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 چکیده

در تاریخ ادبیات فارسی، کمتر شاعری را می توان یافت که از شاعران پیش از خود متأثر نبووده و بور نینود ان توأثیر نگهاشوته      
باشد. عارف قزوینی شاعر ملّی  رای عصر مشروطه از جمله شعرای توانمندی است که به تقلید از سبک قودما موی پوردازد و    

بسیاری از شعرای پس از خود نیز پیشرو است. عارف بیش از همه از حافظ متأثّر بوده است. هدف از پژوهش پویش رو،  برای 
های اوست. در پژوهش پیش رو ابتدا به میزان تأثیرپهیری عوارف از   بررسی میزان تأثیرپهیری عارف قزوینی از حافظ و اندیشه

ت فکری حافظ بر اندیشه عارف مورد تحلیل و بررسی قرار می دهویم و در  حافظ در حوزۀ صورت می پردازیم و سپس تأثیرا
 پایان از قدرت و توان عارف در زمینۀ ترکیب اصطالحات و واژ ان سنتی با مفاهیم عامیانه سخن می  وییم.

 
 عارف قزوینی، حافظ، تأثیرپهیری، موسیقی :واژگان کلیدی

. 

 مقدمه
پیشین، خیال پردازی شواعران چنودان ارزو و جایگواهی نودارد و شواعران بوا       های  در دورۀ مشروطه برخالف دوره

هایی سر و کار دارند که نمی توانند خود را از این واقعیت ها بر کنار بدارند. این واقعیت نموایی در بسویاری    واقعیت
دنبال بیوان مسوا ل روز   از موارد موجب  ردیده است که شعرا به ظاهر ابیات چندان اعتنا و توجهی نداشته و فقط به 

های فراوانی در شعر شاعران می  ردد. در این میان عوارف قزوینوی در صودر     باشند و این خود موجب هنجار ریزی
شاعرانی است که ا ر بخواهیم از منظر صورت اشعار او را بررسی نماییم شاید بتوانیم او را شاعری بدانیم کوه کمتور   

عواطف و احساسات عارف است که سواخت و صوورت کوار او را بوه     »ه است. در قید و بند مسا ل صوری کالم بود
 (6931:693شفیعی کدکنی، «)وجود می نورد و او به هیچ روی در بند مسا ل صورت نیست.

های ملّی  رایی در عصر مشروطه در اشوعارو نموود یافتوه اسوت و بوه       عارف از جمله شعرایی است که اندیشه
طی صد سال اخیر، ا ر یک نفر را بخواهیم نام ببریم که عنوان شاعر ملّی بوه او ببورازد،   در »شاعر ملّی شهرت یافت. 
( امّا هنر عارف تنهوا منحصور بوه ایون بعود نیسوت. عوالوه بور         3:1:636:اسالمی ندوشن، «)نن عارف قزوینی است.

یافتوه اسوت. در واقو      توانمندی عارف در زمینۀ تصنیف سازی، بسیاری از مفاهیم قدما نیوز در اشوعار وی انعکوا    
عارف شاعری است که از منظر صورت، وامدار پیشینیان و از نظر مضمون و محتوا، فرزنود زموان خوود بووده اسوت.      

(انعکوا  ایون   611:631:زرقوانی،  «)عارف را باید به عنوان شاعری سنتی پرداز با عالیق سیاسی و اجتماعی دانست.»
که او به طور کامل وامدار دیگران بوده است؛ بلکه در نمیختن این مفاهیم مفاهیم در اشعار عارف به این معنی نیست 

با مفاهیم و اصالحات روز بر ارزو کار عارف افزوده است. در این میان عارف به سراغ لسان الغیب رفته اسوت و از  
از منظور محتوا نیوز  واژ ان، ترکیبات و اصطالحات او بیش از دیگر قدما بهره جسته است.عالوه بر این موارد عارف 

 از حافظ متأثر بوده است.
از ننجا که غزلیات حافظ خود نمایندۀ تمام عیار اشعار شعرای پیش از خوود اسوت، عوارف بوا انتخوای غزلیوات       
حافظ،  امی بلند در زنده نگاه داشوتن میوراگ  هشوتگان برداشوته اسوت. در مقالوۀ پویش رو بوه انعکوا  افکوار و           

ت و معنوی شوعر عوارف موی پوردازیم. ملوی  رایوی عوارف موجوب  ردیوده اسوت کوه             های حافظ در صور اندیشه
( بوه  611:های فراوانی در مورد این شاعر  رانقدر صورت  یرد که مهم تورین ننهوا عبارتنوداز1 صوالد زاده)     پژوهش
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قزوینی پی  های ملّی را در دیوان عارف های هویت ( مؤلّفه633:تحلیل و بررسی شعر عارف قزوینی می پردازد. علم)
( بوه  :69:(به بررسی مفهوم وطن در شعر عارف قزوینی پرداختوه اسوت. بهمنوی مطلوق)    639:جسته است. نقی پور)

(به دالیول انوزوای   691:تحلیل و مقایسۀ مضامین برجستۀ شعر فرخی یزدی و عارف قزوینی می پردازد. پورعظیمی)
های یاد شوده در   ت. تفاوت پژوهش پیش رو با پژوهشعارف قزوینی بر اسا  مناسبات او با معاصرانش پرداخته اس

این است که در اکثر این پژوهش ها عارف به عنوان یک شاعر وطن خواه معرفی  ردیده است و ا ر هم مقایسوه ای  
میان اشعار او با دیگران صورت  رفته است با شاعران هم عصر و روز ار خودو بوده است و کمتر بوه تأثیرپوهیری   

 و باالخص حافظ اشاره ای شده است.او از قدما 
 

 تأثیرپذیری عارف قزوینی از حافظ
بخش اعظمی از اشعار عارف قزوینی در قالب غزل سروده شده اسوت و ایون غوزل هوا دربردارنودۀ هموان مضوامین        

نیود،  های عارف از نوع غزل عاشقانه است و بدون تردید ننگاه که از غزل عاشقانه سخن به میوان موی    قدماست. غزل
ظهور مشوروطه و نزادی افکوار و پیودایش روزناموه هوا و      »این نوع شعر باید با واژ انی خاص و مشترک بیان شود. 

مجالت ا رچه در تغییر و تحول افکار، اثر مهمی داشت و سبک ها و موضوعات توازه ای بوه وجوود نورد؛ ولوی در     
هوای اصولی در سراسور     سی توان  فت در زمینوه قسمت غزل تأثیر مهمی ننمود چه احساسات عاشقانه و عواطف جن

( البته تأثیرپهیری عارف از پیشوینیان منحصور   :6991:61مؤتمن، «.)جهان و در همۀ ادوار تقریباً یکسان و مشابه است
به غزلیات او نیست و در مثنوی ها، قصاید، دو بیتی ها، تک بیت ها و تصنیف هایش نیوز پدیودار شوده اسوت. ایون      

پیشینیان در اشعار اکثر شعرای دورۀ مشروطه دیده می شود. حتی زمانیکوه بوه غزلیوات فرّخوی یوزدی       تأثیرپهیری از
شاعر هم عصر و دورۀ عارف می نگریم، می بینیم که با وجود رنگ تند سیاسی اشوعار او، بسویاری از غزلیوات او از    

قالب تصواویر قودما جلووه  ور سوازد. او      مضامین شعری قدما فراتر نمی رود. امّا عارف می کوشد مفاهیم روز را در 
عوارف چنودان ادعوای نوونوری و انقوالی ادبوی نودارد و جوز غوزل          »چندان ادعای شعر و شاعری و نونوری ندارد

اموین  «)های دیگر را کمتر نزموده است، امّا به هنرهای خود از قبیل موسیقی، نواز و خوشنویسی و شعر می بالد. قالب
 (6811:631پور، 
های زیبای او را به یواد موی نورنود. حقیقتواً اور هنور عوارف        شنیدن نام عارف، وطن خواهی و تصنیفهمه با   

قزوینی نیز همین دو مقوله است. امّا نباید از تأثیرپهیری او از قدما و باألخص حافظ غافل بود. این تأثیرپهیری او هم 
ه  ر شده اسوت. بسویاری از پژوهشوگران معاصور     در قلمرو واژ ان و ترکیبات و هم در حوزۀ مفاهیم  ونا ون جلو

کوشیده اند، به علّت وجود این مفاهیم کهن در شعرو او را ناتوان بدانند و فقط قدرت او را بوه تصونیف سوازی او    
منحصر کنند. حقیقت نن است که کمتر شاعری است که سخن از روی و موی نگفته باشد، ولی ننچنان که به عوارف  

نه تاخته اند به دیگر معاصران او نتاخته اند. به نظر می رسد در ایون میوان عوارف همچوون دوران     قزوینی در این زمی
زند ی خود بسیار مظلوم واق  شده است. بخشی از هنر عارف در زمینۀ استفاده از سبک و اسلوی قودما و بوه ویوژه    

ه است. حال به تأثیرپهیری عوارف  سبک و اسلوی حافظ بوده است که در مقالۀ پیش رو به بخشی از نن پرداخته شد
 های مختلف می پردازیم.مهم ترین تأثیرات عارف از حافظ در حوزۀ صورت به این شرح است1 از حافظ در حوزه

 
 موسیقی بیرونی و کناری -6  
موسیقی بیرونی را همان وزن عروضی می داند که بر اسا  کشوش هجاهوا و تکیوه هوا     »شفیعی کدکنی  وزن: 6-6  

وزن استفاده کرده است که برخوی   16قطعه شعر از  :86(عارف در مجموع5:1:635ِشفیعی کدکنی، «)ی شود.ایجاد م
از این اوزان دارای بسامد باال و برخی دیگر به ندرت به کار رفته اند. پرکاربردترین وزن دیوان عوارف، وزن مفواعلن   

استفاده کرده است که البته با تبدیل رکن نخر بوه  بار از این وزن  61فعالتن مفاعلن فعلن است که عارف در مجموع 
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غوزل از   3::مورد موی رسود. حوافظ در     36مورد دیگر به این وزن افزوده می شود و مجموع این وزن به  89ف  لن 
این وزن استفاده کرده است. این وزن دومین وزن پرکاربرد دیوان حافظ نیز موی باشود. دوموین وزن پرکوابرد دیووان      

وزن فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن است که با تبدیل فاعالتن رکن اول به فعالتن و فعلن در رکن نخر  عارف قزوینی
مورد به کار رفته است. این وزن پرکاربردترین وزن دیوان حوافظ نیوز موی باشود و خواجوۀ       61به ف  لن در مجموع 

دیوان عارف، وزن مفعول فواعالت مفاعیول   غزل از این وزن استفاده کرده است. سومین وزن پرکاربرد  63:شیراز در 
مورد از دیوان خویش به کار  رفته است. این وزن سومین وزن پرکاربرد دیوان حافظ اسوت و   63فاعلن است که در 

غزل از این وزن استفاده کرده است. عارف از دیگر اوزان شعری به شکل پراکنده و بوا بسوامدهای کوم     11حافظ در 
مورد  8:الً از وزن فعولن فعولن فعولن فعل که وزنی حماسی و در عین حال تعلیمی است در استفاده کرده است. مث

موورد و از وزن مفوتعلن مفوتعلن     3های عاشقانه اسوت در   و از وزن مفاعیلن مفاعیلن فعولن که بیشتر خاص منظومه
 مورد بهره برده است. 9فاعلن که وزن مخزن االسرار نظامی است در 

های موسیقی کناری ردیف است. کاربرد ردیف در اشعار عارف، پر رنگ است.  کی از بارزترین جلوه1 یردیف 6-2  
های غزل، قصیده، قطعه و مثنوی در دیووان عوارف قزوینوی موجوود اسوت،       قطعه شعری که در قالب 39:از مجموع 

کرده اسوت کوه در ایون میوان      های حافظ استفاده مورد از این تعداد از ردیف 33مورد دارای ردیف است که در  39:
موورد بوه کوار  رفتوه      ::که در حافظ در  کرداستفاده از برخی از ردیف ها نمود خاصی دارد، مثالً استفاده از ردیف 

مورد از این ردیف استفاده می کنود. البتوه ایون نکتوه را بایود       8:که حافظ در  استشده است و یا استفاده از ردیف 
هایی سواده هسوتند و کمتور بوه التوزام       رف قزوینی همچون همۀ معاصرانش بیشتر ردیفهای عا یادنور شد که ردیف

 های شعری دشوار دل بسته است. ردیف
هوای حوافظ اسوتفاده کورده      مورد دارای ردیف است که در سه مورد از ردیوف  1دوبیتی دیوان عارف  3از مجموع   

تک بیتی که در دیوان او موجوود اسوت    81است. در تک بیت ها عارف کمتر از ردیف استفاده می کند و از مجموع 
 ه کرده است.های حافظ استفاد بیت ردیف دارد که در هر چهار بیت از ردیف 1فقط 

مورد دارای ردیف است که از ایون تعوداد    83مورد تصنیفی که در دیوان عارف قزوینی موجود است  :6از مجموع   
 مورد از ردیف حافظ متأثّر بوده است. 8:در 
تأثیرپهیری عارف از حافظ تنها به حوزۀ موسیقی بیرونی و موسیقی کنواری)ردیف( منحصور نموی شوود، بلکوه در        

زه ها نیز از حافظ متأثّر بوده است. ابتدا به تأثیرپهیری او در حووزۀ واژ وان و ترکیبوات و ابیوات و ابوزار و      دیگر حو
 نالت موسیقی اشاره می شود، سپس به بررسی تأثیراتی فکری مکتب حافظ بر روی عارف می پردازیم.

 
 و آالت موسیقیتأثیرپذیری عارف از حافظ در حوزۀ واژگان، ترکیبات، ابیات، ابزار  -2  
بسیاری از واژ ان دیوان عارف قزوینی هموان واژ وان رایوی دیووان حوافظ       استفاده از واژگان خاص حافظ: 2-6  

است. این تأثیرپهیری عارف از حافظ در قلمرو واژ ان در بسیاری از مواق  به  ونه ای است که ا ر واژ وان عامیانوه   
ن، جوام جهوان نموا،    از نن  رفته شود با شعر حافظ خلط می شود. واژ انی از قبیل1 خرقه، خرابات، دیر مغان، پیرمغا

محتسب، واعظ، میکده، شیخ، زاهد، ساغر، ساقی، زهد، رند، میخانه، خانقاه، غموزه، شوحنه، خضور، میکوده، مرشود،      
 زهد، خرای نباد و... از پرکاربردترین واژ ان دیوان عارف هستند.

ض و قاموت از جملوۀ   در حافظ امور  ونا ونی همواره رهزن دل عاشق بوده اند، خط و خال و زلف و رخ و عوار   
 این موارد هستند. در عارف نیز مکرراً از این موارد یاد شده است1

 (8351:693زلف و خالت دانه و دام دل است                   با چنین دل زند انی مشکل است)عارف قزوینی، 
 اما زبان عوامانۀ عارف شعر او را از شعر حافظ متمایز می سازد.
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بخشی از تأثیری پهیری عارف قزوینی از حوافظ در حووزۀ ترکیبوات  ونوا ون      رکیبات حافظ:استفاده از ت -2-2  
است. این ترکیبات بدون تغییر در دیوان عارف فراوان دیده می شود. ترکیباتی از قبیل1خطِ سبز، خرقۀ زهود، شوکنی   

وی باده فروشان، شُوری مودام،   طرّۀ زلف، سلسلۀ زلف بتان، پیر می فروو، دور باده، خرقۀ سالو ، قاطعان طریق، ک
دختر رز، طرۀ زلف پریشان، نر س شهال و...در دیووان عوارف فوراوان بوه کوار رفتوه انود. ترکیوب ایون واژ وان بوا            

 اصطالحات سیاسی روز سبک خاصی به اشعار عارف بخشیده است که در ادامه به نن می پردازیم.
 
هوای حوافظ    ی عارف قزوینی در استفاده از ابیات و مصراعبخشی از تأثیرپهیر های عارف از حافظ: تضمین -2-9  

 های حافظ عیناً در دیوان عارف دیده می شود1 است. بسیاری از مصراع
 (13با خط سرخ بر رخ هر یک نوشته اند                       هر ز نمیرد ننکه دلش زنده شد به عشق)همان1

رواق "در برابر حافظ مشهود است، مثالً در بیت زیر عارف با تبدیلالبته در بسیاری از موارد، ضعف واژ ان عارف   
 از حالوت بیت کاسته است1 "تخم چشم"به  "منظر چشم

 (38:تخوم چوشم من نشویوانوۀ تووسوت                       هیون بفورما که خوانوه خوانوۀ تووسوت)همان1
 ر حافظ به ذهن متبادر می  ردد1هایی دارد که به محض شنیدن نن ابیات مشهو عارف بیت  

 (11:از ننچه رنوگ تعولق به غویر بی رنوگی                      رفوت یا کوه بخوواهود  ورفوتن نزادم)همان1
 (831چنان به عشق شدم شهره هر کجا  هری                    ز شهر و کوچه و بازار داستان من است)همان1

 
از مشخصوات بوارز شوعر    »همانطور که بر همگان واضد و مبرهن اسوت   آالت موسیقی:استفاده از ابزار و  -2-4  

(عارف نیز از ننجا که خود تصونیف  8531:613شمیسا، «)حافظ وفور اصطالحات و مضامین مربوط به موسیقی است.
عوارف  ساز است، از اصطالحات موسیقی فراوان در شعر خویش بهره برده است که این خود یکی از وجوه شوباهت  

های عارف، نهنگ و شعر چنان به هم پیوسته است که یک مفهوم در ذهن جایگزین موی   در تصنیف»به حافظ است. 
شود. علت اصلی هم شاید ایون باشود کوه ایجواد کننودۀ هور دو هنور، یعنوی شواعر و نهنوگ سواز یوک نفور بووده               

بسیاری از ابزارهای موسویقی ابیواتی   (این توانمندی عارف موجب  ردیده است که با 8111:613نورمحمدی، «)است.
 نای بسازد1

 صدای نالۀ عارف به  وو هرکه رسید          چو دف به سرزد وچون چنگ درخروو نمد
 (1:1:693)عارف قزوینی،                                                                             

 (815کمانچوه باشود و نی، توار و تنبوک و تنبوور)همان1     تو باشی و من ومن باشم وتو، شیشۀ می    
 های  ونا ون موسیقی یاد می کند1 و  اه هم مانند حافظ از  وشه ها و دستگاه

 (613از فراقوش شود دلوم خوون مطوربا  و          بوه نواز توورک و حووجوواز و عووراقووی)همان1
 

وطن خواهی زایدالوصف عارف موجب می  وردد کوه هموواره    استفاده از واژگان و ترکیباتی با بار کهن:  -2-5   
دوران شکوه و عظمت ایران باستان را یادنور شود. این اندیشه در بسیاری از ابیات او جلوه  ور شوده اسوت. اسوامی     

یخسرو و... که در ابیات حافظ دیده موی شوود    ونا ونی همچون خسروپرویز، کیقباد، جمشید، زردشت، داریوو، ک
در اشعار عارف بارها و بارها به چشم می خورد. عارف می کوشد با ذکر این نام ها وطن  هشتۀ خود را بواز یابود و   

 در مقابل فتنۀ بیگانگان به پا خیزد1
 (53:مان1بدان که مملکت داریوو و کشور جم          به دسوت فتونۀ بیگوانگان نخواهود ماند)ه

 عارف، وطن بی سروسامان خود را بیت الحزن می داند1
 (33:نن کس که عیشگاه جم و کیقباد و کی          از بهر او شده است چوبیت الحزن منم)همان1
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در این میان عارف به بسیاری از اسامی قرننوی نیوز توجوه دارد و ایون مخوالف بوا نظریواتی اسوت کوه بسویاری از             
 های دینی دانسته اند1 شاعران این عصر را شاعرانی غری زده و مخالف اندیشه پژوهشگران معاصر

 (31چه حیله کرد زلیخا به کار یوسف مصر          که ایون پوسر به سوراغ پودر نومی نید)همان1
 (:::میان دیو و سلیمان چه امتویاز که رفت           سووی سوبا و ز کف داد امتویاز نمد)همان1

اسامی  ونا ونی همچون سلیمان، خضر و... نیز که عارف از فرهنگ اسالمی اخه نموده است در اشعار او دیده می   
 .شود. این اسامی در دیوان حافظ نیز فروان است.

 
 تأثیری پذیری عارف قزوینی از حافظ در حوزۀ مضمون و محتوا -9  
ترین افکار نهفته در غزلیات حافظ، تفوق و برتری عنصر بدون شک یکی از مهم  غلبۀ عنصر عشق بر عقل: -9-6  

عشق بر عقل است. از قدیمی ترین ایام این اندیشه در نثار اکثر شعرا وجود داشته است که مرکب اندیشه و عقول در  
به نظر حافظ رهایی از عقل جزوی وهم اندیش، فقط بوا درنمودن و  رفتوار شودن بوه      »برابر مرکب عشق لنگ است. 

(همین اندیشه در اشعار عارف قزوینی نیز  اه نمود می یابود کوه   :39/:1 639:خرمشاهی، «)عشق میسر است.سلسلۀ 
 خود شباهت شعر او را به حافظ نزدیک تر می سازد1

 (191:693القصه عشق پنوجه قوی کرد، عوقل دید               جای درنوگ نبوود رو کرد بر فورار)عارف قزوینی، 
 گر  وید1و یا در جایی دی

 (31خیومه زد پادشه عشوق به خولوتگه دل               عقول بیوچاره چو درویش برون می نید)همان1
شعر حافظ سرود عشق و بی خودی است و شاعر جز با عشق و بی خودی نمی تواند انودوه زمانوه ای را کوه در    »   

(ایون اوضواع نشوفته دقیقواً در     8381:631ی، زرین کوو «)فساد و  ناه و دروغ و فریب غوطه می خورد فراموو کند.
روز ار عارف که مقارن انقالی مشروطه است، نیز جلوه  ر است و او را بر نن می دارد که بوا روی نوردن بوه ایون    

 اندیشه از دردهای پنهان خود بکاهد.
ه ای موی شوود   مطالعۀ زند ی عارف و تجاری عشقی فراوانی که او پشت سر می  هارد سبب سرودن اشعار عاشوقان 

به اقتضای غوزل از معشووق و روی و مووی او و دیگور مناسوبات معهوود سوخن موی         »که  اه سوزناک است. عارف
( مضمون عاشقانه در اشعار حافظ نیز یکوی از بوارزترین مفواهیم اسوت کوه هنگامیکوه بوا        6991:639یوسفی، «)راند.

ی غیر منطقی به نظر برسود کوه بوا توجّوه بوه اوضواع       مضامین عارفانه تلفیق می  ردد غزلی کیمیا می سازد. شاید کم
نابسامان سیاسی و اجتماعی دورۀ مشروطه و وجود نن همه نشفتگی، شاعری کمتر از زلف و رخ سخن بگویود؛ امّوا   

های زند ی او را در قالب این اشعار نمودار می سوازد. ایون اشوعار     این اشعار زادۀ طب  خود عارف است و واقعیت
 هنرمندانه سروده شده است که با اشعار عاشقانۀ بسیاری از قدما پهلو می زند1   اه نن چنان 

 می  هارم قودم ناز تو را بر سر و چوشم        بار دووِ سر دوشت کشم از دوو به دوو
 (8531:693)عارف قزوینی،                                                                             

 همچون حافظ کوی عشق را کوی همسانی و یکسانی و برابری می داند1 او  
 (63:در عشوق بدان فرق شهنشاه و  ودا نیست       کس نیست که در کوی بتان بی سروپا نیست)همان1

اندیشۀ عشق و عاشقی، شکوه و شکایت از معشوق را نیز به دنبال دارد؛ زیرا در اشوعار عاشوقانه، عاشوق هموواره در     
بودون تردیود عشوق و تجربوۀ غنوایی      »معشوق می سوزد. این اندیشه در غزلیات حوافظ نموودی خواص دارد.     فراق

های تفکر او نیز با همین رشتۀ مضمون بوا یکودیگر ارتبواط     بارزترین جنبۀ تفکر حافظ به شمار می رود و سایر جنبه
در طول زند ی داشته اسوت، موجوب    های عشقی  ونا ونی که عارف قزوینی ( تجربه131:635:زرین کوی، «)دارد.

  ردیده است که با بهره  رفتن از شیوۀ حافظ این جنبه در شعرو از پربسامدترین مضامین باشد1
 (8331:693کرد سوودای سور زلوف تو دیووانوه مورا            چه نوهی سربه سر این ندم رسوایی را)عارف قزوینی، 
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 عارف از این دست ابیات که در نن از عشق و معشوق، شکوه و شکایت کرده است فراوان دارد.  
 
های عشقی ناکام عارف موجب می  ردد که به سبک حافظ هجوران و فوراق یکوی از     تجربه هجران و فراق: -9-2  

؛ درحالیکه به علت غلبوۀ  مضامین رایی او باشد. عشق و عاشقی یکی از بارزترین مضامین شعری عارف قزوینی است
روح ملیت  رایی این جنبه از شعر او مغفول مانده است. البته نباید از ذکر این نکته غافل بود که معشوق عارف،  واه  

های عشوقی او در زنود ی    وطن اوست که او را به سرودن اشعار عاشقانه برمی انگیزد؛ امّا در اکثر موارد بیانگر تجربه
 هنگام که از عشق سخن  فته شود این اندیشه مالزم هجران و فراق نیز خواهد بود1بوده است. قطعاً نن 

 (53تا چوند از فوراق تو سووزم، تورحومی                    تا کی به خویش پیچم، همچون  زیده مار؟)همان1
 عارف داغ هجران و فراقی که بر دل اوست همچون حافظ به اللۀ داغدار تشبیه می کند1  

 (:5غوم هوجور رخوت به بواغ تووصووّر                   چوووون دل خووود اللوووه داغوودار نوودارم)همان1از 
 های خاص زنده می سازد1 عارف هجران و فراق از معشوق را با کار یری ردیف  

 (55هم کرد)همان1بی خبر از سر کوی تو سفر خواهم کرد                   هومه نفواق پر از فوتونه و شور خووا
 های خاص بیان می کند1 او حس نرزومندی به وصال را نیز با به کار  رفتن ردیف  

 (33:بیمار درد عشوق و پرسوتارم نرزوست                    بهوبود زان دو نر وس بیوموارم نرزوسوت)همان1
 

ان نغاز دورۀ نوجوانی و جوانی طبو   با وجود شهرت روزافزون عارف در همۀ محافل، از هم تفاخر و فخر: -9-9  
بلندو موجب می  ردد که هیچ  اه هنرو را وسیلۀ کسب روزی و درنمد قرار ندهد و در قناعت روز ار بگهرانود.  
با وجود ننکه در اواخر عمر برخی به او توصیه می کنند تا در مودح و سوتایش رضواخان شوعری بسوراید؛ امّوا طبو         

ن کار راضی نشود. در غزلیات حافظ نیز هرچند  اه مدایحی دیده می شود و برخی بلندو موجب می  ردد که به ای
او را اولین شاعری دانسته اند که مدح را در غزل وارد نموده است؛ اما او نیز شاعری درباری و مدیحوه سورا نیسوت.    

 عارف فقر را باالترین مقام و منزلتی می داند که به نن دست یافته است1
 (:3ه من تار سلطنت بخشید                    از این به بعد شهنشه  دای من شده است)همان1خوشم که فقر ب

 های تفاخر و فخر در حافظ نیز فراوان است. نمونه  
 
از دیگر مفاهیم رایی در اشعار عصر مشروطه و در شعر عارف که از جملوه   اغتنام فرصت و ناپایداری دنیا: -9-4  

حافظ نیز فراوان به چشم می خورد، دم را غنیمت شمردن و ذکر ناپایداری دنیا اسوت. یکوی    افکار خیامی است و در
تأثیر اندیشۀ خیام در شعر حافظ است که اغتنام فرصت »از عواملی که مایۀ جهابیت محتوای شعر حافظ  ردیده است

عصر مشوروطه ایون اندیشوه را     ( اوضاع نابسامان اجتماعی در131:693نذر، «)و توجه به عیش نقد از نن جمله است.
در افکار عارف و دیگر مبارزان این عصر بیش از پیش تقویت می نمود. ننهوا حتوی بورای لحظوه ای کوه بیشوتر موی        
توانستند زند ی کنند از فرصت سود می جستند. عارف همچون حافظ خطای به ساقی می  وید که با  وردو جوام   

 شرای، غم این جهانی را از او بزداید1
 (151:693غور موی بوه  وردو نر کوه چورخ                نیسوت مسوتحکم عوهد و پیومانش)عارف قزوینی، سوا

 عارف در تصنیف نوزدهم خود به زیبایی به این پدیده اشاره می کند1  
 که  ل دو روز است در  لستان                   بس است ما را هوای بستان

 (:61همان1 مخور غم که ایران ز ما خرای تر نیست         که دنیا دو روز بیشتر نیستبده می                    
 این تفکر در سراسر دیوان عارف مور می زند.  



 7/    های حافظ در دیوان عارف قزوینی انعکاس افکار و اندیشه 

همانگونه که بر همگان روشن است، حافظ می کوشد همۀ وقای  اجتماعی عصور خوویش را    دید اجتماعی: -9-5  
ردهای خود را که همان دردهای اجتماعی است بواز و موی کنود و از    د»در اشعارو نمودار سازد. حافظ در غزلیاتش

( مخالفوت بوا زهود ریاکارانوه و واعظوان      611:633:شمیسا، «)این راه شدیداً در روح مردم جامعۀ خود نفوذ می یابد.
دروغین از مهم ترین مصادیق این طرز نگاه حافظ است که در عارف نیز نمودی خاص دارد. عوارف همچوون دیگور    

عرای عصر مشروطه از میان مردم برمی خیزد و با دردهای ننها انس و الفت دارد. این دردها در ابیات او نیز فوراوان  ش
های خاص روز ار او صرید تر و بی پورده تور بیوان شوده      دیده می شود؛ امّا دید عارف به اجتماع با توجه به ویژ ی

 است1
  ر موقوابل عوارف ایوسوتادی اُسوتوادی  واعظا  مان کردی داد معرفت دادی             

 (331:693پار در سر منبر داده حوکم تکوفیرم               شکر می کنم کامروز زان بزر ی افتادی)عارف قزوینی، 
 های دینی نیز دارد1 عارف همچون حافظ در بسیاری از موارد نگاهی انتقادی به شخصیت  

 (651عسس دزد             دادخواه و ننکه او رسد به داد و دادر  دزد)همان1شاه دزد و شیخ دزد و میر و شحنه و 
 عارف به زیبایی از این واژ ان برای نشان دادن اوضاع نشفتۀ داخلی سود برده است.  
 
اندیشۀ نزادی از قید و بند و تعلقات دنیایی در میان شاعران فارسوی زبوان اندیشوه     آزادی و آزادی خواهی: -9-1  

غالب و فرا یر است که در طول تاریخ ادبیات فارسی همواره زبانزد بوده است. این اندیشه در غزلیات حافظ نیوز  ای 
های دنیایی نیست  های رایی است. عارف نیز همچون همۀ شاعران نزادی خواه وابستۀ هیچ یک از دلبستگی از اندیشه

با نگاهی بوه جز یوات زنود ی عوارف     »ن ها فاصله بگیرد. و مدام تعلّقات دنیایی را نکوهش می کند و سعی دارد از ن
می توان دید که او در واق  به هیچ پیمانی، حتی ا ر به سود خود او بوده، وفادار نمانده است، جز عشق ناکوام و بوی   

(روح عارف مسلک عارف موجب می  ردد که همه چیوز در  11:615سپانلو، «)چشمداشتش به مفاهیم وطن و نزادی.
بیهوده جلوه کند. او در جایی صراحتاً این نکته را یادنور می شود که فقط به سبب عشق به وطن لب به سخن نظر او 

  شوده است و از مال و منال دنیایی فارغ است1
 (8811:693من از برای وطن لب  شوده ام به سخن               ز بوهر مال و مونال و زر و اوانوی)عارف قزوینی، 

 دیگر خود را از ازل فارغ از دنیا و تعلّقات نن دانسته است1و در جایی   
 (6:1عووارف ز ازل توکویه بر ایّام نداده است                  جز جام به کس دست چو خیّام نداده است)همان1

ی این نزادی و نزادی خواهی و طب  بلند عارف در همۀ ابعاد زند ی او نمودار بوود و هویچ  واه از کسوی تقاضوا       
عارف به قدری مناعت طب  داشت که حدّی برای نن متصوّر نیست. با ننکوه در مضویقه بوود ابوداً از     »چیزی نمی کرد

( این اندیشه در غزلیات حافظ نیز به وضووح جلووه  ور اسوت. حوافظ      181:639حا ری، «)کسی تقاضایی نمی نمود.
د و سورو نزاد سوخن  فتوه اسوت و خوود را فوارغ از       بارها و بارها خود از نزادی با ذکر ترکیباتی از قبیل سوسن نزا

 های این جهانی می داند1 نعمت
 (1191:615بشنو این نکته که خود را ز غم نزاده کنی               خون خوری  ر طلب روزی ننهاده کنی)حافظ، 

عارف در چند جای دیوانش تن و بدن را عاملی می داند که مان  عرور او می  ردد. این مصوداق نزادی خوواهی      
عارف در اشعار حافظ به عنوان یک عارف نیز جلوه  ر است. عارف  اهی نزادی کامول را در  ورو نزادی از قفوس    

 تن می داند و معتقد است تا زمانیکه اسیر قفس تن است نزاد نیست1
 (1:1:693:ز قید تن شوم نزاد ونن زمان زین بند                       برون شوم، نیم نزاد تا اسیر تنم)عارف، 

 او  اه خود را همچون پرنده ای می داند که در قفس تن  رفتار است و خواستار نزادی و رهایی از نن است1  
 (36:هوای از قفووس تون  وریوخوتون دارم )همان1چو مرغ در قفس از بهر نشیان عارف                      

 عارف در جایی دیگر به سبک حافظ خواستار نزادی از حجای تن است1  
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 (831الهی ننکه شوود خانۀ حجوای خرای                   اسیر من شده جان، تن حجای جان من است)همان1
دان و بحث نزادی زنان مخوتص شوعر عصور مشوروطه     البته بسیاری از مصادیق نزادی خواهی همچون نزادی از زن  

 هایی دارد که در اشعار حافظ دیده نمی شود. است و  اه در اشعار عارف قزوینی نیز نمونه
 
 استفاده از تشبیهات رایج حافظ -4

 در بسیاری از موارد عارف، تشبیهات  ونا ونی از حافظ اخه کرده است. تشبیهاتی کوتاه و رایی همچون1 لعول لوب،  
سروقد، غنچه دهن، سیلِ سرشک، تیر مژ ان، ابروی کمان، چَهِ زنخدان، تیرِ نگاه، خنجر مژه، بادۀ  لگون و...از جمله 
تشبیهاتی است که عارف از حافظ وام  رفته است. اینگونه تشبیهات کلیشه ای و مبتهل در بسیاری از مووارد موجوب   

ا قدرت و توان او در عرصۀ استفاده از علم بیوان بوه انودازه ای     ردیده است که از ارزو شعر عارف کاسته  ردد. امّ
 است که  اه سه تشبیه حافظ را در یک مصراع جم  می کند1

 (815نر سش چشم و دهان غنچه و زلفش سنبل                نازم نن دست که این دستۀ  ل بست به هم)همان1
 

 ترکیب اصطالحات و واژگان سنتی با مفاهیم عامیانه -5
های غزلیات عارف که در نگاه اول به چشم می خورد، ترکیب اصطالحات و واژ ان سنتی با  یکی از بارزترین جلوه 

در برخورد با ادبیات مشروطه نخستین چیزی که بوه چشوم موی نیود و مهوم هوم هسوت        »مفاهیم عامیانۀ روز است. 
( در شوعر عصور   111:635:نجوودانی،  «)سوت. ساد ی بیش از حد نن و نزدیکی زبان این ادبیات بوه زبوان محواوره ا   

مشروطه، بیش از هر دوره ای زبان به سوی عامیانگی حرکت می کند. شاید استفاده از زبان عامیانه دلیلی بور ضوعف   
زبان عامیانه  رچه فرودسوت اسوت؛ امّوا بخوش ابوداعی زبوان       »شاعر باشد؛ امّا همین زبان دارای ارزشی فراوان است

 (این موارد در غزلیات حافظ کمتر دیده می شود.8561:698فتوحی، «)است.
درحالیکه بسیاری از پژوهشگران معاصر عارف را در استفاده از مفاهیم قدما شاعری ناتوان می شومارند؛ امّوا تلفیوق      

 این مضامین با بسیاری از مفاهیم روز او در این زمینه سربلند کرده است1
 دم        در این قموار د ر الت و لووت و عور شدمبه نورد عوشق تو عومری به شوشدر افتوا

 (311:693عارف قزوینی، )                                                                                   
 و در جایی دیگر  وید1

 (13فروخت خرقه و شیخ نی نتشین می خواست      میان میکده من از خجالت نی شدم)همان1
عارف به زیبایی مفاهیم کهن و قدیمی را با مفاهیم روز تلفیق نموده و ترکیباتی زیبا می نفریند، ترکیبواتی همچوون1     

هیئت کابینۀ سر زلف، لیدران خطاکار و زاهدان ریا، فرقه بازی احزای دل، بلشو یک خضر راه نجات، لغزنوده طوا    
 فکر و... از ترکیباتی است که عارف نفریده است.

 
 گیری نتیجه  

های صورت  رفته بر روی اشعار عارف قزوینی، رد پای پیشینیان در حوزۀ صورت و مضمون در اشوعار او   با بررسی
به خوبی هویداست. در این میان، سهم حافظ در این تأثیرپهیری بیش از دیگر شاعران اسوت. تأثیرپوهیری عوارف از    

ی است. از منظر صورت عالوه بر اسوتفادۀ عوارف از اوزان   حافظ در دو حوزۀ صورت و مضمون و محتوا قابل بررس
های خاص حافظ، از واژ ان، ترکیبات و ابیات او در بسیاری از موارد سود جسوته اسوت. اسوتفاده از     شعری و ردیف

نام ابزار و نالت موسیقی و همچنین واژ ان و ترکیباتی با بار تاریخی و کهون از جملوه دیگور مصوادیق تأثیرپوهیری      
ف در حوزۀ صورت از حافظ بوده است. در حوزۀ مضمون و محتوا نیز به مفاهیم مشترکی میان حوافظ و عوارف   عار

بر میخوریم؛ مضامین از قبیل1 غلبۀ عنصر عشق بر عقل، هجران و فراق، تفواخر و فخور، اغتنوام فرصوت و ناپایوداری      



 3/    های حافظ در دیوان عارف قزوینی انعکاس افکار و اندیشه 

بیهات رایی حوافظ نیوز در بسویاری از مووارد     دنیا، نزادی و نزادی خواهی و دید اجتماعی هر دو شاعر. عارف از تش
بهره برده است. یکی از موارد قابل تمایز در اشعار این دو شاعر ترکیب اصطالحات و واژ ان سنتی با مفاهیم عامیانه 

 .در اشعار عارف قزوینی است که در حافظ کمتر دیده می شود.
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