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به نام خداوند جان و خرد

چرا این غزل از حافظ نیست؟

سعید کافی انارکی -ساربان
www.Saeidka.ir
خواجه حافظ شییازا علاه الزحمه اگانه شییاعز ا یی ره یز ماا ماا ییزاا نامیاز و حتی گمنامش یز
قزا هشیییییتی هجز منا مز نایزواای زو گاز و نام یییییاعی مویا ااای یفتز اشیییییااز میاز و عاز ا زاا و
ت وازش زا یز یییییییتاا مزق ین اا رزی و علازغی ا یییییییزاز یو یییییییتاا و نیاماا ا گزی وز مجموعۀ
ثازخواش و نشییز ا تو ییت راتماا ا ع ی اجتناز وز ای ما نعه شییاز او ییزا ییز ما الو م و مازف
علو مشووم مه ا مز رزیا
ا  ،ما گذش قزوا متایی ا زحلتش گوای ره همچناا قی ااا یز عزش ُ
یفتز شااز او ه تنی اما مز فزش فلی یز ع ی حاا ممازرش امعاا نقش گل تاا خاام حافظ و تزتاز
و ازااۀ اک یاواا رامم مه نای شیییمل الیاا محمی حافظ شیییازا تو یییت ااا شیییاعز می همتا مه جاماه و
نظی و احز
محافم ایمی زو مه خاموشی شازا نموی ازا یز رناز حزافاا تنگ نظز و شاعزاا
زاح تاغ مزهنه نقی خواجه مز شاخ و واعظ و مفتی و محت ز تا میانجا موی ره ااشاا
نفوذ یز شازا
زا اازا ا تماع و تاز یز مزامز ااا اشااز نموی و ح ز گ ازش ها موثق موجوی یز منام تازاخی ا
جمله یاماچۀ من یییییییوز مه محمی گم انیای جام یاواا او و همچناا فحوا م یییییییااز ا اماا و غ لاا
شییاعز حا یییاا و مزتجااا ا زق یوش چنیاا ماز او زا ا ییز ج م تعفاز رزیه و فتنه ها نافزجامی
قشزاوا و شاهاا وق مه زاه انیاختنی
زا مزا قتم او مه ی
اما او مزی میمز و خزیمنی موی و یو یییتانی فز انه یاشییی ره مازها او زا ا مزگ نجا یاینی و زنی
ها او زا مه تیمازها یز هی ماخته و ا قتم و جلوگاز مامم وزینی یز شییییییزا اعی ا هماا وقاا
موزخ شیی از قزا ن ی ،غاا خوانی ماز یز تازاخ خوی مااا می یازی ره ((زو شییاه شییجاع مظفز ره
خوی ی تی یز شاز و غ م زاای یاش مه ماا اعتزاض خواجه حافظ زا مخاتز اخ و گف اماا
هاچاک ا غ لاا شیییما ا متل تا مقت مز اک منوام واق نشییییه ملعه یز هز غ لی یییه چ از ما یز
تازاف شییزاز ا ی و یو ییه ما یز ت ییوف و اک یو ما یز ییف محموز و تَلَوا (چنی زنگی) یز
اک غ م خالف تزاقۀ ملوا ا
خواجه گف نچه مز ماا ممازک شییاه می گذزی عاا یییق و محض ییواز ا ی اما م ذالک شییاز
حافظ یز اتزاف و فاق ش ز و اشت از تمای اافته و نظی حزافاا یاگز و یا ا یزوا ه شازا مازوا
نمی ن ی منا مز ااا رناا شییاه شییجاع یز مقای ااذا حافظ شیییه و مه ح ییز اتفاق یز ا ااای ،نجناز غ لی
یز لک نظی رشای ره مقتاش ااا ا :
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گز م لمانی ا ا ا

ره حافظ یازی/وا اگز ا یل امزو موی فزیاای

شاع شجاع ااا ما زا شنای و گف ا مضموا ااا نظی چناا مالوی می شوی ره حافظ مه قاام قائم
وا
و مزخی ا فق ا ح وی ق ی نموینی ره فتو نوا نی ره شک یز وقوع زو ج ا رفز ا
نا
ااا ما حافظ ا مانا م تفای می گزیی خواجه مضتزز گشته ن ی موالنا زین الدین ابوبکر تایابادی ره
یز ا واا عا ی حجا موی و یز شازا تشزاف یاش زف و رافا ق ی میانیاشاا زا عزض نموی و
ره ماتی یاگز مقیی مز ما مقت یزج رنی مشاز مه ااا مانی ره فالا
موالنا فزموی ره منا ز ا ا
ا ااا ت م نجا اامی منامزااا
رل چناا می گف تا مه مقتضا ا َمثم ره نقم رفز ،رفز نا
خواجه حافظ ما ذام زا گفته ،یاش ا ما خز یز ا غ م منیزج اخ و مه ااا وا ته ا ا یغیغه
نجا ااف :
1

ااا حیاثی چه خوش می ره حزگه می گف /مز یز ماعیه ا ما یف و نی تز اای))

ااا حعاا ماقوم و ااز شواهی و قزااا موجوی ا نیگانی خواجه و اماا و غ لاا م ااز یز یاواا
جا
او ره تز ای رننیه شزاات نام اماا و می ثما اجتماعی و اا ی شازا یز یوزاا نیگانی او
هاچ شییک و شییم ه ا یز ییح گ ازش گزی ونیه یاواا او ممنی مز عیی تزتاز مجموعۀ اشییااز شییاعز
تو ییییت خوی یز ماا حااتش زا ماقی نمی گذازی خا ییییه نعه یز ییییالااا یااانی عمز حافظ شییییاه احای
مظفز ما ضزز عه مه نای اماز احمقزاا تاموز گوزرانی یز شازا فضا اا ی و اجتماعی اقلای
یازل زا هم و ما تمااال خشک و قشز تاموز لنگ خونخواز توااز می یهی و مو ی وزع و زو گاز
یزها یومازه چوا ع ی اماز مماز الیاا مز ش ز حاری می شوی
زاحی ا و حزافی گز مه چنگ افتی/مه عقم نوش ره ااای فتنه انگا ا /یز تاا مزق یااله ین اا
را/ره همچو چشیییی یییزاحی مانه خوازا ا ییی /مه ز یایه مشیییواای خزقهها ا می/ره مو یییی وزع و
زو گاز یزها ا
ملعه
مز ااا یااه حافظ یز الااا یااانی حاا نه تن ا قایز مه نشز ثاز و افعازش یز موتا خواش نا
مه یلام فقیاا مجالل شییاز یز یزماز جانشییاناا شییاه شییجاع ،رشییمعش ها یزوا خانیانی م مظفز و نفوذ
زو اف وا تاموز یز فازل یز ع ل  ،ع یییییز و تنگ ی یییییتی ،ماقی ااای عمز زا مه زفتا شیییییتاز می
نماای
ن ییاز ُح ییا یز حی رمام ا یی /زکاتم ده که مسکککین و یریرم/چو تفالا تا ری ا اهی فزامی/مه ییاز
مو تاا و ش ی و شازی/قیا یز را ره ما یز یول عشق/جوان بخت جهانم گر چه پیرم/قزاز م تهای ما
می فزوشاا/ره زو غی مه ج اغز نگازی/چو حافظ گنج او یز انه یازی/اگز چه میعی مانی حقازی
هنگای نخ تاا ع ام لشعز تاموز مه شازا و فتح میوا جنگ ااا ش ز تو ت و یز نه  789منا مز
گ ازش مزخی ا منام و تذرزه ها یز مالقا حافظ ما اماز تاموز لمال شییییییییاعز یز ن اا ر نگی و
انیزال مویه ا  2و قمم ا وزوی ااا شاه می زحی ره یاش ا ز ایا مه شازا ه ازاا تا ا مزیی می
گناه ا یییییییف اا زا ا یی تاغ گذزانیه موی و حتی یاش ا ا نا یز یااز خواز ی و یاگز اقالای مزتعز
جنااا جنگی هولناری شییییه موی ،حافظ ما مقت اعی ا غ لاا مشییی وزش ره ا ا مو نقی مه تاموز
و یییاهااا ییمزقنی او مه مشییای می ز ییی زا ا مای خشییی ااا اماز خشییا مه ییوز از رامالا توااز می
یهی و مه ماتی یاگز ممیم می نماای:
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مه خوماا یم منه حافظ مماا ا می وفاای ها/ره ما خواز مااا رزینی تزراا مزقنی
***
مه شاز حافظ شازا می زق نی و می نا نی /اه چشماا رشماز و تزراا مزقنی

3

ن خه
یز ماا منام ختی یزجه اوم یاواا حافظ ره ن یاک مه ماا حاا شاعز ا تن اخ شیه انی نخ
ییینه  803قمز مه شیییمازه  12770یز رتامخانه اموزاحاا مازونی ا مع یییتاا و ییییل ن یییخه ییینه 813
شمازه  3945رتامخانه ااا وفاه تزراه ما مقت زا مه وجه اوم رتام رزیه انی یز عاا حام ن خه نه
 801رتامخانه نوزعثماناه تزراه مه شیییمازه  5194ااا ما زا مه یییوز ا یییالا شییییض یوی ضیییمت رزیه
و موااز یز وز ما مقت ااا غ م مه شزا فوق یز ماا تمامی ن خ ختی حافظ یز یهه ها
ا
و قزوا مای نا مش وی ا
موزخ مش وز قزا ن ی کمال الدین عبدالرزاق سمرقندی یز رتاز تازاخ متل ال ایاا و مجم المحزاا
مه جنگ خواز ی و ااا ما یز وز نخ تاا ا اشاز رزیه و مااا می یازی (( ش ز خواز ی م خز
و چوا
شی و تخزاز عمزانا و تویاز (عذاز یایا) حاوانا و انواع مایای یز ا خته مه وقوع یاو
ملیض خواز ی موتا نایای ( م زگ مزیاا) عالی و م عا نَحازاز (یانشمنیاا) منی یی موی ا خزامی ا
چناا یز اتزاف ج اا اشت از ااف ره ملمم ی تاا زا موالنا حافظ یز گلشا شازا مه ااا م مه وا
3
مز وزی ره " مه خوماا یم منه حافظ مماا ا می وفاای ها/ره ما خواز مااا رزینی تزراا مزقنی "))
مزحوی عالمه ملک الشازا م از ضما اشاز مه ااا گ ازش یز رتاز متل ال ایاا و ما فوق یز
یا ییخ مه چزاای وجوی مزخی تفاو ها یز ن ییخ قیای و یاواا ت ییحاح شیییه تو ییت عالمه ق وانی و یرتز
غنی مااا می رنی ره ((ممعا ا ی گاهی شییاعز خوی یز نظی و نثز خواش توااز میهی و یز یو ن ییخه
یو زواا مه رلی متفاو ا هی یایه شیییوی ماای چناا ینیاشییی ره خواجه یز اوقاتی ره خمز قتم و غاز
شییی ز خوازی تو یییت اماز تاموز گوزراا مه شیییازا ز یییایه ا ییی ااا غ م زا ما مقت نخ یییتاا ره متل
ال یییایاا ا زا ا قوم حافظ وزیه یییاخته و ییییل هنگامی ره تاموز ا یییف اا و شیییازا زا هی مه زو
ره یز وزوی مه شازا ما حافظ گفتگوای رزی و خواجه ما ا مای ا شزاز
خواز ی انیاخ مازوف ا
خونخواز مقت غ م خوی زا توااز یای و تا جاای ره یز ی یییتزل او موی مه زفقاای ره ا غ م زا یاشیییتنی
فازش رزی ره زواا قیای زا محض ز ضا خیا فزاموش رننی ما ذا ا شاز ما مقت نخ تاا یز ن ی
4
ر ی ماقی مانی))
مز ااا ا یییییییال می هاچ تزیای می تواا مه عذز موجه حافظ یز عیی تیواا یاواا اشیییییییااز نامش یز ع ی
نیگانی یی مزی و یییییح گ ازش گزی وزنیض یاواا او زا ما اتماناا رامم تأاای رزی ر ا تزاا و ماتمز
تزاا ینی موجوی ا گ ازش فوق الذرز حیوی یه یام مای ا زحل خواجه یز یاواا ختی ماتمز و ا َق َیی
ماقی مانیه ا اشییااز او ضییمت میه ره ما گذاز ا توفاا حوای یهز یل ا تی قزوا ملنی گذشییته امزو
و همیزل مامی شاعز یز میازل و محافم
و یز ا یو
یز رتامخانۀ نوزعثماناۀ تزراه محفوظ ا
علمی و ایمی شیی ز مشیی وز مه موالنا محمد گلندام ره مای ا فو حافظ مه همزاه گزوهی ا یو ییتیازاا
و یز شییازا ممایز مه جم وز اشییااز یزارنیه خواجه یز اک یاواا می نماای مه شییزا ت ییواز ااا
نی یز ذام زاتا ا مه عیی گزی وز غ لاا حافظ یز اک رتاز تو ت خوی او اشاز نمویه ا
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نسخه خطی سنه  801هجری قمری به شماره  5194مضبوط در کتابخانه نورعثمانیه ترکیه
ُم ِشتتت شتتتتد را نداک د ) غزلیاتش مانع آمدی و از تدورن و اثبا ابیاتش وازع
از جمع اشتتت ا
مانع) گشتتت ی و ُمستتت د نگارند ) ارن ورق رع ی گددآورند را جامع در ان حافظ)؛ عفا ال لّه ع ه ما
سبق که خداوند گذش ه او را عف ک د) در درس گا درن ن ا م النا و سیدنا اس ادالبرش ق ام امللّة و الدّ رن
عبدالله اعلی الله تعالی ستتتبهانه درجاته فی علیین؛ بک ّدا و م ّدا که به مذاکد رف ی در اث ای مهاور
گف ی که ارن فدارد اشتتعار رگانه و بی نرید) ف ارد را [همه در رک ِعقد] می بارد کشتتید و ارن ُغدر ُدرر
غزلیا مان د مدواررد و ُد ّر ت را ای حافظ) در رک ِسلک رش ه و زنجید) می بارد نی س تا قالد جید
گددن) وج د اهل زمان و متیمه ُمهد و نگین) و شتتتتاخ عدوس دوران گددد[ .آن ج اب رع ی حافظ)]
ح ال دفع وضتتع عدم نذردش ارن تقاضتتا را)؛ به ناندواری روزگار کددی [ و به غدر خیان ) اهل عص ت؛
ُعذر آوردی تا در] تاررخ س ه احدی و تسعین و سبعامئة سال  791قمدی) ودرع حیا به م کالن قضا
و قدر سپدد و رخ وج د از دهلیز ت گ اجل بیدون بدد و روان ناکش با ساک ان عامل عل ی قدرن شد.
تمای مقیما فوق یلام و توجا ی متقا مز چزاای وزوی اشییااز یاگز شییاعزاا ماا ییز حافظ مه یاواا او
ازا و هزگ خوی یاواا خواش زا گزی نااوزیه و یز ااا امز هاچ شک و شم ه زوا نخواهی موی
ا
اعی ا مش ی وزتزاا غ لااتی ره یز عیی تالق ا مه حافظ جا هاچگونه تزیای وجوی نیازی و مه تحقاق
وا ا اا یز اثز فضولی مز وی راتماا یز قیای مه یاواا حافظ زاه اافته غ م از می ماشی:

مزو مه راز خوی ا واعظ ااا چه فزاای
مزا فتای یم ا زه تو زا چه افتای
مااا او ره خیا فزایه ا
یقاقهاا

ا هاچ

ره هاچ فزایه نگشای

مه رای تا نز انی مزا لمش چوا نا
ن اح همه عالی مه گوش ما مای
گیا رو تو ا هش خلی م تونا
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ا از عشق تو ا هز یو عالی ای
اگز چه م تی عشقی خزاز رزی ولی
ا ال ه تی ما اا خزاز مای
یال منام

مایای و جوز ااز ره ااز

تو زا ن از هماا رزی و ااا ا ا یای
مزو ف انه مخواا و ف وا میی حافظ
ر ااا ف انه و اف وا مزا م ی اای

جمام الیاا ما عالالیاا ییییلماا ییییاوجی(زحل یز یییینۀ  778هجز ) شییییاعز شیییی از ماا ییییز ما حافظ
منظومۀ عاشقانۀ مازوف خواش مه نای ((جمشای و خوزشای)) زا یز ام  763قمز مه نای لتاا اوال
5
الاخانی مه یاااا مزیه و ا زا مه ااا شاه یاشعش می نماای
مه توز خال ییه یز ااا یا ییتاا جمشییای ی ییز خاقاا چاا ،عاشییق خوزشییای یختز قا ییز زوی می شییوی و
ما گاا
هنگامی ره ممتال مه یزی فزاق ااز یز روه و یش یز ع ل و ان وا گزااا و ناالا ا  ،یو
او م زاز مه یلجوای و ن ییاح و می یزیا ی ییلماا ییاوجی مه ییااق چنیاا غ م یاگز خوی ره یز
مخش ها یاگز یا تاا وزیه یز ایام ذرز یا خ جمشای مه وعظ م زاز یل ا زویا چنی ما یز
امتیای مثنو مه شییییییزا یاش یز زو غ لی زا یز هف ما میاا وجه یز مزامز ینی و انیز م زاز مه
جمشای می زاای:
جمشید خطاب به نصایح مهراب:
(( جوامش یای و گف ا ااز همیزی/مشیییو گزی و معوز ااا ها یییزی/یی گزم مزا تش مز افزوخ /مه
چزمی ماا ،قنیام یم وخ /مزا من تو اف وا می رنی شوق/و اا تلخی اای می شوی ذوق/یم عاشق
الم مز نتامی/زخ ا تاز مالم مز نتامی ))
غزل:
(( برو به کار خود ای واعظ این چه یریادسکککت/مرا یتاده دل از ره تو را چه ایتادسکککت/به کام تا نرسکککاند
مرا لبش چون نی/نصیحت همه عالم به گوش من بادست/دال منال ز بیداد و جور یار که یار/تو را نصیب
همین کرد و این از آن دادسکککککت/اگر چه مسکککککتی عشکککککرم خراب کرد ولی/اسکککککای هسکککککتی من زان خراب
آبادست/برو یسانه مخوان و یسون مدم بسیار/کز این یسانه و ایسون مرا بسی یادست/میان او که خدا
آیریده است از هیچ/دقیرهایست که هیچ آیریده نگشادست/گدای کوی تو از هشت خلد مستغنی است/اسیر
بند تو از هر دو عالم آزادست )).
یییل ییلماا یز تعمام یا ییتاا و هم ییو ما غ م فوق یز ایامه مثنو ما هی ااا اماا زا ا قوم جمشییای
یز یا خ مه م زاز می وزی:
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(( یمی ری یه ره یی تش فزو ی/چو چزمی مانی تش ماش ییییو ی/میاا یی تزک ااا ییییویا نگازی/زها را تا
یزاا تش ممازی/تنی چوا خاک اگز یز خاک زا ی /رو یو ییی گزیی مز نخا ی/چو گفتاز ملک منشیییانی
م زاز/فزو مازای مژگانش م ز ،ز ))
ااا غ م ا ا
ره خواننیگاا ازجمنی ااا یز ش زا مه مااا وزنی ره اا ممعا ا
یز اانجا ممعا ا
خواجه حافظ ماشییی و مایها تو ییت راتمی فضییوم مه شییاز ییلماا زاه اافته و چه م ییا ااا غ م ا ا ییال
؟
زویه شمل الیاا محمی حافظ شازا مویه ا
یا ییخ نگازنیه ااا ییتوز مه ااا احتمام می هاچ شییک و گمانی رامالا منفی ا ی ماماز یاگز ا منظز
علمی جا هاچ تزیای وجوی نیازی ره ااا غ م ا حافظ نا ییی ازا شیییواهی و یالام انعاز نایذاز یز
اثما ااا میعی قامم ا تنای می ماشی
نعه ا منظز اعی ا ا وم مناایاا یانش منم شنا ی یز ن خ ر ا ختی همچناا ره م زگاا و
نخ
یانشمنیاا ماا ز ما چوا عالمه ق وانی ،ملک الشازا م از ،محمیعلی فزوغی و غازه نا مه یازو
ا ااا ا ییییم و ا ییییلوز ها رایماک حاری مز ا ثاز و تتماا خواش زا مز یااه اعتقای مه ا مه ان
تم زا ته انی ((یز فقیاا ی تخت اک شاعز و نوا نیه ر ا تزاا ن خ متقیی ا ثاز او ا ام تزاا و
ماتمز تزاا منام یز ت یییحاح نظی اا نثز و مه شیییماز می انی)) مز ااا ا یییال ن یییخه اقیی اانی همانا
قیامی تزاا منم ماقی مانیه ا ااجایا مشییاهاز علمی و ایمی قزوا گذشییته ماای ا ییال راز ت ییحاح ثاز
ن ا قزاز گازی یز غاز اان یییییوز مه یلام یخال ها معزز و فضیییییولی ها مز یییییوی راتماا قیای یز
یواواا و رتز تح رتام ااشیییییاا اا مزو اشیییییتماها اجتناز نایذاز و ییییی و راتماا چوا توااا قلی،
م زه ا منام متأخز و یوز ا ماا حاا مشیییاهاز اعتماز علمی راز م یییحح زا مه شیییی مخیوش می
نماای
مز ااا ممنا ما وجوی اک اا چنی ن ییخه متقیی و ماتمز ییااز منام ختی متأخز و یوز ا یوزاا نیگانی
یییاحز اثز هزگ از ش و اعتماز مانواا منام ی یییته اوم یژوهشیییی نخواهنی یاشییی و یز یییوز
موااز متالز و مضییاماا ن ا ما ن ییخ متقیی هاچ اعتماز مز ضییمت رتز یوز ا ماا حاا خالق اثز
می یهنی
متزتز نخواهی موی و ن خ متأخز ماز اثماتی خوی زا یز یزتو وجوی منام متقیی ا ی
ما ااا توضیییییاح یز خ یییییو غ م موضیییییوع ااا مقال ال ی مه ذرز ا ییییی ره ااا شیییییاز یز اعی ا
ییییلتاا
ماتمزتزاا ن ییییخ ختی ماقی مانیه ا ماا حاا خواجه ییییلماا ییییاوجی ره یز یوزاا حعوم
اوال االعانی نوشییته شیییه ا یی یز مخش منظومۀ جمشییای و خوزشییای ثم و ضییمت ا یی هزچنی ن ییخه
مذروز فاقی تزقامۀ یااانی و ذرز ماا رتام ا ییییی اما یز نخ یییییتاا یییییفحۀ رتاز و یاش ا غا یاواا
لتانی یز شم ه
موالنا جمام الیاا لماا راتز یزماز مه ماا عزمی مه ز ی خ انۀ رتامخانه ها
ا یییزخ زنگ مه تالق ااا ن یییخه مه رتامخانه یییلتاا اوال اشیییازه رزیه و ز و جاویانی یول او زا
میاا وجه نمویه ا :
((صاحبهُ و مَالکه امیر اعظم اکرم اَعقل ارجُمند دولت...نظام الدوله و الدین شیخ اویس خلد دولته)).
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ااا منم می نظاز تح شییییمازض  Ms.Deiz.A. Oct. 46یز رتامخانۀ یولتی مزلاا ( ییییلتنتی ییییامق) یز
ییلتاا اوال مه
رشییوز لماا نگ یاز می گزیی و می گماا ماا یینوا  763الی  778یز ع ی عام
زشتۀ تحزاز یز میه ا
یییلماا یز قزا هشیییتی نوشیییته شییییه ا ییی ن یییخه ا ا رلاا او
یوماا منم م یییااز ماتمز ره ا رلاا
ره زؤا و نجش ح قیم ا مه وا ته م اعی
م ضموت یز رتامخانه شزاف مجلل ت زاا ا
رتامیاز یانشییمنی ا ن ای عتز اال ییالف و فخز االخالف ،خواجه ا ییتای محموی نظز ایای ه مزراته مز
ااا رتاز ره تح
نگازنیض حقاز ااا توز م لی گش انیز نۀ  798هجز قمز مه یاااا میه ا
یز مخش منظومه جمشای و خوزشای یز فحه  792ااا
شمازض  36765یز رتامخانه مذروز محفوظ ا
غ م زا ضمت رزیه ا
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ییاحز ااا قلی
همچناا یز تمامی ن ییخ ماتمز یاگز موجوی ا ییلماا ییاوجی نا ره تارنوا مه زؤا
شاز مذروز یز منظومه جمشای و خوزشای رتام گزیایه و م متز نعه یز ر ا تزاا و متقیی
ز ایه ا
تزاا منام شیییناخته شییییض موجوی ا یاواا حافظ نا ااا شیییاز یز مزه غ لاا حافظ ثم نگشیییته ا ییی
یز شزااتی ره
یز حام ت حاح تا ه ا ا یاواا حافظ و نا ز مخازاای ا
نگازنیه ره الاانی ا
تمامی منام ر ا شییییناخته شیییییه و حتی موفوم مانیض یاواا خواجه موزی تتم و قزاز گزفته ا یییی نعا
از زا یز ااا خ و ال ی مه میاقه می یانی:
نخ ییییی نعه اولاا منم جام  ،رامم و ا َقیی موجوی ا یاواا حافظ ن یییییخۀ ییییینه  801هجز قمز یز
رتامخانه نوزعثماناۀ رشییییوز تزراه مه شییییمازه فوق الذرز ا یییی ره یز اازاا مه ییییوز چاس عع ییییی اا
مزگزیاا تو ت انتشازا مازا معتوز مه ان تم زا ته گزیایه ااا م ی و می میام فاقی غ م موزی
مح ما می ماشی
مه هماا تزتاز یوماا منم ماتمز جام موجوی ن خه نۀ  803هجز قمز رتامخانه اموزاحاا مازونی
ش ی ز تاشییعنی ا ی ره تح شییمازض مذروز یز یییز مقاله امزو یز جم وز ا مع ییتاا نگ یاز می
شوی ااا ن خه نا یز مز یازنیض غ م موزی خا ما نمی ماشی
ضمت رزیه
نخ تاا ن خه شناخته شیه ا حافظ ره ااا غ م زا مه نای شمل الیاا محمی حافظ شازا
رتاز مجموعه یواواا شییازا مه شییمازض منیزج یز یییز ااا نوشییتازا ی ره یز رتامخانه ااا ییوفاه تزراه
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نگ یاز می شوی و یز نه  813ااا غ م زا ما مقتای مجاوم مه تخل حافظ یز مخش یاواا و ثم
ام اتمای رتام یاواا لماا یز رتامخانه لماا زا خزاا
یازی مز ااا ا ال اگز یز میمانانه تزاا حال
یییلتاا اوال جالاز االخانی فزض رنای ا یییام 776تا ییینه  813ره ماا رتام یاواا
یییام یییلتن
لماا یز رتامخانه مجلل  15ام فا له مانی
حافظ یز ااا وفاه می ما شی  37ام و ما ن خه رلاا
وجوی یازی ما ااا و ف هزگ نمی تواا ا منظز علمی و ا وم ن خه شنا ی مزا یزج ااا غ م یز
یاواا متأخز حافظ اعتماز قائم شی
یاگز نعه ن خۀ لماا یز ماا نیگانی شاعز یز یزماز محم حضوز لماا اوجی نوشته شیه و قتاا ا
هاچ راتز یزماز یز شیییزاات حضیییوز و نظاز و احتمام مشیییاهیه یییاحز شییی از اک اثز ا راز تح
مزیه و شاز متالق مه
ما نوا ی اش ااا جزأ زا مه خواش زاه نمی یهی ره یز راز احز اثز ی
شیییاعز مشییی وز یاگز چوا حافظ زا مه یاواا ملک الشیییازا یزماز یییلتاا اوال اانی خواجه یییلماا
اوجی وازی نماای
همچناا ما امااا نظز یز اماا غ م موزی مح یز یواواا ااا هز یو شیییییییاعز ما عناا مه ا یییییییوم و
قواعی حاری مز ن ا تقمام یز زواۀ شازا هزگ نمی تواا ااا احتمام و فزض زا یذازف ره اک شاعز
اا اشااز و زا مه تضماا یز راز خواش وازی رزیه ا
یز ااا غ م مه ا تقمام یاگز زفته ا
یز عاا حام احتمام تزا ااا ییییؤام نا ا جانز خواننیگاا وجوی یازی ره چزا ااا غ م یز رتز چایی
ماتمز و ع ا الوجوی چوا ت یییییحاح عالمه ق وانی و یرتز غنی اا ت یییییحاح یرتز یزوا ناتم خانلز
زاه اافته و ااا یانشمنیاا گزانمااه مه عیی تالق ا مه حافظ نیزیاخته انی؟
یز یا ییخ مه ااا یز ییش م ی یوشییایه نخواهی موی ره یز ماا تحقاقا ااا ییتازگاا جاویاا ییی ز ایز
مز ااشاا رشف نشیه و ن خۀ ا ال یژوهش غنی-
اازاا هنو ن خ متقیمی ره امزو یز اختااز ما ا
همچناا
نۀ  827هجز و متالق مه مزحوی عمیالعزای خلخالی مویه ا
ق وانی رتامی مه تازاخ رتام
ن یییییخه نوااز اَقیی وق یز ع ی یژوهش یرتز خانلز نا هماا ن یییییخۀ ییییینه  813رتامخانۀ ااا یییییوفاه
ال ی مه ذرز ا
ا تامموم مویه ره یز هز یو ن خه غ م موزی خا ما مه نای حافظ ضمت گزیایه ا
ره ااا غ م یز ت یییحاح از شیییمنی یاشییینمنی و حافظ شییینال مزج یییتۀ ذز مزحوی نیه اای یرتز یییلای
نا از ره ما م زه ا ینجاه ن خه ختی قزا ن ی مه ان تم زا ته گزیایه مشاهیه نمی گزیی
یل ما یز نظز یاشییتا جما توضییاحا و مزاتز مذروز یز ااا مقال نتاجۀ م ییلی حا ییله ا ا ی ره
غ م مه متل ((مزو مه راز خوی ا واعظ ااا چه فزاای ا ییییی )) یییییزویه شیییییمل الیاا محمی حافظ علاه
زحمه نا ی و ییاحماا و یازنیگاا یاواا او می تواننی ما خاالی ییویه مز ا خت ختا رشییایه و یز عیی
تالق ا مه شاعز ل اا الواز اازاا هاچ تزیای مه خوی زاه نیهنی یز یاااا خاتز نشاا می گزیی ره ما
هی اشیییااز و امااتی ا ااا ی ییی ما یییف الحاقی یز یاواا خواجه قامم اثما و شییینا یییاای ا ییی ره یز
مقاال مای ااا حقاز مه خواننیگاا زو نامه ماظی اتالعا تقیای خواهی شی
ماا رشتی ازماز هنز میشعنی
تعاه ا مه ره مز ااا محز مالق نعنای
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حافظ از خ ی ختا گف نگازای مز او
وز مه حق گف جیم ما خا حق نعنای
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