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  هاي فارسي ديوان حافظ در هند شرح

سراي  ) غزلم ۱۲۸۹ه/ ۷۹۱ الدين محمد حافظ شيرازي (م: خواجه شمس الغيب لسان
بياني است که شهرت و محبوبيت او از همان دوران زندگيش در اکثر نقاط جهان شيوا
کردند که انداز شد، چنانکه پادشاهان بنگال و دکن از هند او را دعوت  زبان طنين فارسي
هند بيايد که بنابر علل مختلفي که بعضي از آنها معلوم است و بعضي نامعلوم، حافظ  به
شناسان و صاحبان ذوق تحفة سخنش را  دوست نيامد؛ ولي سخن اين کشورِ فارسي به

نيست، تا روزي که ذوقي در نهاد دوستداران  يبردند و شک و ترديد دست مي دست به
رسي در هند وجود دارد، قبولِ عام حافظ در اين کشور ادامه پيدا زبان و ادبيات فا

  خواهد کرد.
شعرِ حافظ سرشار از اشارات، رموز و تعبيرات بديع و گوناگون است و شعرش از 

برند و  مالحظه. فقيه و عارف و عامي همه از شعر او بهره مي هاي مختلف قابل زاويه
  کنند. ر ميمذاقِ خود توجيه و تفسي ابيات او را به

کمتر ديواني  درستي که آن مقدار از آيات قرآني که در کالم وي مندرج است، در به
احاديث نبوي که در سخن وي  توان يافت و همچنين آن اندازه اشارات گوناگون به

  گردد. کمتر شاعري مشاهده مي شعروجود دارد، در 
است و تعبيرش  انگيز حيرت حافظ ديوانگسترش وسيع مفاهيم شاعرانه در 

هاي خاصّي دارد، زيرا که شعرِ او سرشار از اشارات، رموز و تعابيرِ است و اين  ويژگي
هايي که از جهت افکار و  است که موافق مذاقهاي مختلف افتاده است. چنانکه گروه

بينند  هاي خويش را در کالمِ او مي عقايد ظاهر، باهم موافق نيستند، همه بازتاب انديشه
  انگارند. ن او را ترجمان معاني و مفاهيمِ ذهنيِ خود ميو سخ
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هرکدام خويش،  آن بزعمِ هاي متفاوت شعرِ حافظ باعث شد که دوستداران جلوه
کرد که تفسير و توجيهي از کالمِ  آنجا که بايد اقرار تفسير و توجيه آن بپردازند، تا به به

کند و خواندن شرحي از ديوان او ما  نمينياز  وي، هرگز ما را از تفسير و توجيه ديگر بي
  سازد. را از شروح ديگر مستغني نمي

است.  حافظ ديوانهاي معروف و بسيار سادة  شرح سودي بر حافظ يکي از شرح
زبان ترکي نوشته بود. وي دانشمند و  هجري به ۱۰۰۳سودي شرح خود را در حدود 

ترکي، عربي و فارسي آشنايي کامل  سه زبان شاعري توانا و مؤلّفي پرکار بود. او با
فارسي ترجمه شده و شرحي است که مورد استفاده  داشت. شرح سودي بر حافظ به

  گيرد. سودي از معاني مشکل و يا مفاهيم عرفاني استفاده نکرده است. زياد قرار مي
هاي ديگر هند نوشته  فارسي، اردو و زبان به حافظ ديوانهاي زيادي بر  در هند شرح

  گيرد. ده است که در اين مقاله برخي از آن شروح مورد بررسي قرار ميش
 شارحانينة شعرِ ياند که در آ در هند عرفا، شعرا و دانشمنداني بوده حافظ ديوان

مذاق خود  و بنابراين اشعار حافظ را به اند ديدهفظ تصورات ذهني خود را منعکس حا
هاي کالم او،  و گزيده حافظ ديوانهاي کامل  اند. عالوه بر شرح شرح و توضيح نموده
اند که همه  مختلف نوشته شده دوارهم در هند در ا حافظ ديوانتعداد زيادي فرهنگ 

 حافظ ديواندهند که دانشمندان در تالش آن بودند که فهميدن و فهماندن  نشان مي
  ديوان او، آسان شود. مندان به براي عالقه

ي غزلسرايِ فارسي هند در پيروي از قالب و انديشة حافظ بايد يادآور شد که شعرا
سرايي در هند نباشد که شعرِ حافظ را براي خود  کردند، تا آنجا که شايد غزل افتخار مي

نمودند و سعي  شعرِ حافظ توجه مي سرايان به سرمشق قرار نداده باشد. اين غزل
نحوي که  ا در غزليات خود بهببرند و آنها ر هاي مختلف آن پي جنبه کردند که به مي

  کنند. باشد و براي آنها مقدور است، مطرح مناسب و جالب
دورة آخر تيموري، مانند شعراي ديگر  هپادشا» آفتاب«شاه عالم متخلّص به

هاي غزلِ حافظ را براي  شعرِ حافظ عالقه فراواني داشت. او قالب گويِ هند به فارسي
منعکس هايِ حافظ را نيز در اشعارِ خويش  يشهغزليات خود برگزيده و بعضي اند

  اين نتيجة درست رسيده بود: ه است. او بعد از مطالعة جدي کالمِ حافظ بهساخت
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  ام تحقيـق  هزار بار من اين نکته کرده  کــس آشــنا نَبــود آفتــاب از حــافظ
 و در وندشعرِ حافظ آشنا ش اينکه چرا آفتاب و ديگران نتوانستند با در پاسخ به
ه شد، بايد گفت که رعايت ايهام، ايهام تناسب، نوشتهاي مختلفي  نتيجة آن شرح

کاربرده شده، و معاني عالية علمي و فلسفي و  مجازات و استعاراتي که در شعرِ حافظ به
تأمل  عرفاني که در قالبِ الفاظ در شعر گنجانيده شده، مضمون شعرِ حافظ را محتاج به

ت حافظ بسيار مشکل است و معاني رمزي، عرفاني، و نموده است. اکثر غزليا
بينيم که  حد فراوان وجود دارد و در اغلب موارد مي اصطالحات صوفيانه در آنها به

مطالب معنوي درهم آميخته است. اين دگرگوني احوال و  حافظ مسائلِ مادي را با
عبارات مختلف  بامطابق ذوق و طبع هر طبقة جامعه سخن گفتن و يک معني واحد را 

ي ديد حافظ است که در نتيجه شعرِ يبيان کردن، همه دليل بر وسعت نگرش و دورنما
  آن سهل نيست. بردن به شکلي درآورده که پي او را به

اي از فضال و دانشمندان و شعرا در هند بر  وسعت مفاهيم شعرِ حافظ، عده نظر به
نوشتنِ  شرح کنند و بعضي نيز تنها بهرا  حافظ ديوانآن شدند که کل يا قسمتي از 

 فرهنگاکتفا کردند. حافظ ديوان  
آيد که حداقل  هاي نسخ خطّي فارسي و چند مأخذ ديگر چنين برمي از فهرست

 پانزده شرح و نه فرهنگفانه همة  حافظ ديواندر هند تأليف گرديده است. متأس
ها حتّي اسم  طّي بعضي شرحچاپ نرسيده است و از نسخ خ ها به ها و فرهنگ شرح

  آيد. دست نمي نويسندگان آنها هم به
عالقة خاصّي » ختمي«ن الهوري متخلّص بهالدين ابوالحسن عبدالرحٰم سيف

داشت. بر بناي اطّالعاتي که در اختيار ماست، او اولين مرتبه در هند تنها  حافظ ديوانبه
شرحِ عرفاني کرده است.  البحرين جمرنام  ابيات مشکل غزليات و قطعات حافظ را به
استنباط از  کند و سپس شعر حافظ را با ختمي، اول لغات و اصطالحات را شرح مي

دهد. ختمي در مورد  حکيم، احاديث نبوي و اظهارات دانشمندان ديگر توضيح مي قرآن
پاسخ  بهکند و بعداً  هايي از خود مطرح مي شعرِ حافظ، سؤال يها ترکيب و ها بعضي واژه
  پردازد. تفصيل مي آنها به
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فوت شد.  م ۱۶۱۲ه/ ۱۰۲۱ سال پدرش سليمان در و الهور بوداهالي ختمي از 
 نويسنده در ابتدا از جد پدريِ خود ميان سعداهللا تحصيلِ علوم نمود. بعد از فوت او در

ند گواليار پيش پسر عم خود شيخ منور رفت و تا چ ختمي به م ۱۵۹۰-۹۱ه/ ۹۹۹ سال
اي شيوا در ستايش  گردد، قصيده الهور برمي او زندگي کرد. وقتي که از گواليار به سال با

در  م ۱۶۱۲ه/ ۱۰۲۱سال در سرايد. او  عارف مشهور شيخ محمد غوث گوالياري مي
هايي که نويسنده در البالي شرحِ ديوان خود نموده  برد. از اشاره سر مي برهانپور به

 سال که او سراسرِ هند را ديده بود. ختمي شرحِ خود را در شود است، استنباط مي
نشيني  تکميل رساند، ولي بعد از تخت در دورة سلطنت جهانگير به م ۱۶۱۶-۷ه/  ۱۰۲۶

او تقديم  ختمي تأليف خود را به م ۱۶۲۸-۹ه/ ۱۰۳۸ سال شاهجهان پسر جهانگير در
اند که  داده اين شرح قرارهجري را تاريخ تمکيل  ۱۱۲۶ سال نمود. بعضي از محقّقان
  .١هاي مختلف وجود دارد هاي خطّي اين شرح در کتابخانه درست نيست. نسخه

ن ختمي فرهنگ الدين ابوالحسن عبدالرحٰم در پايان بايد يادآور شد که سيف
را نيز نوشته بود که نسخة خطّي آن وجود دارد. حافظ ديوان  

دست نيامد، شرحي ديگر  او از مأخذي بهآبادي که احوالِ  مولوي محمد سعد عظيم
آيد، در سال  برمي» غزل بيان«مادة تاريخ  تأليف کرد و آن را چنانکه از حافظ ديوانبر 
را نيز  حافظ ديوان. محمد سعد فرهنگ ٢تکميل رسانده است به م ۱۶۸۸-۹ه/ ۱۱۰۰

بي و فارسي نوشت که نسخة خطّي آن در کتابخانة موالنا آزاد انستيتوي تحقيقات عر
. محمد سعد براي اينکه ابيات هر غزل در اين شرح ٣شود راجستان، تونک نگهداري مي
گزارشِ  آورد، سپس به اي کوتاه از مطلع غزل را مي زودتر پيدا شود، نخست پاره

دهد و کمتر  ها را مي طور عمده گزارشِ واژه پردازد. نويسنده به هاي نسبتاً دشوار مي واژه
  پردازد. گزارشِ بيت و غزل مي به

                                                   
 .۱۴۷، حميديه بوپال، شمارة ۱۶۵؛ آصفيه ۲۳۱؛ کرزون، شمارة ۱۶پور، شمارة  بانکي  .١

 .۵۵۱۳/۸۹۱ة ، دانشگاه عثمانيه، شمار۷۴۴) ۳کرزون، شمارة (  .٢
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ه)  ۱۰۴۳-۱۱۰۶» (عبدي«عبداهللا الخليفه الخويشگي الچشتي قصوري متخلّص به
الدين است، فرزند عبدالقادر از تبار افغاني بود. عبدي  اش غالم معين که اسم اصلي

. او ١ودوابسته ب» ديوانجي«معروف به» فياض«نام محمد رشيد مخاطب به شخصي به هب
و  ٢خالصةالبحر يف النقاط الدررانجام داده است. حافظ  ديوانکارهاي زيادي دربارة 

است که عبدي تأليف نمود. عالوه بر اين دو اثر، او  حافظ ديوانهاي  شرح ٣حبرالفراسه
را نيز دربارة ديوان و شعرِ حافظ تأليف نمود. ولي  البحرينصةخالو  البحرين جامع
  دست نيامد. اين دو اثر مؤخّرالذکر بههاي خطّي  نسخه

نام  معلوم نيست، ولي شرحِ ديگرِ او به خالصةالبحر يف النقاط الدررسالِ تأليف 
شرحِ ديوان کامل  حبرالفراسةبراي شاهجهان پادشاه تيموري نوشته شده بود.  حبرالفراسة

ليات، ترتيب حروف تهجي شرح گرديده است. عالوه بر غز ها به زلغحافظ است. 
قصايد، مثنويات و قطعات هم در اين اثر مورد بررسي و شرح قرارگرفته است. عبدي 

دهد که او اين شرح را در دو جلد تأليف  دربارة روشِ کارِ خود در اين شرح اطّالع مي
است. اين قسمت در » س«تا » الف«کرده است. در جلد اول شرح غزليات از رديف 

بيجاپور  ايان رسيد. سپس عبدي بنابر اوضاع نامساعد بهپ زمان سلطنت شاهجهان به
تعويق افتاد ولي او موفّق شد قسمت دوم و نهايي اين شرح را  منتقل شد و کارِ شرح به

قولِ مؤلّف نکات تصوف و حقايق و لطايف ساير  پايان برساند. اين اثر به در بيجاپور به
  علوم را کماينبغي مبين ساخته است.

است که آن را  حافظ ديوانشرحِ ديگر  االشعار وه املشکالتجستار عن واال کشف
آبادي نوشته است. سرخوش  شاعر و نويسندة معروف فارسي محمد افضل سرخوش اله

، و نظامي نامة شرف، شرح متون ديگر مانند حافظ ديوانعالوه بر اين شرح 
  گويد: بارة شرحِ حافظ ميخسرو دهلوي را نيز نوشته است. سرخوش در السعدين قران

ــوان حــافظ کــنم  ــنم   کنــون شــرح دي ــا افکـ ــرون از دل آن رازهـ   بـ

                                                   
 .۱۷۷ م، ص ۱۹۸۸نو،  ، شريف حسين قاسمي، دهليهاي خطّي و چاپي حافظ در هند فهرست نسخه  .١

 .۱۵۰۲۰ساالرجنگ، شمارة موزة   .٢
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ــان   کــه انــدر دل اکثــر از مردمــان     ــام و نش ــا نيســت ن   از آن رازه
ــا   ــرحِ مشکلگش ــن ش ــاي اي ــم ادا   در اثن ــنم هـ ــد کـ ــي از فوايـ   بسـ
  کز آنها درين نسـخه رفـع حجـب     بدان سان که در شرح آن شـش کتـب  

اي نيز نوشته است که بخشي از آن اهميت و روشِ کارِ  خود مقدمه افضل بر شرح
  :سازد مؤلّف در اين شرح و علل تأليف آن و مزاياي شعرِ حافظ را روشن مي

است و  چند وجه خواجه حافظ به ديوانبايد دانست که اشکالِ ابيات واقعة ”
شعري آنها  که معنيتفصيل آن وجوه آنکه بعضي از آن ابيات از آن قسم است 

پس رفع آن غموض بايد کرد و  آيد. آساني برنمي سبب غموض عبارت فارسي به به
عبارت عربي مودي شده، پس ترجمة آن  بعضي از آن قسم که معني شعري به

اي،  بايد نوشت و بعضي از آن قسم که معني شعري آن موقوف است بر قضيه
ه اگرچه معاني آنها ظاهر پس ذکرِ آن قضيه بايد نمود، و بعضي از آن قسم ک

تفصيل  است، اما در آن معاني اختالف واقع شده. پس بيان مطلب آن ابيات به
بايد نمود تا هرچه حق باشد، مقرر گردد. بعضي از آن قسم که در بيان معانيِ 

آيد، مگر  آنها و ميان مسائلِ شريعت يا طريقت يا حقيقت تطبيق ميسر نمي
ت از ظواهرِ آن الفاظ. پس صرف آن الفاظ از ظواهرِ آنها صرف الفاظ آن ابيا به
  “.سويِ الفاظ خفيه که تطبيق مذکور بدان صرف ميسر آيد، بايد نمود به

هايي مانند زلف، خال، ساقي، مي، معشوق، بوسه  بعد از اين مقدمه، سرخوش واژه
غيره از  اکيب وغيره را توضيح داده است و براي تأييد و تصديق معاني و مفاهيم تر و

 لطايف اشرفيو  االنس نفحات، گلشن راز شرح(سيالکوتي)،  الشعرا فرهنگ مصطلحات
  شواهدي آورده است.

است که آن را  حافظ ديوانشرحِ ديگر  ١االغيار االستار عن عيون فوائداالسرار يف رفع
-۲۰ه/ ۱۱۳۲بهلول کول بن مرزا خان البرکي ثم جالندهري مريد سيد بهيکه در سال 

را نيز تأليف نموده است.  حافظ ديواننوشته است. بهلول کول فرهنگ لغات  م ۱۷۱۹
  هردو اثر او رنگ عرفاني دارند.

                                                   
 .۱۶۶؛ صولت، شمارة ۱۳۶۰تونک، شمارة   .١



  ٢١٨  قند پارسي

  

را شرح کرده  حافظ ديواني بن عبدالکريم هم محمد بن صدرالصريقه شيخ يحٰي
  گويد که: است. او دربارة شرح خود مي

از هيچ عزيزي حلّ مشکالت م) است،  ۱۶۶۷-۸ه ( ۱۰۷۷تاکنون که سال ”
  .١“اين کار پرداختم بهديوان برحسبِ معني لغوي و يا اصطالحي نشده بود، 

  است. ، ادبي و صوفيانهحافظ ديوانروش مؤلّف شرحِ 
 ه/ ۱۱۱۸سال  آبادي به العابدين ابراهيم از زين طومار معانييا  ستارة طور معاني

اثر مشکالت و اصطالحات را شرح اين ي در آباد تکميل رسيده است. ابراهيم به م ۱۷۰۶
کرده است. نويسنده در مقدمه آورده است که او شايستگيِ آن را نداشت که 

لباس قلندري و شوکت سکندري  را شرح کند، ولي شبي خواجه حافظ به حافظ ديوان
وان شرح يک بيت تمام اسرارِ دي ها پاک کرد و با نظرش درآمد و سينة او را از آلودگي به

. در حقيقت اين شرح، شرحي عادي است و مزيتي ندارد که ٢خود را بر او منکشف ساخت
  .و آنچه حافظ بر او منکشف کرده بود، ندارد اي باشد داراي اهميت قابل مالحظه

 ٥االقدام تراکيباست،  ٤البحرين منتخب مرجکه  ٣نالدين عبدالرحٰم از سيف البحرينةزبد
 حافظ) از مرزا غالم علي بيگ، شرحِ (شرح شعر و مصطلحاتاز ظفر  ٦حافظ ديوان
ه/  ۱۰۷۸ از ملّا طغرا مشهدي (م: معياراالدراکپوري، ديباچة  حسين بن خان محمد راي

زبان مسجع و مقفّي، از ديگر  بهحافظ مشکل اشعارِ از بعضي شرح ”) م ۸-۱۶۶۷
هاي هند  ر کتابخانههاي خطّي آنها در بيشت است که نسخه حافظ ديوانهاي  شرح

  شود. نگهداري مي
، عرفاي هندي، در مجالس و حافظ ديوانهاي  هاي مستقل و فرهنگ عالوه بر شرح
اشعارِ حافظ را در از گاهي بعضي  گاه و کردند حافظ استفاده مي سخنان خود از کالمِ

                                                   
 .۱۵۹۹ ، ص۳ ، جفهرست مشترک  .١

 ن.هما  .٢

 ف.۵۵/۸۱۸عبدالسالم، عليگره، شمارة   .٣

 .۱۵۹۸ ، ص۳ ، جفهرست مشترک  .٤
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  هاي فارسي ديوان حافظ در هند شرح  ٢١٩

دادند.  خواندند و مورد بررسي و شرح قرار مي مجالس براي راهنمايي مريدان خود مي
هاي گوناگون، شرح اشعارِ مختلف حافظ  اگر از سخنان و آثار عرفاي مختلف از سلسله

توان فراهم کرد.  آوري کنيم، شرح بسيار سودمندي از بيشتر اشعارِ حافظ را مي را جمع
گونه بررسيِ اشعارِ حافظ، داراي اهميت فراواني است زيرا که عرفا بيان احساس  اين

  يابند. شعر حافظ مي عرفاني خود را در
قولِ خود  بايد يادآور شد که يک عارف معروف هندي، سيد جهانگير سمناني که به

عنوان عارف  هند آمده، حافظ را به او محشور بوده و سپس به او، حافظ را ديده و با
کامل معرفي کرده است. در نتيجه عرفاي هندي حافظ را يک عارف کامل تلقّي 

حافظ، او را عارف و سالک طريقت  مندان به عداد زيادي از عالقهکردند و حتّي ت مي
که در هند تأليف گرديده  حافظ ديوانهاي  آوردند و بنابراين بيشتر شرح حساب مي به

  است، رنگ عرفاني دارد.
هاي گوناگون  جنبه بردن به ها نه تنها براي پي در پايان بايد عرض کنم که اين شرح

هم داراي اهميت  حافظ ديوانستند، بلکه براي شناسايي متنِ انديشة حافظ ضروري ه
 حافظ ديوانباشند، و از آنجا که تاکنون اختالفات زيادي در مورد متن  فراواني مي

کنند، اين  را آماده حافظ ديواناند که متن منقحِ  شناسان موفّق نشده وجود دارد و حافظ
راهنمايي  حافظ ديواندر تدوين متنِ منقحي از  توانند محقّق را تا حد زيادي ها مي شرح

 حافظ ديوانهاي درست در متنِ  ها و حتّي واژه کرده و آنها را در شناسايي منظومه
  کمک کنند.
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