« سون یون» این کتاب،

 (.705: 1371بائوزین، ) خواهد ماند

 (امروزی یترکیه)قلمرو عثمانی 

عثمانی به سرعت شناخته شد و و شهرت حافظ از شیراز و مرزهای ایران پا فراتر گذاشت، در سرزمین  که اشعار زمانیاز  

عثمانی به حدی  یثیر حافظ در ابیات ترکی به خصوص در ابیات دورهأت .تحت تأثیر حافظ قرار گرفتند ،شعرای عثمانی

های نهم و دهم شعرای عثمانی و خصوصا در اشعار شعرای قرن یثیر عموماً در اشعار همهأگفت این ت توانزیاد است که می

 فاشعار یوس ،آثاراین  یبارزترین نمونه .به خوبی محسوس است (های پانزدهم و شانزدهم میالدیقرن مطابق با)هجری 

 ندیم(، 1009متوفی ) باقی(، 1553 متوفی)پاشا شیخی، احمد  افزون بر است. عثمانی الدین شیخی از شعرا و طبیبانسنان

 (.75، 54-53: 1371ناجی طوقماق،) نام برد. توانمی را( 1214متوفی ) شیخ غالب و( 1143متوفی )

از جمله نخستین  اند.دیوان حافظ  را مورد شرح و تفسیر قرارداده ترک نیز نویسندگان و شارحان عالوه بر این شاعران،

 شمعی،شارحان دیگر مانند خامهچنین هم .شرح سروری است ،نوشته شد حافظ که در سرزمین عثمانی بر دیوان هاییشرح

دیوان حافظ در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری در  ،. گذشته از ایناندی بر اشعار حافظ شرح نوشتهقونو وهبی ،سودی

 بار به چاپ رسیده است.  9 ،استانبول
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ثیر و نفوذ فکری و أادبیات کالسیک ترک چنان ت برحافظ در دوران حیات خویش بر ادبیات بسیاری از ملل اسالمی و 

او را یکی از  ،«خانعبدالقادر قره»مانند  ادبیات کالسیک ترک یساله 400شاعران دوران  یهکه تقریباً هم داشتهبالغی 

 اند.ها نوشتهمنابع الهام ادبی خویش شناخته و بر غزلیات او نظیره

 عرب یجامعه

نه سفری به دیار آنان داشته و نه اشعاری  حافظ نچه قابل مالحظه و در خور اعتناست، شهرت حافظ در میان اعراب است.آ 

کند که آن هم مدیون طرح جهانی حافظ ارتباط پیدا میاشتهار  شک این شهرت بهبی دست به زبان عربی سروده است.یک

 مفاهیم عرفان اسالمی و افکار بلند انسانی و فرهنگ زبان و شعر اوست.

. عالوه الشواربی مصری استابراهیم امیننوشته، حافظ کتابی مستقل  یدرباره ،از میان پژوهندگان عرب کسی که نخستین

به عربی  را سعدی و حافظ اشعار زیبای فارسی مولوی، ،«روائع االدب الفارسی»کتاب معروف  درمحمد فراتی سوری بر او 

مورخ و ادیب  مقام ادبی و عظمت عرفانی حافظ سخن رانده، عمر فرّوخ یی دیگری که درباره. نویسندهترجمه کره است

 (.136: 1372آئینه وند، ) صفحه به حافظ اختصاص داده است 6 ،«تاریخ االدب العربی» که در کتابنامدار عرب است 

ا او جریانات فرهنگی ازحافظ باعث شد ت رسان سوریعالنویسان معروف عرب به نام علی عقلهثیرپذیری یکی از نمایشنامهأت

ادبیات ایران  یدربارهدوست دارم فرصت بیشتری برای آگاهی یافتن » گوید:میباره در اینو ادبی ایران را دنبال کند. او 

بیش از  .مستقیم آن آثار یفراگیری این زبان و مطالعه از طریق در صورت امکانو چه  ها چه از طریق ترجمه ،پیدا کنم

 (.20: 1372عقله العرسان، ) امرا مطالعه کرده خمینی )ره(عطار نیشابوری و آثار امام ،مولوی سعدی، ،این اشعار حافظ

 ی هندقارهشبه

. در میان این بزرگان که حتی ذکر نامشان ای طوالنی داردپیشینه ،هند یقارههای بزرگان ایران در شبهنفوذ آثار و اندیشه

 ،های فکری، هنری و فرهنگی اواست که آفریده هاییچهره معدودشیراز یکی از  یخواهد، خواجهصفحات بسیار می

این خطّه، از روزگار خود او آغاز شده است و  دربیشترین ارج و رواج را در منطقه داشته است. جامعیت فرهنگی حافظ 

 ند.دهشواهد و قرائن متعددی بر این مدعا گواهی می

 زین قند پارسی که به بنگاله می رود     شکر شکن شوند همه طوطیان هند  

 (141: 1371)حافظ، 

 حافظ از ترخوردهسال اینکه ، با«همدان علی»به نام  عصرِ حافظ در هند فرهنگی-عرفانی هایترین شخصیتبزرگ یکی از

و در شیراز به دیدارش شتافت  نگاشت ت اوغزلیا از یکی بر شرحی حیات حافظ، زمان در بود و مقام شامخی داشت،

  (.48: 1380ثبوت،)

میرعبدالطیف »هایی از دیوان حافظ را در نزد یکی از دو امپراطور بسیار بزرگ هند در طول تاریخ، بخش ،«اکبرشاه»

از علمای بزرگ هند، شرحی بر دیوان حافظ نوشته  ،عبداهلل خویشکی قصوری چشتی»چنین همم( خواند. 981) «قزوینی

 (.48: 1380ثبوت،) پرداخته استحافظ میبه تدریس دیوان  ،و در آن یادآور شده است که خود کثیری از اوقات
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هنوز در ، های آن(ها و ترجمههای خطی مربوط به حافظ )اصل دیوان او و منتخبات و شروح و فرهنگنامهنسخه به عالوه

بیش از  ،رامپور رضا ینسخه در کتابخانه 34 ،کندساالر جنگ در حیدرآباد  ینسخه در کتابخانه 41؛ موجود استمنطقه 

 موجود پاکستان هایکتابخانه از شماری در نسخه چهارصد قریب به و آباداسالم در بخش گنج یهصد نسخه در کتابخان

حافظ شناخته شده و ارج و  و... دکن ،مانند بنگال، کشمیرهای هندوستان خطهدر حقیقت در  (.48: 1380ثبوت،است )

 قرب دارد؛

 سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی    نازندو می رقصندبه شعر حافظ شیرازی می

 (276: 1371، )حافظ

مانند نظیری، ناصرعلی سرهندی ، میرافضل ثابت، واقف الهوری و نیز شعرای شهیر هندوستان  متفکران از زیادی یعده

پیروی و  هاآن آثار در و اندبسته هاتضمین حافظ اشعار بر و کرده سراییسخن حافظ تأثیر تحت ،غالب و اقبالچون هند 

خواجه میردرد،  مانندنه فقط شعرای فارسی هند، بلکه شعرای زبان اردو . شودآشکارا دیده می ،وری از سبک حافظبهره

 .اندشده سیراب ایرانی فرهنگ ناب عرفان و فیض یاز چشمه ،میرتقی میر، ریاض خیرآبادی و جگر مرادآبادی

ین عرفای سخن اشعار ا یرسیده است. از مطالعه نیز نفوذ عرفان و فرهنگ تصوف حافظ به عارفان استان بیهار هندوستان

سخن پرداخته و بر  ،خواجه حافظ شیرازی غیبالخصوص لسانه آید که جملگی در پیروی از شعرای بزرگ ایران ببر می

سرا در ادبستان صوفیان سخن ،اند. از آنجا که در دنیای تصوف و عرفان مقام حافظ ارفع استشان فخر و ناز کردهاین تبعیت

فیوض  و اکتساب سلسله این و اندنموده وافرالدین محمدخواجه حافظ شیرازی اکتساب و استفاده بیهار از روح موالنا شمس

که در  «شاه محمد قاسم رضوی قتیل دانا پوری» ،گوی بیهارکه شاعر بزرگ فارسیچنان است. روحانی هنوز زنده و باقی

 کند:اقرار می ،نودوپنج سالگی از این جهان فانی چشم بربست

 چو قتیل آیدم انشاءاهلل  فیض حافظ

 آنچه بودیم و همانیم و همان خواهد بود

 خواهی قتیل جرعه مینای عشق اگر 

 پوش کنکسب فیوض حافظ پشمینه

 (36: 1371طلحه رضوی، )

اهلل فردوسی، ثبات فردوسی، اشرفی چشتی، حسن بیتهوی، ، ولیی، طبان عمادیعرفای دیگری مانند بافرد قادری، نصر قادر

 .اندتوحید از مشرب فرهنگ عرفانی حافظ سیراب شده هبلخی و نوششمس 

 تیمور، پادشاه یتوجه شاهان تیموری بدان بوده است. سلطان حسین بایقرا نواده ،رواج شعر حافظ در هند یکی از دالیل

قدان شعر معت و امیانح از جامی، عبدالرحمن زمان آن معروف عالم و شاعر و شیرنوایی امیرعلی دانشمند او، وزیر و هرات

گفتار فارسی نه و شاعر شیرین ه 932-1274گذار امپراطوری گورکانی هند بنیان ،ظهیرالدین بابرچنین هم حافظ بودند.

 کرد. میبعیت بلکه در شعر نیز غزل او را ت ،تنها در اخالق شخصی پیرو حافظ بود
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های شخصی و دولتی و در در مجموعه ،هزاران نسخه از دیوان حافظ را به خطوط و اقالم مختلف خطی ،امروز در هند

با تالش و  ،پژوهی در این سرزمین پهناورتوان یافت. فرهنگ حافظهای آن سرزمین میهای بزرگ و دانشگاهکتابخانه

های و در این زمینه کوشش سرانجام رسیدهبه  دی هنقارهدوستان در شبهگیری از همکاری تمام حافظپیگیری و بهره

گویندگان  یدر میان همه ها و مقاالت ارزشمندی تألیف و تصنیف گردیده است.کتاب ،هاای انجام گرفته و نسخهارزنده

مفرط وی  یآشناترین فردی که در شیفتگی به مقام معنوی حافظ مشهور و معروف است و عالقه ،گوی آن سرزمینپارسی

غزلیات متعدد و مختلفی به پیروی از غزلیات حافظ  او ، اقبال الهوری است.مقام و مرتبت حافظ کامالً آشکار است به

 «رموز بانگ»و  «مثنوی اسرار»شعری به ویژه در  یحافظ را در چند مجموعه یهسروده و بسیاری از الفاظ و تعبیرات عارفان

 توان مالحظه کرد.می

همواره قابل  ،پژوهان گذشته و حالدر کنار حافظ ،نذیر احمد در زمان حاضر تتحقیقات و تصحیحاعالوه بر اقبال الهوری، 

 محققان و دوستانحافظ ویژه به پژوهان،حافظ روی به را ایتازه یدریچه شناسی،حافظ یهارزند آثارذکر است. ایشان با 

و فرهنگ حافظ و ایران را در آن سرزمین جا انداخت و باعث پیشرفت و رونق فرهنگ  کرد باز هند یقارهشبه شناسیحافظ

 و م(1409) ه812مورخ  ینذیر احمد تصحیح دیوان حافظ بر اساس نسخهدر هند گردید. شناسی شناسی و ایرانحافظ

حافظ بر اساس نسخه مورخ تصحیح غزلیات  چنینبه انجام رسانیده و هم با همکاری جاللی نائینی ه824 مورخ ینسخه

 باب در دیگری متعدد مقاالت هاآن بر عالوه است. کرده منتشر را م(1415ه، )818 مورخ یهو نسخم( 1410) ه 813

ادیبان و دانشمندان  ،نذیر احمد (. در کنار142: 1375 رادفر،است ) آورده در تحریر یرشته به حافظ دیوان شناسینسخه

 و شریف حسین قاسمی، احمد منزوی، محمداسلم خان، اعتمادیه مانند اند؛بوده دیگری تحت تأثیر فرهنگ و اشعار حافظ

  .شعیب اعظمی

ها تقریبا از همان دوران توضیح واژه ،شدهمی به غزلیات حافظ های گذشتهماناز ز چنین نظر به استقبالی که در ایرانهم

تألیف شده  یقارهآثار در شبه این بخش بسیار زیادی از گرفت.میها و رساالت انجام الحات اشعارش به صورت کتابطو اص

 و معروف شارحان از بعضی که مورد است 16 تعداد به نیز فارسی هایشرح و حافظ چاپی و خطی شروحطور همین .است

را منتشر  البحرینعبدالرحمن ختمی الهوری که شرح مرج الدینسیف جمله: از شود. می دیده هاآن میان در مشهور هندی

چه از نظر بالغت شعری حافظ و چه از نظر  ؛حافظ بود ختمی الهوری سخت معتقد به مقام و کالمطور ت. همینکرده اس

از شعرای »س که داند و عقیده دارد آن کسلطان قوم و سیف خدا می را شیراز یهخواج. او عمق محتویات و مضامین کالم

ه... وری به چوگان بالغت به جایگاه مقصود رسانیدخرام در میدان فصاحت دوانیده و گوی سخنعجم سمند فکرت خوش

 (.769: 1371نوشاهی، )عارف  «بودهالحافظ شیرازی والدین محمد الملهشمس

 آنهای که بیشترین ترجمه صورت گرفته هند یقارهاز اشعار حافظ در شبه ییهاهای دیوان حافظ، ترجمهشرح عالوه بر

الغیب معروف لسان یتوان  به ترجمهاز جمله می .باشداثر می 28که حدود  استبه زبان اردو هند،  های محلیزبان میان در

روابط فرهنگی ایران و بنگال تأثیر  بر بسیار های اشعار حافظ به زبان بنگالی کهآبادی اشاره کرد. ترجمهایبتاهلل از میرولی

 اثر ترجمه و منتشر شده است.  7به زبان پنجابی نیز  چنین. هماثر معروف است 7حدود  ،گذاشت
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 حضور معنوی حافظ در بنگال و پاکستان

دقیق  برای ما هنوز مشکل است که به طور  آغاز شد. و بنگال ادبی و فرهنگی میان ایران ،ارتباط دینی ،صدها سال پیش

پس از آمدن دین اسالم وارد بنگال شد  ،مسلم است که این زبان . اگرچهی وارد بنگال شدمانبگوییم زبان فارسی در چه ز

-775)الدین اعظم شاه غیاثبنگال از حیث تمدن و فرهنگ در زمان  یترین دورهدرخشان و پیشرفت و گسترش پیدا کرد.

وشته شده است. بدین جهت این ن فارسی زبان در منثور و منظوم آثار بیشترین دوره، این در. بود (م1365-1375 ه،765

 نویسندگان و فقها، ادبا مرکز بنگال، پایتخت زمان این در شمرد. فارسی زبان فرهنگ ترقی یهتوان نخستین دوردوره را می

فظ را به حا یخواجه شاه، اعظم الدینغیاث کهچنان رسید. بنگال به شیرازی حافظ خواجه شهرت زمانبود و هم نامی

و در  حافظ نتوانست به دیار بنگال برود ،اما به علت تالطم موج دریا و طوفان .تقاضای وی اجابت شد و بنگال دعوت نمود

 به شرح زیر است:ابیاتی از آن  که الدین اعظم فرستادغزلی برای سلطان غیاث جواب

 شکرشکن شوند همه طوطیان هند

 رودکه به بنگاله می زین قند پارسی

 الدینحافظ ز شوق مجلس سلطان غیاث

: 1371)حافظ،  رودخامش مشو که کار تو از ناله می

281) 

 . شودمی دیده بنگالی نیز نویسندگان و صوفیان هایتأثیر و نفوذ کالم حافظ در آثار و نوشته

اجی کمار،  توان بهه اند، میبه زبان بنگالی ترجمه کرداز مشهورترین نویسندگان و ادبای بنگالی که دیوان و اشعار حافظ را 

 (.27-25: 1371اشاره کرد )ابوالبشیر، قاضی نذیراالسالم، شهیداهلل، قاضی اکرم حسین و منصورالدین 

ترین شاعر زبان بنگالی ترین و معروفوی بزرگ .تاگور بود ندراناتییکی دیگر از عالقمندان حافظ شیرازی در بنگال، راب

شد و با قدر بود که شب از خواب بلند می آنتأثیر و نفوذ کالم حافظ در وی  ارد. نقل شده استجهانی دت که شهرت اس

 (.27-25: 1371ابوالبشر، ) خواندلحن پرسوز غزلیات حافظ می

ی قارهحافظ در شبهچه گفتیم بهره نبوده است.چنانیب حافظ در آسمان ادب، از این تابش نیز پاکستانکشور  ،از طرف دیگر

 یهایی که در پاکستان بر ابیات عارفانهکه بعدها به کشور پاکستان نیز منتقل گردید. شرح نظیر یافتمحبوبیتی کم هند

شناسی حافظ و فرهنگ غنی ایران و ایران یهای او کمک شایانی کرده و مقام و مرتبهحافظ نوشته شده، به ترویج اندیشه

از موالنا اشرف علی، یکی از « عرفان حافظ»توان به کتاب پاکستان باال برده است. از آن جمله میرا در میان مردم 

 یچنین عبداهلل خویشکی قصور، یکی از نویسندگان پرکار پاکستان است و دربارهدانشمندان ممتاز آن دیار اشاره کرد. هم

نگارش در آورده است. وی تحت تأثیر حافظ، کتاب کتاب به  51موضوعات مختلف تألیفات متعددی داشته و در حدود 

و در   "ش"ی تحریر در آورده است. در جلد اول تا ردیف که شرح دیوان حافظ است، در دو مرحله به رشته« الفراسهبحر»

را تا آخر دیوان، معانی و اصطالحات و شرح مشکالت به تفضیل آورده شده است. او بیشتر ابیاتی  "ص"جلد دوم از ردیف 

محمدخان، کند )آورد و نکات دستوری و فنی آن را ذکر میشرح داده که مشکل است؛ بدین صورت که نخست هر بیت را می
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در تتبع اشعار را ذکر کرد که الدین حسین اصفهانی کمالتوان نام (. افزون بر نویسندگانی که نام برده شد، می714: 1371

  د.سرو« الزاللعیون» حافظ دیوانی به نام

های خطی فراوان دیوان وجود نسخه ،ثیر او درفرهنگ و ادب و عرفان آن منطقهأاز دالیل حضور حافظ در پاکستان و ت

هایی که پیش از اختراع دشواری یهای سراسر پاکستان است که استناح آن همه نسخه خطی با همهدر کتابخانه حافظ

بهترین دلیل وجود مشتاقان حافظ در دیگر کشورهای جهان و از جمله پاکستان تواند میچاپ بر آن مترتب بود، خود 

های شهرهای بزرگ های آن در کتابخانهخطی از دیوان حافظ و شرح ینسخه 416 گرفته،های انجامبر اساس پژوهش .باشد

 وجود دارد. بلوچستان و... ،گجرات راولپندی، حیدرآباد، کوتیه، کراچی، آباد،اسالم پاکستان مانند الهور، پیشاور،

 ،ترجمه و شرح بر دیوان حافظ توسط نویسندگان و ادبای پاکستانی از جمله خواجه محمد عباداهلل اختر 50حدود چنین هم

های حافظ نگاشته اشعار و افکار و اندیشه یمقاله درباره 32 و... و عبداهلل خویشگی و یوسف لهاوری ،الدین قندهاریقطب

 شده است.

 جامعیت حافظ در جوامع فرهنگی با تأکید بر نسخه مصور دهلی نو

های ی سیرِ فرهنگی حافظ تا سرزمیندهندهشود که نشانهای دهلی نو نگهداری میهای مصور متعددی در موزهنسخه

هوری ی فرهنگ جمی مرکز میکروفیلم نور )خانهخطی مصور دیوان حافظ در کتابخانه یدوردست شرق است. یک نسخه

م. به خط ریز نستعلیق کتابت گردیده است. یکی 1637ه.ق/ 1047شود که در سال اسالمی ایران، دهلی نو( نگهداری می

(. البته مینیاتورهای این نسخه کیفیت عالی ندارد. در 89: 1381از مزایای این نسخه داشتن یازده مینیاتور است )عابدی، 

 818ی مورخ ی دیگر دیوان حافظ، بر اساس نسخهچنین یک نسخهوده است. هماین نسخه، کاتب و مصور غالبا یک نفر ب

ی دیگر در دهلی نو، بر (. نسخه1شود )تصویر ی آصفیه، حیدرآباد دکن )هند( در دهلی نو نگهداری میهجری در کتابخانه

فرهنگ جمهوری اسالمی  یی ظرایف، از سیف جام هروی و تنظیم نذیر احمد در خانهی لطایف و سفینهاساس مجموعه

ساالر جنگ نگهداری  یرا که در موزه 813مورخ  ی(. عالوه بر آن نذیر احمد، نسخه91: 1381شود )عابدی، نگهداری می

خطی  یی انستیتوت غالب دهلی نو، نسخهچنین در موزه(. هم61: 1380(، تنظیم نموده است )عابدی، 2شود )تصویر می

، R.P Gaeukeشود که دارای هفت مینیاتور مکتب شیراز و مزایای گوناگون است. داری میمصور دیگری از حافظ نگه

ی نامبرده را به انستیتوت و رئیس اسبق جمهوری هند، فخرالدین علی احمد که وزیر صناعات بود، اهدا کرده است نسخه

 (.59: 1380)عابدی، 
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 ی ساالر جنگی خطی موزه(: نسخه2تصویر )                           )حیدرآباد( ی دهلی نوی مصور حافظ در موزه(: نسخه1تصویر )     

 https://fa.wikipedia.org/منبع:                                                          www.britishmuseum.orgمنبع:                    

ها پیش های دهلی نو، از ارتباط فرهنگی اشعار حافظ و این منطقه، از قرنهای مصور و خطی در موزهوجود این نسخه

عنوان یک کتاب ارزشمند چه در یک کشور و اجتماع، یک اثر ارج و قرب پیدا کند و در موزه به کند. چنانحکایت می

 های صاحب اثر در آن فرهنگ دارد. نگهداری شود، نشان از اهمیت و جایگاه اندیشه

 گیرینتیجه

جامعیت فرهنگی حافظ از مرز ایران گذشته به عمق کشورهای غرب و شرق رسیده است. نفوذ فرهنگی حافظ بر شاعران 

که نه تنها تأثیر فرهنگ اشعار حافظ بر هوری و... روشن است. به طوریو فیلسوفان غرب و شرق مانند گوته، نیچه، اقبال ال

برخی از کشورهای جهان قابل لمس است، بلکه فرهنگ ایرانی و اسالمی نیز به آن کشورها نفوذ و گسترش پیدا کرده و 

های شرق و غرب رسیده ترین کشورپیام انسانیت و بشردوستی شعر حافظ به عنوان نماد فرهنگی ایرانی و اسالمی، به مهم

 تا شد باعث امر ی اقوام و کشورها است. همیندوستانهشعر و فرهنگ ایرانی، صلح و آسایش و روابط انسان مایهاست. درون

هند، بنگال،  یقارهاسلواکی و کشورهای شرقی چون شبه-کشورهای غربی چون آلمان و چک با ایران فرهنگی روابط

. ارسی بیش از پیش در آن دیار مورد استقبال قرار گیردف زبان و فرهنگ و یابد گسترش و...پاکستان، چین، عثمانی 

، تأثیرپذیری فرهنگی و ارتباط ایرانیان و ادبیات عرب و ادبیات فارسیهای مشترک ها و ارزشچنین با توجه به ریشههم

 گیر بوده است. اعراب نیز گسترده و چشم

توان از آثاری که با ی حافظ در اجتماعات ادبی سراسر جهان شناخته شده است و این را میهابه طور کلی تأثیر اندیشه

های کشورهای دیگر چون هند و پاکستان، های قدیمی و خطی موجود در موزهچنین نسخهالهام از حافظ نوشته شده و هم

http://www.britishmuseum.org/
https://fa.wikipedia.org/
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های فیزیکی آن به ه پیدا کرده و هم نسخهدریافت. در حقیقت دیوان حافظ هم از طریق اندیشه و ذهن به ملل گوناگون را

 مناطق مختلف به عنوان اثری شاخص و ارزشمند انتقال پیدا کرده است. 
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 مأخذ: و منابع

 ها:کتاب

 (.)مجموعه مقاالت به مناسبت بزرگداشت ششصدمین سال تولد حافظ سخن اهل دل .(1371) .، کلثومابوالبشر

 تهران: کمیسیون ملی یونسکو در ایران.شناسی در بنگال، حافظ

مقام  .سخن اهل دل )مجموعه مقاالت به مناسبت بزرگداشت ششصدمین سال تولد حافظ( .(1371) .وند، صادقینهیآ

 تهران: کمیسیون ملی یونسکو در ایران. حافظ در میان پژوهندگان عرب،

شعرحافظ در  .)مجموعه مقاالت به مناسبت بزرگداشت ششصدمین سال تولد حافظ( سخن اهل دل .(1371) .لیوبائوزین، 

 تهران: کمیسیون ملی یونسکو در ایران.چین، 

حافظ در  .سخن اهل دل )مجموعه مقاالت به مناسبت بزرگداشت ششصدمین سال تولد حافظ( .(1371) .بچکا، یرژی

 فرهنگ چکسلواکی، تهران: کمیسیون ملی یونسکو در ایران.

مسافر  .)مجموعه مقاالت به مناسبت بزرگداشت ششصدمین سال تولد حافظ( سخن اهل دل .(1371) .برتوتی، فیلیپو

 روبی پیترو دال واله و حافظ شیرازی، تهران: کمیسیون ملی یونسکو در ایران.

 سیدمحمدکاظم قزوینی و قاسم غنی، چاپ ششم، تهران: انتشارات اقبال. تصحیح حافظ. .(1371حافظ، محمد. )

مدخلی  .)مجموعه مقاالت به مناسبت بزرگداشت ششصدمین سال تولد حافظ( دلسخن اهل  .(1371). ررادفر، ابوالقاسم

 تهران: کمیسیون ملی یونسکو در ایران. ،های حافظبر ترجمه

بحث  .)مجموعه مقاالت به مناسبت بزرگداشت ششصدمین سال تولد حافظ( سخن اهل دل .(1371) .مهرنور محمدخان،

 تهران: کمیسیون ملی یونسکو در ایران.فی شرح دیوان خواجه حافظ از عبداهلل خویشگی،  ه الالفظو معرفی بحرالفراس

ششصدمین سال تولد  )مجموعه مقاالت به مناسبت بزرگداشت سخن اهل دل (.1371) .مشایخ فریدونی، محمدحسین

 تهران: کمیسیون ملی یونسکو در ایران. قند پارسی در بنگاله، .حافظ(

 .)مجموعه مقاالت به مناسبت بزرگداشت ششصدمین سال تولد حافظ( سخن اهل دل .(1371) .، عبدالرحمنطوقماق ناجی

 ملی یونسکو در ایران. ، تهران: کمیسیونشناسی در قلمرو عثمانی و ترجمه ترکی دیوان حافظحافظ و حافظ

 ت:مقاال

نشریه دانشکده  ."شناختی در ادبیات فارسیاندیش؛ پژوهشی جامعهچالش حافظ با عقل مصلحت" (.1377. )ارشاد، فرهنگ

  .1-42صص ،167ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، شماره 

 .2، ص7شماره ، مجله کارنامه، "پرسش نیچه از حافظ" (.1378استعدادی شاد، مهدی. )

 .87-104، ص70چیستا، شماره  ."گوته غربی-نگرشی بر جایگاه حافظ در دیوان شرقی" .(1379) .تفضلی، حمید

 .47-82ص ص، 16شماره  قند پارسی، ."حافظ در شبه قاره" .(1380). اکبر ،ثبوت

 .6-11صص،  44 یمارهمجله ادبستان، ش ."بینی و شخصیت حافظجهان شعر،" (.1372. )، علیایحسینی خامنه

 .137-58، صص11، مجله قند پارسی، شماره "قاره هندپژوهی در شبه درآمدی بر حافظ" .(1375) .رادفر، ابوالقاسم
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نمودهای تشیع در قروین با تأکید " (.1398. )زلفی، ستاره، دلبری، شهربانو، اسدبیگی، اردشیر و مهدوی دامغانی، محمود

 .319-346، صص35طالعات هنر اسالمی، شماره م ."بر منابع تاریخی مصور

 .36، ص32مجله آشنا، شماره  ."فیضان روح خواجه حافظ به عرفان " .(1371) .طلحه رضوی، سید محمد

یات و علوم انسانی، نشریه دانشکده ادب ."معرفی یک نسخه خطی مصور از دیوان حافظ" (.1380عابدی، سیدامیرحسین. )

 .59-68، صص9و  8شماره 

 .98-89، صص5فصلنامه نامه انجمن، شماره  ."یک نسخه خطی مصور دیوان حافظ" (.1381. )عابدی، سیدامیرحسین

 .17-20صص ،132 مارهش کیهان فرهنگی، ."تعالی فرهنگ"(، 1376) .رسان، علیععقله ال

عرفیات در ادب فارسی )ادب و  ."های عارفانه حافظ در شعر اوتبلور جامعیت فرهنگی و اندیشه"(.1395ه. )یکریمی، نجم

 .132-152، صص27عرفان(، شماره 

 .67-65، صص 175مجله کیهان فرهنگی، سال هجدهم، شماره  ."زبان فرهنگ و اندیشه" (.1380. )مبشرنیا، رضا

های بصری اراده و مشیت الهی در جلوه" (.1398. )زاده، مهدیه، کیخای فرزانه، احمدرضا و ساالری، مصطفیمعینی

 .296-319صص، 34اسالمی، شماره  ، مطالعات هنر"های مصور مثنوی و غزلیات شمسسخهن

بررسی رتوریک و زیباشناسی آوایی در غزلی از " (.1398. )میرکمالی، کبری، فرخزاد، ملک محمد، حیدری نوری، رضا

 .1-28، صص 35مطالعات هنر اسالمی، شماره  ."موالنا و انعکاس آن در قالی صفوی

 


