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1. Introduction 

Contrastive Literature is an important and invaluable branch of 

evaluating prominent works in a certain language which can uncover 

the source of literary types or genres as well as themes of a language’s 

written heritage whether in the form of poetry or prose. It can also 

manifest the influence on and from poetry types or similarities in the 

lines of thought both in the content and form. Research on Hafiz and 

investigation of similarities in the themes of Hafiz and his 

contemporary poets has a long history.  

For many years, researchers have written and conducted studies on 

Hafiz. In contrastive studies, the researcher investigates the themes of 

similarities of thought between the creators of poetry and prose from 

their birth to their growth.  Such literary studies, which are based on 

influencing and being influenced or similarity of thought, and in 

which the researcher aims to dig out different poets and writers’ 

adaptations of and loans from each other, or tries to investigate the 

frequency of the common themes and patterns of thought, have a long 

history and can easily be found in rhetorical texts, translated works, 

and literary criticism. 
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2Methodology 

The present study was an attempt to investigate the similarities of 

thought in Rudaki and Hafiz taking a descriptive-analytical method. 

The analyses have been organized based on comparison and 

evaluation of the poems of the two poets taking into consideration the 

similar themes of thought. 

 

3.Discussion 

Apparently and compared to the present time, Hafiz had a ready 

access to Rudaki’s sonnets and the written heritage of the Samanids.  

The sonnets of Hafiz are an image of the Persian literary heritage. 

Themes and concepts of the early great Persian poets can easily be 

traced in this magnificent thesaurus.  Thanks to his prodigious 

memory and genius in poetry, Hafiz created a collection, based on the 

form and content of the old Persian poetry including sonnets and other 

literary genres, which represents the magnificent architecture using 

Persian material.   

Considering the permanent presence and influence of Rudaki in and 

on the minds of the different poets from his time to the present, it 

seems that, with his precision and meticulousness in choosing themes 

and ideas for his sonnets, Hafiz enjoyed single elements (like certain 

words), clauses (such as adjectival clauses), images and concepts of 

Rudaki. Critics and experts have usually touched upon the influence 

of Rudaki on Hafiz and the similarity of themes between the poems of 

the two.  Rudaki and Hafiz have a lot in common considering their 

personality traits and manners as well as poetical interests and 

viewpoints toward the universe and its elements.  Both poets know the 

ins and outs of Persian poetry and its interrelationship with music. 

Their poems are missionary works done out of their pleasant 

disposition. Based on the very few poems left from Rudaki, and 
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regarding Hifiz’s sonnets, some major topics were investigated in 

them. The first topic in common is the frequency of use in similar 

clauses, which is usually accompanied by the ‘worship of wine’ and 

its rituals. Throughout his poems, Hafiz reflected the old tradition of 

wine worshiping, festivity, and joyance and thus can be regarded as 

being in the same line with Rudaki.  

Describing the countenance of the beloved is particularly 

outstanding in the poems of Rudaki and Hafiz. Picturing the spring 

season is another common theme. Rudaki and Hafiz would also 

perceive destiny through wisdom and principle. The frequency of 

common register in Rudaki and Hafiz’s poems is a reflection of their 

similarity and common ideology toward life with its ups and downs.  

In the next step, the present study has analyzed the meter and lateral 

music in Rudaki and Hafiz’s poems with the themes of picturing 

spring and the beloved and the beauties of the nature.  

 

4.Conclusion 

The findings of the analyses represent the fact that the legacy of the 

sonnets of Rudaki and his contemporary poets of the Samanids was so 

rich and enduring that Hafiz could not be indifferent to them. It merits 

remarking that Rudaki and Hafiz knew the tricks of the trade 

regarding Persian music and had pleasant singing voices which helped 

them pay a lot of attention to the form and content of the poems they 

would compose.  

The present paper also investigated the common concepts and ideas 

in Rudaki and Hafiz’s poems. One of these concepts was music.  As 

mentioned earlier, both of the poets knew the ins and out of the 

Persian music and had pleasant singing voices. This, together with 

their fluency in poetry and choosing appropriate meter, helped them 

compose enduring poems and sonnets. The frequency of musical 

terminology in their poems is another affinity between the two poets.  
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Delicate fragrance is another common element in their poems. As a 

matter of fact, the two poets, with their keen sense of smell, paid a lot 

of attention to various scents and intelligently saw, heard, and smelled 

elements of the universe. Because of their meticulous attention to the 

beauties of nature, Rudaki and Hafiz can be regarded as nature 

worshipers and lovers of the beauties of the universe.  

Seizing opportunities and savoring the transient moments of life is 

another quality the two poets share.  Based on the ephemeral nature of 

life, Rudaki and Hafiz viewed the basis of universe as legendary and 

evanescent and invited all to enjoy and savor the life in a great number 

of their poems.     

It seems that anti-asceticism and hypocrisy were also reflected in 

Rudaki’s lost poems. Conclusion can be drawn from the few 

remaining poems of Rudaki and comparing them with those of Hafiz 

that they insisted on worship of life and truth and abstinence from 

asceticism and hypocrisy.   

Self-applause is another salient feature in Rudaki and Hafiz’s 

poems. The two poets acknowledge their own true art. They eulogize 

their own poems which is not a mere gesture or exaggeration toward a 

person or thing; it rather is eulogizing the art. The eulogy, here, is 

about the poem, pleasant rhythm, coherence of speech, and 

disposition.  

 

Keywords: Rudaki, Hafiz, Contrastive literature, Sonnet, Similarity 

of themes 

References [In Persian]: 

 Akhavan-Sales, M. (1999) Tree of Wisdom.With the 

assistance of AliasgharMohammadkhani.Second 

Edition. Tehran: Sokhan Publications. 



مطالعات ایرانی/ مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

122 

 Dabir-Siaghi, M. (1991).Pioneers of the Persian 

Poetry.Third Edition. Tehran: SherkateKetabhayeJeebi 

Publications. 

 EslamiNodoushan, M.A. (2004). From Rudaki to 

Bahar.First Edition. Tehran: Navid Publications. 

 EslamiNodoushan, M.A. (1995). The Unending Story of 

Hafiz. Second Edition. Tehran: Yazdan Publications. 

 EslamiNodoushan, M.A. (2002).The Four Speakers of 

Conscience. First Edition. Tehran: Qatreh Publications. 

 Fallah, Gh. (2016). “The Structure of Rudaki’s 

Poetry”.Textual Criticism of Persian 

Literature.University of Isfahan.New Volume.No. 4 28-

15. 

 Farrokhi-Sistani, A.B.J. (1992). Divan of Poems.With 

the assistance of Mohammad Dabir-Saghi.Fourth 

Edition. Tehran: Zavar Publications. 

 Farshidverd, Kh. (2001). On Literature and Literary 

Criticism.Third Edition.Second Volume. Tehran: 

Amirkabir Publications.  

 Forouzanfar, B.Z. (1990).Eloquence and the 

Eloquent.Fourth Edition. Tehran:  Kharazmi 

Publications.  

 Haghighat, A. (1999).The role of Persians in the World 

History of Civilization.First Edition. Tehran: Koushesh 

Publications. 

 Hamidian, S. (2015).On the Zeal.Fifth volume.Fourth 

Edition. Tehran: Qatreh Publications. 

 Heravi, M.D. (1992). AlabniahAnHghayeghAladwiah. 

Corrected by Ahmad Bahmanyar.First Edition. Tehran: 

Tehran University Publications. 



 126 حافظ و یرودک اشعار مشترك نیمضام/ 

 Khaghani-Shirvani, B.B.A. (1995). Divan of 

Poems.With the assistance of ZiaaldinSajadi Fifth 

Edition. Tehran: Zavar Publications. 

 Khaleghi-Motlagh, J. (2009). Old Flowers of Evil.With 

the assistance of Ali Dehbashi.First Edition. Tehran: 

Sales Publications. 

 Khorramshahi, B. (2006).Hafiznameh.First 

Volume.Second Edition.Second Edition.Tehran: Elmi 

and Farhangi Publications.  

 Khorramshahi, B .( 2007).From Greenery to Star.First 

Edition. Tehran: Qatreh Publications. 

 Khosrawi, H. (2010). “The Style of Rudaki’s 

Poetry”.Journal of Persian Language and Literature, 

V.1. No. 1.95-67. 

 Mallah, Hosseinali. (1984). Hafiz and Music.First 

Edition. Tehran: FarahngvaHonar Publications. 

 Mirafzali, S.A. (1990). “On this Long Story.New words 

on the Influence of Hafiz’s Predecessors on him”. V. 1 

and 2. Danesh Publications.No. 58 and 59. 18-25 and 

34-43. 

 Modaberi, M. (1991).On the Status and Poems of the 

poets without a Divan.First Edition. Tehran: Panous 

Publications. 

 Mohammadi, H. (2008). “The Influence of the Third 

and Fourth Century Poets on hafiz”.Journal of Persian 

Language and Literature. V. 4  No. 11. 137-150. 

 Moradi-Ghiasabadi, R. (2001). Some Hymns from 

Avesta.First Edition.Tehrann: Navid Publications. 

 Monzavi, H. (2009).Collection of Poems.First Edition. 

Tehran: Afarinesh Publications.  



مطالعات ایرانی/ مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

127 

 Nategh, H. (2004). Hafiz, Music, Wine, and 

Joyance.First Edition. Unknown Publication: 

SherkateNashreKetab. 

 Nafisi, S. (2009).“A few Words on Rudaki’s 

Life”.Journal of the Faculty of Literature and 

Humanites, Univesity of Tehran”. No. 3 Vol. 6 21-39. 

 Onsori-Balkhi, H.B.A. (1984). Divan of Poems. Tehran: 

Sanaei Publications. First Edition. 

 Rastgar, M. (1996).Articles on Hafiz’s Life and 

Poetry.Third Edition. Shiraz: Daneshgah Pahlavi 

Publications.  

 Rudaki-Samarghandi, J.B.M. (1994).Divan of 

Poems.First Edition.Based on SaeidNafisi and 

Y.Braginski  Tehran: Negah Publications.  

 Saadi-Shirazi, M.D. (2006).Saadi’s Sonnets.Corrections 

and Explanations by GholamhosseinYousofi.First 

Edition.Tehran:  Sokhan Publications. 

 Shafiei-Kadkani, M.R. (1999). Second Millennium of 

the Mountain Gazelle.Tehran: Sokhan Publications. 

Second Edition. 

 Shafiei-Kadkani, M.R. (2018). This Elixir of Life.First 

Volume. Tehran: Sokhan Publications. Second Edition. 

 Shamisa, S. (1990).The Evolution of Sonnet in Persian 

Poetry.Second Edition.Tehran: FerdowsiPubications.  

 Souratgar, L. (1989).Soutargar’s Letter.With the 

assistance of KowkabSaffari.(Sooratgar). Tehran: 

Pazhang Publications. 

 Souzani-Samarghandi, M.B.A. (2009). Divan of 

Poems.With the assistance of NasiraldinShahhosseini. 

Tehran: Amirkabir Publications. 



 121 حافظ و یرودک اشعار مشترك نیمضام/ 

 Tafazoli, A. (2012). Spirit of Sense.With the assistance 

of ZhalehAmoozgar.First Edition. Tehran: Tous 

Publications. 

 Yousofi, Gh. (2000). The Crystal Spring.Nineth 

Edition.Tehran:Elmi Publications.  

 Zarrinkoob, A.H. (2000). Ba Karvane-e Holle.Twelfth 

Edition. Tehran:  Elmi Publications. 

 

 



 

 مجلّة مطالعات ايرانی

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1291 زمستانو  پاییز، ششمو  سی، شمارۀ هجدهمسال 
 

  مضامين مشترك اشعار رودکی و حافظ
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 چکيده

های ارزشمند سنجش و ، یکی از شاخه(Contrastive.literature)ای، ادبیات مقابله  
تواند خاستگاه و سرچشمۀ بسیاری از ست که میمقایسۀ آثار مهم و شاخد یک زبان ا

نشان دهد و  انواع ادبی و مضامین میراث مکتوب شعر و یا آثار منثور یک زبان را،
روند تکوین بسیاری از انواع شعر را به  ها واندیشیها یا همگونپهیریها و اثرگهاریاثر

اشتراك مضامین  و بررسی پژوهیحافظ دامندرازآشکار سازد. قصۀ  لحا  قالب و محتوا،
و  هاست دراین زمینه،گفتهروزگار و پیش از شاعر، امروزی نیست. سالحافظ و شاعران هم

های رودکی و حافظ، بررسی و مشترك و هماننداندیشی مشربپژوهش،  این اند. درنوشته
یا میراث  آید، حافظ به مقدار بیشتری از شعر و غزل رودکی واست. به نظرمیتحلیل شده

ستایی، طنز، است. بهار، بادهادبی روزگار سامانی در قیا  با روزگار ما، دسترسی داشته
و مدح، از مضامین همگون در اشعار به جای ماندۀ رودکی  ستیزی، خودستایی، شادیزهد

های ناب روزگار های حافظ است. حافظ، به فرم و معنای اشعار رودکی و سرودهو غزل
 است.ر داشته و از مفردات و ترکیبات شاعرانۀ رودکی، سود بردهسامانی، نظ

 

 ای، غزل ، مضامین مشترك.رودکی، حافظ، ادبیات مقابله های کليدی:واژه
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 مهمقدّ.1
تواند از بسیاری رازهای پوشیدۀ فرهنگ بشری، های هنر، میبررسی و سنجش همۀ گونه

تطبیقی، های تاریخگوناگون، با عنوانهای های بسیاری در زمینهپرده بردارد. پژوهش
ها و مشابه از فرهنگ تطبیقی، انجام گرفته که آثار برجستهتطبیقی و ادبیاتتطبیقی، دینهنر
اندیشی یا هایی از همگونکه نشانهتا زمانی کند وهای متفاوت را، نقد و بررسی میزبان

 داشت. نیاید، ارزشی نخواهدها به دست اثرگهاری و اثرپهیری در این گونه پژوهش
مضامین بسیاری از ، ای، پژوهشگرهای مقابلهبا توجه به آن چه گهشت، در پژوهش

گی و قوام، بررسی و های آفرینندگان آثار منثور و منظوم را از آغاز تا بالنداندیشیهمگون
ا هماننداندیشی، ی های ادبی که بر مبنای ت ثیر و ت ثّرگونه پژوهشنماید. در اینتحلیل می

های شاعران و نویسندگان گیریها، وامپهیرد و پژوهشگر به دنبال کشف اقتبا می سامان
آنان است، در متون بالغی و آثار هایاز یکدیگر یا بررسی بسامد مضامین مشترك اندیشه

یر ها، زپژوهشگونهشده و نقد ادبی، بسیار سخن رفته و بحث درازدامنی است. اینترجمه
 شود. تطبیقی، محسوب میمجموعۀ ادبیات

 ای،های مربوط به آثار ادبی یک سرزمین را، ادبیات مقابلهفرشیدورد، پژوهش
(Contrastive literature)، فارسی که ریشه غزل .(119: 2، ج1271نامد )فرشیدورد، می

های سنایی، با غزلهای روزگار سامانی دارد، در روند تکوین، ها و قطعهها، غزلدر تغزل
های سعدی، مولوی و رسد که زمینه را برای ظهور غزلخاقانی و عطار به جایگاهی می

های سعدی، حافظ و مولوی، سازد. مقایسه و سنجش فرم و محتوای غزلحافظ، فراهم می
رساند که بسیاری های پیشین، خواننده را به این دریافت میهای شاعران سدهبا نمونه غزل

 اند. هایی از گونۀ نمح عالی، نقش داشتههای گهشته در بلوغ و ظهور غزلشاعران سدهاز 
های حافظ شیراز، با انتخاب آگاهانه و رسالتی غزل برای بیان احساسات و اندیشه

منثور عربی و فارسی و آثار بالغی، در پیوند بوده و  ا ، بی تردید با متون منظوم وشاعرانه
ظیر ، بهترین واژگان، تصاویر و ترکیبات آثار ادبی گهشتگان را در به مدد حافظۀ بی ن

چنان شور و شوقی به نُکَت شعر است. حافظ، آنکار بردههای شکوهمند  بهپرداز  غزل
 و  نثر داشته که توانسته سفینۀ غزلش را ازلونی دیگر، بپردازد. 

در  ا اندگاری جاودانهگهاری و ماستوار رودکی در شعر فارسی و اثردربارۀ جایگاه 
دانگی که جملگی برآنند. جاودرازای شعر و ادب فارسی، تردیدی نیست و قولی است

، با شعر جایگاه رودکی، عالوه بر انس و الفت شاعر با شگردهای بالغی و موسیقیایی
تردگی اوزان ع موسیقیایی و گسرسالتی و سرشار از صداقت شاعر نیز در پیوند است. تنوّ

ت. به اسماندۀ رودکی، مورد توجه پژوهشگران، بودهجایمعنا و مضمون در اشعار به عوتنوّ
ند. وران را جلب کعبارت دیگر، اشعار رودکی، آن قدر جاذبه داشته که نظر اندیشه
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یوسفی، شعر رودکی را سرشار از ترنّم، بالندگی و گوناگونی اغراض شعر، 
-انۀد، شعر رودکی به عنوان نمایندۀ شاخد و یگآیبه نظر می .(11: 1279داند)یوسفی، می

حیۀ شعر در دوران سامانیان، آن چنان به لحا  گستردگی موسیقی و سازگاری با رو
ستا را ندگیاست که حافظ شیراز این شعرآفاقی و زشادمانۀ ایرانیان، سزاوار و استوار بوده

ها، بهره ببرد. ازآنهایش، غزل معماریبپسندد و برای  
در » ا  را بر شاعران پس از خود، بیرسیاقی، راز ماندگاری رودکی و اثرگهارید

« .داندهای موسیقی، میها و گوشهدر بازدانستن پرده وی شناخت زیر و بم نغمات و استادی
های یک از شاعران بلندمقام دورهنویسنده بر این باوراست که هیچ .(11: 1271)دبیرسیاقی،

 .(19اند)همان:نبردهآنان، عظمت مقام و بلندی قدر وی را، از یادینبعد، حتی مغرورتر
پژوهشی را کندوکاو در کمّ و کیف ت ثیر پیشینیان بر خرمشاهی، یکی از ابواب مهم حافظ

 افزاید: نویسنده سپس می  .(41 :1، ج 1212داند)خرمشاهی، حافظ، میسخن
ظ به شعر رودکی که در عصر حافظ بسی بیشتر کنیم، باید گفت حافاگر سخن را از رودکی آغاز

نخست، شباهت بیان استوار » است و این حکم دو شاهد دارد: باقی مانده بود تا عصر ما، نظر داشته
تغزّلی حافظ به بافت کالم پخته و پروردۀ رودکی، دوم، تضمین مصراع همین ترك سمرقندی که 

 (41 نسیمش بوی جوی مولیان آیدهمی. )همان:گوید: کز دهد و میحافظ خاطرخود را به او می
 نهد ووار رودکی را در کنار مولوی و حافظ، میمطلق، شعر روان، ملحون و ترانهخالقی

شد و در شعر ت قدیم ایران، برای خواندن و نواختن سروده میشعر، بر طبق سنّ»گوید: می 
کمتر در بند صنایع لفظی  هنری فارسی، از رودکی که بگهریم، فقح در اشعار عرفانی که

 کند. به ویژه اشعار مولوی و شایدکه با موسیقی، تطبیق میخوریمهایی برمینمونه است به
 .(44: 1211مطلق، )خالقی« حافظ.

نیافتنی شاعرانۀ دست شکوهای از اینآبدار رودکی، نمونههایرشک عنصری برغزل
مروزی، معروفی بلخی رخسرو، کسایینفیسی، به ناص). 227:1262)دیوان، استرودکی

شهید بلخی،  .(26و22: 1221)نفیسی،  اندپردازد که به اشعار رودکی توجه داشته.. میو.
 .(21: 1271 ،یمدبر) داند، می«تلو نُبی»ِسخن رودکی را با قرآن می سنجد و آن را 

 وانید)کند یرا از رودکی، تضمین م« کس فرستاد به سر اندر عیار مرا» خاقانی، مصراع
پردازد و در ای به روابح ادبی رودکی و بلعمی، میسوزنی، در قصیده .(41:1274،یخاقان
منزوی، به   .(249و 1221:266،سوزنیکند )ای دیگر، بیتی از رودکی تضمین میقصیده

 426: 1211،منزویدارد: )هایش، اشارهآموی و درشتیخاطرۀ چنگ رودکی و ریگ
 داند:سراید و او را پیشوای استادان بزرگ، مییاد رودکی، می صورتگر، به .(167و

 گررویی پدیدآمررد درآن روز سرریاه پارسرری

 هررای پهلرروانی سررازکردچنررگ را بررا نغمرره

 گرفرت در حریم دولت سرامانیان مسرکن   

 گرفررتتیررغ برررّان هنررر از پنجررۀ دشررمن 
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 پیشرروای اوسررتادان بررزرگ  ای  رودکرری
 

 گرفرت که بریاد ترو بایرد جرام مرردافکن    ای
 

 (162: 1261)صورتگر، 
 کند:گونه تصوّر میا ، اینمؤیّد شیرازی، رودکی را در اخوانیه

 افشررانجرران فردوسرری اسررت دسررت 
 

 رودکرررری چنررررگ برررررده در بغلرررری   
  

 (122: 1271)درخت معرفت،
آورد ، با تضمین مصراعی از رودکی، رود سخن وی را، فرا یاد میکدکنیشفیعی
 .(19: 1271کدکنی،  )شفیعی

شعر فارسی  جریانهای فو ، اشاره به حضور پیوستۀ رودکی در غرض از آوردن نمونه
ها و ای است که در هنرستاییگونهاست. شیوۀ حافظ در پرداختن به شعر شاعران دیگر، به

پردازد و اهل مجادله با معاصران هایش با ایما و اشاره گاه به مدعیان و حسودان، میفخریه
 الدینای،کمالگنجههایش به نظامیعر و ادب نیست. حافظ، درغزلیا گهشتگان ش

هایش را در قیا  با نظم نظامی، درّخوشاب، کند. سرودهاصفهانی و رودکی، اشاره می
تنها  .(411کند)همان:الدین، اصفهانی، تضمین میازکمال( و مصراعی224داند )دیوان:می

  آورد، رودکیرا به خاطرشاعر شیراز می شاعری که در دیوان حافظ، بوی جوی مولیان
 است:است که در شعر زیر به این موضوع، اشاره شده
 خیررز تررا خرراطر برردان ترررك سررمرقندی دهرریم      

 

 « بوی جوی مولیان آید همی»کز نسیمش  

 (222)همان: 
حافظ وگهشتگان، معطوف به هایاندیشیسخن پژوهشگران و اهل قلم، دربارۀ همگون

 ندرت اشاراتیی، هشتم، هفتم و ششم،گردیده و به شاعران دورۀ سامانی، بههاشاعران سده
اند. خرمشاهی، در حافظ از گهشتگان، بسیارگفته و نوشتهاست. دربارۀ اثرپهیریشده
 های ششم تا هشتم، آوردهحافظ را از شاعران سدهاثرپهیری رانده وباره، گسترده سخنینا

(. میرافضلی، از اثرگهاری شاعران سدۀ ششم تا 91-41: 1، ج 1212است. )خرمشاهی، 
های حافظ، پرده برداشته و به محمد قزوینی، پژمان بختیاری، خلخالی و هشتم بر غزل

حافظ را از دیگر شاعران، های گیریکرده که برخی مضامین و وامخرمشاهی، اشاره
ت ثیرشاعران »در مقالۀ  ،(1217محمدی، ) (.42-24و22-11: 1269)میرافضلی، انددادهنشان
گونه اشارتی به مضامین مشترك رودکی و ، هیچ.«های سوم و چهارم هجری بر حافظسده

گلگشت درکتاب ،(1261است. ریاحی، )معاصر رودکی، نام برده حافظ نکرده و از شاعران
های حافظ را بررسی کرده، اما به همگونی، سرچشمۀ مضامیندر شعر و اندیشۀ حافظ
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  ای به سبکدر مقاله ،(1219است. خسروی)و اندیشۀ رودکی و حافظ، نپرداخته مشرب
، به جایگاه «ساختاراشعاررودکی»در مقالۀ  ،(1292است. فالح، )توجه نمودهشعر رودکی، 

 چشمۀ»دربحثی با نام  ،(1279است. یوسفی، )اشعار ، پرداختههنری رودکی و اصالت
بین شاعرروشن ،(1279)کوب،است. زرینگفتهسخندربارۀ چگونگی شعررودکی، « روشن

رودکی را شاعر  ،(1292ندوشن، )است. اسالمیبخارا را، تحلیل کرده و زمینۀ فرهنگی
داند. با توجه به پیشینۀ پژوهش،تحقیقی برجسته و در شمار بیست شاعر بزرگ ایران، می

 حافظ، انجام نشده است.  ها و مضامین همگون رودکی ومستقل و جامع در همگون اندیشی
مانده از رودکی، به جایدر این پژوهش، سعی برآن است تا با توجه به اشعار به

 های حافظ از رودکی و چند و چون توجه حافظ به اشعارها و اثرپهیریاندیشیهمگون
توان بر اسا  شود. انجام این پژوهش از این جهت ضرورت دارد که میرودکی، پرداخته

تکوین آن و بسامد اشتراکات  جریانای آن، به چگونگی تطوّر غزل فارسی در هداده
مضامین و معانی اشعار رودکی و حافظ، پی برد و جایگاه واقعی شعر هر شاعری را 

ای و با توصیف و تحلیل وزن، موسیقی و معانی ای مقابلهدریافت. این پژوهش، به شیوه
 است.یافتهمشترك در اشعار رودکی و حافظ، سامان 

 

 بحث و بررسی .2
های حافظ و رودکی، با توجه به سراییهای لفظی و همگوندرادامۀ مقاله، به همانندی

ها است. نخست، اقتبا کناری  و مضامین و معانی مشترك آنان، توجه شدهوزن و موسیقی
سپس های حافظ از مفردات، ترکیبات، وزن و موسیقی کناری اشعار رودکی و و استقبال
 شود.مشرب مشترك دو شاعر، بررسی و تحلیل می مضامین و

 . واژگان، ترکيبات وصفی و اتافی مشترك رودکی و حافظ2-9 
گیری واژگان، صفات، ترکیبات توصیفی و اضافی وافعال خاص، در شعر شاعران، وام
حافظ به  دهد کههای زیر در دیوان رودکی و حافظ، نشان میدارد. نمونهای دیرینه ۀسابق

دلیل روحیۀ مشترك، انس والفت با دیوان رودکی و دیگر آثار همانند در روزگار 
است که حافظ، به دلیل کثرت  است.گفتنیرودکی، از این مفردات و ترکیبات، بهره برده

، ناخودآگاه از مفردات، ترکیبات مطالعه در متون شاخد ادب فارسی و حافظۀ شگفتش،
تردید برده و بیهایش، بهرهپردازیگهشته، در غزل های زیبای متونشاعرانه و وزن تصاویر

است. بسامد کناری و معنوی شعر رودکی و روزگار وی، داشتهتوجه خاصی به موسیقی
ها، در اشعار همگون رودکی و حافظ، ستایی، وصف معشو ، مجالس بزم و حکیمانهباده

 شود:دو شاعر، اشاره میهایی از ترکیبات همگون بیشتر است. به نمونه
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جما  نرگس ؛(116چشم )دیوان:جما  ؛(241عقیقی)دیوان:جام ؛(71می)دیوان:عقیقین
آفتاب ؛ (212و  11دوتا )دیوان: زلف؛ (422و  122شکن)دیوان:توبه ؛(212)دیوان:
 سرای ؛(242عهد )دیوان:یادآصف ؛(111شهریارسجستان)دیوان:یاد(؛ 211و  11)دیوان:
 غم ؛(99و112ساله)دیوان:دهغمان، اندهسپاه ؛(212در )دیوان:دو رباط ؛(71یوان:سپنج )د

؛ (111دهقان )دیوان: صالح پیر ؛(224و  99 سالخورده )دیوان:می ؛(224کهن )دیوان:
؛ (66)دیوان: برفروزیعارض ؛(224و 221)دیوان:سالخورده و پیردهقان دهقان
 ،92دورالله)دیوان: ؛(216دیوان:)هنرمی؛ (12)دیوان: یدهنرنب؛ (212)دیوان: برافروختچهره
 شود.به یک نمونه از اشعار رودکی و حافظ، اشاره می(. 271و422

 رودکی:
 ز لررب فروشررود و از رخرران برآیررد زود   بیار هان و بده آن آفتاب کِش بخوری   

  

( 11)دیوان:  

 حافظ:

 انررداز چهررر رز نقرراب دختررر گررل ز روی   باید                     شب اگرت آفتاب میبه نیم
  

 (211:)دیوان

 کناری اشعار رودکیهای حافظ از وزن و موسيقیاستقبال .2-2
-های دو شاعر، با توجه به وزن و موسیقیسراییدر ادامۀ بحث، به برخی از همگون

 داشته ای در مدح بلعمی، وزیر نامدار سامانیان،رودکی،سروده شود.میکناری، اشاره
( که سه بیت از آن، باقی است. این شعر، در بحر مضارع سروده شده 21:1269)فروزانفر،

 حافظ از پربسامدترین اوزان است. سرآغاز شعر رودکی، این بیت است:که در دیوان
تررا خرروی ابرگررل رخ تررو کرررده    

 شبنمی                   
 است سوخته چون اشک ماتمیشبنم شده 

 (112)دیوان:
زل بر همین وزن وآهنگ دارد و از فضای کلی شعر رودکی و ابیات حافظ، حافظ، دو غ

در های حافظ آغاز غزلشود. اکنون، سرپهیری حافظ، دریافت مینشان همگونی و اثر
 شود:ادامه ذکر می

 گلبانررگ پهلرروی بلبررل ز شرراخ سرررو برره  
                     

 خواند دو  در  مقامات معنوی می 

 (221)دیوان:                                    
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 چکرد از ابرر بهمنری   صبح است و ژاله می
              

 برگ صبوح ساز و بزن جام یک منی 

   (222)همان:                                     

نواز و ل و از اوزان گو دارد که گویی بازمانده از غزل یا تغزّ بیت فردیرودکی،  
 کی با معشو  یا ساقی است:جویباری است. خطاب رود

 خانرۀ خرویش  بهار چین کن از آن روی برزم 
 

 اگر چه خانۀ ترو نوبهرار بررهمن اسرت     
 (121)دیوان:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ای متفاوت دارد. معنا و محتوای هر دو ، اما با قافیهحافظ، غزلی مردّف بر همین وزن
 بیت، عاشقانه است:

 برره دام زلررف تررو دل مبررتالی خویشررتن اسررت 
  به مشک چین و چگل نیست بوی گل محتاج

 بکش به غمزه که ایرنش سرزای خویشرتن اسرت     
 هررا  ز بنررد قبررای خویشررتن اسررت    کرره نافرره 

 (229)دیوان :                                                   

خواند و ای، ممدوح را به بزم و شادخواری فرا میرودکی، درقصیده  
 ا ، سرشار از شادی و نشاط است:آهنگ سرودهضرب

 ای بر همه میررررران جهان یافتره شرررراهی  
خواه که بدخواه به کام دل ترو گشرت  می
  

 بداندیش چنان شد که توخواهیخورکه  می 
 وز برخررت، برردانرردیش ترررو آورد تررباهی 

 (112)دیوان:                                             

 تواند بر مبنای شعر فو ، سروده شدهای(، چهارده بیتی دارد که میحافظ، غزلی)قصیده    
حافظ در که غزلان، براین باوراستو حافظ، مدح است. حمیدیباشد. موضوع شعررودکی 

 (4121: 2، ج 1294است)حمیدیان،ممدوحی مقتدر، سروده شدهستایش
 در فکرت تو پنهان صد حکمت الهی  ای دررخ تررو پرریردا انوار پررادشرراهرری

کلک تو بارك اهلل بر ملک و دیرن گشراده  
  

 صد چشمه آب حیوان از قطره سیاهی 

 (241-241)دیوان:                           

ای است و حافظ گوشۀ چشمی هم نیز،  رودکی سرودۀ دیگری دارد که بازماندۀ  قصیده   
 به این شعر رودکی داشته است:
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 دل تنررگ مرردار ای ملررک از کررار خرردایی 
 صررد بررار فترراده اسررت چنررین هررر ملکرری را 

 

 آرام و طرررب را مررده از طبررع جرردایی  
 ییآخررررر بررررسرررریدند برره هرکررامروا 

 (112)دیوان:                                       

 حافظ، غزلی در وزن متفاوت، اما با موسیقی کناری همانند شعر رودکی، دارد.   
 ای پادشرررره خوبرررران داد از غررررم تنهررررایی  

 
 دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آیی 

 (244)دیوان:                                       

ل دیگری نیز بر وزن و قافیه شعر رودکی که در سطور باال به آن اشاره شد، حافظ، غز
 دارد و سرآغاز آن، این است:

 
 ای دل گر از آن چراه زنخردان بره در آیری    

 
 هرجررا کرره روی زود پشرریمان برره درآیرری  

 (242)همان:                                              

است. بوی یا غزلی بر باد رفته، برجای مانده بیت فردی از رودکی هست که از تنۀ قصیده
نواز، سروده شود و در وزنی گو ورزی، از آن شنیده میطلبی و زندگیشادی، فرصت

 های رودکی است:است. این تک بیت ، در شمار بهاریهشده
 آهو ز تنگ کروه بیامرد بره دشرت و راغ    

 
 بر سبزه باده خو  بود اکنون اگر خوری 

 (12)دیوان:                                           

آید اشعاری با این وزن و موسیقی حافظ، غزلی بر همین وزن و قافیه دارد. به نظر می
 های رودکی و دیگر اشعار روزگار سامانی، بسامد باالیی داشتهها و تغزلکناری، در غزل

 آغاز غزل حافظ، این است: است. سر
 خررو  کرررد یرراوری فلکررت روز داوری   

 
 تا شکر چون کنی و چه شکرانه آوری 

(217)دیوان:  

است. موضوع این مانده از قصیده یا غزلیباز رودکی، تک بیت دیگری دارد که احتماالی
 تک بیت، مدح است:

 بررزرگررررران جهررران چرررون بررررند گرررررردن
 

 تررو چرررون یرراقررروت سرررخ اندر میانه 

    (141ن:)دیوا                                       
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 حافظ، غزلی بر همین وزن و قافیه، دارد:
 سرررررحرگاهان کرره مخمررور شرربانررررره 

 
 گررررفرررترررررم برررررراده بررا چنررگ و چغانرره 

 (297)دیوان:                                                 

 گونه است:سرآغاز یکی از رباعیات رودکی، این
 با آنکه دلرم از غرم هجررت خرررررون اسرت     

 
 شادی به غم توام ز غم افرزون اسرت   

 (117)دیوان:                                         

کلی آن، در فرا  یار است و شعر رودکی را به حافظ، غزلی دارد که سرآغاز و فضای
 آورد:یاد می

 ببین که در طلبت حال مردمان چون است   ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است

 (221)دیوان:                                      

درادامۀ این جنستار، به دو غزل از رودکی و حافظ که در بحر مجتث سروده  
نواز های گو شود. غزل نخست که چهار بیت از آن باقی مانده؛ از وزناند، اشاره میشده

ز اوزان ای باشد که در روزگار سامانیان، ال قصیدهآهنگ شعر فارسی و شاید تغزّو خو 
قدر ،آنیمانده از یک قصیدۀ رودکجایاست. غزل رودکی یا تغزل بهپرکاربرد بوده

 است:شکفتگی و پختگی دارد که بتوان آن را غزل درشمارآورد، این گونه
 سررماع و برادۀ گلررررگون و لعبتران چرو مراه    
 نظر چگونه برردوزم که بهرر دیردن دوسرت   
 کسی که آگهی از ذو  عشق جانران یافرت  

  

 اگررر فرررشررته بررربیند در اوفرررررتد در چراه   
 «زخاك من همه نرگس دمد به جای گیراه »

 ز خویش حیف بود گر دمی بررود آگررررراه

 (111)دیوان:                                            

 آوریم:حافظ شیراز، غزلی  بر وزن و قافیۀ غزل رودکی دارد که سه بیت از آن را، می
 کرره در هررروای تو برخاست بامداد پگاه  خُرررنُک نررررسیم مررررعنبر شرمامۀ دلخواه

 مگر تو عفو کنی ور نه چیست عهر گناه  کشم زهی خجلتمنم که بی تو نفس می

 «ز تربتم بدمد سررررخ گررل به جای گیاه»   به عشق روی تو روزی که از جهان بروم

 (411)دیوان:                                     
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 .(222و  227، 1271است )دیوان:سیستانی، دو قصیده بر همین وزن و قافیه سرودهفرخی
هجری، بیانگررواج این وزن در شعر  های چهارم و پنجمگونه اشعار، در سدهپربسامدی این

ا گونه اشعار، بروزگار سامانی و غزنوی است. به هر روی، فضل تقدم در سرایش این
 است.رودکی

های همگون رودکی و حافظ،  به غزلی دیگر از رودکی درادامۀ بررسی غزل   
د را در پایان غزل است که تخلّسرایانیپردازیم. رودکی، در شمار نخستین غزلمی
چهارغزل در دیوان رودکی، غزل مورد بحث را، آورد. شمیسا، با اشاره به سهمی

(. با توجه به 22:1269داند. )شمیسا، د میه به تخلّغزل شاعر و آراستترینبرجسته
های سراییهای ارزندۀ صاحبان قلم که همۀ تال  خود را وقف اثبات همگونپژوهش

آید غزل روزگار اند، به نظرمیهای ششم، هفتم و هشتم، کردهحافظ و شاعران سده
ه بوده که حافظ جهب شعر و تنوع وزن و محتوا رسید ای واال درشعریتسامانی، به درجه

خَلق و خُلق  که در وصفرودکی باشد. اکنون، به ابیاتی از غزلها، شدهسرودهگونهاین
آید، اشاره معشو  است و نشانی ازخاکساری شاعر دربرابر معشو  درآن به چشم می

 شود:می
 

 شکسته سررنبل زلررف تو مشک سارا را  زهرری فرررزوده جرررمال توزیب وآرا را

 هررزار طررح نهاده اسرت سنگ خارا را  خورم که از سختیقسم بر آن دل آهن

 که کس ندیده ز سنگین دالن مدارا را   دارمکه از تو هیچ مروّت طررمع نررمی

 بره بررنرردگی نررپررسنرردد هررزار دارا را   چو رودکی به غالمی اگررر قبول کنی

 (22)همان:                                      

البته، شیخ، سعدی دو غزل بر همین وزن و قافیه دارد که موضوع هر دو غزل عاشقانه و 
( آیا شیخ، سعدی نیز برخوان 111و  212: 1212سعدی،همراه با سوز و گداز، است. )

های ت حسنۀ شعررودکی و غزلآید سنّاست؟ به نظر میهای رودکی مهمان بودهغزل
بین درگزینش بهترین وزن برای انتقال چشم روشنز نبوغ شاعرتیرهکه حکایت اآبدار 
ترین معنا، دارد، درروند تکوین غزل فارسی نقش اساسی داشته و این موضوع، ارزنده

دهد. اکنون، به ابیاتی از غزل حافظ استواری جایگاه موسیقیایی شعر رودکی را، نشان می
-شود. غزل حافظ، درونکی است، اشاره میکه در وزن، ردیف و قافیه، همانند غزل رود
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 ای عشقی و غنایی دارد و با سوز و گداز و شِکوه از معشو ِ عهد گسلِ جفاکار، همراهمایه
 است: 

صرربا بررره لطرف بگرو آن غرزال رعنرا را    
  

 ای ما راکه سر به کوه و بیابان تو داده 

کرره عمررر  دراز برراد چررراشکررررررفرو 
  

 طوطی شکرخا را؟ تررفرررقدی نرررکند 

 که پرسشی نرررکنی عررندلیب شیدا را؟  گلغرور حسنت مگر اجازت نداد ای

 سهی قدان سیه چررشم مرراه سیرررما را  ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست

(197)دیوان:  

 ها و معانی همگون رودکی و حافظ.انديشه2-3  
این  ی قوم ایرانی، دارند.رودکی و حافظ، حضوری ماندگار در ناخودآگاه جمع  

ماندگاری و جاودانگی شعر حافظ و رودکی، ارتباط مستقیمی با آمیختگی شعر و موسیقی 
اند. اکنون، به برخی از این دان، از این رمز و رازها، آگاه بودهدارد که این دو شاعرموسیقی

 شود.های مشترك، اشاره میمایهها و بنهمگون اندیشی
 نی و خنياگری رودکی و حافظدا.موسيقی2-3-9

توان با توجه به عنوان باال، بین رودکی و حافظ پیوندی برقرارکرد؟ رودکی و آیا می
اند. خوان و خواننده بوده و با رمز و راز موسیقی ایرانی، انس و الفت داشتهحافظ، قرآن

به گواهی زده، حافظ، بوده و چنگ تر میآراستهو نوازندگی رودکی، به هنرخوانندگی
است. الحان بوده و با موسیقی و سازها نیز آشنایی داشتهلهجه و خو اشعار ، خو 

کنم که هنر حافظ در این نکته را هم عرض می»گوید: باره، میپاریزی، در اینباستانی
شده و مثل حافظ مراغی با سازها آشنایی نداشته و موسیقی ظاهرای تنها به خواندن ختم می

باستانی پاریزی، نقل در: « )است.های او بلبل شیراز بودهمین دلیل یکی از لقبشاید به ه
 .(121: 1227مقاالتی در بارۀ زندگی و شعر حافظ، 

شنا ، دربارۀ هنر نوازندگی حافظ اختالف نظر وجود دارد. ناطق، حافظ را موسیقی
به نقل از سودی،  ستاید وداند، قول و غزلش را مینواز میزن و چنگخوان، بربحخو 
 .(21: 1212)ناطق، « است.خوان بودهآواز وخو خواجه حافظ، به غایت خو »گوید: می

داند و بر شناسی حافظ، او را استاد، میآوازی و موسیقیکدکنی، با اشاره به خو شفیعی
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: 1، ج 1297کدکنی،کند)شفیعیمیشاعر، بر مبنای اصول موسیقی، ت کید خوانیقرآن
241). 
درخنیاگری و نوازندگی رودکی، هیچ شکی وجود ندارد. در همین اشعار باقی مانده از  

» کند. تر رودکی را، ت یید می شاعر، آن قدرنشانه هست که سرود انداختن و چنگ
ت شاعری دربار ترین نمایندۀ سنّرودکی، سراینده و خواننده و نوازنده ،آخرین و شاید مهم

مطلق، )خالقی« شاعرچنگی نیز روزی از ده خود رودك، راه افتاده. ایران قدیم است. این
ا ، شک آوازیندوشن، با اشاره به نوازندگی رودکی در خو اسالمی .(22: 1211
« نواخته و شاید هم آواز خو  داشته.رودکی، عالوه بر شاعری، چنگ می»کند. می

داند و او یاگران پیش از اسالم میشمیسا، رودکی را وارث خن .(42: 1212ندوشن، )اسالمی
غنایی چندان ماهر به نیروی این دو قوّه، در ساختن غزل» شمارد: را استاد شعر ملحون می

 .(26: 1269)شمیسا، « .شدبود که یگانۀ عصر خود، شناخته می
اه، ، انتساب این طبقۀ اجتماعی را به زادگ« حافظ و پیشۀ حافظان»ناطق، در بحثی با عنوان:   

هایی در موسیقی یا آواز خو ، مقاماشان در نواختن و شناساندن ساز، یا آفرینشآوازه
کند ت یید وحافظان را به شیراز، هرات، خراسان، سمرقند، بخارا و کاشان، منسوب می

 .(41-79: 1212)ناطق،
ن، های موسیقی و هنر خواندن و نواختدر اشعار اندك رودکی، ابه اصطالحات و گوشه   

( 121و 71انداختن، سرود و رود، )دیوان،برگرفتن، سرودهای چنگاست. واژهشاراتی شده
ها و اصطالحات، واژه گونه(، بیانگر پربسامدی این97و 14سرودگویان، صوت و نوا )همان:

در دیوان از بین رفتۀ شاعر، است. در بارۀ چند و چون بازتاب واژگان مربوط به موسیقی، 
اند. گفتهها و سازها، خوانندگی و نوازندگی در دیوان حافظ، بسیارسخنشهها گوپرده

 است. سروداصطالحات موسیقی در دیوان حافظ، چشمگیربازتاب .(1262)نک: مالح،
بانگ، ( صوتِ غزل، حجاز، عرا  و نوای422و 211مجلس، ترانه، قول، غزل و نوا، )دیوان:

( 422و 269الحان، )همان:لهجه و خو  ( آواز، چنگ زهره، خو411و 422)همان: 
 است.کار بردهاست که حافظ با استادی، در تار و پود اشعار ، بهاندکی از بسیار واژگانی

 . بوی در شعر رودکی و حافظ2-3-2

بری، با تردماغی، حضور و ذهن متمرکز، در ارتباط است. برخی شنوی و بویبوی 
ی، وسواسی شگفت دارند. بسامد بوی و آنچه شاعران در چشیدن و بوییدن طعم زندگ

کند، در شعررودکی و حافظ، برجسته و معنادار است. بوی، در شعر هر تداعی بوی می
دوشاعر با آرزومندی، اشتیا ، وصف معشو ، باده و بهار، درپیوند است و در شمار 

برند. ره میشود. هر دو شاعر، از شامّۀ توانایی بهمضامین مشترك اشعارشان، محسوب می
آنچه در نزد او با » گوید: ندوشن، با اشاره به فراوانی عنصر بوی در شعرحافظ، میاسالمی
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کند، آویختگی زندگی اوست به بوی مانند اعتیادی مانند حاجتی و به دیگران فر  می
)اسالمی ندوشن، « همین سبب در عطر حافظ غلظت و حدّتی است که خاص خود اوست

بسامدی عنصر بوی، در اشعار به جای مانده از رودکی، بیانگراشتیا  شاعر پر .(126: 1274
به گل، معشو  و باده، است. بازتاب معنادار بوی درشعر رودکی و حافظ، مشرب مشترك 

مشکین باران دهد. بهار، با رنگ و بوی طیب، بوی سمن، بویفکری دو شاعر را، نشان می
و  99می خوشبوی و زلفین عنبرین )همان: ،(12و 61و بوی موی مشکین ماهروی )دیوان:

ترین ره آورد، خو  ،(16( بوی گل، مشک و نسیم سمنِ ره آوردِ باد خراسان)همان:66
 خراسان، است.برای شاعر خوشبا 

انگیزرودکی، برتوان به قدرت دِماغی شگفتیبا توجه به آنچه گفته آمد، به خوبی می   
د. واژها و ترکیبات نسیمک، نسیمک نَسترون، مشک، های خو ، پی بردر دریافت بوی
، نشان انس شاعرخراسان با بوی و پیوند قوی .مشکبوی و..تراز، باراندامن دامن مشک

ندوشن، درسنجش بویایی بی نظیرحافظ با است. اسالمیشاعر با طبیعت و زندگی، بوده
-خاقانی، مولوی و سعدی، می بودلر و ت کید بر شامّۀ توانمند هر دو، حافظ را، با انوری،

داند و این موضوع را به خواهش لبریز و سنجد و حافظ را درکاربردعنصر بوی، برترمی
حافظ، از بوی نسیم  .(126-147: 1274ندوشن، دارد)اسالمیروح تشنۀ شاعر، منسوب می

 (، جانش تازه222و 212معنبر، شمامۀ دلخواه، زلف عنبرافشان و عطف دامن یار)دیوان:
 خواهد.(، تربتش را عنبرآمیز، می272خیال خال یار )همان: شود و بامی

کاربردِ بوی زلف، زلف و نسیم، نسیم عطرگردان، بوی شخد، با توجه به گوناگونی
بوی نفَس، بوی خح، بوی رخ، و بوی لب، در دیوان حافظ و بسامد واژگان نسیم، نسیمک 

و دامن دامن مشک طراز، نسیم  نسترون، نسیمک مشک، بوی جوی، بوی می، مشک
توان به سمن، بوی گل، بوی طیب، مشکین موی، و زلف عنبرین، در دیوان رودکی، می

ستایی این دو شاعر در آشتی با طبیعت، پی برد. بوی می، بوی زلف، هشیاری و زندگی
ها، دراشعار رودکی و حافظ، بسامد و کاربردی شاخد، ها، باد صبا و بهاریهنسیم گل

 ارند.د
 پرستی، در اشعار رودکی و حافظ. اغتنام فرصت، شادی و می2-3-3

است. درکتیبۀ ورزی، در فرهنگ و تمدن ایرانی، جایگاهی ویژه داشتهشادی و زندگی
ستاید و او را آفریدگار زمین، آسمان، داریو ، در نقش رستم، داریو ، اهورامزدا را می

نویسنده، در ادامه، رودکی و فردوسی را  .(11: 1271داند)حقیقت، مردم و شادی، می
(. در سرودهای مینوی زرتشت نیز 12داند )همان، آوران شادی در شعر فارسی، میپیام

اینک، فروتنانه خواهانم یاری تو را، با دستانی برافراشته، »شود: شادی به دعا، خواسته می
رودکی و حافظ نیز  .(2: 1211آبادی،غیاث )مرادی« خواستار شادی و شادکامی برای همه
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ندوشن، با توجه به همین تراود. اسالمیمیاز جمله شاعرانی هستند که از شعرشان، شادمانی
ایرانی، همواره یک قوم پیچیده و تلخ و بدبین » گوید: دیرپای قوم ایرانی، میشادمانگی

هنگ ایران، شادی ذات فر نبود. اگرگاهی چنین شده زمانه او را به این راه انداخته. در
به » آید: میچشم(. در اوستا،  این دعا، به42: 1212ندوشن، )اسالمی« همراه با ت مل است.

« مانده از شادی، از هستی.دور گاه این خانه،مباد هیچ ؛خانه ارزانی باد، شادی و پاکیاین
-مغان نقل می داند واز(. ناطق،گوهر باده را شادی می26و  22: 1211آبادی،غیاث )مرادی

نوشی را خرمی (. جالینو ، غرض از باده21: 1212است)ناطق، کند که غم آفریدۀ اهریمن
، دور شدن رنج یکی از «مینوی خرد»(. در122: 1271داند )هروی ،دل و منفعت تن می

در درازای  فکری، تیرۀاین .(21: 1291،مینوی خرداست. )آمدههای باده، در شمارویژگی
است. رودکی و کردهیران، جریان داشته و در شعر فارسی دوران سامانی، جلوهتاریخ ا

های پزشکی نیز همخوانی دهند که گاه، با دادهدست میهایی دربارۀ باده، بهحافظ،آگاهی
 دارد:

 شررررادی نررررو را ز ری برررریارد و عمرران  انررردنه ده سرررراله را به طررنجه براند

(99)دیوان:  

 گفت که تخم خوشدلی این است پیر دهقان  سالخورده دفع کنیدکهن به می غم

(224)دیوان:  

پرستی ودریافت زندگی های حافظ و اشعار به جای مانده از رودکی، شادیدر غزل
برد که هر دو شاعر به فرهنگ گهشتۀ ایران توان پیبند اندیشۀ دو شاعراست و میترجیع

پرستی اند. میمان زیستن را در اشعار خویش، بازتاب دادهتوجه خاص داشته و پنر و پی
ای داشته و در آثار ویژه آدابهای آن، در ایران باستان همواره مورد توجه بوده و وآیین

 است.منظوم ومنثور فارسی در این باره، سخن رفته
و فصل رودکی، با بهارستایی، توصیف باده، دلبستگی به موسیقی، توجه به آواز پرندگان 

دارد و سرزندگی و توانایی خویش را، ت دیرینه و بزم طرب را گرامی میبهار، این سنّ
انگیز درگاه اشعار طربناك رودکی بازتاب دهندۀ زندگی شاد و لهت» دهد: نشان می

نوشی درنوبهار درکنار گزینی و باده(. ساقی، باده16: 1279کوب،زرین«)بخارا، بوده است
پناه بردن به کدو نیمه و شکوفاندن زیغال، )خُم(،  ،(12و  121 69یب)دیوان:نالۀ سار و عندل

اندکی از  ،(11و92،121ها و همراهی ساقی و مطرب )همان:در فصل شکوفایی الله
ستا را به خواننده، بسیاراشعار بر باد رفتۀ رودکی است که سیما و رفتار خردمندی زندگی

 نمایاند:می
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 خرور بره بانرگ زیرر    یگزین و باده و مر ساقی

  
 کررز کرررشت سار نالد و از باغ عندلیب 

 (69)دیوان:                                      

 آهو ز تنگ کرررروه بررریامد بره دشرت و راغ    
  

 بر سبزه باده خو  بود اکنون اگر خوری 

 (121)همان:                                      

 کفان کرره همرریشررکفت اللرره تررو زیغررال بشرر
 

 برره دور اللررره برررره کف برنهاده به زیغال 

  (92)همان:                                        

است. ورزی، به خوبی نمایانپرستی و زندگیدر اشعار باال، پیوند میان شادمانی، بهار، می 
را، بازتاب داده و  پرستی و فرصت عیش و بزم طربت دیرینۀ میحافظ نیز در اشعار ، سنّ

توان بوی شادی را است. با درنگ در دیوان حافظ، میتوان گفت همسو با رودکی بودهمی
هفت قرن است که » گوید: دریافت و نگر  مثبت شاعر را، حس کرد. خرمشاهی می

 دوستی، هدیهزندگی و دوستیحافظ به این ملت، شادی، امید،آرمان، عشق،آینده
سپردۀ زندگی و شهدگریزان آن است. در حافظ، دل .(221: 1216اهی،)خرمش« استکرده

باده نوشی،  .(422و 241دور الله وگل، حضوری خو  در میانۀ بزم طرب دارد )دیوان:
 .(224و 241داند )همان:نغمۀ نی و عود و مصرف وظیفه را برای نبید و گل، غنیمت می

شمارد و برآمدن سودنی و دیدنی، میبوی بنفشه، زلف یار و رنگ الله را، شنیدنی، ب
به  .(424و 462زند )همان:ابرآذاری و وز  باد نوروزی را با وجه می و مطرب، پیوند می

 شود:دو نمونه از این دست اشعار، اشاره می
 به دورگل منشین بی شراب و شاهد و چنگ

 
 ای بود معدودکه همچو دور بقا هفته 

  (241)دیوان:                              

 بررره دورالله دمررررررراغ مررررررا عرالج کنیرد    
  

 کررنمگررر از میانررۀ بررزم طرررب کنرراره  
 (422) همان:                                       

 رياستيزی و زهدگريزی .2-3-4

یکی دیگر از مفاهیم و موضوعات مشترك در دیوان حافظ و اشعار به جای ماندۀ 
جان، است. البته، این موضوع بله با زاهدان و متظاهران گرانرودکی، ریا ستیزی و مقا

آید و نگارنده چشم میزبان، بهدرآثار منظوم ومنثور بیشترینۀ شاعران و نویسندگان فارسی
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را به رودکی و حافظ، نسبت دهد. ریاستیزی و شاعرانه  که این مضمونآن نیستدرپی
عار حافظ است؛ اما از رودکی اشعار اندکی زهدگریزی، یکی از پربسامدترین مضامین اش

گونه اشعار دو شاعر، ایناست. همانندی درگزار  و سرایش در این زمینه، به جای مانده
 فروشان، است.نشانۀ مشرب همگون رودکی و حافظ درمقابله با زهد

 
 رودکی:

 دوسرررررتا آن خررررررو  بررررربرررح تررررررو  
 

  

 م از تکبیررررترررر آیرررد برررررره گرررررروشخرررو 
 (9)دیوان:                                              

 حافظ:

 چه نسبت است به رنردی صرالح و تقروی را   
 

   

 سرررررماع وعرررررظ کجررا نالررۀ ربرراب کجررا؟      
 (196)دیوان:                                                 

 رودکی:

 شد روزه و تسربیح و ترروایح بره یرک جرای     
 

  

 د آمررد و آمررد مرری و معشررو  و مالهرری   عیرر
 (112)همان:                                                          

 حافظ:

 ها برخاسرت روزه یکسو شد و عید آمد و دل
 جان برگهشرررررررت نوبت زهد فروشان گران

 

  

 باید خواست  می ز خمخانه به جو  آمد و می

 کردن رنررردان پیداستوقت رنررردی و طرب

 (219)همان:                                                    

 . فخر در شعر رودکی و حافظ5 -3 -2
توان مانده از رودکی، آن قدر فخر هست که بر پایۀ همین اشعار، میجایدراشعار به

ها، از گونۀ آگاه به اصالت هنر و شعر ، دانست. البته، این خودستاییرودکی را شاعری
شود. این مضمون میحافظ نیز فخر و خودستایی، دیدههایاست. درغزلی نبودهخودشیفتگ

هنرمندان مشترك در اشعار رودکی و حافظ، نوعی تجربۀ همگون بشری است و همۀ 
صوت و درّپا ، حسن اند. رودکی، از زبانداشتهآگاهیراستین از ارز و ارج هنرخویش،
ه بوده وکان وجود  را زایندۀ گهرهای ( آگا97و112صیت معانی سخنش )دیوان: 
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بالیده و ا ، مینوردی شعر و هزاردستانیاست. به جهانگیری و جهاندانستهرنگین، می
دانسته و از این که شعر  نزد ملوك، دیوان و مدوّن بوده، خود را شاعر خراسان، می

 .(14و 97است )همان:شادمان  بوده

ستاید. پایۀ نظمش را بلند و جهانگیر و نر  را، میحافظ نیز همانند رودکی، شعر و ه  
ازطبع چون آب و بلبل مطبوع  .(411و  417داند)دیوان:غزلش را صدرنشین، میدیوان

شنود حجاز و فار ، می ،هایش را در عرا خاطر ، آگاه است و نوای بانگ غزل
جه، بلبل طبع ها، به حسن صوت، خوشی لهحافظ و رودکی، در فخریه .(222و 411)همان:

است. در گوییها، واقعی و به دور ازگزافهبالند. این ستایشو شعر جهانگیرشان، می
های رودکی و حافظ، بر ارج و ارز  موسیقی، شعر  و جهانگیری آن، ت کید فخریه
 است.شده
 
 گيرینتيجه. 3
وان این تیافته که میحافظ، در تلفیق و آشتی فرم و محتوای غزل، به قلمرویی دست 

آور توفیق را، به نبوغ شاعر و انس و الفت این شاعر بزرگ با موسیقی، غنا و ذخیرۀ شگفتی
برآن است  دانست. برپایۀ مضامین مشترك اشعاررودکی و حافظ،گمانا ، مربوطذهنی
هشتم هجری، در  ای ارزشمند و قابل توجه از اشعار رودکی در سدۀ،گنجینهاحتماالیکه 

آنان به بینی حافظ و رودکی و ایماناست. نوع نگر  و جهانبوده حافظ دستر 
وری از موهبت زندگی، گرایی، تساهل وتسامح ، موسیقی و حداکثر بهرهمهرورزی، آشتی
 است. ها و اشعار ناب، نقش داشتهگونه غزلدر سرایش این
به نبوغ، تیزهوشی،  های حافظ،لمانده از رودکی و مقایسه با غزجایمیراث به با مطالعۀ

 اول، درهای الزم برای سرایش شعر طرازقبول خاطر و لطف سخن، خنیاگری و دیگر شیوه
کناری، فرم ، وزن و بریم. حافظ، از مفردات، ترکیبات، موسیقیمیهر دو شاعر پی

 ؛استکردهتر استفادههایی سختهغز لهای شعر رودکی، برای پرداز مایهبن
توان گفت رودکی و میراث ادبی روزگار سامانیان، در حافظه و ذهن ، میدیگرعبارتهب

ها و دقایق این اشعار ارزشمند، خیالیاست. حافظ شیراز، توانسته ازنازكحافظ، جاری بوده
ستایی، های عشقمایهمند شود. حافظ و رودکی، در بنناپهیر ، بهرهنظم فنابرای قوام کاخ 

-دی، اغتنام فرصت، خنیا، سرود و فخرپردازی، همگونورزی، بوی وآرزومنزندگی

تواند ثابت کند که موضوع، جدا از قریحۀ شاعرانۀ مستقل هر دو شاعر، میاند. ایناندیش
خاستگاه این گونه شعر، در عصر سامانی و رودکی بوده و حافظ به دلیل تمایل ذاتی به 

های است. بحرمند شدهرودکی، بهرهها، از آثار روزگار سامانی و اشعار گونه سرودهاین
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روال، مجتث، مضارع و هزج در اشعار رودکی و حافظ، برای سرایش اشعار هموزن یا هم
 کاربرد را دارد.بیشترین
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