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  ديوان حافظ ةمقدم برخي از مسائل مربوط به
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  ♦الحق صديقي شميم ترجمه

ران، بلکه در سراسرِ ياست که نه فقط در ا ين شاعر فارسيتر معروف يرازيحافظ ش
ه تأسف است ياما ما. ش شروع شده بودين شهرت از زمان زندگيجهان مشهور است و ا

پس از  يکم يحتّ. ديدرآ يوانيصورت د به نشد تا يراتش گردآويکه اشعارش در ح
 ياز نسخ خطّ يبرخ. در دسترس نبود ياز اشعار و يچ متن موثقيدرگذشت شاعر ه

ها هم  ندارند و مقدمه يا چ مقدمهيکه اغلب آنها ه يمقدمه دارند؛ در صورتوان حافظ يد
که  يدارند، در حال يتر کوتاه يها تر مقدمه يميقد ينسخ خطّ. ستنديگر نيمشابه همد

ه ياساساً شب يتر دارند ول يطوالن يها مقدمه يچاپ يها دتر و نسخهيجد يخطّ يها نسخه
س معروف يدست خوشنو ي بها با مقدمه يحداقل دو نسخه خطّ. هستند يقبل يها مقدمه

ل شود که در سا ين مقدمه معلوم مياز ا. موجود است) ق ٩٢٢: وفات( يعبداهللا مروار
که تا آن موقع پر از اغالط ( وان حافظيدموثق از  يعمل آمد تا متن ي بهق کوشش  ٩٠٧
ن جنگ و مجموعه يو چند يباً پانصد نسخه خطّيب تقرين ترتيبد. ن شوديتدو) بود
ن ين بن سلطان حسيدون حسيشاهزاده ابوالفتح فر ييراهنما به شد و يگردآور يشعر

نام  به وان حافظيدو در دربارِ آخرالذکر بود که  سه شديقره همه آنها با هم مقايبا
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خود درباره  يبود که در مقدمه انتقاد ين دانشورينخست ينيقزو محمدرزا يم يآقا
اش  مقدمه. بحث کرده است يدر حواشوان حافظ يد به از مسائل مربوط يبرخ
. که آخرالذّکر در دستش نبود ير حالاست؛ د يتر ش کوتاهيدهنده مقدمه کماب نشان

 يکه و يرزا وجود دارد؛ در صورتيدر مقدمه م يم صفحه اضافيباً سه و نيمعهذا تقر
  :سدينو يم يو. داشت ياديشان شک و شبهه ز يدرباره درست

 يها رواحل غزل«سطر هفت از صفحه قد تا کلمه  ينجا تا ابتداياز ا«
ي اسميد يرش يدو و با و نسخه آقا ياز چهار نسخه ملک و تقو» جهانگرش

 ياز اواسط س پنج در ص قا از کلمه گاه سرخوشان کو. ساقط است يکلّ به
از چهار نسخه  يکلّ به نجايز بدان اشاره شد تا ايمحبت را چنانچه در همانجا ن

ل ين جمله طويست تمام ايد نيساقط است و بع يدو و با و يملک و تقو
 د تام آنيآن و مخصوصاً عدم تق يالب آن و طرز انشاباشد، چه نوع مط يالحاق

  .»ديآ ينظر م به تفاوت به ن مقدمه تا درجهيا يها ر قسمتيسجع با سا به
سبک  به ش کرد که با توجهيرا ستا محمدرزا يم يو شعر يد الزماً استعداد ادبيبا

اف سه نسخه با اکتش. کند يد ميابراز شک و ترد ينوشتار درباره وثوق صفحات اضاف
درست  يد وين شک و تردينداشت، ا يآنها دسترس ي بهنيرزا قزويتر که م يميقد يخطّ

  .ندارند يها صفحات اضاف ن نسخهياز آب درآمد، چرا که ا
از  يبعض يو حتّ يچاپ يها که در نسخه يگريدرباره اضافات د ينيرزا قزويم
  :دهد يح مين توضيچنوجود دارد، ) ينياما نه در طبع قزو( يخطّ يها نسخه
تا روز را (ت ين بيبعد از ا يد و در اغلب نسخ چاپيجد ينسخ خطّ يدر بعض«

املشارق  امامخصوصاً : ل را عالوه دارنديعبارت ذ) فروغ بود شمع را شعاع
واملغارب جامع اصناف حقائق و معارف قائل کلمه انا کالم اهللا الناطق اسداهللا الغالب 

  :طالب علي بن ايب
  فش ز خلقـت انسـان  يغرض وجود شـر   که سـحرگاه روز فطـرت بـود    يشهنش
ــد  يزلــيم لــم يکــه ز لطــف قــد يمکرمــ ــته زيح ــتش گش ــث منقب ــرآني   ور ق

  »مــدحت او مســتعد نطــق زبــان يبــرا  ت که شـد ز مبـدأ حـال   ير ملک واليام
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د يرش يو ملک و نسخه آقا يمه مانند حن و هنديک از نسخ قدي چيدر ه يول
الوجوه  چ وجه منيه به شماره دو يتقو ير خاقان و نسخه آقايدب يه آقاو نسخ ياسمي

  )ص مو، صز. (است يست و بدون شک الحاقين ياز جمله مزبور اثر
 محمدوان، يدرباره اسم مشکوک گردآورنده د محمدرزا يگر ميدگاه مهم ديد
در نسخ  يمتأخّر و حتّ ينسخ خطّ ياندام است که در قسمت آخر مقدمه در بعض گل
  :کند ياظهار م ينيقزو محمدرزا يم. خورد يچشم م ي بهچاپ
ده اختالف يمه و جديدر نسخ قد) ن ورق عفا اهللا عنه ما سبقيمسود ا(نجا يدر ا«

ازده يدر هفت نسخه از : ن قرار استيموجود است که از ا يار مهميقرائت بس
ت نسخه همه نسبتاً باشد و آن هف ين مقدمه ميا يوان که دارايد ينسخه خطّ

ه عفا اهللا عنه ما ين جمله دعائيبعد از ا. گرندياقدم و اصح از آن چهار نسخه د
ز يوان خواجه نين حال جامعِ دين مقدمه که در عياز مؤلّف ا يسبق مطلقاً اسم

 نهيع به ن هفت نسخهيالوجوه برده نشده است و همه ا چ وجه منيهموست ه
ن ورق عفا اهللا عنه ما يمسود ا يعني. ميا چاپ کرده ن نحوند که در متن مايهم به

ا ياندام  گل محمدخواه  يچ اسميبدون عالوه ه …ن پناهيسبق در درسگاه د
نسخه الف و سپه و نواب  يعنيگر يکه در آن چهار نسخه د يآن در صورت  ريغ

بعد از کلمه ما سبق عالوه  يو در عموم نسخ چاپ يتقو يو نسخه اول آقا
نکه در هفت يا يعنين فقره يو ا) اندام ا گلي(گلندام  محمداقل انام . بردارند

ن يکه بنا بر مشهور در اوان حافظ يداز جامعِ  يازده نسخه ابداً اسمينسخه از 
د شک يچ شک و شبهه توليبوده، برده نشده بدون ه يگلندام نام محمداواخر 
ار ياخت ين احتمال را بيد و اينما يگلندام م محمدو اصالت نام  در صحت يميعظ

از  يکيباشد از  يگلندام الحاق محمدن نام يد ايکند که شا يت ميدر ذهن تقو
ن ين مقدمه بدون اسم مؤلّف است خواسته از ايده اين گمنام که چون ديمتأخّر

  .»نام خود قلمداد کند به فرصت استفاده نموده آن را
گلندام،  محمدبودن اسم  يبر جعل يه خود مبنياثبات نظر يبرا ينيقزو محمدا رزيم
  :آورد يگر ميل ديدو دل
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اورده است و معتقد است که ياسم او را ن) ق ٨٩٢: فيتأل(شاه در تذکره خود  دولت
  .اند ن مقدمه را معتقدان و مصاحبانش بعد از درگذشت حافظ نوشتهيا

کند و مقدمه  ياسم گلندام را ذکر نم يزبان ترک به افظوان حيدر يهم در تفس يسود
  .کند يدوستان شاعر پس از مرگش منسوب م يبعض به را

ق که  ۸۲۴نسخه گورکهپور مورخ  يعني يقبل يان شد سه نسخه خطّيچنانچه قبالً ب
آن را  يق که دکتر خانلر ۸۳۶مورخ  يم، نسخه خطّيا منتشر کرده ينينائ يمن و آقا

. ق، اسم گلندام را در مقدمه ندارند ۹۲۱س مورخ يموزه انگل يکرد و نسخه خطّ يمعرف
اما . د کنديين نام تأيبودن ا يفيبر امکان تحر يرا مبن ينيقزو محمدتواند نظر  ين امر ميا

 ميگلندام در مدح سلطان ابوالفتح ابراه محمداز  يا دهيقص يميقد يراً در جنگياخ
. ابت سلطان شاهرخ در فارس فرمانروا بودين به ق ۸۳۸ يال ۸۱۷چشم خورد که از  به

غزل از  ۴۷ن شده است، شامل يق تدو ۸۳۸و  ۸۱۷ يها ن ساليجنگ مذکور که ب
  .ن عنوان نوشته شده استيده اين قصيدر آغاز ا. حافظ است

  .»ديضاً لمدحه موالنا گلندام گويا«
 گفت، سپس يم ابتدا شعر مگلندا محمدتوان استنباط کرد که  ين شعر مياز ا

اش  خاص مورد عالقه يها نهيخ ملوک زميآورد و عرض رسائل و تار يرو يسيانشانو به
ن يبد. م وابسته شديدربار سلطان ابوالفتح ابراه به راز برگشت ويش ي بهسپس و. شدند

 محمدنام  ي بهت دانشوريشود که شخص يثابت م يا چ شک و شبههيب بدون هيترت
برد که  ين ميرا از ب ينيقزو محمدن امر شک يا. در عصر حافظ موجود بودگلندام 
شتر از يپ يليچون گلندام مذکور خ. ن گمنام بوده باشدياز متأخّر يکيگلندام  محمد
ل سده نهم ياحتماالً در اوا. وجود داشت) سال پس از وفات حافظ ۴۶(ق  ۸۳۸سال 

ن ينام مؤلّف مذکور نبوده باشد، چطور ا ي بها اگر مقدمه. نامش در مقدمه ذکر شده است
که معاصر گلندام  يافزوده شود و کاتبان بعد يبعد يمقدمه نسخ خطّ به توانست ينام م

 ياخذ کنند؟ نبود اسم مؤلّف در نسخ خطّ يقبل ينبودند، اسم مذکور را از نسخ خطّ
سرِصفحه  يو مؤلّف روح داد که احتماالً اسم شاعر يطور توض نيتوان ا يتر را م يميقد

  .شده است يا دهيعد يبعداً از هم جدا و باعث مشکالت ينوشته شده بود؛ ول
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حافظ اشعار خود را . است ينيشرح و مقدمه طبع قزو به گر مربوطينکته د
تقوا  به آن را ينيعلّامه قزو. اند آن ذکر کرده يبرا يل مختلفيمحقّقان دال. نکرد يگردآور

و چند نسخه  يقبل يکه طبق سه نسخه خطّ يدهد؛ در حال يمو احسان حافظ ربط 
 يفحوا به ن امريگر ايل ديدل. م سلطان بوديامر تعل ي بهل آن اشتغال ويدل يبعد يخطّ

ن يتر يمياما طبق قد. مباحثات کشف و مصباح بود به مشغول بودن حافظ ينيطبع قزو
. کشف و مصباح بود به اجعر ييها ادداشتينوشتن  ي بهل آن اشتغال ويدل ينسخ خطّ

از وقت  يتوانست مقدار يم يد که حافظ آموزگار بود و ويگو يشرح موثق مقدمه م
اختالفات مذکور در . هايي درباره کشف و مصباح صرف کند خود را براي نوشتن يادداشت

  .کند بعضي از حقايق بسيار مهم زندگاني و شغل حافظ را روشن ميديوان حافظ مقدمه 
گلندام  محمدر از يغ يگريد کس ديوان شايتوان گفت که مؤلّف د يختصار ما به

ق  ۹۴۱و  ۸۳۴گورکهپور مورخ  يست و متن موثق مقدمه همان است که در نسخ خطّين
  .ده شده استينجانگ
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