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 شاملو   احمِد

 شيراز   حافِظ   ِی مقدمه

 !است  یعجيب   راِز  حافظ

ـ   در  هکـ   فرگـو ک      ِیالقبـا   کيـ       قلنـدرِ   ايـن   اسـت ي    ک  راستي  به    اراِنکـ ريا      ِی سـلطه       ادواِر  تـرين   کتاري
  اميـر   چـون   یرورمغـ    خـوارِ  آدمـي    جـالدانِ   حتّـا   هکـ   یعصـر   در  و  زاهـدنمايان       ناهاربـازارِ   در  زهدفروش،
  سـتن کش  خُم  و  زدن  حّد  بر  را  خود      ِی چناني  آن      ومِتکح      بنياِن  نيز  شجاع  شاه  پسرش  و  محّمد  مبارزالدين

  و  عاشـق   را  خـدا   نـد، ک یم  ارکان  را  خيزآ  رست      ِی وعده  تنه کي  اند  نهاده  مذهبي      غزواِت  و  رکمن  از    ِینه  و
 :هک  گذرد یم  افشان دست  و  انداز شلنگ  و  خواند یم  عقل  را  شيطان

 .اوال  شراب   رهِن  در  دارم  من  هک  خرقه  اين
 !اوال  ناب   یِْم   غرِق  معني یب   دفتِر  ين  او

  يدليـر   روزگـار    شـيخانِ    ِی ابليسـي       قـدرتِ   بـا   رودررو  چنـين   هک  مانده  ناشناس      ِیآشنا  اين  استي    ک
 :هک  ندک یم

 ند،ک یم  معقول   ايِتکح  مغان   پيِر
 !نمک ینم  باور  تو   محاِل  ار  ام  معذور

 :پرسد یم  تسخرزنان  يا
 یفريب  زاهد،  ْیا  ْیٍک  تا  طفالن  چو
 شيرم؟   ِیجو  و  بوستان   سيِب  به

 :المثل یف  هک  ندک یم  اقرار  يمذهب    مواعيِد    نداشتِن  باور  به  اراکآش  يا  و
 شود یم  حاصل  نقد   بهشِت  مروز ام  هک  من

 نم؟ک  باوررا     چهرا  زاهد   ِیفردا   ِی وعده

  نيـز   ديـار   اين      مردِم  ترين  قشري      ِی خانه  در  حتّا  همه،  اين  با  هک  عجيب      مرِد  اين  است  يک  راستي به
  برگرفتند  چون  و  برند  ینم  اش  یسو  به  آلوده      دسِت  نهند،  یم  چه  تاق  کي  در  مثنوي  و  قرآن  با  را  اش  تابک

  و  اعمـال       سرنوشِت  و  دانند  یم  اش  غيب      سروِش  گذارند،  یم  پيشاني  به  و  بوسند  یم  آسماني      تاِبک  چون  هم
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 سپارند؟ یم  او  به  تمام   اعتماِد  با  را  خود   افعاِل
 نشانند؟ یم  اش اولياءاهللا  و  پيغمبران   صِف  در  حرمت  به  چنين  هک  افرک  اين  است  يک
 
□ 
 

   ِیهـا   داوري  همـه   ايـن       بـابِ   در  او،      ِی انديشـه   و  شعر      ِی درباره  او،      ِی پيچيده      ِیمعما  و  حافظ      ِی درباره
  بـه   بييـا  دسـت    راِه  هک  الکشاٍ  همه  اين   موجباِت  و  علل     باِب  در  حتّا  و  است شده  او      حِق  در  هک  متضاد
  را  روزگـارش   نخسـت   هکـ   ايـن   مگـر   گفـت   توان  ینم  یي  لمهک  است بريده  را  او      ديواِن  از  یسالم      ِی  نسخه

  او      موقـعِ   از  و  مافيکبشـ   دقت  و  حوصله  با  را  او      عصِر      ِی  سياسي  و  اجتماعي      ِی پوسته  بشناسيم،  خوبي به
  معلومـات   به  نيم،ک  بررسي  دقيقاً  را  او      ِی فرهنگي      ِی پشتوانه  يابيم،  آگاهي  درستي به  اش  تاريخي      محيِط  در
   ِیهـا   اسـطوره   حتّـا   و  نايـات ک  و  اشـارات       مراجِع  منظور  بدين  و  راه  اين  در  و  ببريم  ْیپ  او      ِیها  دانسته  و
   ِی ارنامـه ک  در  هکـ   یمتضـاد       ِیهـا   انديشـه       ِی دربـاره   و  آريـم   گـرد   ْیجـا   کيـ   به  را  او      ِی  استفاده      ورِدم

   ِکمحـ   بـا   اوالً  هکـ   اسـت   یارکـ   همـه،   ايـن   و -  بياريم  نندهک قانع      توضيِح  خورد  یم  چشم  به  اش  شاعري
  خـود       ُجـرمِ   هـم       دنبـالِ   بـه   »خواجـه «      ديـوانِ   در  معمـوالً   هکـ   يي  فهحر      پژوهاِن  حافظ      ِی رسوبي      ِیباورها

  خرابـات   بـه   گـهْ  آن  و  نکـ   یوشـوي   شسـت «  او      خوِد      ِی گفته  به  هک  آمد  توان  یبرنم  آن      پِس  از  گردند  یم
 .آيد ینمبر  صفحه  چند  به  تالش  اين   ِی مجموعه  البته  هک  اين  ديگر  و -  »!ْیدرآ

  و  معتبـر    متـونِ   را  او   عصـرِ    تـاريخِ    مختلـفِ    ِیها جنبه     ِی بررسي  اگر  هک  است  اين  در  ارک      اِلکشٍا
  او      خـودِ       سرگذشـتِ   به  يافتن  دست      ِیبرا  یبار  ،١هست  دست  در  یي  فشرده  و  جامع      ِی تحقيقي      آثاِر  حتّا
  تـازه   و  نيسـت؛   دست  در  یمنبع  هيچ  تقريباً  ْیو      شعِر      ديواِن  جز  بود  خويش      روزگاِر    مرِد  ترين  پرآوازه  هک
 -  !اسـت   ديـوان   اين      خوِد  ندک یم  تبديل  نکنامم  به  را  الکشٍا  و  ندکاف  یم  گرْه  به  گرْه  راز  اين  در  چه  آن
   ديـوانِ       تأييـدِ   بـا   جـز   هـا   آن      خوِد  ه  ک  شود  يزهکپا  یهاي  آگاهي    آويِز  دست  به  بايد  حافظ      ديواِن  حقيقت  در
 !يافت  تواند ینم  اعتنا   قابليِت  حافظ  از  یي يزهکپا

  آمـده   وارد  حـافظ    ديـوانِ   بـه   ه  کـ یلطمـات   تـرين  بـزرگ   از  یکـ ي  سـطور   ايـن       ِی نويسـنده       اعتقاِد  به
  اين  در  تواند  یم  ه  ک  یگام  ترين  مهم  و  نخستين  و  است؛  ها  غزل      ابياِت      ِی توالي  و  ترتيب      ِی گي  خورده  هم  به
  ه  کـ   یار کـ  -  اسـت   آن      نخستيِن      ِی منطقي      ِی توالي  به  غزل  هر      ابياِت      بازآوردِن  ينا  هم  شود برداشته  راه
  و  هـا   گذشـتن   و  گذاشـتن   بـا   گونـاگون،       قيـاسِ   و  احتمـال   بـا   بسـيار،       اگرومگـرِ   و  وچـرا   چـون   با  بايد  یم

 .پذيرد  صورت  فراوان   شروِط  و  شرط  با  و  حساب یب   ِیها بازگشتن
  که  هم  از  ابتدا  توجـه  را               ی   مهم   ِی    که  ديواِن   حافظ  از  اين  لحاظ  مورِد   بررسي  قرار  گيرد  نکته                        یوقت
اسـت  و  ايـن  اخـتالِف         آمـده ی   ديگر  ِی   با  توالي    یي    هر  غزل  در  هر  چند  نسخه            کند  اين  است  که        یجلب  م  

توان  با  اعتمـاِد   کامـل  حکـم  کـرد  کـدام  دسـته  از         ی   آن  م  ِی  نمايي    است  که  حتّا  به  راه          یي  اندازهتوالي  به      
   ِی    تصـحيِح   ديـوان  بـه  شـيوه            ِین  خود  حتّا  بـرا       است؛  که  اي        واحد  استنساخ  شده       ِی ها  از  يک  نسخه        نسخه
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 .  تازه  به  دست  دهدیتواند  راه ی   آن  نيز  مِی مرسوم  و  قديمي
  دهـم؛  یمـ   ترتيـب   یهـاي  جـدول   ٢مختلـف    ِی نسـخه   شـش   در  غزل  دو   ابياِت     ِی توالي  از  نمونه        ِیبرا
   تـرينِ   آشـفته       عنـوانِ   بـه   نـه   و  ردکـ  خواهم  انتخاب  اقتراع      طريِق  از  بگويم  قبالً  است  خوب  ه  ک  یهاي  غزل
 .ها آن

 
 :متنِ   ۱۲   ِی شماره   غزِل  .  ۱

 د ف ن ا س ق بْيتمصراِع   اوِل   
 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱    رخشاِن   شماِی  فروِغ   ماِه   حسن  از  روْیا

 ۸ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ مدهعزِم   ديداِر   تو  دارد  جاِن   بر  لب  آ
 ۲ ۳ ۳ ۸ ۹ ۳   نبست  از  عافيتیت  طرفا س  به  دوِر   نرگسک

 ۹ ۴ ۴ ۳ ۷ ۴ آلوِد   ما  بيدار  خواهد  شد  مگر بخِت   خواب
 ۷ ۵ ۵ ۷ ۳ ۵ یي ت  گلدستها راه  بفرست  از  رخ با  صبا  هم

 ۳ ۷ ۶ ۴ ۴ ۶   ساقياِن   بزِم   جمْیعمرتان  باد  و  مراد  ا
  ۶ ۷ ۵ ۵ ۷ نيدکدار  را  آگْه   ند  دلک ی  ميل  خراب د*
  ۸ ۸ ۶ ۶ ۸ دستان  شوند ه  همک  دهد  دست  اين  غرض  يارب  ْیک
  ۹ ۹ ۹ ۱۰ ۹ ی  و  خون  دامن  چو  بر  ما  بگذرک دور  دار  از  خا*
  ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۱ ۱۰ ْی  بشنو  و  آمين  بگویند  حافظ  دعايک یم
  ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۲ ۱۱ ْیناِن   شهِر   يزد  از  ما  بگوک  صبا  با  ساْیا

  ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۳ ۱۲ يم  از  بساِط   قرب  همت  دور  نيست  اگرچه  دور
  ۱۳ ۱۳ ۱۳  ۱۳ یشاِه   بلنداختر  خدا  را  همت   شهنْیا

  قزوينـي ِی    نسـخه   بـا   ف   ِی  نسـخه   اخـتالف   موردک    ي  با  و  ن،      ِی نسخه  تنها  بينيم  یم  ه  ک  چنان  هک
 .است  برابر

 
 :متنِ   ۴۸۲   ِي شماره   غزِل  .  ۲

 د ف ن ا س ق بْيتمصراِع   اوِل   
 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ی  به  هوس  ننشينیتو  مگر  بر  لِب   جوي

 ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲    اوِی    بگزيدهِی   بندهی  اه  توک  یبه  خداي *
 ۴ ۶ ۳ ۶ *۶ ۳ يست  نیکگر  امانت  به  سالمت  ببرم  با *

 ۶ ۳ ۴ ۴ ۴ ۴ رويان  نيست ادب  و  شرِم   تو  را  خسرِو   مْه
 ۵ ۹ ۵ ۵ ۳ ۵   با  خاریه  نشينکعجب  از  لطِف   تو  دارم  
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 ۹ ۱۰ ۶ ۷ *۶ ۶ نمکنم  گر  نکت  چه  ا صبر  بر  جوِر   رقيب
 ۷ ۷ ۷ ۳ ۹ ۷ گلستان  برخاست   ات  ِز ی  به  هوایباِد   صبح *
 ۳ ۴ ۹ ۸ ۱۰ ۸   از  چپ  و  راستیم  نگرا ک   سرشِی يباز يشهش

 ۸ ۵ ۱۰ ۹ ۷ ۹    مخلص  بشنوِی غرض  از  بنده ی  بیسخن
 ۱۰ ۸ ۱۱ ۱۰ ۵ ۱۰ نهاد کدل  و  پا يزهک  چو  تو  پاینازنين

 ۱۱ ۱۱  ۱۱ ۸ ۱۱    روان  صبِر   دِل   حافظ  بردِکسيِل   اين  اش
 ۱۲   ۱۲ ۱۲ ۱۲   شمِع   چگلْی  ايشکر  و  سيکتو  بدين  ناز *

مسـتقل       چون  دو  بْيتِ        شش  هم       دو  مصراِع   اول  را  با  تکراِر   مصراِع   دوِم   بْيتِ                      ِی   بسنوي    سودي[  *
 ].است هضبط  کرد

  بـا   توالي      لحاِظ  از  است، ردهکن  ضبط  را  آن     بْيتِ  دو  ه  ک  اين  از  نظر      صرِف  ن،      ِی نسخه  فقط  باز  هک
  دو  ايـن   از  دام  کـ   هـيچ   گفتـيم   ه  کـ   چنان  البته  و  ند؛ک یم  مطابقه  ايم  داده  قرار  مأخذ  ه  ک  قزويني      ِی نسخه
 .تر آشفته  نيز  دو  اين  از   ِیها غزل  است  بسيار  و  نيست  اختالف  و  ترتيبي یب   مظهِر  غزل

  آور  خنده  چنان  یوضع  ها  آن  در  ابيات      ِی پيشي  و  پس  ه  ک  هست  حافظ      سِخن  در  یديگر      ِیها  غزل  اما
  در  هـا   غـزل   گونـه   ايـن   ه،  کـ   اين  جالب  و  .است داشته  مزاح      قصِد  ار  ک  اين  با  یس  ک  یگوي  ه  ک  رده  ک  ايجاد
  نمونـه    عنـوانِ   بـه   .است  تر م  کبسيار  فمختل   ِیها نسخه  در  اشان توالي   اختالِف  ه  ک است  یهاي  غزل      شماِر
   مـوردِ    ِی نسـخه   شـش   ايـن  هـم   در  آن   ِی مقايسه   جدوِل  ه  کنمک یم  اشاره  متنِ   ۱۳۲   ِی شماره     غزِل  به

 :است  چنين  آزمايش

 د ف ن ا س ق بْيتمصراِع   اوِل   
 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ردکايت  با  صبا  کسحر  بلبل  ح

 ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ م  خون  در  دل  انداختا ن  رنِگ   رخاز  آ
 ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ غالِم   همِت   آن  نازنين  ام

 ۶ ۶ ۶ ۶ ۴ ۴ گان  هرگز  ننالم گانه یمن  از  ب
 ۴ ۴ ۴ ۴ ۵ ۵ ردم  خطا  بودکر  از  سلطان  طمع   گ*

 ۸ ۵ ۵ ۵ ۶ ۶ يگاه اش  بادا  نسيِم   صبح خوش
 ۷ ۷ ۷ ۸ ۷ ۷ ِف   سنبلشيد  و  زلکنقاِب   گل  

 ۵ ۸ ۸ ۷ ۸ ۸ به  هر  سو  بلبِل   عاشق  در  افغان
 ۹ ۹ ۱۰ ۹ ۹ ۹ ْفروشان ی   مِیوکبشارت  بر  به  

 ۱۰ ۱۰ ۹ ۱۰ ۱۰ ۱۰ گاِن   شهر  با  من  وفا  از  خواجه*

   ِی تـوالي   هـا   نسـخه   ازک    يـ   هـيچ   امـا   دارد  مشـابهتي       ترتيـبِ   ديگر  کي  با  یي  نسخه  هرچند  بينيم  یم  هک
  جـز   غـزل       ابيـاتِ       ترتيِب  قطع      طوِر  به  ه  ک  یصورت  در -  !است نداده  ارائه  آن  از  یپذيرش      قابِل  و  صحيح
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 .»دتواند  باش ینم«رم  آو یم  ه  کصورت  بدين
 رد  کصبا  با  ايتکح  بلبل  سحر

 رد؟  کها چه  یديد  ما  به  گل   عشِق«  :هک

 انداخت  دل  در  خون  ما رخ   رنِگ  آن  از«
 .رد  کمبتال  خارم  به  گلشن  آن  ز  و«

 ننالم  ديگر  گان گانه یب  از  من«
 »!رد  کآشنا  آن  رد  کهرچه  من  با  هک«

 

 افغان  در  عاشق   بلبِل  سو  هر  به
 :رد  کصبا   باِد  ميان  اين  ز  متَنَعُّ

 سنبل   زلِف  و  شيد  کگل   نقاِب
 .رد  کوا  غنچه   ِیقبا   ْبنِد گره

 

 يگاه صبح   نسيِم  آن  باد  اش خوش
 !رد  کدوا  را  نشينان شب   درِد  هک

 ام  نازنين  آن   همِت   غالِم
 !رد  کريا  و   ْیرو  یب  رخْي   اِر  کهک

 

 ْفروشان یم   ِیو  کبه  بر  بشارت
 .رد  کريا  و  زهد  از  توبه  حافظ  هک

  حـافظ       مدايِح      ِی تمامي  چون  هم  ه  ک  ابوالوفا،      الديِن  مال  ک  خواجه      مدِح  در  دارد  نيز  ديگر     بْيتِ  دو  زلغ
  ديگـر       بْيـتِ اِیمبتـد   بْيـت   دو  ايـن   از  یکـ ي  ه  کاين  در  و  است آمده  غزل     دنباِل  به  یي  زائده      صورِت  به

 :نيست  یترديد  نيز  است
 بود  خطا  ردم  کطمع  سلطان  از  گر
 :رد  کجفا  جستم  وفا  َبر دل  از  ار  و

 من  با  شهر   گاِن خواجه  از  وفا
 .رد  کبوالوفا  دين  و  دولت   ماِلک

   ِی  از  شش  نسـخه     ه    خنس  دو  در  مثالً  ه  ک  بينيم  یم  نکلي  است  منطقي  و  نندهکارضا  یترتيب  و  توالي  هک
 :ه  کاست شيده  کجا بدين  روشني  بدان   غزِل   اِرک]  ف  و  د   ِیها نسخه  [آزمايشمورِد   

 بود  خطا  ردم  کطمع  سلطان  از  گر
 رد  کجفا  جستم  وفا  َبر دل  از  وار

 سنبل   زلِف  و  شيد  کگل   نقاِب
 !ردک  وا  غنچه   ِیقبا   بنِد گره
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  بلنـد   یغزل  در  مثالً  است توانسته  یم  بيماري      سرحِد  تا      ِی  اريک افظهمح  جز  یعجيب      منطِق  چه  راستي به
   صـورتِ   چنـين   )ردکـ  یمـ   مـا   از  جـم       جـامِ       طلـبِ   دل  هـا   سـال   :  مطلِع  با(  ۱۴۲      غزِل  چون  هم  پرمعنا  و

ـ   مانـد   یمـ   گـان   ديوانـه       ِی  سرسامي      هذياِن  به  تر  بيش  ه  ک  را  یانگيز  حيرت   عالمـه       ِی قزوينـي       حضـرتِ   هب
  :- بقبوالند؟

 يمکح  داد  ْی  کتو  به  بين جهان   جاِم  اين  گفتم
 ردک یم  مينا   گنبِد  اين  ه  کروز  آن  گفت

 بود  او  با  خدا  احوال  همه  در  یدل یب
 ردک یم  را  خدا  دور  از  و  ش ديد ینم  او

 جا  اين  ردک یم  ه  کخويش   ِی شعبده  همه  آن
 !ردک یم  بيضا   يِد  و  عصا   پيِش  سامري

  بـه   -ُبسـنوي       ِی سـودي       حضرِت -  ديگر      ِی عالمهک    ي  را  غزل  اين  هم  بدانيد  خواهيد  یم  اگر  تازه  هک
  از  منقـول         يـاتِ اب  از  اول     بْيـتِ   از  پـس   هم  را  ديگر     بْيتِ  اين  و  نيد  ک  لطف  بايد  است پذيرفته  لکش  چه

 : - !بدهيد  قرار  قزويني   ِی نسخه
 بلند  دار   سِر  گشت  او  از    کيار  آن  گفت
 !ردک یم  هويدا  اسرار  ه  کبود  اين  اش  جرم

  تـا   شـود   بـافي   يـاوه   بـه   مـتهم   حافظ  ه  ک  اند  رده  ک  وپيش  پس  را  ابيات  اين  عمد به  عالمه      حضراِت  انگار
 پذيرد؟ یم  را  گويي پريشان  اين  درايت صاحب   آدِم  دام  کنه  ار  و  بنهند  ش عذر

  يافتـه   راه  حافظ      ِیها  غزل  به  تنها  شعر      ديواِن  همه  اين      مياِن  از  ه  ک  را  عجيب      ِی گي  آشفته  اين      راِز
ـ   حـال   هر  به  نکلي  رد،  ک  نتوان  ارکآش  درستي به  هرگز  شايد    خـودِ       حيـاتِ       زمـانِ   از  بايـد   آن      ِی گيـري   ْیپ
  دفترک    ي  در  خويش      ِیها  سروده      آوردِن  فراهم  از  هميشه«  او  ه  ک  شود  آغاز  نقطه  اين  از  احتماالً  و  حافظ
 .پذيرفته  صورت  ْیو   درگذشِت  از  پس  بار  نخستين  او   ديواِن   تدويِن  ه  کدانيم یم  زيرا -  .»است زده یم  تن

 :گويد یم  باب  اين  در  افزوده  آن  بر  ه  کیي مقدمه  در  حافظ   ديواِن   ِی گردآورنده
  راتکـ   بـه   عبداهللا  الدين  قوام      گاِه  درس  در  ،٣ورق  اين      ُمَسّوِد  و  نشد،  مشغول  ابيات      تدويِن  هب]  حافظ[«

  در  و  شـيد   کبايد یم  قدٍعک  ي  در  همه  را  فرايد  اين  ه  کیگفت  محاوره     ِیاثنا  در  یرفت  رهکمذا  ه  ک  مرات  و
  و  یرد  کـ روزگار   ِی ناراستير  ب  را  بنا  اين   ترفيِع   رفِع   حوالِت  جناب،  آن  و -  .وست ْی  پبايد یمک    لٍس  کي

  اين   باعِث  دوستان     ترغيِب  ]۷۹۲      ساِل  به  او      ِتدرگذش  از  پس  ه  ک  اين  تا  [.یآورد  عذر  عصر      اهِل      غدِر
 ...الخ  و  »تاب  کاين   ترتيِب  بر  شد  فقير

 -ی؟گونه  و  به  چه  ترتيب اما  چه
 :است  جا  ينا هم  در  مهم  بسيار   ِی تهکنک  ي

  در  ه  کـ   شهيد      ِی لمه  ک  حتّا  .افتاده  خطر  در  سختي به  خويش،      عمِر      آخِر      ثلِث  در  ظاهراً  و  بارها،  حافظ
  بـه   وشـند ک یمـ   یيـ   پـاره   .انـد   آورده  قتل  به  را  حافظ  ه  ک  است رده  ک  معتقد  را  یگروه  ٤آمده  ديوان      ِی مقدمه
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  از  اند  نتوانسته  روز  ام  به  تا  ه  ک  اين  از  گذشته  نکلي  ٥بگيرند  ديگر  یمعناي  به  را  لمه  ک  اين  ها  نامه  لغت      استناِد
  اصـوالً   ٦اسـت  داشـته   الم  کـ   در  هـم   یاربرد  ک  معنا  اين  با  لمه  ک  اين  بدهد  نشان  ه  ک  بياورند  یي  نمونه  یجاي
  چربـد  یمـ   اول   گـروهِ     سـودِ   بـه   تـر   بـيش   - مرحـوم      شـهيدِ   نـه  -  شـهيد   و  مرحوم      لماِت   ک   ترادِف  انگار
  بارهـا   و  بارهـا   آيـد  یبرمـ   اش ديـوان    ِیفحـوا   از  ه  ک  چنان  آن  و  او      مستنبِط      حاِل   شرِح  در  ه  ک  خصوص به

 .آيد یم  ميان  به  نيز  ْیو   تبعيِد  حتّا  و  توطئه  و  آزار  از  سخن
 روم  خانه   ِیسو  به  غربت   منزِل  اين  از  گر
 !روم  فرزانه  و  عاقل  روم  ه  کجا آن  دگر

 - نگذاشت  يآشت   ِیجا  و  فرمود  آزارها  رقيب
 نخواهدشد؟  گردون   ِیسو  سحرخيزان   آِه  مگر

   معـروفِ       وزيـرِ   بـه   خطـاب   ۷۶۰      ِی دهـه       ِیهـا   سال  نخستين  از  یکي  در  ظاهراً  ه  ک  هم  یي  قصيده  در
  از  شـاعر    جـانِ    نجـاتِ       ِیبرا  ْیو      اعدِتمس  به  اراکآش  سروده  -عيار  صاحب      الديِن  قوام  خواجه -  شجاع  شاه

 :ندک یم  اشاره  مدعيان   فيِرکت   ِی توطئه
 مهر   سِر  از    کاميد   صبِح   دِم  آن  یبود  تو

 .ظلماني   شباِن  آمد  سر  و  یبرآمد

 برخاست  ميان  از    کفيرکت   تهمِت   ِرکش  به
 .یبستان  شعي   داِد  ُمل  و  گُل  از    کوشکب

 :ه  کشود یم  مدعيان   اِرک طلب  خود   ِی گي هميشه   رسِم  به  گاه آن
 حاشا  ُبَود؛  پروري دين   ِی شيوه  نه  جفا
 !يزداني   شرِع  است  لطف  و  رامت  کهمه

 غافل  آن  داند  چه  اناالحقِ    سّر   رموِز
 سبحاني؟   ِیها جذبه  از  نشد  منجذب  هک

 :ه  کگيرد یم  شهادت  به  را  او  اريک مکمح   ِیبرا  آخر   دسِت  و
 ردکن  جمع  بنده  چو  س  کجهان   حافظاِن  ز

 قرآني   ِیها تهکن  ميکٍَح   لطايِف

  سـوادآموزي       ِیبـرا   ه  کـ   یسـان    ک   ِی همـه       بحـثِ   و  درس  روزگـار،   آن  در  :است  مبحث      خلِط  اين  هک
  ه  کـ   بوده  تفسيرها  و  ها  برداشت  است؛ نبوده  »ها  تهکن  و  لطايف«  ينا  هم  جز  یچيز  اند  شده  یم  تبکم      ِی راهي

 .آفريده یم  جنجال
  مخاطـب   را  خواجـه   اعتـراض       زباِن  به  شجاع  شاه  یروز  گويند«  :ه  ک  است  معروف  سخت  ايتکح  اين
ـ   هـر   از  هک بل  نشده  واقع  منوالک    ي  بر  مقطع  تا  مطلع  از  شما      غزلياِت  ازک    ي  هيچ -  :گفت  ساخته   یغزل
  و  .محبـوب       صفِت  در  بْيت      دوک    ي  و  )؟(تصوف  در  بْيت      سه  دو  و  است  شراب      تعريِف  در  بْيت      چهار  سه
 !است  ُبلَغا   طريقِت   خالِف  غزلک  ي  در  تلوُّن
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  اسـت   صـواب    محـضِ   و  صدق   عيِن  گذرد یم  شاهک      مبار      زباِن  به  چه  آن -  :ه  ک  فرمود  حافظ  خواجه
  بيـرون   شـيراز       ِی دروازه  از  ْیپـا   ٧ريفـان ح  ديگـر       نظـمِ   و  يافته  اشتهار  آفاق  در  حافظ      شعِرک    ذل  مع  اما
 !نهد ینم

  آن  ايـام   آن  در  اتفـاق       حسِب  به  و  ،آمد  حافظ  خواجه      ِیايذا      مقاِم  در  شجاع  شاه  نايت،  ک  اين  بر  بنا
 :است  اين  اش َمقطع  ه  کبود شيده  کنظم   ِکلٍس  در  یغزل  جناب

 دارد  حافظ  ه  کاست  اين  از  مسلماني  گر
 یفرداي  ُبَود  روز ام   پِس  از  اگر  ْیوا

  بـه   حـافظ   ه  کـ   شـود   یمـ   معلوم  چنين  نظم  اين      مضموِن  از -  :گفت  شنيده  را  بْيت      اين  شجاع  شاه  و
  فـر   ک  جزا      وقوِع  درک    ش«  :ه  ک  نويسند  افتو  ه  ک  نمودند  قصد  فقيهان  از  یبعض  و  .نيست  قائل  قيامت      قياِم
 .»دگرد ی  مستفاد  ميمعن  اين  بْيت  اين  از  و  است،

  و  بـود   حجـاز       عـازمِ   اوان  آن  در  ه  ک  تايبادي  رکابوب  الدين  زين  شيخ      نزِد  گشته  مضطرب  حافظ  خواجه
  ه  کـ   است  آن  مناسب -  :گفت  شيخ  .گفت  باز  را  بدانديشان      قصِد      يفيِت  ک  و  رفت  داشت  تشريف  شيراز  در

   ِیمقتضـا   بـه   تـا   ،»گفت  یم  چنين  فالني«  ه  ک  معني  بدين  مشعر  ین  ک  درج  مقطع  ين  ا  بر  مقدم  ديگر   بْيِت
 .یياب  نجات  تهمت  اين  از  »نيست  فر  کفر   کنقِل«  ه  کمثل  اين

 :ه  کساخت  مندرج  غزل  آن  در  مقطع  از  پيش  گفته  را  بْيت  اين  حافظ  خواجه  آن،  بر  بنا
 گفت یم  سحرگْه  ه  کآمد  خوش  چه  ما حديث  اين
 ...یترساي  ْین  و  دف  با  یي دهکْ یم   دِر  بر

 ٨».ن  واسطه  از  آن  دغدغه  نجات  يافتاي  به  و
   ِمکـ ح      صـدورِ       ِیبـرا  -  .نمايـد   یمـ   لکمشـ   واقـع       حقيقـتِ ک    يـ       عنـوانِ   بـه   ايـت کح  ايـن       پذيرفتِن

  شخـو   چـه «  ايـن   هـم   توانسـتند   یم  ه  ک  اين  از  گذشته  حافظ،  چون  یمرد  آزاده      وميِتکمح  بر  »فرموده  خان«
  ش  ديگر      غزِل  ها  ده  توانستند  یم  راحتي به  نند  ک  عثمان      پيرهِن  را  »!بخش  نجات   بْيِت«      وسِط      ِی گندهِ      »آمد
     بْيـتِ   ايـن       ِی خنـدآميزي   ريـش   بـه   توانستند  یم  مثالً -  .آن  از  »فرآميزترک«  یبس  دهند  قرار  ار   ک   ِی بهانه  را

 :شوند  متوسل  عجيب
 َحشر   سحرگِه  تا  بند،  ما فن  کبر  يالهپ
 !خيزآ رست   روِز   وِله  ببرم  دل  ز  ْیم  به

 !است خنديده  شان مقدسات  و  معتقدات  و  بييِش   دراِز   حضراِت   فقيهاِن   قالّر  به  تر جانانه  آن  در  هک
  بـا   او   ِیهـا  درگيـري   و  حـافظ    ِی گي زنده   راِفاط  در  ه  ک یحقايق      ِیها  پاره    پاره  از  است  محتمل  تر  بيش
  آمده  یم  جور  نيز  او  از  یغزل      ِیاجزا  با  قضا  از  ه  ک  را  امل   ک   ِی قصه  اين  بوده  شايع  ش  مند  قدرت      مخالفاِن

   نقـلِ   از  پـس   العاشـقين   تعرفا      ِی رهکتذ  »حافظ      شدِن شيده  ک  مهکمحا  به«      باِب  در  اما  .باشند رده  ک  هم      سِر
  بـه «  اوبـاش   ه  کـ   آن  از  پـس   :گذشـت   توان ینم  آن  از  گي  ساده به  ه  ک  ندک یم  اضافه  یي تهکن  واقعه  ينا  هم
  بديشـان   ه  کـ   یوحشـت   از  خانـه       زناِن  شيدند  ک  ٩»مهکمحا      مجلِس  به  را  او  ريخته  شيراز      ِی  خواجه      ِی خانه
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  بـه   یمضـرت   هـا   آن  از  مبـادا «  ه  ک  آن      ِیبرا  و  پرداختند  حافظ      ِیها  نوشته      بردِن  ميان  از  به  ودب داده  دست
  یمـرد    عمـرِ    ِی معنـوي    حاصِل  حادثه  اين  در  و  ١٠»شستند  و  ردند  ک پاره  پاره  را  مسودات      جميِع  رسد  ْیو
  یبشـر       طاقـتِ       ِی حـوزه   در  ه  کـ   اسـت   یحاالت  را  او      سخِن  بوده  جهان      ِی اعجوبه  و  زمان      ِی  نادره«  هک

 !رفت  آب  بر  سره کي  ١١»درنيايد
   ِی  نتيجـه   را  او      ِی مـه کمحا  و  »قيامـت       وقـوعِ   در  ردنک  کـ   شـ   به  حافظ      اتهاِم«      ِی  قصه  ه  ک  اوحدي

  او      ِیبـرا   حافظ      ِیها  نبشته  دست      رفتِن  ميان  از  نويسد  یم  سپس  است شمرده  او      مخالِف      مالياِن      ِی مواضعه
 -  ».وسـت  ْی  پيايزد   جواِر  به  ايام  آن هم  در«  و  نياورد  تاب  آن   برابِر  در  ه  کبودک   دردنا  و  سنگين  چنان
  شـجاع  شـاه    سـلطنتِ      روزگاِر  به  ياوحد  الدين  ميرتقي      ِی  گفته      خالِف  به  حافظ      مرِگ  ه  ک  دانيم  یم  ما  البته
  باشـد   یراز      قبـولِ       قابِل      ِی دهنده  توضيح  تواند  یم  ديد،  خواهيم  ه  ک  چنان  روايت،  اين  اما  است نيفتاده  اتفاق

  حـافظ    ِیاهـ  غـزل    نـويسِ  دست   سِر  بر  ه  کبرد  ْیپ  توان یم  بدان  استناد  با  و  ايم؛ن      کشِف   آ      یِْپ  در  هک
 .است آمده  چه

  :ه  کـ   برد  توان  یم  راه  حقيقت  اين  به  اند  آورده  ديوان      ِی  مقدمه      ِی نويسنده  و  اوحدي  چه  آن  به  استناد  با
   ِیهـا  غـزل    ِی همـه    شامِل  حاضر   ديواِن  نه  و  است  حافظ   ِیها غزل    درسِت      صورِت  موجود      ِیها  غزل  نه
  یابيات«  فقط  .است  اوِ   »خطرتر  م  ک  يا  خطر  یب      ِیها  سروده  یُمشت«  تنها  رسيده  ما      دسِت  به  ه  ک  ها  اين -  :او

  مـاجرا       مفـروضِ       حقيقِت  و  .دهد  نسخه  آن  و  اين  به  »توانسته  یم«  ه  ک  یهاي  غزل  از  شده  وپيش  پس  »است
   البْيـتِ  اهـل    مصـداقِ   بـه   او   ِی خانـه    اهـلِ   ه  کحافظِ     »ديگر      ِیها  غزل«  و  »اشعار  آخرين«  ه  ک  است  اين

  دشمنان      دسِت  به  اگر  اند  دانسته  یم  و  اند  بوده  آگاه  خوبي به  شان  يکخطرنا  و  ها  آن      وجوِد  ازفيه        به  ما    یادر
  در  »اش یهـا  غـزل     ِی اصلي      ِیها  نسخه«      راِه  هم  نگارند،ا  نابودشده  را  خود      ِی  خانواده      بزرِگ      مرِد  بايد  افتد

 !است رفته  ميان  از  ْیو   ِیها نوشته دست  و  اوراق   ِی مجموعه
 
 

 :ايم  ناگزير  ديگر  یي مقدمه   طرِح  از  و  است  حافظ   ديواِن   آمدِن  فراهم   ِی گي گونه چه   سِر  بر  صحبت

   انسـانِ   هـر   و(  او      ِی ريکـ ف      مصـالحِ   و  اسـت  نبـوده   علمـي   یشـناخت   طبعـاً   انجهـ   از  حـافظ       شناخِت
   غيـرِ    ِی بيني جهان  ینوع  بتوان  آن  با  ه  کباشد  یحد  در  است توانسته  ینم  )روزگار  آن  در  یديگر      منِد  انديش
 .رد  کعرضه  خرافي
  .١٢خواند  ینم  سليم      عقِل  با  و  نيست  منطقي  جاري      عقايِد  ه  ک  است رده  ک  احساس  قدرن    يا  هم  نخست  او

  سـره   کيـ   ه  کـ   اسـت  رفته  پيش  جا  آن  تا  راه  اين  در  پرداخته  ها  آن      ِی بررسي  به  یتر  بيش      دقِت  با  گاه  آن
  ننـده ک قـانع   یجـواب   خـويش     ِیها  پرسش      ِیبرا  چون  سرانجام  و  ١٣ندهکاف  دور  به  را  خود      پيشيِن      معتقداِت
  مونيسـم اٍُد  و  Hedonisme  دونيسـم ٍا  بـا   مقايسـه       قابـلِ (  باشـي   خـوش       رِو  قلم  در  نتيجه  یب  و  خسته  نيافته

Eudemonisme ( است بوده  او   ِی جبري   سرنوشِت  اين  و -  شيدهکفرو  لنگر. 
  علمي      ِی انديشه  به  شدن  مسلح      ِیبرا  است توانسته  ینم  نبوغ  از  مايه  هر  با  روزگار  آن      انساِن  ،يگه ناو
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 .باشد داشته  اختيار  در  را  الزم   ِی زمينه
  هـيچ   حتّـا   و  تابد  ینم  اش  آفاق  بر  تاب آف  یروزن  هيچ  از  ه  ک  است  عميق  ظلماتي      مادرزاِد      سرگرداِن  او

   ِیبرا  علمي      قوانيِن      ِیمبنا  بر  یدنياي      تصوِر      اِنکام  .دهد  ینم  اش  انديشه      دسِت  به  نخ      سِر  یچراغ  ورسوک
  اسـت،   جهـان    ِیبـرا   منطقـي   یپاسـخ    دريافـتِ    تـالشِ   در  طبيعي مابعِد      اصطالحاِت  و  زبان  با  ه  ک  یسک

  از  او  بـا   یسـ   ک  هرگز  ه  ک  یمادرزاد      ِرو   ک   ذهِن  در  است  تاب آف  و  روشنايي      تصوِر      اِنکام  چون  هم  راست
  توانـد   یم  یمتوّه  آن  از  نه  الجرم  و  نياورده،  ميان  به  یسخن  »ديدن«      آوِر  شگفت      احساِس  و  تاب آف  و  نور

 .ینام  یتوّهم  چنان   ِیبرا  حتّا  نه  داشت
  لنگـد   یم  یچيز  :اصطالح  به  و  »نيست  خود      ِیجا      سِر  بر  یچيز«  ه  ک  ندک یم  احساس  قدر  ينا  هم  او

   ِیجـا ک«  ه  کـ   تهکن  اين      دقيِق      دريافِت  .بود خواهد  او      ذهِن      حّدِت  و  مندي  هوش      ِی نهايي        حِد  اين،  اما -
   پـيشِ   مقايسـه      ِیبـرا   یمـورد   اراکآشـ   ه  کـ   شد  تواند  یم  ميسر  او      ِیبرا  یصورت  در  تنها  »است  خراب  ارک

 .بگيرد  قرار  اش چشم
   تفهـيمِ       ِیبـرا   ه  کـ   یسسـت       منطِق  است رده  ک  احساس  نخست  او،  چون  ديگر  یمعدود      ماننِد  نيز  حافظ

  اسـت   خـواه   دل      ِی نقطه  به  سرچشمه  از  آب      رساندِن      ِیبرا  شيک جدول      حِد  در  یچيز  نندک یم  ارائه  جهان
  ديگـر       مقـدماتِ   از  را  آن  يـا   برخيـزد   وجـو   جسـت   بـه   یي  تازه      معاييِر  با  را  حقيقت  ه  ک  آن      ِیجا  هب  نکلي

  ه  کـ ايـن    رِفٍصـ   بـه   تنهـا   بجويـد،   یديگـر    ِیجا  در  قطع      طوِر  به  را  حقيقت  هرحال  به  و  ند  ک  استنتاج
  یاعتقـاد   آن  به  نسبت  عمالً  خود  ه  ک  برند  یم  سود  جهان      تعبيِر  و  تفسير      ِی  شيوه  اين  از  نفع  ذي  یگروه«

  نيافته  توفيق  چون  احتماالً  و  بخشد  نجات  اريک هناب  اين      اثباِت  با  را  حقيقت  است وشيده  ک  »دهند  ینم  نشان
   مقـدماتِ   قـديم       جـوابِ   آن  هـم   بـه   وصول      ِیبرا  است وشيده  ک  .است گشته  آن      دنباِل  به  »خبرها  ديگر«  در

  دسـت   به  ديگر  یتوجيه  را  هن   ک   ِی نتيجه  آن  هم  يا  برسد  نتايج  آن  هم  به  ديگر  یراه  از  يا  بچيند  یديگر
  يـا   بزنـد   ديگـر   یيـ   دايـره   شـعاع   آن  هم  در  و  پرگار  آن  هم  با  تا  است رده  ک  جهد  :تر  روشن  یبيان  به  و  دهد؛
  برسد  مفهوم  آن  هم  به  ديگر  یعبارت      طريِق  از  لمات  ک  آن  هم  با  ند؛  ک  رسم  ديگر  یپرگار  با  را  دايره  آن  هم
ـ   برآمـده   سـنگ   به  اش  یپا  الجرم  .بگنجاند  منطقي  یعبارت  در  لمات  ک  آن  هم  با  را  مفهوم  آن  هم  يا   آن  یب
  پنـاه   باشـي  خـوش   بـه   خسـته   و  خـراب   و  خرد  سرگشته،  و  حيران  ناچار  به  و  د؛باش برده  یجاي  به  راه  هک

 :است جسته
 غيب   ِی نگارنده  ه  کْ ده  ام ْیم   ِمجا  ساقيا
 !رد  کچه  پرگار   گردِش  در  ه  کممعلو  نيست

   دنبـالِ   بـه   وير  کـ   ايـن   در  نقشه  یب  ه  ک  است  یگان  سرگشته      ِی  همه      ناگزيِر      گاِه  منزل  »باشي  خوش«  هک
 :گردند یم  مجهول

 ْیمجو  وصال  ینيست  نظر   مستعِد  چو
 .صبري یب   گاِه  سود  ندکن  جم   جاِم  هک
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 استک  خطرنا  عجب  یطريق  عشق   طريِق
 !ینبر  یمقصد  به  ْ ره  اگر  نعوذباهللا

 -بينم یم  ه  کچنان -  را  جهان   وضِع  ه  کبيا
 .ینخور  غم  و  یخور  ْیِم  ینکب  امتحان  گر

 ه  کچرا
 لنگر  شدکفرو  مستي  به  عقل  نه  اگر
 ببرد؟  بال   ِی ورطه  اين  از  شتي  کگونه چه

   نظيـرِ   یابيـات   .رد  کـ توان یم  تعبير  نيز  لجاج  و  عناد  یي گونه  به  را  حافظ   ِی بازي خراباتي  حال،      ِنعْي  در
 :ه  کنيست  م  کاو   ِیها غزل  در  اين

 ردند  کافسانه  يمست  به  را  ما
 .راه گم   شيخاِن  جاهل،   پيراِن

 .شد  معترف  ابيات  اين  در  نيز  تأسف  و  دريغ  از  یاحساس   وجوِد  به  بتوان  یدقتک  اند  با  شايد  هک
  اسـت   آن  در  نند  ک  گي  زنده  يوسطاي      قروِن      ِی  اعياجتم      شرايِط  در  ه  ک  یمندان  انديش   ِکدردنا      ِی فاجعه

ـ ام  هزنـد       نـاچيزِ       ِیبهـا   بـه   تنها  هک    محـيطِ       ِی عاميانـه       ِیباورهـا   بـه   ه  کـ   ننـد   ک  تظـاهر   انـد   ناچـار   دنن
  و  شـاد   آن  در  ديگـران   ه  کـ   دهنـد   تـن   یقفسـ   بـه   مانده  باز  پرواز  از  .نهند  یم  گردن  خود      ِی خورده  فريب
   ِیوجـو  جسـت   در  ه  کـ مانـد  ینمـ   بـاقي   یراه  آنان     ِیبرا  اين  جز  نتوانستند،  اگر  و  گزار؛  سپاس  و  اند  خوش
 .وبندکب  یسنگ  به  یسر  قفس   پسِت  و  تنگ   ِیفضا   ردِنک  پذيرتر تحمل   طريِق
  خيـام   بـا   را  او  نـاگزير   اسـت  داشـته   اجتمـاعي       ِیها انگيزه  تر  بيش  شايد  ه  ک  حافظ      ِیوجوها  جست  ،یبار

  مرگ،  ؛ -  پذيرد  یم  پايان  )بازگشت  یب      رفتِن(     مطلق   ِیفنا  به  جسم      مرِگ  با  گي  زنده  ه  ک  ندک یم  عقيده  هم
 و  است،  فرد   حياِت   اميِد یب   پاياِن

 !یرفت  یرفت  چو  نيست،  تا بازآمدن

  ١٤ننـد ک یمـ   ارکان  را  معاد  دو  هر  هک(  خيام  و  حافظ      ِی استثنايي  امالً   ک   موفقيِت      راِز  بسيار،     احتماِل  به
  ه  کـ   اسـت   یحـد   به  قشري  پايه  بدين  تا  یي  جامعه  در  دو  هر  آن      عاِم      قبوِل  وت    بّيمحبو  همه،  اين  با  و
  از  ه  کـ يچيـز   است؛  نهفته  دو  آن   ِی باشي خوش   ِی فلسفه  در  )گيرد یم  نام  الغيب  لسان  حافظ  خصوص  به

  آن  دو  هـر   ،عرفـان   و  باشـي   خـوش   هکرا        چه  .برداشته  قدم  شانه به شانه  عرفان  با  اجتماعي      ِی نتيجه      نظِر
   شـرايطِ   تـرين   تيـره   در  یوسيع      ِی جغرافيايي      ِی پهنه  در  را  یقوم      روحياِت  ه  ک  اند  داشته  را  يبخش  توان  مايه

  خويش      موجوديِت  و  هستي  به  و  آورد  تاب  را  اجتماعي      ِنکش  طاقت   ِ  َجّو  بتواند  ه  ک  برند  باال  چنان  تاريخي
 .دهد  ادامه

  و  بـدبيني   همـه   آن  ضـمناً   حـافظ   ه  کـ   امتيـاز   اين  با  اند  ديگر  کي      ِی تالي  بابت  اين  از  خيام  و  حافظ
 .ندارد  هم  را  خيام   ِی گي زده وحشت

   ادواِر  تـرين   تيـره   در  حتّـا   شـد، ک یم  يکنک خوش  دل  هر  بر  اعتباري  یب      خِط  ه  ک  خيام      سياِه      ِی يبين  جهان
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  لـي    ک   طـورِ   بـه   او   نظرگـاهِ   هکـ را        چه  است گرفته  یم  پيشي  روزگار      شرايِط  از  ناشي      يأِس  بر  نيز  اجتماعي
   نااميـدِ   و  ظلماني   نِه  کبه  وصول  يگه وان  .موقِع   موجود     فقط  نه  و  است  هستيِ       لّ  ک  است،  جهاِن   هستي   

  از  خـالي   م   ک   دسِت  يا(  رانهکف  روشن      ِی مندي    هوش  و  فرهنگ  و  ذهني      ِی گي  آماده  خيام      ِی انديشه  و  شعر
  ه  کـ اسـت   رس دسـت   از  دوري  يـن ا هـم   و  نيسـت،   مـردم    ِی توده   رِس دست  در  ه  ک  ندک ی  م  طلب  )یتعصب
   پـادزهرِ   از  انـدازه   آن  بـا   ،زهِر   خيامي     از  دست      دِم      مقداِر  اين  :ديگر      عبارِت  به  .دهد  یم  نجات  را  یچيز

  شـود،   جذب  اين  از  بيش  یي  ذره  زهر  اگر  تنها  است؛  عالج      ابِلق  فرستد  یم  راه  هم  او      خوِد  ه  ک  باشي  خوش
  و  ١٥بـود  آويختـه   دوزخ      ِی دروازه  بـر   دانتـه   ه  کـ   یلوح      برابِر  در  شود، نهاده  فراتر  حد  اين  از  یقدم  اگر  تنها
 :يدکخش خواهد  آدمي   رِگ  رد  يأس  از  خون  است وفته  کهستي   ِی دروازه   سراسِر  بر  را  آن  خيام

 ،ینه یم  گام  درد   شهِر  به  من  از
 .جاودانه   رنِج   رِو ملق  به

 نبود  یي آفريده  چهي  من  از  پيش
 یگذار یم  درون  به  پا  ه  کْیا

 !باش شسته  یاميد  هر  از  دست

  نگـرد،   یمـ   عدم      ظلماِت  در  زده  وحشت  خيام  .اند  ايستادهک    تاريک      مغا  اين      ِی لبه  بر  هم        ناِر  ک  دو،  آن
  ه  کـ   بدانـد  خواهـد   یمـ   زند،  یم  وپا  دست  و  شدک یم  فرياد  ند،ک یم  اعتراض  خود      عدالِت  از  دور      وميِتکمح  به
 .١٧برد یم  پناه  »خودفراموشي«  به  مأيوسانه  رسد ینم  نندهک قانع  یپاسخ  به  چون  و  ١٦»را؟ هچ«

  او      بلنـدِ       الِم  کـ   در  اش  سـياه       ابعاِد      ِی همه  با  وحشت  اين  گاه  گْه  و  نيست  یوحشت  از  خالي  نيز  حافظ
 :شود یم  متجلي

 ببرد  ما   ياِد   ِز  دل   غِم  باده  نه  اگر
 ببرد،  جا   ِز  ما   ياِد نُب  حادثه   نهيِب

 لنگر  شدکفرو  مستي  به  عقل  نه  گر  و
 ببرد؟  بال   ِی ورطه  اين  از  شتي  کگونه چه

 چمن   طرِف  به  شدک یم  آن  از  ما ضعيف   دِل
 !ببرد  صبا   خوارِي غم  به  مرگ   ِز  جان  هک

  چون  حال  هر  به  و  است،  تنگ  حيات      فرصِت  .دهد  ینم  مجال  عدم  از  وحشت  به  معموالً  حافظ  نکلي
 رد؟  کبايد  را هچ  ضايع  وقت  رفتن   ِی انديشه  به  ههود یب  رفت  بايد یم

 .است  اين  در  دو  آن   تفاوِت
  .اسـت   ار  کـ در  ارانهک نابه  و  ثيف  کیي توطئه  حيات    ِی پرده      زيِر  ه  ک  است دريافته  ناگهان  به  خيام  یپندار

  حـافظ       ِیبـرا   امـا   .جويـد   یمـ   ديگر  یوفتکسر  او      ِحتقبي  به  دم  هر  ندهکاف  توطئه      عامِل      گريباِن  در  چنگ
  وحشـت   نکلـي   خورد  یم  غوطه  تأسف  و  وحشت  در  خيام  چون  نيز  او  .است  مطرح  ديگر  یي  گونه  به  لهئمس
   ِیصـال   دو  هر  ديگر،  و  .حال      ِی تباهي  از  حافظ      وحشِت  و  تأسف  و  است  عدمِ      مطلق  از  خيام      تأسِف  و

   اِنکشـيخ   بـا   معارضـه   و  لجاج      قصِد  به  حافظ  و  خودفراموشي      قصِد  به  خيام  نکلي  دهند  یدرم  باشي  خوش
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 سوک  ي  از  جزمي
 فروشند، یم  جا  کنکاف صوفي   یِِْم
 !ريايي   زهِد   دسِت  از  ام  تاب  در  هک

 :ديگر   ِیسو  از  حيات   نقِد  از  بردن  لذت   ِیبرا  و
 ساقي  ْیا  يم  امنتظر  فنا   بحِر   لِب  بر

 .نيست  همه  اين  دهان  به  تا  لب   ِز  ه  ک!دان  یفرصت

  انـد  شده  مانع  فريفته  جهاني آن   پاداِش   اميِد  به  را  خدا   خلِق  ارکريا   باِز دودوزه  یگروه  حافظ    نظرگاِه  از
  موعظه  را  خاليق  آنان  .گيرند  بهره  دارند  اختيار  در  گي  زنده      نعمِت  از  برخورداري      ِیابر  ه  ک  یفرصت  تنها  از
  مـن   اسـت  گفته  بارها  ه  ک  خداوند      پاداِش  از  ابدي      بهشِت  در  تا  بپوشيد  چشم     دنيا   ِی جيفه  از«  ه  ک  نندک یم

  در  بـه   سـر   از  را  ثـروت   و  قـدرت   و  رياسـت       ِیسودا  .شويد  دمن  بهره  دارم  یم  دوست  را  محرومان  و  فقيران
  ارانک گنْه  بر  تنها  را  اليم      عذاِب  و  دوزخ  متعال      قادِر      ِیخدا  و  بود خواهد  گناه      مستلزِم  همه  اين  زيرا  نيدک

  یاعتقـاد   عمـالً   بافنـد   یمـ   ه  ک  یيابس  و  بَرطْ  به  خود  اما  نندک یم  تبليغ  را  سخنان  اين  .»است فرموده  مقرر
  قناعـت   وک    امسـا       نمـايشِ   انظـار   در  و  برنـد   یمـ   لـذت   جهـان   اين      ِیها  نعمت  از  گي  باره  مکش  به  :ندارند

  انظـار   در  و  اندک      شري  حاصله      منافِع  در  جامعه      گراِن  غارت  با  و  خورند  یم  غوطه  نعمت  و  ناز  در  دهند،  یم
  و  واگذاريـد   مـا   بـه   را  نقد«  ه  ک  نيست  یمقصود  و  معنا  اين  جز  به  را  شان  یها  موعظه  .نندک یم  فقيرنمايي

  »!نـيم   ک  تـان   جيب  در  دست  خيال  آسوده  تا  باشيد داشته  ما      مواعِظ  به  هوش      گوِش«  يا  »!شما      آِن  از  نسيه
  و  ينکتسـ   مـرهم       عـدمِ   از  زده  وحشـت   و  شادي  از  محروم      انساِن      درِد  بر  تواند  یم  باورش  هک(  خدا  به -

  از  .دهد  ینم  آدمي  به  وچند  چون      مجاِل  ه  ک  اند  داده  جبار  و  قهار  یي  امهکخود      عبوِس      ِی  چهره  )باشد  یتسالي
  شـهواني   یلـذت   خـويش       ِی وپابسـته   دست      اسيراِن  با  دشمنانه      رفتاِر  از  ه  ک  اند  ساخته  يسهکنو  یپرست  قدرت  او
   نمايِش  از  ه  ک  اند  ساخته  او  از  یبيمار  .است آورده  وجود  به  منظور  اين  هم  به  تنها  یپندار  را  جهان  و  برد  یم

  نـا  تنـگ   در  انـه کود  کچنـان   را  دخـو    نـاتوانِ    مخلـوقِ   سبب  اين هم  به  و  شود یم  فورْي  ک  خود      ِی قدرقدرتي
  اگـر   ه  کـ   چندان  داشت،  تواند  ینم  ینصيب  او  از  وار  ديوانه      ِی روحي  و  جسمي      ِی نجهکش  جز  ه  ک  است گذاشته
   واسـتِ خ  تا«  باز  نيز  نگذارد  بيرون  او      عبادِت      نِج  ک  از  پا  عمر      سراسِر  را  اش  قابٍع  از  نجات  بخواهد  آدمي
  را  ه  کـ   هـر   خـويش،       ميـلِ       حسـبِ   بر«  تنها  و  تنها  او  هکرا        چه  بود نخواهد  مقدور  نتيجه  »نباشد  او    خوِد

  از  برخـورداري   و  شـادي   زده،  بـيم   نادان،      خلِق  ه  ک  است  آن      ِیبرا  همه  اين  و  -»ندک یم  گار رست  بخواهد
  و  برتابـد   رو  هراسان  و  نَدکاف  راه  ک      خا  به  را  یانکام  و  وسيله  و  زيبايي  هر  ردهک  حرام  خود  بر  را  حيات
 .بيندوزند  و  بردارند  و  بيايند  دنبال  از  دست به يسه   کاراِنک فريب  و  بگذرد،  شتابان

  و  اسـت،   خلـق    مطلِق     جهِل  و  ناآگاهي   گرِو  در  سوار  مردم        جّباراِن  و  ارک فريب      متشرعاِن      بازاِر        رونِق
  حافظ  روزگار،  آن  در  است توانسته  ینم  چيز  هيچ  اما  .حال      حقيقِت  از  خلق      ردِن  ک  آگاه      راِه  در  حافظ      جهاِد

  بـه   نيـز   او  رمالجـ   .دهـد   توجـه   اش  انـات کام  و  حقـوق   و  انسـان   به  ماًيمستق  را  )ديگر      منِد  انديش  هر  يا(
   مثابـهِ   به  جز  انسان      تباِر  در  خويش،      ِی آزادانديشي      َرغِْم  به  زمانه،      ِی علمي  و  ريکف        محدوديِت        ِیاقتضا
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  امـا   شدک یم  یسر  یسوراخ  هر  به  غايت      ِیوجو  جست  در  تاب  یب  و  سرگشته  ناگزير،  به  و  نگرد  ینم  وسيله
 :آورد یبرم  فرياد  خسته  و  نوميد  سرانجام  جويد یم  چه  داند ینم  وشنير به  چون

 داشت  حيرت  به  یره  شنيدم  ه  کخبر  هر  چو
 !خبري یب   وضِع  و  ساقي  و  من  سپس  اين  از

  است، بوده  انديشه      رِو قلم  در  او      وخِم  پرپيچ  و  دراز      سفِر      ِی  مرحله  آخرين  اين  گفت  توان  ینم  دقيقاً  البته
  يعني  آيد؛    یم  گوش  به  خبري  یب  و  حيرت      ِیسوها  ديگر  از  ه  ک  هست  نيز  یهاي  پيام  او      ديواِن  در  هکرا      چه
 :آگاهي  و  دريافت   رِو قلم  از

 زدند  خانه ْیم   دِرک  مالئ  ه  کديدم  دوش
 زدند  پيمانه  به  و  بسرشتند  آدم   ِگِل

 وتکمل   عفاِف  و  ستر   حرِم   ناِنکسا
 .زدند  مستانه   ِی باده  نشين راه   مِن  با

 

 شيد  کنتوانست  امانت   باِر  آسمان
 !زدند  ديوانه   مِن   ناِم  به  فال   ِی قرعه

 

 :ْ بنه  عذر  را  همه  ملت  هفتادودو   جنِگ
 !زدند  افسانه   رِه  حقيقت  نديدند  چون

  و  مـذاهب   و  ريکف      ِیها  تبکم  و  ها  انديشه      ِی  تمامي  حقيقت      ِیوجو  جست  به  حافظ  گذشت،  ه  ک  چنان
  معنـي   بـدان   ايـن   و  آورده،  پـيش   یخبر  هر  به  طلب   گوِش  رده  کرو  و  زير  را  خود   ِی محدوده     معتقداِت

  آن هـم   مثـال،       عنـوانِ   بـه   .رد  ک  تقسيم  یمختلف      ِیها  دوره  به  توان  یم  لحاظ  اين  از  را  او      ديواِن  ه  ک  است
  رايـج    تحصـيالتِ     اعتبـارِ   بـه   خـود       ِی  نوجـواني       دوراِن  در  ه  کـ   پذيرفت  توان  یم  امل   ک   اعتقاِد  با  ه  ک  طور

  هـم   یاسـتبعاد   اسـت  داشـته   بر  از  را  قرآن  خويش      خوِش      صوِت      ِی وانه پشت  به  الرسم  یعل  و  بوده  متدين
  پيدا  یگرايش  نيز  مهر        آييِن  به  حتّا  اند،  عقيده  اين  بر  یگروه  ه  ک  چنان  المثل،  یف  عمر      اواخِر  در  ه  ک  ندارد

 .باشد ردهک
 ردمکبر  ها دهک ْیم   دِر   ِز  حيرت   ِز  سر
 !نبود  پيرک  ي  صومعه  در  تو   ِیشناسا  چون

  ْی و      اشعاِر  یي  پاره  از  و  او؛      تنِد      احساِس  هم  دهد  یم  اجازه  را  یگرايش  چنين  او      ِی آزادانديشي  هم  هک
  چنين  »توان  یم«  نيز  باشد  او      ِیها  سروده  آخرين  از  بايد  یم  ه  ک  است  پيدا  و  دارد  تر  پخته  یزبان  و  لحن  هک

 :رد  کاستنباط
 مپسند  را،  خدا -  است  ها ستم   گَرِد  ما دل  بر
 .»ما مهرآيين«   ِی آيينه  شود  درکم  هک
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 :ويا
 ندک یم  »خرابات«  به  ما حوالت  قسمت
 .شدم  چنان آن  و  شدم  چنين اين    کهرچند

 شد گشوده  معني   دِر  ما دل  بر  روز  آن
 :شدم  مغان   پيِرِ    درگه   ناِنکسا  از  ک

 رسيد  من  به  تا چشم   ِی فتنه  ه  کزمان  آن  از
 !شدم  مان آخرز   ِی فتنهِ    شّر   ِز  ايمن

 
□ 
 

  در  نمايـد  یمـ   طـوالني   نسـبتاً   گرفت خواهم  آن  از  ه  کیي  نتيجه  به  رسيدن      ِیبرا  گرچه  هک(  مقدمات  اين  از
  )شـود   عنـوان   بايسـت   یمـ   حـافظ   بـا   آشنايي      ِیبرا  ديگر      ِیجا  هر  يا  جا اين  ه  ک  است  یهاي  حرف  حال  هر
   سـببِ   ه  کـ یمسـايل   و  او   ِیهـا  غـزل     ِی گـي   آشفته      علِل  و  حافظ      ديواِن      ِی پريشاني      جهاِت  به  خواهم  یم

  را  او  از  یيـ  ُرفتـه   شسته      ديواِن  به  رسي  دست  و  شده  متضاد  گاه  و  متعدد      ِیها  بدل  نسخه  همه  اين      پيدايِش
 .بپردازم  است رده  کلکمش

 
  مـا       اختيـارِ   در  حـافظ       ديـوانِ       ناِم  به  چه  آن  ه  ک  است  اين  داشت  نبايد  دور  نظر  از  هرگز  ه  ک  یي  تهکن
  اصـطالح   بـه   و  تـرين  مهـم   ه  کـ اسـت   ايـن   اسـت   مسـلم   چـه  آن  .نيسـت   حافظ   ِیها سروده      ِی همه  است

  ميـان   از  قطـع       طـورِ   بـه   ديگـر،       ِیسـو   از  اش  یهـا   سروده  آخرين  و  سوک    ي  از  او      آثاِر  »ترين  کخطرنا«
  یمـوجب   اوالً  بـود   ايـن   جـز   اگر  ه  ک  ديگر؛  یترتيب  به  خواه  و  ١٨رديم  ک  ياد  ه  ک  یي  حادثه  در  خواه  است، رفته

  و  »شـوند   باعـث   و  حامـل   ابـواب   اين      ترتيِب  بر«  را  یس  ک  »باوفا      عزيزاِن  و  باصفا      دوستاِن«  ه  ک  نداشت
 .دهد  رخ  ها آن  در  گي آشفته  و  اختالط  و  نسخه بدل  چندين  ه  کآمد ینم  پيش  یمحمل  ثانياً

   اشـعارِ       تدويِن  از  زدن  تن      ِیبرا  حافظ  ديديم،  ديوان      ِی فرضي      ِی گردآورنده      ِی مقدمه  در  ه  ک  چنان  هم
  آن  خـودداري   ايـن    ديگـرِ     سـببِ   ه  کـ   پـذيرفت   تـوان   یمـ   امـا   رده،ک یم  بهانه  را  »زمان      اهِل      غدِر«  خود
  و  ايـن       دسـتِ   به  ه  ک  هم  ینسخ  و  بگذارد،  یس   ک   اختياِر  در  را  »ها  غزل      اصِل«  توانسته  ینم  ه  ک  است بوده
 .است داشته  »موقت«   صورِت  داده یم  آن

   وسـيعِ       ِی دامنـه   از  توانـد   یمـ   و  اسـت   ارکآشـ   یيـ   تـه کن  نيـز   ْیو      خـودِ       عصِر  در  او      شهرِتک    ذل  مع
  بـه   دسـت   بـوده   یخريـدار   را  فارسي      سخِن  ه  ک  یآفاق  در  و  اند  داشته  یبرم  او      ِیها  غزل  از  ه  ک  یهاي  نسخه
 :دهد  ما  به  یمقياس  اند گردانده یم  دست

 گويد  آن   ِرکش  چه  !حافظ  تو،ک   ل   کزباِن
 .دست  به  دست  برند یم  تا سخن   ِی تحفه  هک
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 -  اسـت   شـاعر       خـودِ       اِرکـ  دسـت   ها  آن  از  یبسيار  ه  ک  پذيرفت  آساني به  توان  یم  ها  نسخه بدل      باِب  در
 :  بْيتاين  المثل یف  اگر  واهدبودنخ  ميان  در  یالکاش  بگويم  خواهم یم

 حافظ   ساِن  به  خود  گر  فرياد،  به  رسد  تا عشق
 روايت  چارده  بر  یبخوان  بر   ِز  قرآن

   اوايِل  در  او      معتقداِت  از  یي  گوشه      ِی دهنده  نشان  باشد بوده  اوليه  و  اصلي      ِی نسخه  ل،کش  اين  هم  به  درست
  بـه   را  آن  بـرده   یدسـت   آن  در  خـويش       ِی تـازه       معتقـداتِ       حسـبِ   بر  بعد،  یسال  بيست  و  ده  اما  جواني؛
  صد  حتّا  و  بعد  ها  مدت  اگر  بود نخواهد  انگيز  شگفت  البته  و  .باشد سپرده  ديگر  یطالب      دسِت  به  ديگر  یصورت
  ثبـت   لکش  بدين  او   خوِد     ِی بعدي      ِی شده  اصالح      ِی نسخه      ِیرو  از  ديگر  یُجنگ  در  غزل  آن  هم  بعد  سال
 :باشد افتاده

 حافظ   ساِن  به  خود  ار  و  فرياد،  به  رسد  تا عشق
 !روايت  چارده  بر  یبخوان  بر   ِز  قرآن

  قـرآن   در  مطلقـاً   ه  کـ   یي  لمه  ک  :است  »عشق«      مفهوِم  در  يادي بن  یاختالف      متضمِن  هک  ک  اند  یاصالح
  :-  !نيامده

 یا  ما   درِس هم  اگر  اوراق  ْیبشو
 !نباشد  دفتر  در  عشق   حرِف  هک

   ِیهـا     بْيت  در  ه  ک  یاصالحات      اشباِع  از  است  پيدا  اراکآش  ه  ک  خوريم  یبرم  یابيات  به  ها  غزل  از  یبسيار  در
   ِیدارا  آن     بْيـتِ   چنـد   يـا   دو  ه  کـ   یهـاي   غـزل   اسـت   فـراوان   ينچن  هم  .است آمده  پديد  گرفته  صورت  ديگر
   ِیهـا   نسـخه       آوردِن  گـرد       هنگـامِ   اسـت   محتمـل   بسيار  ه  ک  اين      گرفتِن  نظر  در  با  است،  یواحد      ِی قافيه
  ه  ک  را  یوضع  توان  یم  ساده  یالمث  با -  .باشد آمده  دست  به  نسخه  چند  غزل  هر  از  غالباً  ها  غزل      ِی ندهکپرا

 :داد  نشان  است آمده  پيش  واحدالقافيه  يا  واحدالمضمون   ابياِت  گونه  اين   مورِد  در  احتماالً
  و  شـده   استنسـاخ   یمتفاوت      ِیها  سال  در  ه  ک  است  موجود  نسخه  پنج  تنها  یواحد        غزِل  از  نيم  ک  فرض

  مـثالً   ه  کـ   آيـد   یم  دست  به  پنج  تاک    ي      ِیها  نسخه  نيم  ک  مرتب  شان  زماني      ترتيِب  به  را  ها  آن  بتوانيم  اگر
  در -  .سـال   وپـنج   یسـ       ِی فاصله  به  شده، نوشته  ۷۹۰      ساِل  به  شان  آخرين  و  ۷۵۵      ساِل  به  ها  آن      نخستيِن
  چهـارم   و  سوم      ِیها  نسخه  در  يافته،  تغيير  آن  از  یي  لمه  ک  دوم      ِی نسخه  در  ه  ک  هست  ی  بْيت  اول      ِی نسخه
     بْيـتِ   با  مغاير  یمفهوم  سره  کي  ه  ک  است نشسته  ديگر  ی  بْيت  آن      ِیجا  به  پنجم      ِی  نسخه  در  و  نيامده  اصالً
 .دارد  دوم  و  اول   نسِخ

  ار  کـ بـه   یهاي دقت  چنين  خود   اِر  کدر  ديوان   گاِن ورندهآ گرد  رود ینم  تصور  و  است  ما      فرِض  اين  البته
  تـرين   م  کـ   شاعر      معتقداِت        ِی گي  گونه  چه  به  گمان  یب  ها  غزل      تدويِن  در  حتّا  ه  ک  - است  سهل -  باشند بسته
  فـرض   ايـن،       وجوِد  با -  .است  ارکآش  است  ما      دسِت  در  روز  ام  ه  ک  یديوان  از  اين  و  اند  نداشته  نيز  یتوجه

  و  رسـيده،   گـان  گردآورنـده   نخسـتين    دسـتِ   به  پنجم  تا  سوم   نسِخ  فقط  ابتدا  ها  نسخه  اين  از  ه  ک  نيمک یم
 .اند رده  کوارد  ديوان  به  داشته  اضافه  ی  بْيته  کپنجم   ِی نسخه   ِیرو  از  را  غزل  گفتيم  ه  کچنان
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  اول      نسـخِ   از  یکـ ي  ديوان،  نخستين      آمدِن  فراهم  از  پس  سال  صد  يا  یس  ه  ک  بگيريد  نظر  در  نونکا
     بْيـتِ   زده،  ذوق  آن،      ِی يابنـده   ه  کـ   اسـت   طبيعـي  -  آيـد   دست  به  یاتفاق      اثِر  بر  نظر      مورِد      غزِل    دوِم  و

     بْيـتِ بـا   آن   مفهـومِ    تضـادِ   به  ه  کاين  یب  ردکخواهد  اضافه  نستتوا  ه  کغزل    ِیجا  ک  هر  به  را  يافته  تازه
 .ند  کتوجه  آن   ديگِر   ِی تهکن  هيچ  به  يا  و  قافيه   بودِن  راريکت  به  يا  و  پنجم   ِی نسخه   ِی اضافي

ـ   ه  کـ   هست  یابيات  ها  غزل  از  یبسيار  در  ديوان      سراسِر  در  بينيم  یم  ه  ک  است  ترتيب  بدين   از  گمـان   یب
   ِی لـي    ک   ِی مايـه   از  چنـان   يـا   افتـد   یم  تضاد  در  غزل  آن  هم  از  یديگر      مفاهيِم  با  نکلي  است  حافظ      خوِد
  همـه   متعـدد،       ِیهـا   بـدل   نسـخه   بـا   خوريم  یبرم  یابيات  به  نيز  .نمايد  یم  غريب  سره  کي  ه  ک  است  پرت  غزل
   ِیهـا  بـدل  نسـخه   بـر   همـه  آن  از  را  یکـ ي  توان ینم  گي ساده به  ه  کزيبا،  و  ژرف  همه  ُرفته،  شسته  و  يدهانديش
 .است  حافظ   خوِد  از  همه  نيز  ابيات  اين -  .پوشيد  چشم  ها آن  از  و  گذاشت  نار  کرا  باقي  و  پذيرفت  ديگر

  ميـان   از  ه  کـ   حـافظ       ِیهـا   غـزل   عده  آن  از  شد  مدعي  توان  یم  رحاض      حاِل  در  ه  ک  است  اين  حقيقت
  يـا   اهيـده   ک  و  شـده   وتعـديل   جـرح   و  شـده   اصـالح       ِیهـا   بـدل   نسـخه       ِی تمـامي   تقريبـاً   رسيده  ما  به  و  نرفته

  بدل  نسخه  چند  از  یي  مجموعه  هگا  و  مختلف،        ِیها  نسخه      صورِت  به  معموالً  داريم  اختيار  در  را  يافته  افزايش
  هـر   بـه   ه  کـ   را  بْيـت       دو  هر  اين  سودي      ِی نسخه  در  مثالً  ه  ک  چنان  .غزلک    ي  از  یواحد      صورِت  در  را

 :نيمک یم  مشاهده  غزلک  ي   متِن  در  است  ديگري   ِی شده اصالح   صورِت  ها آن  از  یکي  حال
 عشق    سرمنزِل  به  ه ک-  !گدايي  و  ما  اين  از  بعد

 .ينيکمس  جز  به  چاره  نَُبود  را  ْروان ره

 ]   سوِم   غزل  استبْيِته  ک[
 نم؟کن  گر  نم  کچه  تا رقيب   جوِر  بر  صبر

 .ينيکمس  جز  به  چاره  نبود  را  عاشقان

 ]  غزل  استآن هم   ششِم   بْيِته  ک[
  حـال   اسـت  نگرفته  قرار  ديگر  کي  با      ِی مقايسه  و  بررسي      مورِد  بابت  اين  از  مطلقاً  حافظ      مختلِف      نسِخ

   غـزلِ       آورِد  دسـت   واالتـرين   حـق   به  ه  ک  است  یديوان  به  يابي  دست      صحيِح      طريِق  از  یبخش  اين،  ه  ک  آن
 .شمرد  ش بايد  فارسي
 
□ 
 

 :بگويم لمه  کچند  هم  متن  اين   باِب  در  است  الزم  برم  آخر  به  را  سردستي   يادداشِت  اين  ه  کآن  از  پيش

  نخسـت   ه  ک  ترتيب  بدين  :است آمده  فراهم  مرحله  چند  در  شد،  عنوان  ه  ک  یاتکن      اساِس  بر  نسخه،  اين
  چـاپي   و  يخطـ    ِی نسـخه   هر  با  لمه  ک  به  لمه  ک  غزل  هر  گاه  آن  و  شده  تهيه  حافظ      ِیها  غزل  از  یرونوشت

  نظـر   به  ه  ک  یتغييرات  و  اختالفات  و  گرفته  قرار  مقايسه      مورِد  ام  رده  ک  سراغ  یجاي  يا  بوده  رس  دست  در  هک
  يـا   قـديم   و  چاپي  يا  خطي -  نسخ  اين  ازک    ي  هيچ  ه  ک  اين  یب  است شده  يادداشت  خود   ِیجا  در  رسيده
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 .باشد شده نهاده  رجحان  ها نسخه  ديگر  بر  یبابت  از  -جديد
   شـگردِ   و  زبـان   بـه   و  تـر   متناسـب   غـزل       رواِل  با  ه  ک  گرفته  قرار  قبول        مورِدک    ي  آن  ها  بدل  نسخه  از
  توجـه       درخوِر  و  مهم  یها  بدل  نسخه  حال      ِنعْي  در  .است بوده  تر  آهنگ  هم   بْيت       مفهوِم  با  و  تر  کنزدي  حافظ
 .است شده  ارائه  و  آمده  گرد  دقت  با  )گفت خواهم  سخن  اش درباره  هک(  ها يادداشت  و  حاشيه  در  نيز

 .گرفته  قرار  دقت   مورِد  ابيات   ِی توالي  و  تداوم   لحاِظ  از  غزل  هر
  ابيـات   راسـتي  بـه   اگـر   :گفـت   تـوان   یم  نيستند  يدهعق  اين      قبوِل  به  حاضر  ه  ک  یسان  ک  به  مورد  اين  در
  ديديـد   و  داديم  نشان  ه  ک  خصوص  به  آورد،  ینم  وارد  ها  غزل  به  یي  لطمه  ما        اِر  ک  باشد نداشته  منطقي      تداوِم

  ینـواخت   کيـ       ابيـاتِ       ترتيـبِ   و  تـوالي   مختلف      نسِخ  در  ه  ک  يافت  توان  یم  را  حافظ  از  یغزل  ندرت  به  هک
 !باشد داشته

  ها  سال  البته -  .شد  آن      صرِف  ار  ک  و  وقت  متمادي      ِیها  سال  و  بود  فرسا  توان  و  سخت  یار  ک  امر  اين
   اِر  کـ   امـا   نيايـد؛   حاصـل   آن  از  یديگـر       ِی نتيجـه   هيچ  اگر  حتّا  است  خويش      مزِد  خود  پرداختنظ    حاف  به

  ه  کـ   را هچـ   بـود   ننـده ک مـأيوس   سـخت   گاه  راستي به  منطقي      ِی توالي  و  تداوم      نظِر  از  حافظ      ابياِت   تنظيِم
  جداگانـه   آيـد   یمـ   دست  به  ه  ک  یمختلف      ِیها  صورت  شود، گرفته  سر  از  بارها  ه  ک  آمد  یم  الزم  اوقات  یي  پاره
  آمـد   یم  دست  به  ه  ک  یطرح  ترين  قبول قابِل  در  گاه  و  گيرد،  قرار  قايسهم      مورِد  ديگر      صوِر  با  و  شود  ثبت

  دسـت   از  یگـوي   ه  کـ   داشـته   وجـود   یيـ   رابطـه   يـا   شـده   مفقود  غزل  از  ی  بْيت  ه  ک  رسيد  یم  نظر  به  ناگهان
 .است رفته

  یقبـول       قابـلِ       ِی تـوالي   نـامنتظر   یبـدل   سخهن  يا  تازه  یرکف      شدِن  پيدا  با  ه  ک  افتاد  یم  اتفاق  نيز  یگاه
 .ريزدم  ه در  سره کي

  ذيـالً   ه  کـ   یصـورت   بـه   غـزل   ايـن  -  نم  ک  رکذ  نمونه      عنواِن  به  را  ۴۶۴      غزِل  توانم  یم  مقوله  اين  از
 :بود شده چيده  نيز  آن   حروِف  يافته  ترتيب  آورم یم

 .ْیِم   ِز  پر  هالل   قدِح  شد  ه  کبيا  !ساقي
 ؟ْی  کبه  تا  خرافات  و  چند  به  تا  طامات

 اند رده  کراست  چمن   مطرباِن  ه  کبشنو
 .ْین  و  عود  و  تنبور  و  طَبرَب  و  چنگ   آهنِگ

 دهد، یم  ياد  ابص   عهِد   ِز  صبا   باِد
 !ْیصُب  ْیا  ده  در  ببرد  غم  ه  کیداروي جان

 چرخ  ديده  بسيار  ه  کناز،  و  بر   کِز  بگذر
 .ْی   کالِه   کِکتر  و  صرقْي   ِیقبا   چيِن

 !هان  گشت،  مست  چمن   مرِغ  ه  کشو  يار هش
 !ْیه  است،  ْیپ  در  عدم   خواِب  ه  کشو  بيدار

 نوبهار   شاِخ  ْیا  ،یچم یم  انهکناز  خوش
 ْید   باِد   آشوِب  از  مبادت  گي آشفته  ک
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 -  نيست  اعتبار  او   ِی شيوه  و  چرخ   مهِر  بر
 !ْیو   ِرکم   ِز  ايمن  شد  ه  کیس  کآن   ِیوا  ْیا

 

 است  ما   ِیبرا  از  حور  و  وثر   کشراِب  فردا
 -  ْیم   جاِم  و  یْرو مه   ِی ساقي  نيز  روز ام  و

 ارغوان  به  لطافت  و  رنگ  داد  ه  کْیِم  زان
 ْیخو  به  اش رخ  از  مزاج   لطِف  ندکف  بيرون

 منيک  ي   جاِم  ْیط   حاتِم   ياِد  به  درده
 .ْیط  نيم  کبخيالن   سياِه   ِی نامه  تا

 بسپرد  ه  کگل،   سلطنِت  و  مبين  حشمت
 !ْیپ   زيِر  به  را  اش ورق  هر  باد   فراِش

 

 رسيد  تا خوش   حرفريِبٍس   حديِث  !حافظ
 .ْیر  و  روم   ِیاقصا  به  و  چين  و  صرم   حِد  تا

ک  يـ   فقـط   و  اسـت   ساقي  به  خطاب  جا  همه  .بود  قبول     قابِل  غزل      ِیبرا  ابيات      ترتيِب  و  توالي  اين
  تنهـا   نيـز   مقطـع       بْيـتِ    یبـرا   .اسـت  شـده   مشخص  یي  فاصله  با  ه  ک  ندک یم  پيدا  یانحراف  کاند  سخن  بار
 .است  غزل   ِی همه  به  ناظر  هکرا     چهندک یم  فايت  کیي لهفاص

   ِیابتـدا   در  لمه  ک  اين -  !ساقي  :شدم  یي  تهکن      متوجِه  ردمک یم  نگاه  ه  ک  را  خانه  چاپ  نهايي      ِی  نمونه  اما
  خرافـات   و  طامات  با  را  فظحا      مهرباِن  و  يار  هميشه  و  خو  خوش      ِی ساقي  .است افتاده  نامربوط  سخت  غزل

 ار؟  کچه  ناز  و  بر  کو
  همـه   .نسـخه   چهـل   از  بيش  .ردم  ک  ینگاه  نو  از  داشتم  دست      دِم  ه  ک  یهاي  نسخهک    يآ  کي  به  احتياطاً

ـ   لّـي ک بـه   خطـاب   اين  اما  حاشيه  در  یي اشاره  يا  یبدل نسخه  هيچی  ب  اند  رده  ک  ضبط  ساقي   نظـر   بـه   ربـط  یب
  غـزل       مخاطِب  خود  ه  ک  ساقي  جا  اين  :يافتم  نامربوط  هم  را  فاصله  از  پس     بْيتِ  تر،  بيش      دقِت  با  .آيد  یم

 .باشد رده  کپيدا  تغيير  مخاطب  ه  کآن  یب  شده  مبدل  غايب   شخِص  به  است
  ام  آموختـه   ابيـات       ترتيـبِ   و  تنظـيم       ِیبـرا   ه  ک  یي  شيوه  با  و  ردم  ک  مبدل  صوفي  به  را  ساقي      ِی لمهک

  صـوفي   جـز   لمـه   ک  ايـن   .افتـاد   یم  جا  به  چيز  همه  نونکا  :زدمک    مح  به  لمه  ک  اين      فرِض  با  راک    يآ  کي
  مـتن   در  تاسـ  درآمده  صوفي  به  ساقي      تغييِر  از  پس  ه  ک  یصورت  به  را  غزل  توانيد  یم -  .باشد  توانست  ینم

 .١٩بسنجيد  را  صورت  دو  اين   مياِن   اختالِف  و  ببينيد
 :آورد یم  پيش  را  یديگر   ِی تهکن  ابيات   صحيِح   ِی توالي   ِي مسئله

  مـثالً  -  آيـد   یمـ   پـيش   يتـداع  هب  يا  و  شود  یم  مطرح  یمختلف      موضوعاِت  معموالً  حافظ      غزِل  کي  در
  مانـد   یمـ   معلـق   موضـوع   اين  گاه  آن  آيد،  یم  پيش  ديگر  یموضوع  يافته پايان    بْيِت  چند  در  نخست      موضوِع

   ناتماِم      موضوِع      ِی دنباله   احتماالً  هک  یمقطع  با  غزل  سرانجام  و  آورد  یم  پيش  را  یثالث      ِی تهکن  تداعي  زيرا
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 .رسد یم  پايان  به  است  دوم   ِی پاره
ـ   در      مـثالِ   شود؛  یم  عرضه  مختلف      ِلکش  چند  به  گانه هي  یموضوع  یغزل  در  گاه    موضـوعاتِ   بـه   یغزل

  :شـود   یمـ   مطـرح   مختلـف       ِی زاويـه   سـه   از  تنهايي به  عشق      موضوِع  اما  پردازد  یم  زهد  و  عشق      ِی دوگانه  
  زهـد       موضـوعِ   و  عشـق؛   از  یوصف  آن  از  پس  و  معشوق  به  یخطاب  گاه  آن  است  معشوق      ستايِش  نخست

 .خرابات  به  او   دعوِت  گاه آن  و  است  ارکريا   زاهِد   تحقيِر  نخست  :دارد  مختلف   صورِت  دو  نيز
  کي      ابياِت  یيعن  .ايم  برگزيده  را  □      ِی نشانه  ديگر  کي  از  مختلف      موضوعاِت      ردِنک  جدا  و  فصل      ِیبرا
  در  هکـ   یجـاي   تا  ابيات  اين  است؛  یواحد      ِی زمينه  در  است نشده  قطع  فصل      عالمِت  با  هک  یجاي  تا  غزل

  آن  هـم   تـا   شـود   یم  قطع  مسير  اين  هک  جا  آن  و  است  هم      دنباِل  به  رود  یم  پيش  مسير  کي  و  خط  کي
 .است شده  مشخص  یي فاصله  با  تنها  شود  دنبال  ديگر  یمسير  رد  و  ديگر  یجهت  از  موضوع
 

  در  رود  ینمـ   شـمار   بـه   امتيـاز   یشاعر  هيچ      ِیبرا  شان  انتساب  هک  یهاي  غزل  و  سست  و  ضعيف      ابياِت
  و  هـا   غـزل   اين  هم  )گفت خواهم  سخن  آن  از  هک(  ها  يادداشت  و  هحاشي      تاِبک  در  اما  است نيامده  متن  اين
 .رسد یم  چاپ  به  ابيات  آن  هم

 
  ردکـ  یمـ   ايجاب  گذاري  نقطه  و  بود،  يگذار  نقطه      مستلزِم  ها  غزل      خواندِن  درست  به  خواننده      ِی نمايي  راه

 .شود نوشته  هم   زيِر  ها مصراع  و  بدهد  دست  از  را  خود   ِی سنتي   ِتئهي  ها غزل  هک
 :شمارم یم  الزم  را  یي تهکن   اِرکتذ  خصوص  اين  در
  یامـر   اسـت  ردهکـ   تحميـل   مـا   بر  را  خود  حال  هر  به  هک  گذاري  نقطه  بودم  معتقد  پيش      ساِل  چند  تا
  آن      قبـولِ   زا  اگر  يعني  .ردک  بتوان  برخورد  بگير  را  اش  ُدم  یخواه  ینم  را  ماهي      ِی شيوه  با  بدان  هک  نيست
  جلـوه   زائـد   امالًکـ   مـوارد   یي  پاره  در  اگر  حتّا  نيمک  اش  رعايت  صورت  هر  و  حال  هر  به  بايد  یم  ايم  ناگزير

  ضـابطه       فقـدانِ       ِی معنـي   بـه   ارکـ   اين  هک  نه،  یگاه  و  برد  ش  ارک  به  یگاه  خواه  دل  به  توان  ینم  و  .ندک
  هکـ   اعتقـاد   بدين  يعني  .ام  رسيده  آن      مخالِف  یباور  به  روز  ام  اما  .ندک یم  گي  آشفته      ايجاِد  هالمحال  و  است
  از  بايـد   نيايـد   پـيش   خوانـدن   در  یالکاشـ   هکـ   یجـاي   تا  زبان،  اين      خاِص      واِر  بآ  سيم      ِی گي  لغزنده  بر  بنا

  مـثالً       ِی  جملـه   کيـ   هکـ   فارسي      زباِن      ِی گي  ويژه  اين  اصوالً  .ردک  خودداري  گذاري  نقطه      عالئِم      استعماِل
  و  فاعلي      ضمايِر  و  نوشت  توان  یم  )۵×۵(  لکش  وپنج  بيست  تا  ضرورت      حسِب  بر  گاه  را  آن      ِی يي  لمهک پنج

   ِیبـرا   مشـخص   یيـ   قاعـده   هکـ   است  اين     مانِع  افزود  توان  یم  جمله      ِیاجزا  از  کي  هر  بر  گاه  را  مفعولي
 .ماند یم  باقي  اعتباري  و  اقتضايي  ش اربردک  و  ليک  ش قواعد  نتيجه،  در  و  شود  نهاد پيش  آن   ِی گذاري نقطه
  در  هکـ   دهـد   یمـ   نشـان   تجربـه   حتّـا   و  است  آسان  بسيار  معمولي      متوِن      ِی  گذاري  نقطه  تقدير،  هر  به
  یتـر   فصـيح   چـه   هـر       نثـرِ   بـه   اررفتهک به      عالئِم      حذِف  در  وششک      طريِق  از  توان  یم  متن  کي      ويرايِش
   عنـوانِ   به  خواه(  زبان   دستوِر  از  ارکآش   عدوِل  جا  اين  .شود  یم  پيچيده  سخت  ارک  شعر  در  اما  يافت  دست
  بـدان   هک  ینياز      ِی همه      رغِم  به  را  گذاري  نقطه  هرگونه  گاه  )وزن      التزاِم   علِت  به  خواه  و  شاعرانه      شگرِد
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   لـزومِ   جـا   کيـ   مـثالً   .شـود   یمـ   گـذاري   نقطـه   در  زشت  یافراط      سبِب  گاه  و  ندک یم  نکنامم  آيد  یم  پيش
  یويرگول  ندک یم  ايجاب  شود پنداشته  مضاف  سهْو  به  تواند  یم  هک  یي  لمهک      شدِن خوانده  سورکم  از  گيري  پيش
 :بْيت  اين  در  مثالً -  .است نشده گرفته  نظر  در  یاربردک  چنين  آن   ِیبرا  جاک  هيچ  احتماالً  هک  رود  ارک  به

 آخرت  و  دنيا  هک  !مست   رنِد   وقِت  خوش،
 .نداشت  م  کوش  بي   غِم  هيچ  و  داد  باد  بر

  یسـ ک  هکـ   شـوم   آن      مـانعِ   تا  رسيد  ینم  نظرم  به  یراه  زننده  چشم  به      ويرگوِل  اين      استعماِل  جز  يکي  من
  بـه   -  )!انـد   نوشته  هم  از  جدا  را  وقت  خوشرا        چه  هک  ندک  تعجب  احتماالً  و(  بخواند  »خوشوقت«  را  عبارت

  خوانـد   یمـ   چـه   آن  در  توجـه   بـه   را  خواننده  هک  رود  یم  ارک  به  آن     ِیبرا  عنداالقتضا  عالئم  اين  صورت  هر
  وجودشـان   هکـ   چنـد   هـر   نـد ک  هدايت  است  نظر      مورِد  هک  متن      قرائِت  از  یخاص      ِی نحوه  به  يا  و  وادارد

 .آيد  نظر  به  مزاحم  یمک
  اگـر   .نيسـت   مهـم  -  اند  ردهک  خند  ريش  یبعض  و  اند  دهشمر  زائد  یگروه  اند  نپسنديده  را  ارک  اين  یگروه

 .است  هوا   باِد  ها خنده  آن  دارد  نگْه  درست   مسيِر  در  را  خواننده  گذاري نقطه
 
□ 
 

 :است  موضوعات  اين   شامِل  ها يادداشت  وه  حاشي

   ِیهـا   انديشـه   و  ارکـ اف      ِی  درباره  توضيح  .اردد  تاريخي      ِی انگيزه  هک  یهاي  غزل      باِب  در  الزم      توضيحاِت
   ِی ريکـ ف      ادواِر      لحـاظِ   از  ها  غزل      ِی بندي  گروه  به  هک  یامر(  ديوان      سراسِر  در  ها  آن      ِی گيري  ْیپ  و  حافظ
 .است گرفته  قرار  حافظ   ِی نايهک  يا  اشاره   مورِد  هک  قرآني   آياِت  و  احاديث   ِرکذ  ).ندک یم  ياري  حافظ

  و  حـوا   و  آدم  چـون   یهاي  اسطوره(  گرفته  قرار  استفاده      مورِد  حافظ   یها  غزل  در  هک  یهاي  اسطوره      نقِل
   جـامِ   ندر،کاسـ       ِی  آيينـه   طـور،       آتِش  ايمن،      ِی وادي  ب،شعْي  موسا،  فرعون،  خا،زلْي  و  يوسف  نخستين،      گناِه
  تنهـا   هـا   آن  بـا   آشنايي  روز  ام  هک  یمفاهيم      باِب  در  توضيح  ،...)ها  اين  جز  و  سليمان      خاتِم  جم،      ِمخات  جم،
  اسـت   ميسـر   بسـيار       اِرک  و  وقت      صرِف  با  و  متعدد      ِی  تحقيقي  تاريخي  و  ادبي      متوِن      ِی بررسي      طريِق  از
ـ   ،کسـلو   ،کسـال   خرابـات،   ،مغان      ديِر  رندي،  چون  یمفاهيم(   ،...)هـا   ايـن   جـز   و  سـماع   صـومعه،   قـاه،  هخان

  او،      روزگـارِ   حـافظ،       معاصـرانِ   ايران،  در  تصوف      سيِر  عرفان،  و  تصوف      باِب  در  مثالً(  تاريخي      توضيحاِت
 ...)ها اين  جز  و  هشتم   قرِن  در  فارس   ِی اجتماعي  و  اقتصادي  و  سياسي   اوضاِع
   ِی پيچيـده       تصـاويرِ   و  لکمشـ       ابيـاتِ   و  لغـات       شـرحِ   بـر   عـالوه   هـا   يادداشت  اين  در  ديگر   یسو  از

  .اسـت  شـده  داده  نيـز   بـدل   نسخه  آن  يا  اين      اختياِر      علِل  و  ها  بدل  نسخه      ِی درباره  افيک      توضيحاِت  شاعرانه،
  و  غـزل،   هـر   بـه   مربـوط       ِیهـا   يادداشـت   و  حواشي      پاياِن  در  نيامده  ها  غزل      متِن  در  هک  یابيات  چنين  هم
 .است آمده  فراهم  تابک   پاياِن  در  ايم نهاده  نارک  متن  از  هک  یهاي غزل

   ِیهـا  يادداشت   ِلشام -  تابک  اين   اوِل   مجلِد  هک  رديمک  وعده  ها غزل   اوِل    چاِپ      ِی مقدمه      پاياِن  در
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   عمـرِ       ِی مانـده   باقي  .نيمک ینم  ررکم  را  وعده  .نيامد  هک  درآيد  زودي به  -متن      غزِل  یس  نخستين  به  مربوط  
 .ندک ینم  يبين خوش  نباشد  منطق   پاسِخ  گاوسر   ِی گرزه  آن  در  هک  را  یفضاي   انتظاِر  ما 

 
 .باشم انداخته  جا  را  گفتني  یيزچ  نمک ینم  گمان  ديگر  و
 

 شاملو   احمِد
 
 
 
 
 

                                                 

  ريم   کـ    ِی  ترجمـه   /يکپتروشفسـ   .ب  .یا      اثـرِ (  »مغـول       عهـدِ       ايراِن  در  ارضي      مناسباِت  و  شاورزيک«  :نمونه      عنواِن  به  -۱
  یديـد   بـا   چـون   ه،  کـ   یاطمينـان       قابـلِ       مرجـعِ   و  است  یجامع  بسيار      ِی تحقيقي      اثِر  بها  گران      تاِب  ک  اين  ).جلد  دو  در  .شاورزک

   صـالحيتِ  صـاحب    منـدانِ  دانـش     عاِتمطال  و  تحقيقات      ماَحصَِل  و  شرق      ِی ادبي  و  اجتماعي  و  تاريخي      منابِع      ِی  تمامي  بينانه  واقع
  دوره  ايـن    ِی اجتمـاعي    ِی زمينـه   از  آگاهي   ِیبرا  را  شخص    نياِز  تواند  یم  يتنهاي  به  داده  قرار  بررسي  و  استفاده      مورِد  را  جهان
   مـوردِ   بعـد       ِی دوره      ِی اقتصادي      فقِر      اسباِب  و  علل  به  نبرد ْیپ      ِیبرا  ه  ک  یبسيار      منابِع  و  متونِی       بررسي  از  را  او  و  برآورد
 .ند  کنياز یب  است  او   احتياِج

 :  ازاست  عبارت  ها نسخه  اين  -۲
  قـرار   مقايسـه    مأخـذِ   را  آن   ابيـاتِ     ترتيِب  و  شده نموده  ق      حرِف  به  جدول  در  ه  ک  غني،  ترکد  و  قزويني  به  معروف      ِی نسخه
 .ايم داده

 . با  حرِف   س-.  است    بسنوي  که  شرِح   خود  را  بر  اساِس   آن  نوشتهِی سودي   ِی    مورِد   استفادهِی نسخه
 . با  حرِف   الف-   مصحِح   ابوالقاسِم   انجوي  ِی نسخه
 . با  حرِف   ن-   دکتر  سليِم   نيساري  ِی نسخه
 . با  حرِف   ف-زاد  مسعوِد   فر    ِی نسخه
 . با  حرِف   د-   دکتر  نائيني  و  دکتر  نذير  احمد  ِی نسخه

   جـدول   ِی   قزويني  است  در  ابتـدا ِی   که  در  نسخه  یو  ترتيب         مقايسه،  مصراِع   نخسِت   هر  بيت  را  نيز  با  شماره                     ِی براِي   آساني   
 .است   در  متِن   ما  نيامده*  ِی    نشانهِی ابياِت   دارا-.  ايم آورده

نـام  بـدين  نـام  و  نشـان         محّرِر   گـم یاند  ليکن  رنود  دريافتند  که  چنين  نيست  و  يک اين  شخص  را  محمِد   گلندام  خوانده             -۳
ترين   اند،  در  قديم ن  محمِد   قزويني  نوشته  چویچنان  که  محققان زيرا  آن.    از  خود  به  يادگار  بگذاردیگذر  نام است  از  اين  رْه خواسته
شاِه   سمرقندي  را  نيز  مؤيِد    قزويني  در  عيِن   حال  قوِل   دولت.  شود ینم   ديدهی  که  از  اين  مقدمه  در  دست  است  چنين  نامینسخ

 از  وفاِت   حافظ  معتقدان  و  مصـاحباِن   او  اشـعار  را  مـدون     بعد «:  نويسد ی   احواِل   حافظ  م ِی است  که  در  تذکره       نظِر   خود  دانسته     
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 .است   نبردهی  از  کسی و  ديگر  نامـ»  اند ساخته

 ...الشهيد،  مفخرالعلما،  استاد  نحاريراالدبا السعيد،  المرحوم االعظم  موالنا:     مقدمه  چنين  استعبارِت   ِنعْي  -۴

  االطبـا،    نـاظم   االرب،  یمنتهـ [   شهادت   در  امين ،  ]اللغات  ثغيا  ،االسماء  مهذب  ،البالغه   ترجمان ،  ردها  ،االرب  یمنته[  گواه = شهيد  -۵
 .)خدا ْهد   ِی نامه  لغت از( . ]االطبا ناظم[   نشود فوت  ی چيز  او   علِم  از  كه  آن ،]آنندراج

   كـه   گويـد   یم  یي   نامه   از  سخن  ۱۳۰۹ ِی    االوال  جمادي  ۲۱  رشنبه چها    تاريخِ   به  خود  خاطراِت      ِی  روزنامه   در  اعتمادالسلطنه  -۶
  سـيد     ِط خـ   بـه   پاكـت      ِیرو «: نويسـد   یمـ   اسـت     پيـدا  آن   از    ي شـگفت    ِی  نشـانه   كه   ی   لحن   به   و   آورده،  او    ِیبرا  لندن     پسِت
 .)يپ چا  ِی نسخه  ۷۸۳   ِی صفحه ( »!السلطنه تماد اع الشهيد مآب  جاللت   جناِب :بود  نوشته )اسدآبادي ( الدين جمال

از  او  اشعاِر   بسـيار   .     شاعري  نيز  بود      ِی را  که  آن  حضرت  را  داعيه              مستقيم  به  شخِص   شاه  شجاع  است؛  چه               یکه  تعريض    -۷
 :ها  است   از  آنیي در  دست  است  و  اين  نمونه

  منمن  ام  آن  کس  که  اوِج   همِت  
 !رفعِت   چرخ  مختصر  داند

 قدم  سپهر   سِر  بر  نهد  گر
 !داند  خطر  در  خويش   ِی پايه

 نماند  نهفته  ل   کعقِل  از  هرچه
 !داند  سر  به  سر  ه  کحق،   ِتمنَّ

   آخریال  ... 

اسـت  کـه  بعـدها  هـم       گي  بـوده     ساختهِی   افسانه اين    البد  با  توجه  به  هم        .  جزِو   دوم  از  مجلِد   سوم          /  السير  حبيب:  ميرخواند  -۸
الواقـع  ديگـر  هـيچ      یاند  تـا  فـ   تغيير  داده»  م  نه  خوش  آمدا اين  حديث«کاري  به      محکمِیت  را  برا    دست  به  کار  شده  بيْ          یکسان
 !الرحمه  ايماِن   خواجه  حافِظ   عليه  باقي  نماند؛  نه  در  افسانه،  نه  در  غزل،  نه  در  دين  و ی   ضعفِی نقطه

 .او   مصحِح      ديواِن   حافِظِی مقدمه:     شيرازيِی ابوالقاسم  انجوي  -۹

 .العاشقين،  به  استناِد   حافِظ   يکتايي عرفات  -۱۰

 .)تاريِخ   عصِر   حافظ:  به  نقل  از  قاسِم   غني(   شعرا  ِی تذکره:  شاِه   سمرقندي دولت  -۱۱

بسـته  آدمـي  را  از  تعقيـِب   حقيقـت       وگـوش  آن  اندازه  که  ايمان  و  اعتقاِد   چشم            به  هم  .  ين  است  ا     مهم  هم     ِی  ه نکت -!  شک  -۱۲
  کـه   یي    عقيدتيِیها    دستگاهِی   تماميبينيم  که  دقيقاً یم.  رساند ی  است  که  او  را  به  حقيقت  م              یطريق    ِیگشا  دارد،  شک  راه      یبازم

کوشند   یطلبند  و  م ی   علمي  و  منطقي  ندارند  از  پيرواِن   خود  با  اصرار  و  ابرام  و  حتّا  به  تهديد  ايماِن   کورکورانه  م                          ِی و  مبنا   پايه  
   ِی     ترديد  نقطـه      بدوِن.  کنند  یداد  م    قلم»     شيطان   ِی  نخستين  حربه    «مؤمنان  و  مريدان  را  از  شک  برحذر  دارند  و  شک  را  معموالً                      

ايـن  قـدر    )  باشـد    نيز  رسـيده یاگرچه  محتمل  است  در  اواخِر   عمر  به  نکات(  جز  شک  نيست،  اما  یتحوِل   عقايِد   حافظ  نيز  چيز   
ته  بل  که  تنها،  بر  اسـاِس    گرف ی   دوراِن   خود  را  هدف  نمِی بيني    جهانِی هست  که  شک   او،  در  آغاز،  اصول  و  کليات  و  مباني                     

  یشـک :  است داده ی   خود  را  مورِد   ترديد  قرار  م        ِیها     معاصران  و  صداقِت   آنان  در  برداشت              ِیها  بيني،  صحِت   برداشت       آن  جهان    هم
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المثـل    یفـ .  گـذارد  ی   او  مـ ِی  پيِش   پاوخم   دورودراز  و  پرپيچ ی  راه  یسره  متفکر  را  به  سرگرداني  و  حيرت  نکشد  بار                  که  اگر  يک    

وجـو  بگـذارد     باِن   جستآ ی   اين  سوآل  پا  به  ب  ِی    رسيدن  به  حقيقت  از  دروازه           ِیتوان  حساب  کرد  آن  کس  که  برا              یگي  م    ساده به
 که

 آتش  که  را  بسوزد  گر  بولهب  نباشد؟

  دو  جملـه   یتوانـد  بـه  يکـ    ی   حافظ  نمِی   بدين  قاطعيت  دربارهی  حکم طبعاً-.  است  خريدهتا  چه  حد  خطِر   سرگرداني  را  به  جان  
توان  کرد  که  اين  جا  مجاِل   بحث  بيش  از  اين  نيست  و  تنها  به  پيش  کشيدِن   چنـد  حـرف  از  سـِر                                       یتوجيْه  شود  ليکن  چه  م        

 .است ناگزيري  اکتفا  شده

.  اسـت ايـن    هـم شود  نيز   ی  که  در  ديواِن   او  مشاهده  می   قابِل   قبوِل   عقايِد   متضادپاسِختوان  گفت        یخالصه  م  به  طوِر          -۱۳
ها     خود  بدانیبه  حساب  آورد  حتّا  اگر  هم  روزگار»  سنجِش   ترديدآميِز   عقايد  و  افکاِر   جاري  «یتوان  نوع یآن  گونه  ابيات  را  م

 :توان  حافظ  را  اتکالي  شمرد یها  م   که  به  استناِد   آنی مثالً  بسيار  است  ابيات-.  داشته یباور  م
 است  افري  کطريقت،  در  دانش،  و  تقوا  بر  يهکت

 !بايدش  لکتو  دارد  هنر  صد  گر  ْرو راه

 

 !خدا   لطِف  شود  يار  مگر -  است  سخت  دام،
 .رجيم   طاِنشْي   ِز  صرفه  نبرد  آدم  نه  ار  و

 

 ندرد  شما   ِی پرده  غم  ه  کدوست،   جاِن  به
 .نيد  کارساز   کالطاِف  بر  التفات  گر

 :ش  کردا بودن  متهم)  فاتاليست(سره  به  قضاقدري   و  يا  يک
 گويم یام  و  باِر   دگر  م بارها  گفته

 :پويم یخود  م ْ  نه  به شده  اين  ره مِن   دل«:  که

 اند م  داشتها صفت در  پِس   آينه  طوطي«
 »!گويم یهرچه  استاِد   ازل  گفت  بگو  م«

 :رود  که یو  گاه  در  اين  طريق  چندان  پيش  م
 ْ  به  گوهِر   مقصود؛    خود  نتوان  برد  رهیِْبه  سع

 !حواله  برآيدی    خيال  که  اين  کار  بیزه

 :يا
 رود  از  پيش ی  نمیجهد  چو  کار  و  ّ به  جد

 .ْ  مصالِح   خويش به  کردگار  رها  کرده  به

 :کند ی  ديگرگونه  ساز  میي باره  نغمه يک و  ليکن  گاه  به
 کوشش  دهند،   ش  نه  بها چه  وصال  گر

 !  بکوشی  دل  که  توانْیهر  قدر  ا

 :زند  که یر  مجا  چارتکبي گاه  قلندرانه  دنيا  و  ُعقبا  را  يک
    رضوان  به  دو  گندم  بفروختِی پدرم  روضه

 !  نفروشمیناخلف  باشم  اگر  من  به  جو

 :پيوندد یسره  به  اختيار  م   هم  يکیاما  گاه
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 ت  ندهندا وصاِل   دولِت   بيدار  ترسم

 .زده   تو  در  آغوِش   بخِت   خوابیا که  خفته

   او  باشـد  کـه  بـا  معتقـداِت   بعـدي  يـا        ِی    مختلِف   فکريِیها مربوط  به  دوره)    که  خواهيم  گفتچنان(اين  افکار  ممکن  است         
لـيکن   .  اسـت  هـا  از  اختيـارش  خـارج  بـوده              نسـخه    ِی  گي  ها  به  سبِب   پراکنده            آن   ِیخوانده  ولي  اصالح  يا  امحا          یاش  نم    راهي  ميان
   مجادله  بـا   ِی   از  شيوهی   درخشانِیها نمونه«فقط  به  عنواِن   )  به  سوِد   حافظ(توان   ی  م-روز دسِت   کم  ام -ها  را        از  آن    یبسيار

 :گو  تعبير  کنيم به  طوِر   مثال  اگر  اين  ابيات  را  فقط  پاسِخ   او  به  زاهداِن   مالمت.  مطرح  کرد»     خوِد   اوِی حريف  با  حربه
   زاهد  و  بر  ُدردکشان  خرده  مگير،ْیابرو  

 کند  اين،  من  چه  کنم؟ ی   قدر  مِیکارفرما

 و  يا
   نصيب  افتادْیش  جاِم   ما   که  در  ازلیکس

 چرا  به  حشر  کنند  اين  گناه  از  او  واخواه؟

»  نداشـته «يـا   »     منطِق   خويش  قلباً  اعتقـاد  داشـته  ِیرا  به  صغرا  و  کبیاو  خود  نيز  روز      «له  که      ئدر  اين  صورت،  ديگر  اين  مس          
است  که  سرانجام  توانسـته             استدالل  بوده     ِی زيرا  در  هر  حال،  تنها  با  اين  مقدمات  و  از  طريِق   اين  نحوه                         .  کلي  ياوه  خواهدبود     به

 :ود  که  دلير  شیطاقت  به  چنين  استنتاج ی   بِی با  شيخاِن   قشري
    ما  استِیفردا  شراِب   کوثر  و  حور  از  برا

 !ْی  و  جاِم   میْرو    مهِی روز  نيز  ساقي و  ام

 :تر  کند  که و  حتّا  دسِت   آخر  مايه  را  سفت
    رضوان  به  ما  دهندِی نه  روضه  فردا  اگر

 !در  کشيم غلمان  ز  غرفه  حور  ز  جنت  به

 .اين  مقدمه در  پاياِن   هم»     حافظِی بيني جهان «نگاه  کنيد  به 

   جهنم  از  وحشت اگر « :روديٍد   ِی به گفته . گذارد ینم باقي   دين   و   کفر    ِی   انديشه  ِیبرا  ی مورد   ديگر  معاد      انکارِ  حقيقت، در    -۱۴
  بـه    کـه   نيسـت  هـوده  ی ب   ديگر ِی از سو .»!ايد کرده  سلب   او از   را  شا اعتقادات     ِی  همه   کنيد   ازاله   دوآتشه    ِی مسيحي  يک     از  را

  در فکري   سيِر      به –  .اند   داده  نام » ادب لباِس     در   خدا   انکاِر     « را   يونان     ِیحکما وجوِد     وحدِت      مذهِب      کوئستلر،  آرتور     ِی گفته
 : کنيد توجه  ابيات  اين

 استغنا گاِه   بار  در  که باده،  بيار
 ! مست  چه  و يار  هوش  چه  سلطان،  چه  و بان  پاس چه

*** 
  ما  که گان شوريده نصيحِت    مکن  زاهد،

 !ننگريم فردوس   به دوست    ِیکو    خاِک با

*** 
 - آيد  ی نم فرو  عقبي  و دنيي  به  سرم 
 ! است  ما سِر  در   که  ها  فتنه  اين  از اهللا تبارک

*** 
 ْیبگو   را پندار عالِم   ودائياِن  س

 ! استی  يک  زيان  و  سود  که کنيد کم  سرمايه 

*** 
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 بنه  عذر   را  همه  ملت،  هفتادودو جنِگ 
 . زدند  افسانه  رِه   حقيقت  نديدند چون

 : که رسد ی ما ج  آن  به رفته  رفته که
 -  » نرفت  صنع  قلِم   بر خطا « : گفت ما پيِر  
 !اد بش ا  خطاپوش  پاک   نظِر   بر ينآفر

 ]از حافظ[ 
  سرانجام و

  استی ظرف چون   هم کهنه  جهاِن    به صانع
 . استی  برف  ظاهر  به  و  معني به  است ی آب

  بسپار  طفالن  به  دين  و   کفر ِی بازيچه
 ! استی حرف هم   خدا   کهی مقام ز  بگذر 

 ]از خيام[ 
 :يابيم ی م نيز  حافظ   در )رندانه  هم   شايد يا ( تر  محتاطانهی  شکل  به  گيرم را، خيامي  قاطِع   حکِم   ين ا هم که 

  نديده ستان  دل  زانی نشان کس  هيچ  يا 
 !ندارد  نشان   او يا  ندارم  خبر  من  يا

   ابيـات    ايـن   در  حـافظ     آيـد   ی مـ    نظر   به   که  را ه چ  وشيدپ چشم   توان    ی نم   نيز  غزل اين   ديگِر     بيِت     دو    آوردِن      از خصوص   به که  
 !:گويد ی م کنايه به   سخن   دارد  ناگزير  که  بفهماند خود   ِی خواننده به  است  هکوشيد

  بپوشان  او  از اسرار  است،   شمع   رقيِب  خود گر
 -  ندارد زبان  بنِد   سربريده  شوِخ   ن  آک

 :بياموز محتسب   از ي ندر  طريِق   ! دلْی ا
 !ندارد  گمان  اين  کس  او  حِق    در  و است مست 

    الهـي   ِی نامـه  عافيـت   گيرش  جهان  اثِر   در  فلورانسي،  شاعِر ] ميالدي  ۱۳۲۱  تا  Dante Alighieri ] ۱۲۶۵ ی ر آليگيه دانته   -۱۵

  سوم  سروِد    در است،   ديگر  ِی دنيا  به  خياليی سفر  پرتفصيِل    شرِح  هک )  بهشت  و   برزخ   و  دوزخ     ِی گانه  سه     ِیها   کتاب  شامِل  (
  گـذارد     درون   بـه    پا  دوزخ     ِی دروازه  از    خواهد  یم )  التين    ِی باستاني شاعِر     (  ويرژيل    ِی  ينماي   راه   به   که ی   هنگام   دوزخ،  کتاِب    از

  شـده  سروده  سطر ْ   نُه  در که لوح   اين   متِن  .گويد یبازم است  هآويخت دروازه   اين   بر که  ی لوح ِد  مفا  در  را  مکافات  داِر       از ی  تصور
 : است چنين

 نهند یم  گام  دردها شارستاِن   به   من  از
 آيند یدرم جاودانه  رنِج   رِو   قلم به  من  از 
 وندند ْیپ یم گان  شده گم   ِی جرگه به  من  از 
 
  بود  عدالت  انگيزه، مرا،   ِیواال عماِر  م
 و ملکوتي   قدرِت   من،  صانِع   و

 .لينالّوا عشق و  مطلق    ِی گي فرزانه
 

 نباشد جاودانه  که   نبود ی ي آفريده هيچ  من  از  پيش 
 -ام   جاودانه خود  من  که  گونه  اين  از  هم 

 !باشيد شسته  دست ی  اميد مهه  از  !گان آينده درون به   ِی زمره  ْیا
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 : نمونه به عنواِن   -۱۶
 آراست طبايع  ترکيِب   چو  سازنده 

 -کاست؟   و  کم اندر  فکند  اش  چه بهِر   از 

 بود؟ چه  بهِر   از  شکستن  آمد  نيک  گر 
 است؟ را  که  عيب  صور،  اين  نيامد  نيک  ار   و

 

 وجود به  اول  اضطرارم  به  آورد 
 . نفزودی چيز حيات  از  م ا تحير جز 

 بود چه  ندانيم  و،  کراه ٍا به  رفتيم 
 .مقصود رفتن  و  بودن  و  آمدن  ين   از

 :نمونه به عنواِن    -۱۷
 است طرب    ِیبرا از  نه  من  خوردِن    ْیِم
 :است ادب  و  دين    ترِک و  نشاط  بهِر   از    َن

 .ینفس برآرم  خودي  یب به  که  خواهم 
 !است سبب  ين   از م ا  بودن مست و  خوردن   ْیم

 

 نخست روِز   نَُبد  من  به  م ا آمدن چون 
 درست،  است ی عزم مراد  یب رفتِن   ين   او

 چست، ساقي،   ْی ا ببند کمر  و  برخيز 
 !شُست فروخواهم  ْی م به جهان  اندوِه    ک

 .است آمده  العاشقين عرفات   از گفتار ين ا  هم در چه   آن  به نيدک  نگاه  -۱۸

  بعدها . است  ديده صوفي  ها  نسخه بعِض   در   را ساقي   که شد  مشاهده   قريب ا  يحي  دکتر      ِی  نسخه  در  کتاب،     انتشاِر     از  پس  -۱۹
   ِی پـا   کـه ی لفضـوالن وب کـردِن        خاموش    ِیبرا   اين  .يافتم صوفي    را    خطاب  یي  افتاده   سروته    ِی سنگي چاِپ         ِی   در نسخه    نيز  خود

   و  ۲۸۰    ِیهـا    شـماره    بـه   حافظ ديگِر      غزِل       سه  در کم    دسِت       است  مورد  تکراِر       آن   از  تر  مهم  اما     است؛   تخته   از  شان  سفاهت
 .۳۸۳   و ۳۸۰


