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  یادداشت
 به قول اسـتاد شـهید مرتـضی       هدف از نوشتاري که در پی خواهد آمد حافظ شناسی یا ادعاي شناخت حافظ نبوده و نیست  زیرا                          

حافظ را  عارفی باید شرح کند که ادیب هم باشد و به همین دلیل این بنده با صراحت عرض می کنم که هیچ مدعی شرح حافظ " مطهري 
کسیکه حافظ را بفهمد ،   آنرا خوب بچشد ،  ارزش زبان همایونی     "همچنین به گفته استاد علی دشتی       )  1("بنیستم چون نه عارفم نه ادی     

او را دریابد،   تعبیرات خارج از عرف معمولی و کامال متشخص او را بشناسد و به ظرافت فکري او  پی ببرد ؛   طبعا کسی است که زیـاد                   
که باز هم بنده جسارت چنین )  2(". عادي و متعارفی خسته شده و در جستجوي کامل و کمیاب باشدخوانده باشد  ،  زیاد دیده باشد،   از

  .ادعایی را در خود نمی بینم
         این مقال صرفاً بازتابی است از ادراکات و احساسات قاصري که تحت تاثیر شکوه و عظمت روح و بیان و زمینه هاي مشترك افکار و                         

مضامین اشعار خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازي ،   شاعر و غزلسراي بلند آوازه ایران و جهان و مختـومقلی                    اندیشه و تشابهات    
حافظ و فراغی شاعران بلند پایه و عارفان واال مقامی         .  فراغی  نامدارترین شاعر و بنیانگذار  ادبیات کالسیک ترکمن ،  قرار گرفته است              

نی و مکانی و با فرهنگی کامال متفاوت ، داراي وجوه مشترکی چون قـرار گـرفتن در اوج و بلنـداي            که با وجود زیستن در دو بعد زما       
ادبیات دو ملت ،  قرابت در ایده ،  آرمان و مضمون سروده ها  و نکات مشترکی در زندگی خصوصی از جمله فقر و ناکـامی در دنیـاي            

حتـی  .دگی فقیرانه  اما شرافتمندانه به جاه و جالل دربار و غیره  بوده انـد    مادي ، همدم و همراه بودن با محرومین ،  ترجیح دادن زن            
  روایت :  روایاتی که در خصوص چگونگی نیل به طبع و ذوق عالیه اي که از آنان شاعران گرانقدر ساخته ؛  شنیدنی و جالب است 

هنگامیکه از خـواب   . ن در آورده و به دهان او گذاشت       آن بزرگوار لقمه اي را از دها      .  در خواب بزرگواري را دید    "می کنند که حافظ     
روزي سوار بر اسب خوابش برده و در عالم         "در مورد مختومقلی نیز  روایت می کنند که          ) 3(".برخاست روح و فکر خود را روشن یافت       

عالوه بر دعاي خیر ضربه سبکی ... ندرویا می بیند که او را به مکه در انجمنی که از پیغمبر و خلفاي اولی تشکیل شده است منتقل کرده ا
از این لحظه به بعد اشعار لطیف و دلپذیر از زبان او جـاري  . هم از  پیامبر بر پیشانی دریافت می کند که فوراً از خواب بیدارش می کند   

  )4(".می شود
امید است در آتیه این . بیشتري را می طلبد           این نوشتار حاصل تالشهاي عجوالنه در مدت زمان کوتاهی می باشد که بسط و تحقیق               

  .ضمنا از اساتید و دانشمندان معظم  به سبب نواقص و نارسایی هاي موجود در این مقاله پوزش می طلبم. سعادت  نصیبم گردد
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  حافظ و فراغی
تمامی سروده هاي دیگر در ایـن          بدون شک حافظ را می توان اوج تکامل شعر و ادب فارسی به شمار آورد و غزلیات او را سرآمد                  

فصاحت ،  بالغت ،  شیوایی ،  روانی ،   انسجام ترکیب  ، خوش آهنگی  ،  مضامین بدیع و مهمتر از همه ایهـام ،  کنایـه  و                . زبان دانست 
  .استعاره  ،  صفات و واژگانی هستند که نهایت ویژه گی و معناي خود را در غزلیات حافظ باز یافته اند

. حافظ شاعر و متفکري که زبان فاخرش  مولود قریحه و ذوق  یگانه و بی همتا ، مایه افتخار  و مباهات ایران و جهان واقع شده است            
شهرت و آوازه غزلیات حافظ  نه تنها ایران  بلکه سرتاسر گیتی را در نوردیده  و همه ادبا و ادب دوستانی که او را می شناسند   به دیده                        

  .شعرا و دانشمندان ملل گوناگون جهان ،  بلندي زبان و بیان او را می ستایند.حترام بدو می نگرندتحسین و ا
پسر فالن و پدر بهمـان  "او :  می داند و استاد علی دشتی در خصوص او می نویسد      "شاعر عجیبی "         نیما یوشیج پدر شعر نو حافظ را        

خویش است ،  او پدر فصاحت و بالغت کم نظیر خود است ،  او پادشاه ملک اندیشه و بیـان            نیست ؛  او پسر مضامین عالی و اشعار پر نغز            
 اسـت    "گرد آلود فقر"   می گذارد  و با آنکه " خشت زیر سر بر تارك هفت اختر پاي" دارد ،    با     "کیسه تهی گنج در آستین    "است که با      

  )5(".کند"آب چشمه خورشید دامن تر"ننگ دارد از اینکه به 
         خواجه شیراز هنگامی پا به عرصه ادب و شعر می گذارد  که قبل از وي  تاریخ ادبیات فارسی شعرا و سخنوران مقتـدري را بخـود                    

. شعرایی که هر یک می توانند  بعنوان سکاندار و قطبی بزرگ   نقشی مهم و حیاتی در فرهنگ و ادب هر ملتـی ایفـا کننـد             .  دیده بود 
ولی حافظ براي تکامل بخشیدن زبان شعري .  ون سعدي  ،  مولوي  ، خیام  ، فردوسی و دهها و شاعر مشهور و گمنام دیگربزرگمردانی چ
  .قدما آمده بود

)  6(".نیز نتیجه این سیر تکـاملی اسـت       ) حافظ(هر گوینده بزرگی  مکمل زبان پیشینیان است ، کمال و تفوق زبان              "          همانگونه که   
با اتکا بر طبع بلند و زبان رساي خود و درسهایی که از قدما  فرا گرفته بود ، توانست شعر فارسی را به  چنـان اوج و مرتبتـی    حافظ نیز   

و دیگر بزرگان بـا تمـام   . برساند که هنوز هم ستاره ي  درخشان بخت و اقبال او بر بلنداي این  قله رفیع به تنهایی خود نمایی  می کند          
  .اقتهایی که از خود بروز داده اند ،  زیر سایه ي  سنگین نام وي قرار دارندشایستگی ها و  لی

         مختومقلی فراغی  شاعر پرتوان ترکمن هر چند که اشتهار ،  مهارت و بلندي زبان حافظ را ندارد و در میان ملل دیگر حتی ایرانیان        
انه بخصوص ترکمنها از لحاظ بیان تفکـرات عرفـانی ،  نکـات اخالقـی و     کمتر کسی او  را  می شناسد  ؛ ولی در بین ملتهاي آسیاي می        

ترکمنها  به او  نه فقط .  اجتماعی ، احساسات ملی و قومی  ،  در قالب اشعاري موزون ، روان و پرنغز از شهرت بی همتایی برخوردار است
قام او را مقدس  می شمارند و حتی او را در ردیف صوفیان و به عنوان یک شاعر و ادیب احترام خاصی قائلند  ؛  بلکه سخنان ، اشعار و م                

  .اولیاء  خدا قرار می دهند
          محققان و دانشمندانی که با ادبیات ملل آسیاي میانه  آشنایی دارند   افکار بلند و اندیشه ي سترگ  مختومقلی را ستوده اند و ظهور 

به اذعان یکی از این .   اجتماعی  و بخصوص فرهنگی از اتفاقات  نادر شمرده اند–اسی چنین شاعر و متفکري را در آن شرایط ناگوار سی       
 سر برآوردن  اشعار فراغی چون گلی شاداب در بیابان  خشک و بی آب و در صحرائی که همواره  صحنه جنگ و گریز بـوده                            "محققان  

  )7(".انسان را به شگفتی وا می دارد
  در   "سیاحت درویشی دروغین در خانات آسـیاي میانـه        " انشناس ، پژوهشگر و نویسنده مجارستانی کتاب                  آرمینیوس وامبري  زب   

مجموعه اشعار مختومقلی  داراي جنبه خاصی است بدین معنی که اوالً  نمونه ي  کاملی از لهجه خالص                  " : خصوص اشعار وي می نویسد    
قاعده و نظم محکمی وجود دارد که در سایر محصوالت ادبی شرق به ندرت دیده ثانیا  در نوشته هایش یک . ترکمنی را به دست می دهد

آثار مختومقلی  گوهر گرانبهایی است که به گنجینه معنوي  نـه       " شرف  رشیدف  نویسنده سرشناس ازبک معتقد است که         )   8(".می شود 
در اصل  مختومقلی  شاعر من " :  مشهور ترکیه می نویسدناظم حکمت شاعر و نویسنده) 10(".تنها ترکمنان  بلکه مشرق زمین افزوده شده

او به من و .  مختومقلی پدر و استاد من است. من به عنوان یک شاعر از ایشان مطالب بسیاري فرا می گیرم  .  و زبان او زبان من نیز هست      
 به زبان مردم عامی سروده  و در راه استقالل او یکایک اشعارش را.  شعراي معاصر ترکیه  بزرگترین درسها  و باالترین چیزها را آموخت          

  )11(".در حقیقت شاعري که به این امور نپردازد   شاعر نیست. و آزادي مردم  مبارزه کرده است
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            آنگونه که از آثار فراغی بر می آید  وي به منظور کسب فیض از گنجینه گرانبها  و پرمایه ادبیات مشرق  زمین بخصوص ادبیـات                           
آوردن نام بسیاري .  کهن فارسی   ضمن آشنایی کامل با این زبان ،آثار و دواوین  شاعران بزرگ ایران را مورد مطالعه قرار داده است                  

دالیل عدیده ...  از شعرا ،کتب ، داستانها و افسانه هایی چون شاهنامه ، لیلی و مجنون ، فرهاد و شیرین ، ورقه و گلشا ، یوسف و زلیخا و              
شرف رشیدف نیز بر این مهم صحه گذارده و می      . ل بر آگاهی وسیع و گسترده شاعر ترکمن  از آثار نویسندگان  فارسی زبان است               اي دا 

 مختومقلی به دلیل تسلط بر  اکثر زبانهاي شرقی آثار ادبی ملل آسیاي میانه بخصوص آذربایجان و ایران را دقیقا  مورد مطالعه   "نویسد  
  )12(".قرار داده است

          مطالعات فوق باعث پدید آمدن  احترام قلبی عمیقی در دل مختومقلی  نسبت به همتایان  فارسی زبان خود گردیده   چنانچـه در             
یکی از اشعارش با فروتنی خاص مردان ژرف اندیش ، آرزو می کند  که در شمار مشاهیري چون حافظ ،  سعدي ،  جامی ،   فردوسی  و     

  . مولوي قرار گیرد
                                 ابوسعد ، عمر خییام  همه دانی                                                 فردووسی  ،  نظامی  ، حافظ      په روانی

  اوالرئنگ  یانئندا   مه ن  هم سان  بولسام                              جالل اددین کئبی ، جامی اننامی                                              
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  زبان حافظ و فراغی
غزلیاتی که اکثراً و شاید تماماً  پیچیده ،  غامض و  پر .              حافظ تراوشات مخیله پر بارش را در غالباً به صورت غزل عرضه کرده است  

 سر به مهري است که دست یابی به این اسرار و درك معنا و مفهومی که خود حافظ از آنها  استنباط می کرده          از ایهام ، اشاره  و رازهاي      
نه تنها براي عوام و مردم عامی مشکل و یا غیر ممکن است  بلکه مشاهده شده است که گاهاً  ادیبان ،کارشناسان و دست اندر کاران  زبان 

مثال  دکتر پرویز ناتل  خانلري  یکی از بزرگترین اساتید ادبیات .  ی نیز دارند  از درك آن عاجزند  و ادب فارسی که شهرت و آوازه جهان       
معنی این غـزل را  ":  نوشته است  "عشق نو نهال حیرت آمد  "    کنار غزل      1002فارسی در دیوان حافظی که گردآوري کرده  در صفحه           

اختالف نظر و عقاید استادان ادب در تفسیر و معنـاي  )    13(".را در متن آوردم نسخه اساس کار ثبت شده آن 9نفهمیدم  ولی چون در    
این اختالف نظرها آنچنان عمیق است  .  غزلیات حافظ  طی مقاالت و کتب بسیاري که در این زمینه نگاشته اند  کامال عیان و آشکار است                   

  .حافظ ارائه کرده اند که گاهی دو شخص ، دو تفسیر متفاوت  و کامالً متضادي از یک غزل 
به نظر .              علت دوگانگی یا چند گانگی نظرها پیرامون اشعار خواجه ي  شیراز  استفاده  وسیع و بسیار استادانه او از فن ایهام است                  

 حافظ شناسی  بعنـوان  نگارنده  یکی از بارزترین دالیل اشتهار و آوازه  حافظ در میان تمام ادب دوستان ایران  و جهان و مطرح بودن              
این ادعا مورد قبول همه اسـاتید  .  موضوعی همیشه زنده و بکر    بکارگیري خارق العاده و بی نظیر ایهام  توسط شاعر در اشعارش است            

ست  در بکار بردن  صنعت ایهام حافظ بی گمان چیره د          ": می نویسد  "حافظ نسخه ي نهایی   " ابوالحسن نجفی  در مقاله ي     .  نیز می باشد  
)  15 ("راز اصلی اعجاز غزلهاي او "  ایهام را "حافظ شناسی ،خودشناسی"علی محمد حق شناس در مقاله )  14(".ترین شاعر ایران است 

در انتخاب واژه ها ،  ترکیب ها و . حافظ در بکارگیري دلپذیر با الفاظ بی همتاست":اصغر دادبه نیز  در مدح حافظ می نویسد .  می داند 
بهره گیري از این .  سر همه هنرورزیهاي حافظ  ،  هنر ایهام است و طنز .  فتن تعبیرها  ،   دقتی وسواس آمیز و حیرت انگیز داردبه کار گر

 ایهام  که به شعرا  ابهام و گستردگی می دهد و  تناسب و "احمد سمیعی نیز معتقد است ) 16(".دو هنر است که حافظ را حافظ کرده است
  )17(". که جلوه اي است از سازوارگی  و همخوانی و وحدت ،  در نظر خواجه مقامی ممتاز دارندمراعات النظیر 

      و اما فراغی زمانی پا به عرصه ادب نهاد که مردم ترکمن فاقد خط و کتابت مخصوص خود بودند و اکثریت قریب به اتفاق آنان را نیز             
 مذهبی،صرف و نحو عربی و درکل زبان عربی را فرا - حوزه هاي علمیه، علوم دینیتنها تعداد معدودي در. بیسوادان تشکیل می دادند

این افراد هم هنگامی که قصد نگارش به زبان مادري خود را  داشتند، از خط، قواعد و دستور زبان عربـی اسـتفاده مـی        . می گرفتند   
  .کردند که به هیچ وجه متناسب کتابت و نوشتار زبان ترکمنی نبوده و نیست

         از نظر پشتوانه فرهنگی، تاریخ ترکمنان قبل از مختومقلی جز ادبیات فولکلوریک و شفاهی شامل داستانها، ضرب المثل ها و اشـعار        
از شعراي قبل از  مختومقلی  می توان از پدرش دولت محمد . عامیانه، ادبیات مکتوب ، شعرا و نویسندگان چندانی را به خود ندیده  بود  

، شیدایی، علیشیر نوایی و فضولی را نام برد که جملگی اشعارشان را به زبانی غیر از زبان ترکمنی معاصر که مختـومقلی آن را                     آزادي
در هر حال از شعراي .توصیف کرده است)  18  ("  ترکی جغتایی "را  دکتر محمد معین زبان امیر علیشیر  نوایی    .  بنیان نهاد، سروده اند   

ر چندانی نیز  بر جاي نمانده و  این شعرا آنگونه  که  باید و شاید در زبان و ادب  مردم خود تاثیر  نگذاشته و  غالباً  به                  ماقبل فراغی  آثا   
  .زبان هاي  فارسی  و  عربی  می نوشته اند 

پذیري که می تواند عالوه  بر        مختومقلی فراغی  نخستین شاعري است که  شعر را  بعنوان یک فن و هنر پیشرو، مردمی، زنده و تکامل 
او براي ایجاد  تحول  در . موضوعات مذهبی و اخالقی به مسایل  حماسی، اجتمایی، فرهنگی و تغزلی نیز بپردازد، به ترکمنها عرضه کرد      

اي گوناگون ترکمن ادبیات و  همه گیر کردن شعر و ادب  با مشکل بزرگی روبرو  بود این مشکل تعدد  لهجه ها و گویشهاي طوایف و تیره ه
لذا می بایست جهت نفوذ اشعارش در قلوب و اذهان طوایف مختلف به گونه اي سخن بگوید که براي .  و عدم وجود زبانی ناب و سره بود   

فراغی با احساس چنین مسئولیت عظیم و خطیري، براي بدعت نهادن زبانی خالص و عاري از لهجه ها و لغات دیگر                 . همه قابل فهم باشد   
وام ترکمن زبان همچون جغتایی ها، ازبک هاو قبچاقها ؛ و حتی تیره هاي مختلف ترکمن، به میان قبایل رفته و از نزدیک با لهجه هاي                         اق

  .متفاوت آشنا می شود و با ترکیب آنها موفق به یافتن زبان و شیوه ي بیان نوینی می شود که براي همه مردم قابل درك است
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یقل دادن و زدودن حشو و زوائد گوهر زبان ترکمنی و پایه گذاري زبان ملی ترکمنان توسط مختومقلی یکـی از                             به عبارت دیگر ص   
  " لهجه خالص ترکمنی     "و امبري نیز از این بدعت به عنوان         . بزرگترین و شاخص ترین خدماتی است که او به ملت خود روا داشته است               

ابل فهم تمامی طوائف،الزم بود که اشعارش را نیز به گونه اي بسراید که بـا شـرایط، سـطح                 حال با تکیه به زبان ملی و ق       . یاد می کند  
فرهنگ، محدودیت هاي فکري و علمی مردم آن عصر منطبق باشد و وجود این مقتضیات و شرایط حکم می کرد که شاعر اشعار سـاده،                  

مردم به شعر و مقام او و  تاثیر شگرف او بر فرهنگ و ادب ایـن  همه گیري آثار وي، عشق    . روان و سلیس بگوید و از پیچیدگی حذر کند          
البته این بدان معنا نیست که فراغی  هیچ گاه از استعاره و کنایه بهره اي بر نگرفتـه  .ملت  همه و همه حاکی از موفقیت عظیم شاعر است         

  .باشد، در آثار بسیاري این هنر وي نیز خود نمایی می کند 
 به اینکه قصیده سرایان به شاعران درباري و قصیده به شعر درباري مبدل گردیده، از آن اجتناب می ورزد و  با  تکیه مختومقلی با اعتقاد

 ترکمانان  که همان مسمط مربع است، موجبات غنا و پیشرفت آن را فراهم آورده و اکثر اشـعارش را در               ادبی _شعر ملی    "  قوشئق "به  
با  توجه  به . ي اشعاري هم  در اشکال مختلف مسدس، مخمس، گفت و شنود،ومشعر به جاي مانده استاز و. این شکل و فرم سروده است    

  .این نکات است که فراغی را بنیانگذار  ادبیات کالسیک ترکمن  می نامند
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  انعکاس تاریخ در شعر
ماعی و فرهنگی، حوادث، اتفاقات، مسائل، مشکالت و تمام نکات مطروحه در یک          آنچه که مسلم است اوضاع سیاسی، اقتصادي، اجت  

هیچ نویسنده یا شاعري نمی تواند از مسائل و .اجتماع، بر یکایک مردم آن جامعه به خصوص بر نازك اندیشان و باریک بینان موثر است            
آفرینش و خلق اشعار و آثاري  با  محتوا .ود ممانعت بعمل آوردحوادث روزگار بدور باشد و از تاثیرات آنها بر ذهن و افکار و روحیات خ   

  .و مضمون اجتماعی، سیاسی و  تاریخی از بدیهی ترین عوارض این تاثیرات خواهد بود
ظلم  اجتماعی جامعه و مسائل منبعث از آن چون نابسامانی اقتصادي، فقر، -          شعرا میتوانند با انعکاس موجز و دقیق موقعیت سیاسی

و ستم، فساد اجتمایی، اداري، انحرافات اخالقی و غیره، در قالب صور مختلف نظم، پنهان و مستتر  د ر ایهام و کنایه و یا آشکار و بدون                       
این خصوصیت در نزد شعراي قرون گذشته که کتابت و          .پرده پوشی، نقشی بزرگ در ثبت حقایق و واقعیت هاي دوران خود داشته باشند             

  . به شیوه  و گستردگی امروز رواج نداشته ، از اهمیت به سزایی برخوردار استتاریخ نویسی
در میان آثار وي به  سروده هاي فراوانی می تـوان برخـورد کـه از    .         خواجه حافظ شیرازي نیز از این  قاعده مستثنی نبوده است          

انشمندان و محققان معاصر حافظ را  به دلیل انعکاس دقیق ، بسیاري از د  .  سیاسی آن زمان حکایت می کند      –شرایط و اوضاع اجتماعی     
 و مـورخی  "آئینه دار تـاریخ "،  اجتماعی شیراز و فارس در قرن هشتم      –بی غرضانه و بدون تحریف حقایق ، حوادث و تحوالت سیاسی            

ان، نحوه رفتار آنان با مردم ،       موضوعات و موازین اشعار حافظ در این بخش شامل بیان چگونگی حکومت شاه            . صادق معرفی کرده اند   
دن دیوان  با ورق ز": پرویز اهور معتقد است . اوضاع اجتماعی شیراز و حتی اطالعاتی از زندگی خصوصی خود و خانواده اش می باشد  

در آئینه . یابیممل کردن در معانی سخنان گرانقدر او، دهها نمونه از ناگفته هاي تاریخ زمان حافظ را در می             حافظ و مکرر خواندن و تأ     
  )19(".شعر حقیقت نمایش روزگار پر حادثه و بالخیزش را می بینیم

                                      عقاب  جور   گشاده ست   بال  بر  همه  شهر                      کمان   گوشه نشینی  و   تیر آهی  نیست
. گسترانیده اسـت   " همه شهر" و ستم تشبیه کرده که بالهاي سیاه و عظیم خود را بر "ب جور عقا"به         بدین گونه شاعر حاکم شیراز را   

 شمرده و " نادان"دارند  را در دست " زمام مراد"شاعر نازك اندیش شیراز در معرفی بیشتر حکما و همراهان آنان، تمامی افرادي را که 
  و عـدم  "می داند و بدین ترتیب از موقعیت بد و ناگوار اهل فـضل و دانـش       فضل و دانش را از نظر آنان گناهی نابخشودنی           "داشتن  

  :احترام امرا به قشر دانشمندان و فضال پرده برمی دارد
                                   زمان به مردم نادان می دهد زمام مراد                        تو اهل فضلی و دانش  همین گناهت بس

***  
                            ابلهان را همه شربت زگالب و قند است                          قوت دانا  همه از خون جگر می بینم        

       شاعر خودخواهی و کبر پادشاهان و درباریان را که به سبب آن همواره به فکر خود و لشکریان حافظ حکومت و تنها در هواي تاج و                    
سه هاي زر و سیم و در نهایت عیاشی و خوشگذرانی بوده و لحظه اي را نیز  با خیال مردم سپري نمی کردند، چنین بـه                  تخت و گنج و کی    
  :تصویر می کشد

                                   خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم                       گر ز خار و خاره سازد  بستر و بالین غریب
***  

                                        سلطان و فکر لشکرو سوداي تاج و گنج                          درویش و امن خاطر و کنج   قلندري  
         در جاي جاي دیوان حافظ می توان به اشعار و ابیاتی برخورد که حاکی از جور و ستم و برقراري حکومت دیکتاتوري و استبدادي                        

  :راز استدر شی
                                       دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت                           رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم

   بروم                                     نذر کردم گراین غم به سر آید روزي                          تا در میکده شادان و غزلخوان
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 و حاکم آنجا را به اسکندر تشبیه کرده و وحشت و هراس خود را از او کتمان نمی سازد و حتی مسئله                   " زندان "به           خواجه شیراز را    
در شعري دیگر خونریزي هـاي شـاه،   .  می کند" نذر"بزرگ هجرت از شیراز را نیز مطرح می کند و در پایان براي  بسر آمدن این غم              

  :یی ها و محبوس کردن بزرگان را توسط وي بیان می کندکشور گشا
                                        شاه  غازي  خسرو گیتی ستان                                    آنکه از شمشیر او خون می چکید

                  گرد  نان را بی خطر سر می بریدسروران را بی سبب می کرد حبس                                                   
   :  آرزو می کند"شاه فارغ"  براي رهانیدن آنان از قید " رستمی"     شاعر شیرین سخن ظهور 

                                   سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چکل                  شاه ترکان فارغست از حال ما کو رستمی
 اقتصادي ناشی از اتخاذ سیاستهاي ضد مردمی     –   مردم ایران در عهد حافظ بر اثر ظلم و ستم و فشار شدید نابسامانی ها ي اجتماعی                     

این وضع بارها در دیوان شاعر مردم، انعکـاس  . توسط پادشاهان، خون دل گریسته و در آرزوي آزادي و عدالت اجتماعی می سوختند         
  :یافته است

                        مردم چشمم به خون آغشته شد                                  در کجا این ظلم بر انسان کنند؟           
***                                                                                                     

  دانم بردل حافظ که زد                      اینقدر دانم که از شعر ترش خون می چکید                             تیر عاشق کش ن
***                                                                                                    

  چند از غم ایام جگر خون باشی؟                                                                    چند و 
این موضوع را از بیت زیر می توان اسـتنباط          .       مسائل و مشکالت محرومین و مردم موجب  حزن و اندوه شاعر نازك خیال می گردد               

  :کرد
  گفتیم و همین باشد                               کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد                     یک نکته درین معنی 

       حافظ که خود نیز  جزو اقشار  مستضعف و تحتانی جامعه بوده با درك رنج و درد مردم ،  اشعاري امید بخش می سراید و  به مردمان 
  : فارغ از غم  را نوید می دهد"صبحی" و "سحر" و زیردستان همیشه غمناك ، پایدار نبودن دوران غم و اندوه و دمیدن 

                          رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند                            چنان نماند  چنین نیز  نخواهد ماند       
***                                                                                                            

    اي دل صبور باش و مخور غم که عافیت                       این شام صبح گردد و این شب سحر شود                           
  :     حافظ در اشعاري چند به زندگی  خصوصی خود نیز اشاره می کند  مثالً  در بیت زیر از دست  دادن همسرش را چنین بیان کرده

  چشم حسود مه چرخ                         در لحد ماه کمان ابروي من منزل کرد                             آه و فریاد که از 
اینگونه به ) فرزندش(   که مایه عمر او بود " گلی"  و مشوش خود را در نتیجه ي  پرپر شدن          "پریشان"        همچنین در بیتی دیگر احوال      

  :نظم می کشد
  خون دلی خورد و گلی حاصل کرد                  باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد                                     بلبلی 

*********  
  قرن پس از حافظ در سرزمین ترکستان مـی         5/3         مختومقلی فراغی با وجودي که در محیطی بسیار متفاوت و دگرگون  و حدود                 

او نیز همانند همتـاي فارسـی    . فکار و ایده اش  بسیار به حافظ نزدیک بوده استزیسته ، از نظر مضامین و محتویات اشعار و در نتیجه ا        
زبان خود بنا به اقتضاي زمان و با درکی صحیح از موقعیت اجتماعی  سیاسی آن عصر اتفاقات، حـوادث، اوضـاع مغـشوش سیاسـی،                          

 حکمـا و پادشـاهان،  خونریزیهـاي دد منـشانه           میالدي و خود خواهی و خودبینی         18اجتماعی ، اقتصادي و فرهنگی ترکستان  قرن         
  .متجاوزان و غارتگران، دیکتاتوریها و شقاوتهاي امرا و خوانین و بسیاري دیگر از مسائل را علناً و آشکارا بازگو کرده است

افتخار مردم ترکمن این          اگر حافظ توسط شیفتگان  و عاشقان خود به عنوان تاریخ نگاري صادق و روشنگري امین معرفی می گردد،         
است که فراغی توسط شخصی غیر ترکمن که یکی از مورخین و مستشرقین  نامدار و مشهور جهان نیز می باشد؛  یعنی پروفسور برتلس  به 

  .ملقب گردیده است) جام جهان نما( یا ) 20 ("جام جمشید"
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  است که بار تولد به عنوان 18و بازتاب مسائل و وقایع ترکستان  در قرن         اشعار شاعر صدیق و امانتدار ترکمن آن چنان مملو از بیان  
یکی از بزرگترین شرق شناسان که عمري را در بازشناسی کشورهاي آسیاي میانه سپري کرده ، براي دست یابی بـه حقـایق،حوادث و                        

بـه  . قیق و تفحص در دیوان شاعر پرداخته اسـت  اجتماعی  جوامع ترکستان، به صورتی گسترده و دقیق به مطالعه ، تح             –مسائل سیاسی   
دنبال این پژوهشها موفق به استخراج  اطالعات و معلومات ذیقیمتی  می شود که امکان حصول آنها از طریق دیگر  به دلیل نبود  تـاریخ                   

  .مکتوب و اسناد تاریخی مربوط به آن عصر ، شاید غیر ممکن می بود
سبب شرایط خاص آن دیار ، بیش از حافظ  به بازتابانیدن مسائل جامعه پرداخته و اشعار او بازتا بی است        شاعر بلند آوازه ترکمن به 

از جنایات و قساوت هاي شاهان و خوانین ، لشگر کشی ها و تجاوزات دول قدرتمند  همجوار و به خاك و خون کشیده شدن مـردم بـی         
  .گناه و بی دفاع

ا بر ظالمان و حاکمان می تازد و کوچکترین تردید و ابائی نیز به خود راه نمی دهد و در توصیف حاکمان        فراغی در اشعارش بی محاب
  :و  روز و حال مردم می نویسد

                                      اي آغاالر  آغالر  مه ن  گلدي گچدي زمانه            یامان آلدي جهانی دونمه ز  تیلی  ایمانا
                               کوپ  پاخئرالر آغالشیب  گله ر  اوندن آمانا               یاغشا قادئر بولمایان دوندي  ده ویر  یامانا       

  و تحت ظلم و ستم بودن مردم محروم و به ستوه آمـدن      "ایمان" بدست افراد شرور و بی       "زمام مراد "        در این شعر شاعر از افتادن       
  .حکایت می کندآنها 

  :  شکوه می کند"حرامخوار"        مختومقلی در جاي دیگري از نابودي و اضمحالل سرزمین مادري خود به دست خوانین و امرا 
                                        اوررامئسدئن  بوالن حارامخور  بگ له ر                یوردي  بیر یانئندان  یئکا  باشالدي

    بزرگ استاد سخن ترکمن در بیان فقر عمومی مردم عادي و جمع شدن ثروت ها در دست تعداد معدودي از زمینداران و خـوانین ،        
 شب محتاجند و  داشتن "نان" در یکی از این سروده ها  در وصف وضعیت مردمی که حتی به . سروده هاي پر نغزي رابر جاي نهاده است  

 و در مقابل تعدادي که بدنبال لباسهاي زربفت و گران قیمت و در پی اختفاي ثروت و داراییهاي خود  هستند،      تن پوشی را آرزو می کنند     
  :آورده است

                                                   کیم  نان  تاپماز  اییماگه                                         کیم  یه ر  تاپماز قویماغا
                                              کیم دون  تاپماز  گه یما گه                                     کیم  تیرمه  شالی  گؤزالر     

در ،  سرمایه دارانی که      ) حکما و خوانین  (        شاعر افراد جامعه را به چند دسته تقسیم می کند؛ آنهایی که تاجهاي طالیی بر سر دارند                
و اکثریتی )  دست نشاندگان و اطرافیان شاه( پی تجمالت و  زرق و برق زندگی هستند ،  آنهایی که زندگیشان بر  ریا و سالوس بنا شده                   

  ).مردم عادي ( "محتاجند" و  "سائل "که 
                  کیمله ر  سایئل  مأتأجدیر                                                 کیمله رده  آلتئن   تأجدیر                  

                                                   کیمله ر دویپده ن  قالالچدئر                             کیم  یوپه ك  حالی گؤزالر
  :ده حکومت زور و ظلم است       دیوان شاعر شهیر ترکمن آکنده از اشعار اجتماعی و تاریخی است، اشعاري که بازگو کنن

                                                ظالئم الر  ماظلوما  سئرتئن  قاباردئپ                    قامچیسئندان  قانالر  ساچا  باشالدي
  .اي خون آلود  ستمکاران است  و چکیدن خون ستمدیدگان از شالق ه" مظلومان" بر " ظالمان "          این بیت حاکی از ظلم روزافزون

    است  و طی آن از مردم می خواهد که زره جنگ برتن کنند و از " خان"         یکی از اشعار فراغی نشان دهنده قیام شاعر بر علیه 

  :                                       فزونی یافته است" حد"  از  "  خان ظالم" فشانی نهراسند که جور " جان"
                                               ماغتئم قولی آ یا   ماجان                                 بیلینگ  قوشا   گه ي  قازاپ  دون

                                              حدده ن آشدي  بو  ظالئم خان                         آخئر  تور  غورمالی  بولدي
  :        مختومقلی نیز چون حافظ  به مردم سرزمین خود امید و رجاء می بخشد و آنها را به آینده اي روشن  امید وار می سازد 

                                          ظالئم الر حور  بوالر  قاالر آیاقدا                       غاریپ  سه ن آغالما  شیرده ك   بوالر  سه ن
  .  با خفت و خواري به زیر پا افکنده خواهند شد" ظالمان"       او در این شعر به فقرا و محرومین روزي را نوید می دهد که در آن  



 

 ١٠

مسائلی از قبیل یورش و تهـاجم  .    نیز می باشد    18        آثار بجاي مانده از فراغی  بازتاب کننده دیگر مسائل و  مشکالت ترکمنان قرن                
، پادشاهان و حاکمان همجوار آنها به سرزمینشان و غارت و چپاول آنان و به اسارت در آمدن مردم  بی دفاع به دست لشگریان بیگانگان

  :متخاصم و مبدل شدن سرزمینشان به اردوگاهی بزرگ
  ئن  دویرله ییپ  آلدي  نیالیین                                  بناسئن  دارغاتدي  قاراقچی  دولدي                        بارچه س

                                   داغدان آشئپ  قئزئل با شئنگ  اورداسی                   گوزه ل  ایلیم  و یران  قئلدي   نیالیین
  ین  سالدي   نیالیین                             یوورتالر  ویران  اولدي  زئندان  یورت  اولدي             شوم   پلک  لشگر

          در دنباله همین اثر شاعر با تألم و درد بسیار از روانه شدن اسراي ترکمن بخصوص زنان و دختران  به بازارهاي برده فروشی یاد
  : می کند

  را   سالدي  نیالیین                                  هر گون آچئپ  قول  قئرناغئنگ  بازارئن                  نامئسئم   بازا
  سال تالش و کوشش مداوم 5         در یکی از همین تجاوزات و ترکتازیها که شاعر آزاده ترکمن شاهد و ناظر آن بوده کتابی را که طی           

  :به رشته تحریر در آورده بود، از بین می رود و حتی خود او به دست دشمن اسیر می شود
   غافل لئقدا  دوشمان آلدي  داشئمئز                            دارغاتدي   هر یانا  ده نگی  دوشئمئز                                

                                    بأ ش  ئیلدا  بیر کیتاپ  اده ن  ایشیمیز                            قئز ئل  باشالر آلئپ  ویران  ایله دي
                       ***                                                                                    

  شان عجاپ  دستا نئمدان  قویمادي   نئ                                    ماغتئم غولی  قولی  باغلی  پریشان                           
.  عارش به زندگی خصوصی خود اشاره داشته ، مختومقلی نیز مکرراً  به این امر پرداخته اسـت                        همانگونه که حافظ در تعدادي از اش      

  مسائل بسیاري از قبیل  کشته شدن برادرانش ، فوت پدرش، از دست دادن پسرانش در نوجوانی ، ماجراي عشقی خود و دختر خاله اش
  .البالي اشعار شاعر استنباط کردرا می توان از ...   و ناکام شدنش در این ماجرا و " منگلی" 
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  روابط حافظ و فراغی با شاهان و امراي عصر خود
مورخ در جریان حوادث و وقایع ، حتی اگر نقش فعالی نداشته باشد، حـضور           ":         استاد تاریخ ، دکتر عباس زریاب خویی می نویسد          

بخـصوص اگـر   .  به نظر بنده این موضوع در مورد شعرا نیز صادق است      ) 21 (". ایجاب می کند   دارد و حضور داشتن ،  موضع داشتن را        
  .شاعر مردمی بوده و در قبال ملت و جامعه  احساس مسئولیت و تعهد کند، که دیگر جاي خود دارد

ده هاي الهی و انـسانی خـود، در مقابـل                    حافظ عالوه بر انعکاس برخی مسائل اجتماعی و تاریخی ، بنا به طرز تفکر ، افکار و ای                 
  :اصغر دادبه در این خصوص می نویسد. سالطین و پادشاهان ستمگر موضع گیري کرده و از آنان به صورت طنز و ایهام انتقاد می کند

 باید مفهوم  نشود  نادیده گرفتن عنصر ایهام و عنصر طنز در شعر حافظ موجب  می شود  تا معناي سخن این رند عالم ساز  آن سان که                       "  
  چرا که دست کم ، در بسیاري از موارد ، ایهام حافظ در خدمت طنز و انتقاد است ، یا  طنز و.  و هدف او آنگونه که باید شناخته نیاید

  )22 (".  انتقاد او   با زبانی ایهام آمیز بیان می شود
 ش  می تـوان دریافـت کـه او شـاعري آزاد     " رازهاي سر به مهر"ودن             با  بررسی و تفحص در اشعار دیوان خواجه شیراز و گش         

مـثال در  . اندیش،  انساندوست و حامی محرومان بوده و همواره در دفاع از آنان ، در برابر قدرت هاي حاکم ، قد علم می کرده اسـت   
  :بیت

                        فراش باد هر ورقش را به زیر پی                                    حشمت مبین و سلطنت گل که بسپرد         
            سلطنت و مقام شاهی را تهدید می کند و آنرا به گلی تشبیه ساخته که مردم عادي حتی تحتانی ترین اقشار جامعه چون  فراشـها                  

 اشاره کرده ، با کنایه می گوید کـه در عـالم   شاعر در اثري دیگر به بی ارزش بودن مقام شاهی. آنرا ورق ورق کرده و از بین می برند  
  :رندي  دو هزار پادشاه به یک جام می نیز نمی ارزند

                           که برد به نزد شاهان  زمن گدا پیامی                                 که به کوي می فروشان دو هزار جم به جامی
  :انتر و با گستاخی بیشتري بر شاه می تازد            در اشعاري چند حافظ  عی

                                         حافظ برو  که بندگی پادشاه وقت                                   گر جمله می کنند ، تو باري نمی کنی
***        

  شان                   کاین همه ناز از غالم ترك و استر می کنند                                یا رب این نودوستان را بر خر خودشان  ن
***        

                                    عنان کشیده رواي پادشاه کشور حسن                               که نیست بر سر راهی که دادخواهی نیست
خواجـه  . کمرانان و امرا، حقایقی است که کمتر کسی جرأت بیان آنها را دارنـد                      بی ثباتی و عدم جاودانگی قدرتها و مقام هاي ح         

  : لرزه بر اندام اریکه نشینان قدرت می اندازد"آتش افروز"شیراز با کلماتی 
  ه است و افسرکی                                  شکوه سلطنت و حسن کی ثباتی دارد                                ز تخت جام سخنی ماند

***  
        صبا از عشق من به رمزي بگو با آن شه خوبان                  که صد جمشید و کیخسرو  غالم کمترین دارد

  : را اندرز می دهد که گوشه چشمی هم به حال مردم محروم داشته باشد" شاه حسن "         حافظ در جایی دیگر 
   اي شاه حسن  چشم به حال گدا فکن                             کاین گوش بس حکایت شاه و گدا شنید                                 

  "   او را "جهان" و بر علیه او نشورند و "غیرت نیاورده" را به شاه سفارش می کند  تا مردم  " عدل"        رعایت حال مردم  و دادگستري و
  :   نسازند"پر بال
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                       ساقی به جام عدل بده باده تا گدا                                 غیرت نیاورد که جهان پربال کند              
 ***                                                                                                          

شیوه زندگی خود و با توجه به فرهنگ مردم ترکمن ، اشعار انتقادي و کوبنده خود را بر علیـه شـاهان و            مختومقلی بنا به موقعیت و      
او همواره بر متجاوزین و  .  ستمگران با فریادي رساتر و الفاظی روانتر ، بدون پرده پوشی و کوچکترین ترس و اهمال بر قلم رانده است                   

بی شمار خود سرزمین مادریش را مورد تاخت و تاز  قرار داده  و ترکمنان را قتـل عـام مـی           زور مدارانیکه  با تکیه بر زور و سپاهیان          
کردند، تاخته و طوائف مختلف ترکمن را  به وحدت و یگانگی بر علیه آنان فرا  می خواند و در اشعارش  خطاب به پادشاهان هشدار می            

  : به زیر خواهند کشیدداد که روزي همه مردم  بپا خواسته و او را از سریر سلطنت 
                                          اهلی  ایل لر  نامئس  ادیب  گه لر لر                   قاالنگ  یکیب  تاغتئنگ  بیباد  قئالرالر

  :       فراغی در مورد بی رحمی خوانین  محلی و وصول باج و خراج هاي سنگین از سوي آنان می نویسد
                          آزئبدئر   گؤگله نگ   خانالري                                      کان  گؤر  بیزه   بو   حالالري          

                                     قویمان  سوردي  بار  مال الري                                   گؤز  دیکیپ   دورمالی   بولدي
         ***                                                                                        

                                      اوستومیزده  رحم سیز   خان                                           باالخر   اورمالی   بولدي
       ترکمنان در آن عصر ستم مضاعفی را متحمل می شدند و عالوه بر خوانین محلی ،  پادشاهان مقتدر و دول قدرتمند همسایه نیز  ضمن 

  . تصرف سرزمین هاي ترکمنان ، خونهاي بسیاري را به خاك ریخته اند
 همجوار ایران را تصرف کرده و به کشت و کشتار مردم آنجا       زمانیکه نادر شاه افشار  با لشکر کشی هاي خود بسیاري از سرزمین هاي         

 به او هشدار  می دهد که با وجود تسلط بر ایران و توران از ریخـتن خـون ایرانیـان،                   " فتتاح   "می پردازد، مختومقلی صریحاً در شعر     
  :تورانیان و ترکمن ها حذر کند

   قولونگ  آستئندا                    سورگین  ایندي   بو   ده ورانی   سن   فتتاح                                ایران  توران   بو گون  
                                 کوللی  تورکمن  اوینار  چؤلونگ  اوستونده             دؤگمه   بیلگیل   ناحاق   قانی  سن   فتتاح

اریخ همواره بر مردم و قدرت  ال یزال آنها تکیه می کرد و در اشعارش می خواهد تا                  او براي مقابله با ظلم ظالمان و ستم ستمگران ت         
  تحمیل می کردند، قیام کرده و قبل از آنکه همـه را بـه   " مؤمنان"بر علیه دشمنانی که بر آنها حکمروایی و جور و ظلم فراوانی را بر              

   و یا از بین ببرند؛ورطه نابودي بکشانند، آنها  را از سرزمین خود بیرون برانند
                                  اوستومیزده ن  دوشمان  حوکوم  سوروبدیر             مومن  باري  جه پري  جه پا   گؤروبدیر

   سئرئلسئن  ایندي                                اوغول  قئزي  حار  اؤنگونه    به ریبدیر                        هممه له ر  اول  جایدان 
                                   پئراغی  یوز   توتار   تورکمن   ایلینه                             دوشمان  قول  اورماسئن  قئزئل  گولونه

  تمانکا   راقئپ   قئرئلسئن  ایندي                                 دوستالر  بیزي  آخراتئینگ   سیلئنه                              قارق   ا
    او در دیگر آثار حماسی خود به مردم بخصوص جوانان امید، نیرو و شهامت می دهد و با تمجید و ستایش از قدرت بی همتایشان آنان    

  :را بیش از پیش به مبارزه تشویق می کند 
    دوکیلده ن           قوچ   ییگیت لر  گچر  جاندان ، اوغولدان                                بورگوت  قوش ده ي  قانات  کاکئب

                                  نامئسلی ، غایراتی ، آرلی  قوچ   ییگیت                         ساواش  گونی  قوربان  ادر   باشئنی 
  :ه نشود و دشمن بر سرزمینشان مسلط و چیره نگردد    همچنین مردم را به هوشیاري می خواند تا خون هایشان به نا حق ریخت

                                 ناحاق  دوکیلمه سین   قئزل   قانئمز                                     قانیما   قالماسئن   خانوما نئمئز                                                                          
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  ثار فراغیی در آتجلی اتحاد و یگانگ
       قوم ترکمن درآن عهد جز خوانین محلی و پادشاهان قدرت مسلط بر آنان، دشمن دیگري نیز داشتند که همانا نفـاق و تفرقـه بـین     

فراغـی در چنـین   . رکمن بود که منجر به درگیري و جنگ و برادر کشی هاي متعددي گردیده بـود           طوائف و تیره ها کوچک و بزرگ ت       
او می پنداشت که براي مقابله بـا دشـمنان     .بحبوبه و گیر و داري، وظیفه ي تاریخی و ملی بس خطیري بر دوش خود احساس می کرد                 

بدون اتحاد، برادري و اتفاق نظر، بیهوده و با سرنوشـتی قابـل   خارجی باید در وهله ي اول دشمن داخلی را ریشه کن ساخت و مبارزه   
از این رو بسیاري از تفکرات و تراوشا ت فکري و ذهنی شاعر به اشعار حماسی، بر انگیختن غرور ملی و قومی و دعـوت   .پیش بینی است    

  .گسترده از همه ي طوائف براي اتحاد و یکپارچگی، معطوف گردیده است
    زمینه معروفترین شعر وي در این . ند گذرا و سطحی به دیوان اشعار مختومقلی نشانگر این طرز تفکر و ایده می باشد        نگاهی هرچ

طی آن شاعر ادعا می کند که اگر قلبها و دل هایمان یکی گردد، هر تپش ان سنگها را آ ب خواهد کردو اگـر                   نام دارد  "نگ   تورکمنئ "
  :ییم بخت و اقبال بلندي خواهیم یافت همگی بر سر سفره اي واحد گرد آ

                                       گونگول لر   یورکلر  بیر   بولوب   باشالر                          تارتسا  یئقئن  إرار   تو پراغالر  داشالر 
  الر                               گؤترلر   اول   اقبالی   تورکمنئنگ                                      بیر  سئفره دا   تاییار   قئلئنسا   آش

 نیز می سراید که اگر ترکمنها زیر لواي واحدي در آیند دگرگونیهاي عظیمی را موجب "ق یاشمئزئبولد  کر دو"بنام          در شعر دیگري   
  :خواهند شد 

  السا   بیر  یره   بیلی                                       قورودار  قولزومی  دریاي   نیلی                                    تورکمن لر   باغ
                                     تکه، یوموت،گؤگله نگ، یازئر،آلیلی                                 بیر  ده ولته   قوللق   اتسه   باشئمز 

یدوار است که زمستان تیره و سرد تفرقه از موطنشان رخت بر بسته و جاي آن را بهار جاودانه ي اتحاد ، دوستی و           در ادامه شاعر ام   
  :برادري پر نماید

   قئشمئز                                 ایلیمیز  اوالشسئن  ساوولماز   یازا                                      توقسان  دولوب   تمام   بولسون  
         مختومقلی در اثر دیگري به مردم می آموزد که کشتن برادران همزبان خود نشانه شجاعت و قدرت نبـوده ،  بلکـه کـاري اسـت       

  .  را نابود خواهد کرد"ایل"در انتها نتیجه گیري می کند که نفاق و دو دستگی . شیطانی و کورکورانه
  بیرنی  چاپماق  أرمیس  أرلیگده ن                          بو  ایش  شیطانئدئر   بلکی  کؤرلیکده ن                                 بیر  

                                  آغز  آاللئق  آیرار   ایلی   دیرلیکده ن                          موندا   ده ولت   دؤنوپ   نوقسانا   گه لگه ي
 از همین  شعر فراغی ضمن تاکید بر لزوم اطاعت همه ترکمنان از رهبري واحد عقیده خود را مبنی بر اینکه تعدد                               در قسمت دیگري  

  :  است ، به شنودگان و خوانندگانش منتقل می کند"  نظامها "سران و تصمیم گیران یک ملت دلیل از هم پاشیدن 
  ایلنگ   سري  سرکاري                      نئظامالر   بوزولوپ   ویرانا    گه لگه ي                                       کؤ پلسه   هر  

  :       فراغی ضرب المثل معروف یک دست صدا ندارد را با روانی و زیبایی هر چه تمامتر به نظم می کشد
   زان   بیر  قوري   سه سدئر                                                                   جماعات سئز  آ
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  حافظ ، فراغی و  صوفیان ریا کار
.  ، درباري و ضد مردمی اسـت "ریایی"       یکی دیگر از وجوه مشترك افکار حاقظ و فراغی ، انتقاد آنها از صوفی نمایان و مفتی هاي                   

ه و پاك نهاد به عرفان و تصوف  نیست بلکه حجتی اسـت بـر       سرودن این اشعار و انتقاد از ریاکاران دلیل عدم اعتقاد این عارفان وارست            
 ستیز حافظ با صوفی ریایی که از تصوف ، مسندي براي         ": اصغر دادبه نیز اعتقاد دارد که       . احساس مسئولیت آنان در قبال دین و تصوف       

   و هم به صوفیان صافی با دیده احترام معتقد است) عارفان( فریب مردم می سازد ، ورنه  بی گمان حافظ ، هم به جهان بینی صوفیان 
  )23   (".می نگرد

                                         نشان اهل خدا عاشقی است با خود دار                              که در مشایخ شهر این نشان نمی بینم
.    شیراز اثري از آن نمـی بینـد  8افه می کند که در شیوخ قرن         حافظ در این بیت عشق را نشانه مردان خدا و دین می شمارد و اض     

  :شاعر در شعري دیگر برخی از وعاظ را به ریاکاري و دورویی متهم می کند
                                  واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند                  چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند

     او صوفیان را دور از مردم و اجتماع ذکر  کرده می گوید که ایشان از درد و رنج عوام و محرومین بی اطالع  بوده و هیچگونه وجه                                
  :اشتراکی با آنان ندارند

  باد عیش درد  نوشان                                   درین صوفی وشان  دردي ندیدم                                        که صافی 
   فاسقانی مقدس مآب و عدم ندامت و بازگشت آنـان بـه راه حـق و     "   فسق   "  و    "  شیخ و مفتی و محتسب      "     و در جایی دیگر از مکر       

  : فضیلت تعجب کرده و متحیرانه می سراید
             توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟                                  مشکلی دارم زدانشمند مجلس باز پرس              

***                                                                                                                 
    مست است و درحق او کس این گمان ندارد                                 اي دل طریق رندي از محتسب بیاموز                          
***  

                                    محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد                        قصه ماست که بر  هر سر بازار بماند
                                                                                                        ***                     

                                 می ده که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب                       چو ن نیک بنگري همه  تزویر می کنند
  را به مال و منال دنیا           خواجه شیراز خطاب به صوفیان ریاکار و دنیا خواهی که مقام و لباس مقدس صوفی گري و روحانی 

  : فروخته اند ؛ می گوید
                                        تو خرقه را ز براي ریا همی پوشی                                 که تا بر زق بري بندگان حق از راه

***  
                                  که صد بت باشدش در آستینی                                        خدا زان خرقه بیزار است صد بار    

        در نهایت نیز مردم را اندرز می دهد که حتی اگر مرتکب هر گونه گناه و خطایی نیز شدند، هیچگاه قرآن و اعتقادات خود را وسیله          
  :تزویر و عوامفریبی قرار ندهند
  ی خور و رندي کن و خوش باش ولی               دام تزویر مکن چون دگران  قرآن را                                    حافظ م

***                 ***          ***                                                                                     
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روحانیون درباري که مقام قضاوت و داوري محکمه ها رانیز بر عهـده                   مختومقلی نیز همچون همتاي فارسی زبان خود از مفتی ها و            
داشتند، به شدت انتقاد می کند و آنان را به خاطر فراموش کردن وظیفه اصلی خود و حل شدن در کالف سردر گم هـوي و  هوسـهاي                       

  .نفسانی و دنیوي تقبیح می کند 
یکی از .  نام می برد" پیر ، قاضی ، مفتی ، ایشان، درویش و مال         "اب متفاوتی چون         شاعر در جاي جاي دیوان خود از این گروه با الق          

  :چنانچه می سراید. دالیل روي برتافتن فراغی از این افراد ، حرامخواري و حرص و طمع آنان بوده است
                    آچ   بوري دي   یورتوپ   نیچه   مولالالر                              ماغتیم قولی   باشا   باغالب   سه هللا له ر                

                                 حااللدان، حارامدان   یئغناپ   قالالالر                                  هر  نه   تاپسا   دینمان   دئکا   باشالدي
ان به گفتار خود بوده و با همین استدالل عنوان می کند که دیگـر در کـشور              دلیل دیگر شاعر تزویر و دو رویی و عمل نکردن صوفی          

  :مومن با کرامتی باقی نمانده است
                                موفتی   اؤز   سؤزونه   قئلمادي   آمال                                   شریغات   ایشینه   ایله دي   حییه ل

***  
                 ده رو یشله ر   طاعا تئن   ایله دي   ریا                                   یورتده   کراماتلی   ایشان   قالمادي                

       از دیگر دالیل مهم شاعر ، وابستگی شدید قاضیان به پول و صدور فتوا و حکم به خاطر مقداري پول بوده که ایـن اعمـال را نـشانه             
  :    و به سر آمدن عمر دنیا می پندارد" قیامت" نزدیکی 

                                   پیغامبار  اورنوندا   اوتوران   قازي الر                                     پارا   اوچون   الین  آچا   باشالدي 
***  

  داالت                                     بیر   پول   اوچون   موفتی   به رر   روایات                                 شاالردا   قالمادي   حوکمی  آ
                                    بیل   بو   ایشلر   نئشانایی   قئیامات                                          ظالئم ال ر   یووردي   ساتا    باشالدي

  : ن دالیل فراغی علوم فراگرفته برخی از مالها  را عبث می داند       با تکیه به ای
                                      نیچه   مولالنگ  اوکان   عئلمی   ابه سدیر                             قازئالرئنگ   کاري  چاي   بیله ن   ناسدئر

***  
                                          بیر   بوزوق   نئشانا   توتا   باشالدي                                              

       با تمام این احوال و با همه زخم زبان هایی که مختومقلی نثار گروهی از روحانیون و مفتی هاي درباري و دنیوي می کند او احترام                     
این واقعیت را که در آن عصر حقیقت      . سبت به ایشان ارادت خاصی داشته است      بسیار عمیقی به روحانیون راستین و واقعی قائل بوده و ن          

  :جویان و عارفان واقعی همواره تحت اذیت و آزار واقع می شدند ، تنها از اشعار فراغی می توان استنباط کرد
             قویمادیالر   اؤز   حالندا   یاتماغا                              حاق   یولوندا   دوغري   گزه ن    ده رویشی                 
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  دنیاي فانی
به مثالهایی .        از دیگر مشترکات اندیشه و ایده حافظ و مختومقلی سرودن اشعاري در باب فانی بودن دنیا و پند و اندرز به مردم است   

  :وجه کنیدبا معانی و مضامین مشابهی که هردو شاعر گرانقدر سروده اند، ت
                                                            حافظ                                                                                     فراغی 

  
    دنیا   توتدورماز   چو یروگدیر   دویبده ن                          جهان پیر است و بی بنیاد از این فرهاد کش فریاد                 بو 

***  
                           جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها                            بوقونوب   گؤچیپ   بارغان  که روه نه   نازار  ایله

***  
                                  نازار   ایله سه نگیز   اوشبو    دونیاده                             کمند صید بهرامی بیفکن جام جم بردار   

                        که من پیمودم این صحرا نه بهرام است و نه گؤرش                  گه له ن   گه چر   دورماز   کؤنه   سرا ي دور
  ت                                   هیچ   کیمگه   بقا    برمز   دورانه   نازار   ایله                        عاقبت منزل ما در وادي خاموشان اس

***  
                          قدح به شرط ادب گیر زآنکه ترکیبش                                          همایون   قورغانئن   سالدئران   هارون

  جمشید و بهمن است و قباد                                        دونیانی   دؤرت    بؤ له ن   هانی   فریدون                       زکاسه سر 
***  

                        که آگه است که کاووس و کی کجا رفتند                                   سووا ،  یه له   حوکمی   گه چن   سولیمان
       که واقف است که چون رفت تخت جم بر باد                            هانی   اول   ایسگه ندر ،  روسته م    پالیوان                

می خواند و عقیده داردکه در این خصوص   ) 24 ("خیامیکرف"را           استاد علی دشتی محقق نامدار اشعار و افکار حافظ در این زمینه             
  .ی سرا و دانشمند مشهور قرن پنجم و ششم هجري حکیم عمر خیام قرار گرفته استشاعر تحت تاثیر رباع
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  نصایح شعرا به مردم
                                پند حافظ  بشنو  خواجه برو نیکی کن                                   که من این پند به از در و گهر می بینم 

م، امر به معروف و مسائل اخالقی نیک و نهی از منکرات و خصایص ضد اخالقی و ضد انسانی ، یکی دیگر از سوژه هایی    پندو اندرز مرد
دلیل پرداختن حافظ و دیگر شعراي اعصار گذشته به این موضوعات را می تـوان در عـدم   . است که حافظ کرراً  بدان اشاره کرده است  

یتی از قبیل مدارس، آموزشگاهها ، رسانه هاي ارتباط جمعی و مراکز یادگیري علم و معرفـت                 وجود امکانات و تاسیسات آموزشی و ترب      
از ":   در این خصوص می نویسد"حافظ تشریح "عبدالحسین هژیر  در. پژوهشگران تاریخ ادبیات ایران نیز به این معنا باور دارند. دانست

م خود  از تعلیم و تربیت عمومی به آن مفهومی که امروزه در ممالـک متمدنـه   آنجا که ملت ایران در تمام طول مدت تاریخ بعد از اسال 
بدین لحاظ موضع شـعرا در  ... این خود یک نوع تربیت عمومی است        ...  ارائه می شود محروم بوده، یگانه مربی و معلم او شعرا هستند           

  )25 (". وق العاده استتربیت عامه ملت و پایه حکمت عملی و مطالب اخالقی اشعارشان حائز اهمیت ف
                                                 چنان زندگی کن اندر جهان                             که چون مرده باشی نگویند مرده

مـردم را بـاالترین   او در شعر دیگري اذیـت و آزار  .          در این بیت حافظ مردم را به نیک نامی دعوت می کند تا حیاتی ابدي یابند          
  :   نمی داند" گناهی"گناهان می شمرد و دیگر لغزشها و خطا ها را در کنار آن  

                                           مباش در پی آزار کس و هر چه خواهی کن       که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست
  :از جهل ناشی می شود و حافظ از آن رویگردان است       خود بزرگ بینی و غرور از عوارضی است که 

                                           در محفلی که خورشید اندر شمار ذره است           خود را بزرگ دیدن شرط ادب نباشد
  همواره با بیم و اضطراب محشور "نی   شکوه  جاه سلطا  "   به همراه دارد و آرامش خاطر ، ولی گنج و زر و                "  عافیت  "      قناعت همیشه   

  :است به همین دلیل است که خواجه شیراز می سراید
                                           برو گنج قناعت جوي و کنج عافیت بنشین               که یکدم تنگدل بودن به بحر و بر نمی ارزد

***         
   شکوه جاه سلطانی که بیم جان دراو درج است           کالهی دلکش است اما به ترك سر نمی ارزد                                 

  :       شاعر در پند عارفانه دیگري با اشاره به برخی از افراط و تفریط ها ، نصیحت می کند که تعدیل را پیشه خود سازید
                              مکن به فسق  مباهات و زهد هم مفروش                                                      

***  
                                  ماغتئم قولی   ناسئحاتالر   دوزر   سه ن                           خاالئق نئنگ   یوره گ    باغرئن   ازر   سه ن

یران و فارسی زبانان نبوده و این امر در اکثر ملل آسیایی بخصوص آنهایی که از         نبودن امکانات آموزشی و تربیت عمومی مختص ا       
بالطبع شعرا و سخنوران در چنین موقعیتی اکثرا به        . پشتوانه و میراث فرهنگی و علمی غنی برخوردار نبودند، بیشتر خودنمایی می کرد            

.   در ترکستان و جوامع ترکمنان  نیز چنین وضعیتی حاکم بـود .سرودن اشعار اخالقی و آموزشی به صورت پند و نصیحت می پرداختند           
و در کل فرهنگ و ادبیات شفاهی و توده اي در      ) خنیاگران محلی ( بیشتر فعالیت ها و  تالشهاي سرایندگان ، داستان پردازان، بخشی ها             

 سعی در به نظـم کـشیدن نـصایح اخالقـی،     مختومقلی نیز همانند دیگر همتایان خود ، . زمینه هاي تربیتی و آموزشی خالصه می شد         
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او ضمن اشعارش سعی در هدایت و ارشاد مردم  به اصول اخالقی اجتمـاعی و دوري جـستن از عـادات و                       . اجتماعی و مذهبی داشت   
  .اخالقیات زشت و غیر انسانی داشت

  که به عنوان " زندگی و آثار مختومقلی" عنوان   یکی از محققان و نویسندگان معاصر ترکمنستان در مقاله اي تحت          "ماتی کوسایف "        
در آن ایام مراکز تعلیم و تربیت و موسـسه  " :  مقدمه در دیوان آن شاعر نیز آورده شده، در این خصوص چنین قلم فرسایی کرده است             

 را تربیت، تعلیم و ارشاد هاي آموزشی و فرهنگی به شکل امروزین وجود نداشته است، از این رو مختومقلی یکی از وظایف اساسی خود                  
وي در آثار بسیاري سعی بر آن داشته  تا خصایص نیکی چون  وطن دوستی ، کمک به همنوع،  وفاي به عهد ،  مهمان            .  جوانان می داند  

  ) 26(" . نوازي ، احترام به بزرگترها و دیگر صفات  پسندیده را به مردم  بویژه جوانان بیاموزد
بر انسانیت و خصایص انسانی تکیه داشت و معتقد بود که بوي انسانیت  از آدمیان مخلص و پاك به مشام می رسد نه              فراغی همواره   

  :از انسان نماها
  ی                                     آدامزاددان   چئکار  آداملئق   ائسئی                            قالپ  آدامئنگ   باسئم   بیلینمز   میس

         و بر پایه چنین ایمانی است که رفتار  انسانی با دیگران و دستگیري از ضعفا و فقرا  را سرلوحه تمامی اعمال خود قرار می دهـد و                             
  :دیگران را نیز بدین امر فرا می خواند

                          پاخئرا ، مه سکینه   دالالت   یاغشی                                      آسال   آدامزادا   آجی   سؤز   اورما                
***  

                                        یه تیمی  گؤرنگده   یاغشی   سؤز    به رگیل                 قولدان  گه لسه   اؤنگا    تاغام   دوز    به رگیل 
بلیغ می کرد و براي تقویت این خصیصه در بین آنان اظهار می دارد که لحظات حضور         وي همگامی و همراهی با مردم و جماعت را ت

  :   ، بهترین و شادترین ایام آنان خواهد بود"  ایل"جوانان تحت هر شرایطی در کنار مردم و
                    هر  ایش   گه لسه   ایل   بیالنی                                         قوچ   ییگده   تویدور   بایرام                          

       سخنور نامی ترکمن با فصاحت و شیوایی خاص پند  می دهد که باید به گفتار اندیشمندان و دانایان گوش فرا داد و از دروغ و ریـا                    
  :پرهیز کرد  که سرانجام خوبی در پی ندارد

    سؤزونه   قوالق   قویغئل   بیله نینگ                           آخئري  هیچ    یره   یه تمه ز   یاالنئنگ                                       بار
  :   درس معاشرت می دهد" ایل"       و به مردم  

  ئنهار  یامان   بیله   بولماغئل   اولفا ت                                    ماغتئم قولی   ایله   یایدئم   ناسئخات                                ز
  :  در خود پرستی و منیت" زوال"  در فروتنی نهفته است و " کمال"        و معتقد بود که 

  وال   بار                                     که ملیک   ایله   که مال    بار                                              مه نلیک   اتمه   ز
  :  در امان بمانند" دوزخ"      شاعر گرانقدر در نصایح زاهدانه خود مردم را از زنا و غیبت  بر حذر می دارد تا از آتش 

   سه نی                                      آیتماور   غیبات   سؤز ،  اتمه  زئنانی                         داوزاخئنگ   اودونا    دوش   ادر  
در یکی از این سروده هایش ثواب سیر کردن انسانی گرسنه .       همچنین دستورات مذهبی را در قالب اشعاري روان به مردم می نمایاند

  :و نیازمند را با ثواب حج برابر می شود
      مألیمدیر   تا پار  سن   بو   یرده   حجی                                       ماغئتم قولی  گر   دویورسانگ   بیر  آجی             

      مختومقلی به اندرزگویان و آنهایی که مردم را به امر به معروف و نهی از منکر دعوت می کند گوشزد می کند که در وحله اول باید                           
  :  بود  سخنان خوب و پسندیده بر زبان راند تا براي دیگران سرمشق و الگو" مدام"خود را اصالح کرد و

                                       ماغتئم قولی  آووال   اؤزینگ   دوزه تگیل                     اؤزینگی  سن ، اؤزگه لره   گؤز   اتگیل
  یاغشی   سؤزله گیل                                     آووال   اؤزینگ   ائخالسئنگی   دوزله گیل                بیلدیگینگچا   مئدام   
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  عرفان در شعر حافظ و فراغی
                                      در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد                                 عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

                  خیمه در آب و گل مزرعه آدم   زد                                   نظري کرد که بیند به جهان صورت خویش   
او عارف وارسته اي است کـه   .            خواجه شمس الدین محمد شیرازي عالوه بر شعر و شاعري ،  ید طوالیی نیز در عرفان داشته است                  

شعار حافظ چنان آکنده از بـوي و عطـر   ا. احساسات و تفکرات عارفانه ، صوفیانه و عاشقانه خود را در قالب غزلیاتش باز تابانیده است               
است که عده اي بر این باور  بوده اند که خود وي بعنوان یک انسان  )  27   (" لطائف حکمی و نکات قرآنی"عرفان و احساسات قدسی و 

ند که این اشعار از غیب بر از این رو می گفت.  خاکی آنها  را نسروده و اساساً آن را  در توان یک انسان عادي و معمولی نمی دانسته اند                  
  .   نامیده اند" لسان الغیب"زبان او جاري می شود و بر پایه چنین اعتقادي نیز او  را 

                                      در ره او چو قلم گر بسرم باید رفت                            با دل درد کش  و دیده گریان بروم 
                   به هواداري او ذره صفت رقص کنان                          تا لب چشمه خورشید  درخشان بروم                   

 دیوان حافظ یک دیوان عرفانی است در حقیقت یک کتاب عرفانی است  بـه                ":           استاد مرتضی مطهري در تماشاگه راز آورده است       
گر دیوان حافظ عرفان است  به عالوه هنر ،  دیوانی است که از عرفان سرچشمه گرفته و بـه صـورت   عالوه جنبه فنی شعر ،  به عبارت دی 

  )28  (".شعر بر زبان سراینده جاري گشته است
 استادي خواجه در ":           دکتر محمد معین دانشمند گرانقدر  و موجد شاهکار عظیم  فرهنگ فارسی معین در خصوص حافظ می نویسد

  )29 (". فانه است و درین باب تاکنون کسی به پایه او نرسیده استغزل عار
 بر همه دنیا و تمایالت مادي و دنیوي " چشمه عشق "  ي  نخستین از " وضو"        حافظ در یکی از اشعار خود  اشاره می کند که از همان              

  :خود پشت پا زده است
  که وضو ساختم از چشمه عشق                 چار تکبیر زدم یکسره بر هر چه که هست                                     من همان دم 

  :  می توان به معراج رسید"آستان جانان"   بر   " سرنهادن"       طبق نظر او در صورت 
    گلبانگ سربلندي  بر آسمان توان زد                                    بر آستان جانان گر سر توان نهادن                              

    ها  را ، از اینرو به مردمان عصر خود نصیحت" ذره "       در سروده اي دیگر همه چیز و همه خالئق را عاشق ذات حق می داند حتی 
  :  ند و عشق خدا  را در دلهایشان زنده کنند تا به درگاه  مهر آفرین او راه یابند" مهر بورز" می کند که

                                      کمتر از ذره نئی ، پست مشو عشق بورز                        تا  بخلوتگه خورشید  رسی چرخ زنان
  : خواهد یافت لذا باید غم  او  را بجان دل خرید" سرانجام نیک" راه او "کشته"       شاعر عارف یاد آور می شود که  

                زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت                        کانکه شد کشته او نیک سرانجام افتاد                   
  : زنده شد و از آن نیرو  و حیات گرفت ، نامش در  جهان براي همیشه جاودان خواهد ماند" عشق "        هر دلی که به نور  

   نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق                     ثبت است  در جریده عالم  دوام ما                                 هرگز 
****                    ***                  ***  
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        مختومقلی  فراغی همانگونه که از شعراي طراز اول ترکستان و استاد شاعران بعد از خود خوانده می شود ، در خطه عرفان و تصوف 
  .نیز جزو عارفان و سالکان پاك ، مومن و با کرامت قرار گرفته است

اشعاري که با استادي و مهـارت کـم         .           اشعار عرفانی جایگاه ویژه اي  در در دیوان شاعر کبیر ترکمن به خود اختصاص داده است                
 را بکار بسته که شیوایی و گیرایی آنها نشانگر این  فراغی براي سرودن اشعار عرفانی نهایت سعی و دانش خود         .  نظیري سروده شده اند   

  .امر می باشد
  :        آثار عرفانی شاعر از عشق و شعله هاي سرکش آن که سر تا سر وجودش را فرا گرفته ؛ سخن می راند

          ایل   مالئنا ،  من   حالئما   گریانام                                                 پئراغی  من ، عئشق   اودونا   بریانام            
        عبدالرحمان آخوند تنگلی از روحانیون و علماي معاصر ترکمن در جزوه اي که در پیرامون احوال فراغی به رشته تحریر در آورده ، 

فراغـی یکـی از   . ک عارف و ولی نگریست مختومقلی را نباید فقط به عنوان یک شاعر شناخت ، بلکه باید او را به دیده  ی            ":  می نویسد 
مختومقلی توسط  پدري عارف  پرورده شـده ، در مکتـب             . سرورانی است که از علم معرفت و حکمت ، معلومات واالیی  بر گرفته است              

 الهـی  اسالم پرورش  و در مسلک عرفان به کمال رسیده، خالصه مختومقلی ایشان یک دانشمند دینی،  یک عارف معنوي و یک عاشـق                      
  ) 30(". است

  : سنگ ها و صخره ها را می سوزاند ، یاد می کند) 31 ("شبلی"        شاعر در یکی از اشعارش از شراره هاي آتش ایمانی که چون عشق 
  ئغئم    بیلمزمینگ                      جوشغون  بریپ  عئشق  اودي  قایناپ   قایناپ   قئزدیغئم         شبلی  کیمین   بیر  داغی   یاندئرد

گناه  عشق از مختصات فرزنـد    "      نکته بسیار جالب و مشترك بین اعتقادات عرفانی حافظ  و فراغی این  است که حافظ معتقد بوده که                   
  )32 (". براي او جا گذاشت"روضه رضوان را بدو گندم بفروخت"آدم است ، ارثی است که پدرش وقتی 

                 پدرم روضه رضوان بدو گندم  بفروخت                  تاخلف باشم  اگر من بجوي نفروشم                             
  : براي ما به ارث نهاده است" پدر" دردي  است که"عشق"      مختومقلی نیز بر این باور بوده است که

  ئر   اؤنگده ن               پدر   بیزه    میراس   قوئمئش   بو    دردي                                   بو   اؤلمه گ  آیرئلما ق   قالئبد
  :      فراغی با بیانی زیبا و لطیف مردمان را اندرز می دهد که اسب وجود را باید بخاطر عشق به حق روانه میدان زندگی ساخت

  نلی                        حاق   عئشغئنا   آت   سال   مه یدان   یولوقسا                                به دو    اؤلسه   مه یدان   قاالر  آرما
و  جاوید می بخشد و در مقابل هـر جـسم   "حیا ت باقی"       همچنین در جایی دیگر یاد آوري می کند که عشق به حق و حقیقت آدمی              

  : نخواهد بودخاکی که عاري از عشق الهی باشد از همان روز نخست آغاز حیات مرده اي بیش
              حاق   عئشقئندا   زه نده   جان ، بیلینگ   باقی  حایاتدور              هر   ته نده  که   عئشق   اولماز ، روزه   ازه ل   موماتدئر
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  روح مبارزه جویی حافظ و فراغی
   هر   نه   بیله نینگ                       اؤزونگه  کملیک   بیل  آیتمان  اؤله نینگ                                      ماغتئم قولی   سؤزله  

                                       تاراشالپ   شاغالتغئن   کؤنگله   گله نینگ                     سنده ن   سونگکی الرا    یادئگار    بوالر
راغی به خود به عنوان سنبلی از آحاد یک ملت نهیب می زند که دانش و اندوخته هاي خود را به صورت                   در بیت بسیار زیباي فوق ف     

  او مرگ  قبل از ابراز عقاید و افکارش را براي خود نوعی خفت و خواري. اشعاري نغز و لطیف ، براي آیندگان به یادگار بگذارد
او در شعر دیگري  که می توان آن را مکمل .   سخن و فکر بیهوده و یاوه اي نیست     البته مقصود شاعر از این موضوع  بیان هر        .  می شمرد   

  : بود و یا سخنوري با سخنان گهر بار"الل "گفتار اخیرش شمرد می گوید که یا باید 
   الل    اوتور   یا   دور   ساچغئل                                            ماغتئم قولی   یا نغئل    اؤچگول                           یا 

         مختومقلی وقتی که جبر و ظلم حکما  و رفتاري را که آنان  با شاعران و آزاد اندیشان  روا می داشتند ، با تمام وجودش احـساس              
  :می تمام شودمی کند، اظهار می دارد که بیان هر فکر و ایده اي چندان  راحت و آسوده نیست و ممکن است به قیمت جان آد

                                                      ماغتئم قولی   که س    تیلینگی                             بوکر له ر    الیپ     بیلینگی 
 – اجتمـاعی    –حماسی          با تمام این احوال شاعر آزاده و شجاع ترکمن  همه  خطرات و مصائب رابه جان خریده و به سرودن اشعار                       

 نداشته باشد بهتر آن است که در  گور          "غوغایی"انتقادي و مردمی ادامه می دهد زیرا او با تمام  وجود عقیده داشت  جوانی که در سر                    
  :جاي گیرد

         باشی   قاوغالی    بولماسا                                                   اول    ییگتله ر   گؤرده    یاغشی                      
  : در سر باشد"خیالی"       وي همچنین بر این باور بود که آتش سینه شعله ور نمی شود مگر  آنکه  

  لماسا                                                    توتاشماز   سینانئنگ    اودي                               باشدا    خئیالی    بو
******  

  :        روح مبارزه جویی حافظ رانیز از اشعارش می توان احساس کرد
                                                غالم آن کلماتم که آتش افروزد                    نه آب سرد زند در سخن بر آتش خیز

***  
  وز واقعه تابوت ما زسرو  کنید                     که مرده ایم ز داغ بلند باالئی                                             به ر

  : بوده ؛  می گوید"درد کشان "       حافظ  با اشاره به مبارزه  مردم و اینکه تاریخ  همیشه شاهد پیروزي نهایی زجر دیدگان و  
   این دار مکافات                با درد کشان هر که در افتاد ، بر افتاد                                       بس تجربه  کردیم در

 که بر دلـش    "هزار گونه سخنی    " و بیان  "نهفتن آن حکایت ها   " در صورت    "سینه" زدن   "جوش  "       خواجه شیراز نیز همچون فراغی به       
  :سنگینی می کند ، اشاره دارد

  نکه اهل نظر ، بر کناره می رفتند                  هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش                                     شد آ
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                                      به صورت چنگ بگوئیم آن حکایت ها                   که از نهفتن آن ، دیگ سینه می زد جوش
  : گذاردن سخنانش براي آیندگان ، قلم می راند"یادگار"ه         در پایان شاعر شیراز  چون همتاي ترکمن خود از ب

                                      حافظ سخن بگوي که در صفحه جهان                    این نقش ماند  که قلمت یادگار عصر
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