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 عاقبت کارفرو بسته خدا بگشاید

 من از روی صفا بگشایده در فتحی ب

 

 بیش از این غم مخور ای دل که زلطفش روزی

 دبستۀ ما بگشای گره از کار فرو

 

 التجا بر در مخلوق نشاید بردن 

 که دردولت و اقبال خدا بگشاید

 

 دردم از حد شد و جز لطف خدا نیست دوا

 پیش دوا بگشایدبو که آن درد هم از 

 

 

http://www.saeidka.ir/
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 تو گشا بار خدایا در فتحی بر من

 که اگر تو نگشائی ز کجا بگشاید

 

 در شب محنت هجران و پریشانی حال

 صرب باید دل بیچاره که تا بگشاید

 

 ای جهان پای به بند ستمت چرخ ببست

 هم دعا کن که به تأثیر دعا بگشاید

 )شاهزاده جهان ملک خاتون فرزند شاه مسعود اینجو(

 

شیرازی؛ تنها به  شمس الدین محّمد حافظ  ستۀ  صایص بارز و برج شمی عریان از خ شهامت و خ آزادگی، حکمت، 
؛ عشقی راستین و خطر لربیز ازو پر آشوب  یهای فراز و نشیبر د محدود منی شود. او ابنای نادان و ریاکاران زمان

سینه دارد و در شعر او وصف می کندرسوی گل اندام را  همواره ؛شاعرانه اشعمیق نگاه  پر تپش را در هوای  . در 
 رفته و در رجای ستتخن از نربدی باستتتانی میان ااتتداد خیر و ه و هجر و وصتتل در خلو  دلهابا ظرافتی کم نظیر 

شاعر به طلوع آفتاب سان به بر می آید واثق  سینۀ ان سبز و رسخ گل نهفته در  حافظ تو را  .روشن عمر؛ باغ جانها 
در اثر به گشتتتودن گره از کار فرو بستتتتۀ جهان نوید می دهد و پس از قرن ها که از رحلتش می گنرد؛ هنوز هم 

این دیر خراب درهای بسته به مفتاح دعا برعاشقان که بسا ای معشوقه ای راستین؛  ابی ارسار آمیز پاک عشق نیروی
 می گشاید.آباد 

 به صفای دل رندان صبوحی زدگان

 بس در بسته به مفتاح دعا بگشایند

، کتاباین  بادر این میانه؛ دولت بیدار و رمزعشتتتق را می توان در یکایو اوراق روشتتتن دیوان شتتتب چراغش دید. 
می شود، پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار به پایان روزهجران و شب فرقت یار بر تو آخر 

 نخواهد ماند. چنین محرتمرقیب نیز تو گر چه در نظر یار خاکسار شدی؛می آید و 

شاده شه گ صل همی ست خزانۀ غیب در روزگار و سیحا دم ا شق م شفق، طبیب ع شه و م  ،و گلهای پر کرشمۀ بنف
ی ا دل در گروی وصتتتالحافظ امّ  ستتتخنگویانی خندان هستتتتند که نشتتتانی خوش از تاب خود در طرّد یار می دهند.

ست کهتا ابدیّت دارد و هنو  جاودان اطرابی  ز در عنفوان بهار زندگانی ا ستیبه درازنای ا  و اوست در جان متام ه
  .به نظر می آیدنگران  ؛به دست دگران و تقدیر شقایق ز افتادن زلف معشوقاتا صبح قیامت چون چشم نرگس 
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 تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود

 رس ما خاک ره پیر مغان خواهد بود

 

 چشمم آن دم که ز شوق تو نهد رس به لحد

 تا دم صبح قیامت نگران خواهد بود

 

سوزان و پر رمز و رازش را می  مهر، عاشق پیشه و اهل شیراز است که رد پای تواناشاعره ای اّما جهان ملو خاتون 
 در آثار ایشتتان چونو همچنین دیوان خواجه حافظ مشتتاهده کرد.  شمغفول کتاب کلیّا  اشتتعارتوان در جای جای 

غزل های برخی رسوخ کرده و سفینۀ شاعر ؛ گویی که روح ارسار آمیز عشق در تار و پود کالم این هر دو نیو بنگری
 است. کشاندهساحل جاودانگی به سوی جهان  شعربلند و بی بدیل حافظ را بر اقیانوس پر تالطم 

 :جهان ملک فرماید

 تا مدار فلو و دور زمان خواهد بود
 دل من طالب وصل تو به جان خواهد بود

 

 دیده تا بر قد آن رسو روان نگشایم

ن خواهد بودادیده رو خونم از دیدد غم  

 

 گرچه دیدی ز فلو جور فراوان ای دل

 دل قوی دار که خیر تو در آن خواهد بود

 

 دل گمگشته ما را که نشان خواهد داد؟

 تا به ُحسنش به جهان نام و نشان خواهد بود

 

 تا روان باشد و جانم به لب آید ز غمش

 خاطرم مایل آن رسو روان خواهد بود
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جان جهان بر رس من ای قدم رنجه کن تو  

جهان خواهد بودکه نثار قدمت جان   

 

که می آید  دتقدیر حافظ فرو  ملو و مزرعۀچونان ستتتهمگین بر  ؛برق غیر  از کمینگاه غیباّما در گنارگاه زمان؛ 
جهان  زین پس .می کند مغان ک و خطا پوش پیرابر نفس پ و معرتضرد کش، عصیانگر عاشق سوخته خرمن را دُ این 

 در قرصتتت جانان را شزیبایهزاد بانوی شتتتا در کشتتتاکش دهر؛ زیراهیچ استتتت و کار جهان در نگاه او جمله هیچ در 
شق را  ،در فرجام کارآوردند و در  شاه و ندیم وزیر ،خواجه امین الدین جهرمیبه نکاح  ،1شیکنو این دو کبوتر عا
 .کردنداسیر در رسپنجۀ شاهین قضا  ؛و خوان آلود شکستهق؛ با بال و پری شاه شیخ ابواسحااقبال سیاه در سپهر 

ه ای از کبو خرامان صتتحرا به هقهق ،وزیدن گیردو مصتتلی رکن آباد ستتبز میان بر چمنزار ناگاه استتت که باد خزان  
. محتستتتب؛ امیر نرستتتد و زاغ در مقام بلبل بر شتتتاخستتتار خشتتتو و بی برل درختان نزول آورد مردم شتتتهر گوش

وقیحانه می تازد و  ی،گآزاد آزادی و  آفتاببر  و ستتوار بر مرکب ستتیاه جهل؛بارزالدین مظفری بر شتتیراز ظفر یافته م
ا در کنج فقر امّ  دل حافظ خسته .به دل راه منی دهد همی مظلمۀ خون سیاوشاز  مردگاندل در شهر  دیگر کسی

 و بازی های پنهان از وقوفاندر نشسته و با  ؛احزان خویش در پی یوسفه ای گمگشته ۀکلب به تارو خلو  شبهای 
ایّام برمی آید که از بد روزگار؛  ایناز اشتتتعارش در  .می بندددل  و پایان هجران به تغییر حال دوران د چرخدر پرد
است در این حال  .استو جهان رویاهایش تنگ کرده او به منع وی از عشق کمر بسته و گنرگاه عافیت را بر  دنیا

شود، مأیوس خویش نامبارک ناپروایی روزگار و گاهی عمیقاً از مسیررسنوشت  ؛که شمس الدین محّمد و ابیا   می 
سیاری را از رس د   شّد  یو ناکامی بزرل  در هم می آمیزدرد با باد ب رد غم انگیز ب شهر را از عمق و  با خرب و مردم 

 ند.می ک

 حافظ رساید:

 دردم از یار است و درمان نیز هم

 دل فدای او شد و جان نیز هم

 
 اعتامدی نیست بر کار جهان

مبلکه بر گردون گردان نیز ه  

 

ی بیارعاشق از قاای نرتسد م    
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 بلکه از یرغوی دیوان نیز هم

 

 محتسب داند که حافظ عاشق است

 و آصف ملو سلیامن نیز هم

 

آنها در فقدان منابع جزئیا  ی که ما از و خطرات علیرغم متام موانع استتتتقامت نشتتتان می دهد و او در راه وصتتتل؛
سیاری جهان ملو خاتون  ؛ بانوبیندر این  چنان می کند که خداوندگار فرماید. تاریخی بی خربیم؛ شعارب در را هم ا
 می مناید.ست پیکی نامور به سوی حافظ روان به بوی جان شیرنش آمیخته و به دمسیر استمرار؛ 

:گوید جهان ملک  

 ای دل ار رس گشته ای از جور دوران غم مخور
فتان و خیزان غم مخورباشد احوال جهان اُ   

 

 تند باد چرخ چون در آتش عشقت فکند

 آبرویت گر شود با خاک یکسان غم مخور

 

نز  گرچه چون یعقوب گشتی ساکن بیت الحُ   

باز آید به کنعان غم مخوریوسف گمگشته   

 

 در طلب باش و مباش از لطف یزدان نا امید

 چون به وصل هم رسند امیدواران غم مخور

 

مقصود خواهی رو متاب از بادیه ۀکعب  

 دل بنه بر درد از خار مغیالن غم مخور
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 اعتامدی نیست بر کار جهان خرسند باش

 آب باز آید به جوی رفته ای جان غم مخور

 

صرب کن با زحمت زاغان بسازباغبانا   

 بلبل شوریده باز آید به بستان غم مخور

 

 ای جهان تا کی دل از کار جهان داری ملول

ار  عاقبت گردد به سامان غم مخورروزگ  

 

ست کهبعید  شق نافرجام تا مدتها  نی ستان این ع ستدا شیراز و تا اقالیم دور د سا فراتر از  شیراز که ب  ؛نه تنها در 
بزرل و شاعر  حتی ممکن است تا آنجا که که از آن بی خرب افتاده باشد. باشدو کسی ن باشد زبان به زبان چرخیده

دیار فارس در با عاشتتق و معشتتوق  آتشتتین؛ عشتتق این گمنام آن عرصتت موانا ناظ ظهیری بخارایی در استتتقبال از
 . منوده باشدروان به سوی عشاق شیراز  و پند نهی از یأسدر را  غزل این و کرده باشدهمدردی 

:فرماید نارص بخارایی  

 آسان شود به صرب همه کار غم خور

غم مخور ،بُود یارتو یار باش اگر ن    

 

ز نامده مپرسا رفته و ز دل بد مکن  

 حل کردم این دقیقه دشوار غم مخور

 

 دل پاک دار و جمله نکو بین و راست گوی

پند عاشقانه نگه دار و غم مخوراین   

 

 ساقی به غیر چهرد من گر زری مباند

 تا می دهند باده به دست آر و غم مخور
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باک نیست ،از باده گر شود لبت آلوده  

به بوسه دگر بار غم مخور مپاکش کن  

 

 ای بلبل حزین که فتادی به بار غم

ار غم مخورصد گل شکفته گردد از این خ  

 

شادی چرا گنشت در هم مشو که نوبت  

ار غم مخوراین است شکل گنبد دوّ   

 

 شادی کم است و عمر کم است و رفیق کم

وبسیار غم مخور ناظ بساز و با کم   

 

رساید: باز هم ملک جهان خاتون  

ر درد بر امید درمان غم مخورای دل پُ   

 در رسد ترشیف روز وصل جانان غم مخور

 

آشفته در هجران آن آرام جان ای دل    

جهان رسگشته شو از بهر سامان غم مخوردر   

 

 گر شکیبا نیستی ای دیده از دیدار یار

 گر بدوزد هر زمان چشمت به پیکان غم مخور

 

 چون نئی واقف بر ارسار امیر روزگار
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وران غم مخورر دو عاقبت خواهد گنشت این ج  

 

 بلبال در هجر روی گل مشو یکدم خموش

ورشور در باغ افکن و از باغبانان غم مخ  

 

 هرکه ما را دور کرد از صحبت آن گلعنار

 هم شود روزی اسیر خار هجران غم مخور

 

 ای دل ار گشتی اسیر خار هجران باک نیست

ل به بستان غم مخورناگهان روزی درآید گُ   

 

اندوه هجر دنو عروس خوشدلی در پرد  

 بیش ازین از ما ندارد روی پنهان غم مخور

 

وصالاز شب هجران برآید عاقبت صبح   

خورشید تابان غم مخور برکشدرس زمرشق   

 

باید گفت که در کامل تأستتتف، منابع و اخبار قابل وثوق ما از احوال خواجه  ؛ۀ پر حدس و گامنپس از این دیباچ
استتت. از جزئیا  زندگی خصتتوصتتی این دو؛ جز مشتتتی  مخترصتتحافظ شتتیراز و جهان ملو خاتون بستتیار اندک و 

اطالعا  پراکنده و دارای تناقض چیزی برای ما باقی منانده استتتت. حتّی ستتتال دقیق تولّد ایشتتتان را منی دانیم و از 
تنها با امعان نظر و  در دست نداریم. خاصیاطالع  ؛اینکه چرا و چگونه مناکحت و مزاوجت بر ایشان میرس نگشت

 دواوین آنها و تأثیر و تآثر هریو بر دیگری؛ عشق نافرجام و شاید ممنوعۀ اینان بر ما فاش می شود و در  مداقه در
می یابیم که رابطۀ عاطفی و احساسی بین حافظ و ملو خاتون، هزار بار قوی تر از یو رابطۀ سادد ادبی نهایت در 

 از اشعار است. متقابلو اقتفای  استقبال رایج بین شاعران یعنی و مبتنی بر سنت کهن

ابیاتی لربیز از بیم و امید، شور و اشتیاق، شکوه و گالیه و تکریم و ستایش در کتب آنها با یو وزن، یو قافیه، یو 
 که گویی یو روح در دو کابد آنها را رسوده است.در فراوان است آنق ؛و یو معنا روان



9 
 

 می فرماید: حافظ

 هزار دشمنم ار می کنند قصد هالک

 تو دوستی از دشمنان ندارم باک گرم

 

 می دارد همرا امید وصل تو زند

 ست بیم هالکوگرنه هر دمم از هجر تُ 

 

 حافظشود  جهانبه چشم خلق، عزیز 

 که بر در تو نهد روی مسکنت بر خاک

 

 :می فرماید ملک خاتون

 اگر ز دل کشم آهی من غمناک

 فتد ز آتش آهم غریو در افالک

 خون جانم ریختاگر چه غمزه شوخ تو 

 حالل کردمت ای نور دیده از دل پاک

 

 یقین که در غم هجران تو نخواهم زیست

 نه بیم هالک ،غم فراق تو باشد مرا

 

 گر آستین وصالت شبی به دست آید

 دامن چاک به کنیم جامۀ جان راست تا

 

 جهان وجان و تن و روح ما به تو زنده است

 اگر فدای راای تو رس کنیم چه باک
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و روزگار نومیدی و یأس از وصتتتال  وجود دالت بر آن دارد که حافظ در وهله ای از زندگیشتتتواهد و قراین مالبته 
را در د دل یا فرزندی به نام قرة العین و میو  بنددبا شتتاخه نباتی نکاح می قضتتا می شتتود،  ؛ تستتلیم تیرملو خاتون

در دربار فروپاشیدد آل  دوران شوکت ملو خاتوند، سالها از پس هم سپری شده اندوران تأهل از دست می دهد. 
 روزگار پر بستتیار متفاو  بارس آمده و تغییرا ، تحوا  و مناستتبا  ستتیاستتی پیچیدد شتتیراز؛ زندگی او را اینجو به 

اخالق زاکانی نیز که در بد گویی  و نا به  عبیدخواجه استتت که  ایّامکرده. در این  شتتاهزادگی اشعزّ  و حشتتمت 
، شتتهره آفاق استتت؛ ابیاتی زشتتت و وقیح را که از نقل آن معنوریم در هجو و نکوهش ملو بانوی مظلوم و رُسایی

خود به این احوال پریشان و  بسیاری شکود روزگار کرده در ابیا  ملو جهان  .2در شیراز نرش می دهدعاشق پیشه 
 دارد.اشار  

 جهان ملک خاتون:

نج مدرسه ای کز دمل خراب تر است به کُ  

 نشسته ام من مسکین بی کس درویش

 

لق رستگار نی امهنوز از سخن خ    

 به بحر فکر فرو رفته ام ز طالع خویش

 

 ندانم از من خسته جگر چه می خواهند

 چو نیست با کم و بیشم حکایت از کم و بیش

 

 باز هم جهان ملو خاتون فرماید:

روزگار خویشآسوده نیست خاطرم از   

 پیوسته در تحیّرم از کار و بار خویش

 

 دیدم جفا و غربت و آنهم غریب نیست

 حامل ببین که چون گنرد در دیار خویش
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 هرچند چرخ با من مسکین ستیزه کرد

 نومید نیستم ز در کردگار خویش

 

 دستم اگر نه چون کمرش در میان رود

 خون دل از دو دیده کنم در کنار خویش

 

آن یار سنگدلو کام دشمن هستم به   

 روزی نکرد یادی ازین دوستدار خویش

 

یدوار بر در وصلش نشسته امامّ   

 رحمی کن ای نگار به اّمیدوار خویش

 

 گویندم ای جهان ز جهانت چه حاصل است

کنونم ز کار خویش حاصل ندانم است  

 

 

فرماید: حافظ  

 دمل رمیده شد و غافلم من درویش

چه آمد پیشکه آن شکاری رسگشته را   

 

 به کوی میکده گریان و رسفکنده روم

آیدم ز حاصل خویشچرا که هم همی  

 

 بدان کمر نرسد دست هر گدا حافظ
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ای به کف آور ز گنج قارون بیشخزانه  

 آنهادوران پیری تا سالهای دور و  نامقدورو دلبستگی این عشق  ؛بر می آید حافظ و جهان ملواشعار آنچنانکه از  
شته شان ؛ت حافظو اگر کسی بنا بر وصیّ  ادامه دا شاید، از آتش درون را بنفشه زار تربت ای شق سینۀ  گ این دو عا

 بر می آید. شان ها هنوز دود از کفن

 ملک خاتون راست:

 پیش روی تو دمل از رس جان برخیزد

ز رس هر دو جهان برخیزد جان چه باشد  

 

 گر گناری قدمی بر رس خاک عاشق

خاک سیه رقص کنان برخیزداز دل   

 

چند در خواب رود بخت من شوریده   

 وقت آن است که از خواب گران برخیزد

 

 در میان من و تو پیرهنی مانده حجاب

 با کنار آی که آنهم ز میان برخیزد

 

 گر کنم هح پریشانی احوال جهان

 ای بسا نعره که از پیر و جوان برخیزد

جهان ))و گاه ظاحتاً در معنای واژد ))جهان(( را گاه به ایهام  شتتتاعردارد که  موارد متعددی در دیوان حافظ وجود
سا ((ملو خاتون ست.  سته ا شاق از کار  دفروزد و مطرب در پردرا بر می ا ویقی به نور باده جام به کار ب  جهانع

عامل را چنین خوش آراستتته ش هرگز التفا  نبوده استتت اما رخ یار در نظر  جهاناو را به کار  .گویدبه نام حافظ می 
سامن از ؛ بر ابروی آ جهانزیرا  .و که بردارد زمانی برقع از رویترا یکرس بیارایی، صبا را گ جهانخواهی که تو  و اگر

 به آمدن عید بخشیده.هالل وسمه کشیده و حافظ را نوید 

:راست حافظ  

 مژده وصل تو کو کز رس جان برخیزم
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برخیزمطایر قدسم و از دام جهان   

 

خویشم خوانی دبه وای تو که گر بند  

 از رس خواجگی کون و مکان برخیزم

 

 بر رس تربت من با می و مطرب بنشین

 تا به بویت ز لحد رقص کنان برخیزم

 

 خیز و باا بنام ای بت شیرین حرکا 

دست فشان برخیزم جهانکز رس جان و   

 

گیرگر چه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم   

کنار تو جوان برخیزمتا سحرگه ز   

 

 روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده

برخیزم جهانتا چو حافظ ز رس جان و   

  

به جهان ملو خاتون عمیق  دلبستگیاگر )) ناگفته پیدا است که مهم،  ۀصحت این داعی ؛در مطمح نظر صاحبدان
؛ دیوان منی شنیدخوش  ،و او صدای سخن عشق را از متاشاگه زلف یار تجلّی منی یافتدر جان و روح خواجه حافظ 

. در دل بودار به یادگار مانده استتتت کمّیت و شتتتاید کیفیّتی کمرت از آنچه امروز از او در این گنبد دوّ  را شتتتعر او
ای مانده و در باب دهر؛ جزئیا  اندکی از احوال آنها بر اوراق کهنه تاریخ به ج حوادث کوربختانه در گنار از کوران

چون  یدانشمندان معاظ و آثار تنکره دولتشاه سمرقندی منابع متأخری چون  ؛امنند حافظهجهان ملو خاتون نیز 
این داده های  که نخواهد بودبر این استتاس پوشتتیده ارائه کرده اند.  وی را ازمخترصتتی معلوما   3 صتتفا للهذبیح ا
 د. در عین حال در دیواننار دپرده بر  شتتاعران این مقالت نافرجام عشتتق یاارتباط و وقایع  منی توانند از ارسار اندک
سیاقجهان  قطور شعاری در  شکوائیه وجود دار  مدحیه، ملو خاتون ا د که جنبه هایی از زندگانی او چون نمرثیه و 

جهان ملو خاتون در . دیوان فاش می کننددر اواخر عمر  او را عرستتت  و تنگدستتتتیپیری و  یا دلبندش مرل فرزند
برای نخستتتین بار به زینت طبع آراستتته کامل احمد نژاد  و پوراندخت کاشتتانی راد و تصتتحیح به همت 1374ستتال 



14 
 

در وبگاه های اینرتنتی موجود و قابل دانلود می  بازار کتاب ایران نایاب استتتت اّماهرچند امروز در و استتتت شتتتده 
ی به منابع کافی دارای نواقص و کاستی هایی است و در عین حال باشد. این تصحیح ارزشمند از جهت عدم دسرتس

ست. نگارندد حقیر این  ستیم، ارائه نگشته ا در دیباچه آن نیز اطالعاتی بیش از اخبار مخترصی که قبالً از او می دان
شامره و احوال که در حال پژوهش در آثار  سطور سخه خطی  ست در ن کتابخانه در  4110حافظ و ناظ بخارایی ا

ست. ری تازه از جهان ملو خاتون یافت که اشعا بریتانیای ملّ  شده ا شته  این از  احدیاحتاماً در زمان حیا  او نو
 ه ای برایانگیز  ،لنا چون در استقبال از یکی از غزلیا  مشهور حافظ بود در دیوان چاپی او به نظر نرسید و اشعار

  گردید. ارتنظیم این نوشتنگارنده در 

رسایش در حافظ تا بدانجا استتتت  دو مغفول مانده جهان ملو خاتون در ایجاد انگیز  ژرفاهمیّت تأثیر  این پایه بر
سبت به انجام پژوهش های علمی ؛ باید که شتاق ن شجویان مقاطع عالی زبان و ادبیا  پارسی و ادب پژوهان م دان

شاعر صوص تأثیر و تأثر این دو  سبت به یکدیگر و آکادمیو در خ شته و مطالعهمّ  ن تی تطبیقی را با در ات روا دا
غزل  نقلدر پایان پس از  و تاریخی شیراز قرن هشتم به انجام برسانند. ، اجتامعینظر داشنت اوااع و احوال سیاسی

ف لطای ۀمجموع انگلستان به نام )) نقل از نسخه خطیجهان ملو خاتون به  حافظ؛ غزل فوق النکر ازمشهوری از 
-790عهد فیروزشاه تغلق )و توسط فردی به نام سیف جام هروی در هندوستان نوشنت آن که  (( را ظرایف ۀو سفین
هجری معاظ با مبارک شتتاه هقی ادامه داشتتته استتت؛ منعکس می  804شتتده و تا حدود ستتنه  آغازهجری (  752
در زمان حیا  جهان ملو خاتون  تاب خطی؛ بعید نیست که این غزلاین کخاص ه به قدمت و هایط . با توجّ ممنای

سخه  ست که دو ن شد. همچنین ازم به ذکر ا شده با  از دیوان جهان ملو خاتون که یکی از آنها قطعاً خطی کتابت 
شوکت در زمان زندگانی ست در کتابخانه ملّ  و دوران  شده ا ساخ  ستن شامره های او ا سه به   Supplémentی فران

Persan_763   وهمچنین Supplément Persan_1102 .شند سیاری از جُ  در عین حالمحفوظ می با نگ ها و در ب
  .پیدا کرداین شاعره مغفول ماندد بزرل پارسی گوی را آثاری از اشعار خطی می توان  ۀمجموعکتب 

مینیاتورها و ؛ برخی از نستتتخ خطی کهن دیوان حافظدر  نکتۀ آخری که اشتتتار  به آن تور  دارد این استتتت که
شده است که او را در کناری بانویی که بر رس  شاعراز او توسط هرنمندان نزدیو به زمان حیا   تصاویری کشیده 

. می دانیم که تاج 4تاج دارد نشتتان می دهند و نگارنده این ستتطور در نستتخ متعددی آنها را مشتتاهده کرده استتت 
داستان عشق بین این دو تا دهه ها بعد  به شاهزادگان است و این امر خود می تواند دالت بر آن باشد که مختّص 

از رحلت ایشان بر رس زبان ها بوده و به تدریج در قرون بعد که حافظ را به صفت لسان الغیب منسوب می کنند 
که اشتتعار هم وزن و قافیّتی که دقّت در تار و پود اتتمناً خاطر نشتتان می گردد  به تدریج از تاریخ محو می شتتود. 

کید أقرار گرفت؛ پس مجدداً تانعکاس که در این مقال مورد  بودبیش از آن این دو شاعر است اط ارتبکاشف از  ؛آنها
 برخوردار است. اهمیّتی وافر اریخ ادبیّا  ایران ازت ع در این خصوص برایمی گردد که ادامۀ تحقیق و تتبّ 

 

 می فرماید : حافظ

 گر بود عمر به میخانه رسم بار دگر

 نکنم کار دگربجز از خدمت رندان 
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 خرم آن روز که با دیده گریان بروم

 تا زنم آب در میکده یو بار دگر

 

 معرفت نیست در این قوم خدا را سببی

 تا برم گوهر خود را به خریدار دگر

 

 یار اگر رفت و حق صحبت دیرین نشناخت

 لله که روم من ز پی یار دگراحاش 

 

 گر مساعد شودم دایره چرخ کبود

 مش باز به پرگار دگرهم به دست آور 

 

 طلبد خاطرم ار بگنارندعافیت می

 غمزه شوخش و آن طرٔه طرار دگر

 

 راز رسبسته ما بین که به دستان گفتند

 هر زمان با دف و نی بر رس بازار دگر

 

 هر دم از درد بنامل که فلو هر ساعت

 کندم قصد دل ریش به آزار دگر

 

 بازگویم نه در این واقعه حافظ تنهاست

 غرقه گشتند در این بادیه بسیار دگر
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******* 

 

 

 

 

راست : جهان ملک خاتون  

غم تو کار دگر درگفته ای نیست مرا   

 کی به دست آید  ای دوست چو من یار دگر
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 حرستم در دو جهان نیست به جز دیدار 

 گه ببینم مگر ای دوست تو را بار دگر

 

 چند  از خود به ستم بی سببی داری دور

بار فرومانده منه بار دگر بر رس  

 

 ای بسا بار که بر خاطر مهجور من است

 خود ترا نیست به جز جور جفا کار دگر

 

 من بیامر به تیامر غمت خرسندم

 نیست بیامر ترا حاجت تیامر دگر

 

 لطف فرما و غم حال من خسته بخور

 چون مرا نیست به جز لطف تو غمخوار دگر

 

بازارچون خریدار متاعم نبود در   

 به تفّرج نتوان رفت به بازار دگر

 

 گر تو از من نخری جان و جهان را به ُجوی

 ندهد دل که روم پیش خریدار دگر

 

آن روز مبادغم تو روی مرا بس بود   

دگر دلداردهم این دل غم دیده به  هک  
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 پانویس:

به مطلع ))من دوش پنهان می شدم در قصر  حافظ  به منسوبمعنای شیکنک را در لغتنامه عالمه دهخدا با ارجاع وی به شعری -1

.جانان شیکنک(( خواهید یافت  

  1901 -کمبریج -انگلستانچاپ  -شرح احوال عبید زاکانی– 290صفحه  -تصحیح ادوارد بران -تذکره دولتشاه سمرقندی-2

   1369-هفتمچاپ -نشر فردوس -تهران -1045 ج سوم ص -ایراندر ات تاریخ ادبی   -ذبیح هللا صفا-3

 Isabella Stewart Gardnerکتابخانه موزه الیزابال اسخخخخخخختوارت ) U19w42نسخخخخخخخخه  قرن نهم دیوان حافظ  به شخخخخخخخماره  -4

Museum ؛ بانوی تاج دار شاهزاده جهان ملک خاتون می باشدمینیاتور( در بستون آمریکا است. با عنایت به اشعار 
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