
 

 حافظ شیرازی

محمّدْ   نْیمحمّدِ بن بهاءُالدّ  نْی الدّ ُخواجه شمس 

 – یقمر یهجر ۷۲۷ ی)زاده  یرازیحافظِ ش

(، رازیدر ش یقمر یهجر ۷۹۲ یدرگذشته

  ُتَرجُمانُ الْاَسرار، لِسان  ب، یْ  الْغِ ُمشهور به لِسان 

 یزبان سده  یشاعر فارس اء، ی االُول ُالْعُرَفا و ناظِم 

. است راز یش یقمر یجرهشتم ه   

پدر او بهاءالدین محمد نام داشت که در دوران  

در خانواده ای از نظر مالی در حد   مادرش اهل کازرون بوده است. و  کودکی حافظ، از دنیا رفت 

حافظ در دوران نوجوانی شاگرد نانوا بود و به خویش متولد شده است. زمان  یمتوسط جامعه

شود او در اوقات فراغت خود به  کرد. گفته میهمراه مادرش زندگی سختی را سپری می 

رفت و خواندن و نوشتن را از همانجا فراگرفته است. او در  ای که نزدیک نانوایی بود می خانهمکتب 

کرد و همزمان برای کسب درآمد به کارهای ان خود شرکت می مجالس درس علما و بزرگان زم

پرداخت. سخت و طاقت فرسا می   

 ، یعلم و فضل، درس صبحگاه لی به حضورش در مدرسه، چهل سال تحص شیخو رحافظ در اشعا

در نوجوانی قرآن را به چهارده روایت  است. گوناگون اشاره کرده  یهاقرائت  یهیو حفظ قرآن برپا 

این شاعر بزرگ در دوران جوانی بر تمام علوم مذهبی   . کرده از این رو به حافظ ملقب شدآن از بر 

و ادبی مسلط شد و در دهه بیست زندگی خود به یکی از مشاهیر علم و ادب سرزمین خود تبدیل  

چهل سال در حوزه درس استادان آن زمان از قبیل قوام الدین عبداهلل، موالنا بهاء طول  . در شد

عبدالصمد بحرآبادی، میر سید شریف عالمه گرگانی، موالنا شمس الدین عبداهلل و قاضی  الدین

. مسلط بود  خود زمان هایدانش اکثر به  خاطر  همین به و کردمی  شرکت عضدالدین عیجی   

 

خواجه شمس الدین محمد، حافظ شیرازی، از محبوب ترین شعرای ایران زمین است که با گذشت  

  ی شعرها  ترشیب  آثارش نه تنها در ایران بلکه در سراسر نقاط جهان به شهرت رسیده است. قرن ها،  

ایرانی،  او غزل است.   از شعرهای او در موسیقی سنتی  موضوع اشعار حافظ بسیار متنوع بوده و 



  ی پرداز سخن  یوه یمشهور است که حافظ به ش.  هنرهای تجسمی و خوشنویسی استفاده می شود

 سخنش با شعرِ خواجو مشهور است.   یِو همانند ده یگرو  یکرمان یخواجو

با آنکه حافظ غزل عارفانه ی موالنا و غزل عاشقانه ی سعدی را پیوند زده، نوآوری اصلی او در تک  

بیت های درخشان، مستقل، و خوش مضمون فراوانی است که سروده است. استقاللی که حافظ از 

از ساختار سوره های قرآن تأثیر گرفته است، که آن را انقالبی این راه به غزل داده به میزان زیادی  

 در آفرینش اینگونه شعر دانسته اند. 

 

 یها. در سده شودی پس از خود شناخته م زبانِی اثرگذاران بر شاعرانِ فارس  نی ترحافظ از مهم

 یفل ادبترجمه شد و نامش به محا زین ییروپا ا یهااشعار او به زبان   یالدیهجدهم و نوزدهم م

. افتیراه  زیجهان غرب ن  

حافظ شیرازی را چیره دست ترین غزل سرای زبان فارسی می دانند. نوآوری اصلی حافظ در تک  

های درخشان، مستقل و خوش مضمون است که سروده است. موضوع غزل وصف معشوق،  بیت 

ترانه پردازی  غنا و   است و غزل سرایی را باید هنری دانست ادبی، که درخور سرود و می، و مغازله 

، نویسفرهنگ  ، طنزپرداز ، نگارروزنامه ، فیلسوف ، مترجم ، نویسنده ) بهاءالدین خرمشاه  گزارش به

ا هم  هاست. این اثرپذیری شاعر اثر پذیرفته  ۲۵از حافظ  (و استاد دانشگاه  شاعر حافظ پژوه، 

  مضمون در هم حافظ،   یگذاردههای محتوایی داشته است. سبک بنیان های لفظی و هم جنبهجنبه 

.  گذاشت اثر نیز خودش دوران شاعران بر او،  از پس  روزگاران شاعران  بر افزون محتوا،  در هم و

و   درسی هند  یقاره شبه  مانند گرید یهان ی به سرزم اش، زندگی زمان حافظ در شعر یآوازه 

 نیکار برند و مانند حافظ مضام شعر حافظ را به یهای ژگیتا و  دندیکوش هان یشاعران آن سرزم

 نزبا ی. در حوزه رندیروش حافظ بهره گبه  یادب  عیو از صنا وندندیهم بپ عاشقانه و عارفانه را به

. است اثر را داشته  نی شتریحافظ ب ام، یپس از خ  ، یعرب  

 

او را فراخوانند. او در طول    کیدور و نزد  یهان سرزمی حاکمان که بود شده  سبب حافظ یآوازه 

 ینینشو ادب و شعر هم هم   علمو بزرگان تعامل داشت و با اهل  نی از سالط یاریبا بس یزندگ

  نی از ا کی چ یزمانش هم باخبر بود؛ امّا خودش هرگز در ه شانیو درو  ان یو از احوال صوف کردیم

و همواره    دانستینم  یاکاریو ر یبیفراز مردم ترن ی را سنگ یگناه چ یها قرار نگرفت. حافظ هگروه 

. تاختیبه اهل تظاهر در اشعارش م  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1


بیوتات،   شاعری شغل اصلی او نبوده و امرار معاش او از طریق شغلی دیگر که احتماال کار با اسناد

 . فرمان ها و مکاتبات دولتی دربار بود تامین می شد 

. حافظ عالوه   نمود  پیشه  دیوانی  و شغل  یافت  راه  دربار  به  ابواسحاق حافظ  در دوران شاه شیخ 

بردربار شاه ابواسحاق در دربار شاهان دیگر مانند شاه شیخ مبارزالدین، شاه شجاع، شاه منصور و  

 شاه یحیی نیز راه داشته است. 

  
و در استان فارس واقع شده است. حافظیه  شیراز  آرامگاه حافظ یا حافظیه در بخش مرکزی شهر

در جنوب دروازه قرآن در حاشیه شمالی شیراز و در ابتدای خیابان گلستان قرار دارد. حافظ در 

. هجری قمری در شهر شیراز از دنیا رفت ۷۹۲سال   

فت؛  بارها به دستور حاکمان تیموری، صفوی، افشار و زند مورد مرمت و بازسازی قرار گرحافظیه 

ری قمری، به دستور وزرات آموزش و پرورش، ساخت یک بنای  هج  ۱۳۱۴اما سرانجام در سال 

جدید ترتیب داده شد. در این طرح، حافظیه همانند طرح قدیم خود، به دو بخش شمالی و جنوبی  

. هجری قمری به طول انجامید ۱۳۱۷تقسیم شد و اجرای کامل آن تا سال   

نصب شده در دوره کریم خان زند است. جالب است بدانید که  سنگ قبر حافظ همان سنگ قبر 

های گذشته به عنوان یک قبرستان عمومی بود و بسیاری از  محوطه اطراف حافظیه در سال

. اندهای اصیل شیرازی در این مکان به خاک سپرده شده بزرگان و اعضای خاندان   

  :شعر حک شده بر روی سنگ مزار حافظ

برخیزم جهان دو هر از و قدسم طایر             کز سر جان برخیزممژده وصل تو کو   

  

از   یبا حضور پژوهشگران  رازیداشت حافظ در آرامگاهش در شمهر مراسم بزرگ ۲۰هر سال در 

  ده یمهر روز بزرگداشت حافظ نام ۲۰ رانیا  یرسم  می. در تقو شودی برگزار م ایدن ی نقاطاقص

. استشده   


