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خلیل هللا معروفی

یادداشت:
مطلب ذیل ،که مقایسۀ دو غزل قدیم و جدید است ،چیزی باال هشت سال
پیش ،رقم پذیرفت و در صفحۀ همان روز "افغانستان آزاد ــ آزاد
افغانستان" منتشر شد.

"استاد اسیر" و "حافظ شیراز"

در صفحۀ امروز 30 ،جوالی  ،2010پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" غزلی شهوار از استاد سخن،
جناب "محمد نسیم اسیر" را مطالعه کردم و در مخیله و ذهنم ،غزل مشهور "حافظ شیرازی" ــ که "لسان
الغیب" لقب گرفته است ،تداعی گردید.
حافظ پرستان گویند ،که دور غزل و غزلسرائی گذشته است ،چون این فن سخنگوئی با غزلهای حافظ به
ذ روه و اوج و معراج خود رسید .و چون کسی دگر به پای و پایۀ "حافظ" نرسید ،پس عمر غزل هم گویا
بسر رسید .من به دالئل مختلف ،مخالف این عقیدۀ اغراق آمیز هستم:
ــ اول این ،که چرا کسی را مطلق بسازیم؟؟؟
ــ اگر غزلیات(شعر) حافظ و هر غزلسرای(شاعر) دیگر پیش و پس از او را مد نظر بگیریم ،تعدادی را در
اوج زیبائی و جزالت و سالست و رشاقت مییابیم؛ تعدادی را در حد متوسط .ولی شماری را باید در مرتبۀ
پائین و بل پائین تر از پائین ،درجه بزنیم.
میگویند ،که غزلهای حافظ ،در اوج عرفان و تصوف سروده شده اند .من درین بحث مختصر نه در پی
تعریف و تمجید عرفان و تصوفم و نه در صدد تکذیب و تخطئۀ آن .همین قدر میدانم ،که از قرنهاست ،که
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عمر این فن بسر آمده و بشر با دید علمی امروزی نمیتواند ،موضوعات عرفانی و تیزها و تخیالت عارفانه
را از جهان هستی و کائنات
قبول کند!!! کسانی ،که در زمانۀ ما دنبال مسائل عرفانی را میگیرند ،از نظر من یا از علوم طبیعی و دانش امروزی

هیچ بهره ای نبرده اند ،یا که نبض زمان و زمانۀ خود را درنیافته اند .چنین اشخاص در خوشبینانه ترین
حالت ،وقت خود و دیگران را ضایع میکنند.
اگر موضوعات عرفائی و تصوفی را یک طرف گذاشته و "سخن" را از روی فن "سخنگوئی" بسنجیم،
بعض سخنوران پیش و پس از حافظ را تا به روزگار امروزی سراغ داریم ،که کالمشان به پختگی ،همسنگ
کالم حافظ و هر سخنگوی واالشان متقدم دگر ادب دری ،بوده میتواند.
از بهر نمونه غزلی از فخرالشعراء ،استاد محمد نسیم "اسیر" را  ،که از غنیمتهای شعری دوران مایند ،در
مقایسه با یک غزل حضرت "حافظ" پیش میکشم ،که در عین وزن و قافیه و ردیف سروده شده اند:

استاد محمد نسیم «اسیر»

چین جبین
گـــر شیوۀ دلــداری در عشق چنین باشد

نام ار برم از عشقت ،این بار پسین باشد

از سوی تو در کــارم امید گشایش نیست

هــــر لحظه خــم ابرو یا چین جبین باشد

گه بر سر گیسویت خــم بر سر خـم افتد

گه گــوشۀ دامانت چین بر سر چین باشد

گه مژه ات از ابـرو ،پیوسته کــمان گیرد

گه فتنه ز چشمانت ،بگــرفته کمین باشد

این جلوۀ خودخواهی تا کی ز جهان خیزد

وین آفــــت بدبینی ،تا کـی به زمین باشد

در کار من از عشقت ،از بس گـره افتاده

تصویر گشایشها در چــــــرخ بربن باشد

کفـر سر گیسویت ،گـر عطـرفشان گردد

نامت به ختن گیرد ،گـام تـو به چین باشد

گر چشم سخنگویت با مژه به هم سازد

آن در پـی دل افـتد ،وین در پی دین باشد

مضمون محبت را از یـــاد مبر ،کاخــــر

«صد حکـمت لقمانی ،بنهفته درین باشد»

احوال "اسیر" خود ،بیهوده چه میپرسی؟
تـــو ماه جهانتابی ،او خــــاک نشین باشد
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حافظ شیراز
کی شعر تر انگیزد خـاطر ،که حزین باشد

یک نکته ازین معنی گفتیم و همین باشد

از لعـل تـو گـــــــر یابـم ،انگشتری زنهار

صد ملـــک سلیمانم ،در زیـــــر نگین باشد

غمناک نبایـد بود ،از طعـن حسود ای دل

شاید که چــــــو وابینی ،خیر تو درین باشد

هر کـو نکند فهمی ،زین کلک خیال انگیز

نقشش به حرام ار خود صورتگرچین باشد

جام می و خـون دل ،هریک بـه کسی دادند

در دائـــــــــــرۀ قسمت اوضاع چنین باشد

در کار گالب و گل ،حکـــــم ازلی این بود

کاین شاهــــد بازاری وان پـرده نشین باشد

آن نیست ،که حافظ را رنـدی بشد از خاطر
کـــــاین سابقـــــۀ پیشین تا روز پسین باشد

استاد اسیر و حافظ شیراز
Maroofi_k_ostaad_asseer_wa_haafez_e_sheraaz.pdf

 3از3

