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بارة الحاقدر احمدنکات مهم استاد نذیر

کالم دیوان حافظ شیرازي

د عامر خانمحم

زبان فارسی تقرییاً هشتصد .غنی داردو کهن  بسیارزبان و ادبیات فارسی در هند ریشۀ 

بعضی از انواع ادبیات فارسی بانی و در اهل هند .ساله در هند زبان اداري و رسمی بود

و نویسی  نویسی، فرهنگادبیات تصوف، تذکرهند، از جمله در بود پیشروي ایرانیان

شاعران این دیار گوي سبقت را از شاعران در مقطعی از تاریخ .فارسینویسی  دستور

این به رونق دربار هند باعث هجرت شاعران بزرگ ایرانو ایرانی ربوده بودند، 

، دکنی، فیضی مشهدي غزالی ۀپایشاعر در ایران همهیچ در زمان اکبر.ه بودسرزمین شد

زبان  فارسیشاهان هند براي شاعران بارگاه نبود و شیرازي و عرفی  نیشابوري نظیري

بسیاري از دانشمندان و .ه بودفارسی شدهند مرکز ادبیاتدوران آن در .بودهمیشه باز 

سمان فکّران و ادیبان و محقّقان از این سرزمین زرخیز برخاستند که مثل ستاره در آتم

زبان فارسی کارهاي حوزة این هنرمندان و ادیبان در .ادبیات فارسی درخشیدندو زبان 

هاي برجسته افتخار این شخصیتبه که ادبیات فارسیاند  هگرانبها و پرارزشی انجام داد

.اندکارهاي ایشان مبهوت و متحیر شده از بعضیکند و اهل زبان می

 پروفسور در دورة معاصر شادروان تخار و سرآمدۀ پرافهاي این سلسلیکی از ستون

 شمارهکاخ بلند ادبیات فارسی در هند ب اناحیاکنندگان و معماراز که  بوداحمدنذیر

براي حفظ و گسترش زبان فارسی در این  حمدانذیر استاد هايتحقیقات و نقد.رودمی

حمود شیرانی، پس از استاد حافظ م احمدنذیر استاد.خطه بر کسی پوشیده نیست

 نو از دانشگاه جواهر لعل نهرو، دهلیدکتري.amir11jnu@gmail.com
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تنها در هند بلکه در سراسر جهان فارسی مورد محقّق نامدار ادبیات فارسی در هند نه

 یکی از مفاخر ادبیات فارسی بود که احمدنذیر بدون شک استاد.گرفتتوجه قرار

 احمدنذیر پروفسور.ندة هند زنده نگه داشتقارشبه توان گفت زبان فارسی را درمی

گذاشته است، مانند  گاریادبه مختلف ادبیات فارسی از خودهاي  زمینه ی درفراوانآثار 

فرهنگ قواس، تصحیح دیوان تصحیح مکاتیب سنایی، تصحیح تصحیح دیوان سراجی، 

پژوهشی این استاد  کارترین  مهمتوان گفت که  می.غیرهحافظ و نقد قاطع برهان و

است که او بوده ها  آن چاپمعرفی و قدیمی دیوان حافظ و هاي  کشف نسخه ارجمند

.سانده استشنابرجسته »شناسحافظ«یک عنوانبه را

تصحیح .نقش مهمی ایفا نموده استشناسی  در حافظ احمدنذیر استاددر حقیقت 

ترین  دیوان کامل و دو نسخۀ قدیمی غزلیات وي مهماز و چاپ دو نسخۀ قدیمی 

این موارد از همۀ ، که رودیشمار مهب در این حوزه احمداستاد نذیر هايکار

تقریباً بیست وي همچنین .دنشومی دیوان حافظ محسوبخطیهاي  هنسخ ترین یقدیم

.نوشته استدر این باره زبان اردو و فارسی و انگلیسی به مقاله

شناسی  که در حافظدر هند است  یهای شخصیت یکی از بزرگتریناحمدنذیر استاد

 پایۀ ويبه کسهند هیچاین زمینه در در  وده است انجام داییکارهاي گرانبها

بوده  در هند یگانهشناسی  استاد بزرگ در زمینۀ حافظاین توان گفت پس می .رسدنمی

 نظربه درجه اتمبه در همۀ کارهاي وي احمدنذیر تصحیح و تنقید متن استاد.است

در تصحیح مکاتیب  مثالً.استتخریج و تعلیقات وي بسیار مفید و کارآمد.رسدمی

این .تقریباً دویست صفحه تعلیقات نوشته استبراي هریک سنایی و دیوان سراجی که 

.بسیار اعلی بود در حد دهد که مطالعه و استعداد علمی استاد بزرگمی امر نشان

.در تصحیح متون دیوان حافظ بسیار تحقیقی و تنقیدي استروش استاد محترم

هاي معتبر و تقریباً از همۀ دیوانخ خطی دیوان حافظاستاد بزرگ در تصحیح نس

ت و ابیات اضافی و اخطی استفاده کرده است و در پاورقی اختالف قرائهاي  نسخه

جا قرائت و لفظ نظر استاد هیچبه اگرحتی .را با ذکر نسخه نشان داده است ها افتادگی

چاپ تک  احمدنذیر تادکار اس.شود نیز در حاشیه نشان داده استمیناصح معلوم

.اي است، یعنی منظور چاپی است که متن آن نمایانگر نسخۀ خطی معین باشدنسخه
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الحاق در دیوان حافظ

نسخ دیوان هیچ وقتحافظ شیرازي است که آن بارةدراین اولین مقالۀ استاد بزرگ 

تصحیح فظ همین علت در این مقاله بیشتر از دیوان حابه .بودحافظ را دریافت نکرده 

 بر اساس آن، و استفاده کردهشناسان  دکتر معین و دیگر حافظ یۀقزوینی و نظراستاد 

مقاالت دیگر  ،کرده است، اما بعد از کشف نسخالحاق کالم حافظ مفصالً بحثبارة در

.نظر خود را بیان کرده استو آن نوشته، بارة دررا

 با شمارههر چاپ شده و در »معارف«شمارة مجلۀ الحاق در دیوان حافظ در سه

این مقاله .است کرده بحث دیوان حافظدر الحاق بارة در دیگر یتحت عنوان ییگفتگو

نخست الحاق در دیوان حافظ مانند غزل، قصیده .کنیممی سه جز منقسمبه یمتوانمیرا 

.، دوم مذهب حافظ و سوم حافظ و شاهان هندغیرهو و رباعی

.م1957در سال »معارف«زبان اردو در مجلۀ به این مقاله:فظالحاق در دیوان حا.1

 ابیمینیشاعر یا ادیبهیچ نویسد که شایدمی استاد محترم در آغاز مقاله.منتشر شد

که کالم وي از الحاق خالی باشد، اما الحاق در دیوان حافظ تا بدین حد وجود 

الحاق در کالم بارة در قزوینی ۀعالم.داشته که قیاس و حدس آن محال است

:نویسدمی حافظ درست

نه در متن  ؛دو نسخه از دیوان حافظ با یکدیگر مطابقت نداردهیچ در دنیا«

 یعنی در سوق عبارات و جمل و کلمات و نه در عدة غزلیات یا ابیات ،اشعار

و این ها  آن عبارت اخري نه در کمیت اشعار و نه در کیفیتهغزلی، بهر

حدي است که هالواقع بمورد دیوان خواجه بخصوص فیدراختالف نسخ 

، شخص متتبع را که غرض او فقط مطالعه و تمتّع از اشعار خود خواجه باشد

در دیوان ها  آن تدریج عدة زیادي ازهنه اشعار الحاقی دیگران که ب

حافظ داخل شده یا اشعاري که گرچه در اصل از خود خواجه بوده خواجه

حد و شمار نساخ از صورت بی تصرّفات ۀمرور ایام در نتیجهبولی بعدها 

کلّی عاجز و متحیر و هب ه و پژوهشگر رااصلی تغییریافته و دگرگون شد

.1»کندسرگردان می

.کج -مقدمه کب شمسی، ص 1320دیوان حافظ چاپ قزوینی و قاسم غنی، کتابخانه زوار، چاپ سینا، .1
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:سه صورت وارد شده استبه گوید که الحاق در دیوان حافظمی احمدنذیر استاد

بعضی از کلمات و  ؛ یعنیدهمحرّف شتحریف یا مرور ایام به اشعار حافظ.1

نوس أاصطالحات که در زمان حافظ متداول بوده، اما در زمان بعدي براي کاتبان نام

اند، دهدالفظ متداول تغییربه راها  نوس واژهأمناهمین علت کاتبان آن به شده و

:آمده است طور این قدیم بیت ذیلهاي  براي مثال در نسخۀ

کاین عیش نیست در خور اورنگ خسروياب امـن خوش وقت بوریا و گدایی و خو

همین به مفهوم دانسته وغیر نوس وأنامرا »وریاخوش وقت ب«شود که  م میمعلو

.جدید همین طور استهاي  ده و در نسخهدا تغییر »خوش فرش بوریا«سبب این را از 

:قدیمهاي  هاین بیت در نسخ

کننـد یـر مـی  عزخورید باده کـه ت پنهانکننددانی که چنگ و عود چه تقریر می

پنهان خورید باده که تکفیر «:طور درج شده است در نسخ جدید مصراع دوم این

.»کنند می

ین تصرّفات ا تمام دیوان حافظ از.است تر فهممقابلۀ تقریر عامدر چون لفظ تکفیر 

.1پر است

الم شاعران د کوورباعث یک شاعر و کالم وي،  شهرت زیادقع امو يبسیاردر .2

:مطلع ی بامثالً غزل.شودمیدیگر در کالم وي

تـاب تاب هجر تو دارد شـرار دوزخ  زآبباغ اصل تو جوید ریاض رضوان ز

قدیم  هاي هو در نسخ 2جی موجود استواین غزل در نسخۀ خطی دیوان سلمان سا

عالوه بر آن .است دیوان حافظ نیز وجود ندارد، بلکه بعداً در دیوان حافظ شامل شده

ابیات و غزلیات .جی در دیوان حافظ موجود استونیز از سلمان سادیگر دو غزل 

 شاعران دیگر مانند سعدي، خواجو، امیرخسرو، میر کرمانی، ظهیر فاریابی و عراقی

در این چند مثال دیگر هم  احمدنذیر استاد.اند هدر دیوان حافظ وارد شدغیره هم و

.آورده استزمینه 

 ،م1957شماره ژانویه گره،  اعظمدارالمصنفین ، مجله معارف، نذیر احمد، الحاق در دیوان حافظ.1

.38-37ص

.40، صانهم.2
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بسیاري از مردم در آن عصر و بود ر عهد صفوي، تشیع مذهب رسمی ایران شده د.3

 گرفت که آرامگاه حافظ راشاه اسماعیل صفوي تصمیم.اند هدر مذهب متشدد بود

همین علت عاشقان حافظ در دیوانش به تخریب بکند ودلیل اهل سنت بودن به

مثالً در مقدمۀ .تشیع داللت بکندرا بر ها  آن که ندکردرا اضافه ییها غزل ابیات و

:شودمی بدین بیت ختم )ص(محمدحضرت دیوان حافظ نعت 

تا روز را فروغ بود شمع را شعاعدرود و ثنا باد روحشـان مستغرقِ

:شودمی اما در نسخ جدید و همۀ دیوان چاپی این عبارت اضافی دیده

و معارف قائل کلمه انا  خصوصاً امام المشارق و المغارب جامع اصناف حقایق«

.اهللا الناطق اسداهللا الغالب علی ابن ابی طالبکالم

»غرض وجود شریفش زخلقت انسانشهنشی که سحر گاه روز فطرت بود

:نویسدمی قزوینی در این باره عالمه

خواجه را که  این قصدبه بدون شک الحاقی باشد از متأخرین در عهد صفویه«

.1»شیعه قلمداد کنندبعضی مصالح  به نظر

شود و بدون شک نمی قدیم دیوان حافظ این عبارت و ابیات دیده هنسخهیچ اما در

.بعداً اضافه شده است

غزل مشکوك را در دیوان چاپی  85مطلع  ی ازسیدعبدالرحیم خلخالی فهرست

.ه استکردنقل نیز در مقالۀ خودرا حافظ درج کرده است که استاد محترم این فهرست 

غیره ها و رباعیات و مثنوي ها، قصیده ها، غزل عالوه بر غزلیات مشکوك بسیار ابیات و

 راها  آن همین علت صحت انتسابهشود و بنمی نسخ قدیم دیوان حافظ دیدهنیز در

.استحافظ مشکوكبه

تعداد مقطعات در .استالحاقی همه ، عالوه بر آن استقصاید مستند فقط پنج 

استاد قزوینی نیز پنج .ستمشکوك اغیر ه، هماست29اپی خلخالی دیوان نسخۀ چ

قطعه اصیل را 44پژمان کرده است، اما حسینقطعۀ مشکوك در دیوان چاپی اضافه

 مقدمه جامع، صشمسی 1320، چاپ سینا، کتابخانه زوار، دیوان حافظ چاپ قزوینی و قاسم غنی.1

.در حاشیه، ضرص
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بۀ رتّتعداد رباعیات در م.کرده استقطعۀ مشکوك نقل پانزدهخلخالی نیز .شماردمیبر

 رباعی 54پژمان ولی حسین شده است،مشکوك ضبطغیر رباعی 42دیوان خلخالی 

در را رباعی  76کل و در ، ادهمشکوك قرار دغیر رباعی را 27خلخالی .ه استکردنقل

.دیوان چاپی درج کرده است

ه است و همین در دیوان کردنقل دیوان خلخالی و قزوینی فقط یک مثنوي :مثنوي

:مطلعبا این مطبوعه لکهنو شامل است

ست بسیار آشنائیومرا با تاال اي آهو وحشی کجـائی 
1

حافظ انتساب داده است، اما خلخالی این به همدیگر دکتر معین سه مثنوي 

بند و در همۀ نسخ خطی و چاپی یک مخمس، ترکیب.مثنویات را مشتبه قرار داده است

2موجود نیستهیچ ینهاا بند نقل شده، اما در چاپی خلخالی و قزوینی ازترجیع

 کرده بحث مذهب حافظبارة در ین قسمتا در احمدنذیر استاد:ظمذهب حاف.2

شاعر و ادیب بسیار رواج هر مذهببارة دردانستن است، چون در ایران امروز

در این  بزرگاستاد.این امر بر محبوبیت ایشان تأثیر خاصی داردچرا که .دارد

اعر معروف و مدیر ش(ییحبیب یغما بابار یک اوکند که می ضمن یک واقعه بیان

اهل شیراز مقام و مرتبه ویژه  به گوید که ایرانیانمی او .داشتمالقات )مجلۀ یغما

دهند، چون سعدي سنّی بود، اما حافظ را بسیار نمی سعدي را که حقدار هست،

آقاي حبیب یغما مداح سعدي بود، .چون حافظ بقطع یقین شیعه بود.دوست دارند

بارة در مقالهدر این  احمدنذیر استاد.3ناراحت شدهمین علت وي خیلی هب

سید عبدالرحیم خلخالی بعد .کرده استمذهب حافظ با نقل اقوال گوناگون بررسی

:ولی درست نوشته است اًمذهب حافظ مختصربارة در از مطالعۀ دیوان حافظ

خواجه از چه مذهب تولد یافته و پیرو کدام مذهب که  این ولی تحقیق…«

:اگر قصیدة معروف.نگارنده چیزي معلوم نشد، برمی بوده استاسال

.55، صنذیر احمد، الحاق در دیوان حافظ.1

.85، صهمان.2

.همان.3
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»لیل و نهارسپهر و مهر و مه و سال و ماه وکـه از آثــار صـنع کـرد اظهــار   مقـدري «

:و هم چنین غزل مشهور

»پیوســته در حمایــت لطــف الــه بــاششاه باشواي دل غالم شاه جهان باش «

.1»او تردیدي نخواهد بودودن در شیعه ببالتمام از خواجه باشد 

نویسد که خواجه آزادي منشی در مذهب داشت و می این بارهدر احمدنذیر استاد

تحقیق داللت شود، این به نداده است و اگرمذهب تذکربارة در صراحتبه جاهیچ

ل و قصیده بدون شک زاما قول آقاي خلخالی یک سقم دارد، چون این غ.است مناسب

براي اثبات که  این شود، باوجودنمی نسخ قدیمی یافت یک از و در هیچ تاسالحاقی

.مستحسن استغیراین قصیده و غزل عمل تنها تکیه بر مذهب حافظ 

مذهب بارة در محقق شهیر عالمه قزوینی در تقریظ دیوان حافظ چاپ خلخالی

:نویسدمی حافظ نیز

...کنم،له را ختم میمذهب حافظ اشاره کرده مقاهیک کلمه نیز راجع ب«

معذلک براي نجات  ،ستقصیده و این غزل از بهترین اشعاراین که  این باوجود

صورت هر در .دو از خواجه باشد و الحاقی نباشدهر اگر دواخروي خواهد ب

:این بوده که شکسی که مشرب

چون ندیده حقیقت را ره افسانه زدندجنگ هفتاد دو ملت همه را عذر بنـه 

تشیع یا به مذهب دون مذهبی تقیدي داشته یا نسبتبه ته مستبعد است کهالب

غزل مشکوك و علی اي حال تعبیر دو قصیده و ،ورزیده است میتعصب تسنّن 

.2»یمندامیطور یقین درست نهمذکور دلیلی بر تشیع وتسنّن شخص حافظ ب

فته است و فقط گ »بهترین اشعار«غزل مذکور را عالمه قزوینی این قصیده و

:نویسد مشکوك قرارداده است، اما جاي دیگر در ضمن قصیده در مقدمۀ دیوان چاپی می

شک و شبه از خواجه بدون هیچ.این قصیده بنحو قطع و یقین الحاقی باشد«

.3»ستترین اشعار و رکیکترین  سست…نیست

.86، صنذیر احمد، الحاق در دیوان حافظ.1

.87، صهمان.2

43، صهمان.3
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براي «قزوینی عالمه که  این دارد ووجود شود که در قول قزوینی تضاد می معلوم

.شودنمی مناسب معلوم،آرزو کرد که از خواجه باشد »نجات اخروي

مذهب بارة مذهب حافظ در مقالۀ خود تقریباً همۀ اقوال دربارة در احمداستاد نذیر

.نقد و برسی کرده استرا ها  ه است و آنکردنقل را شود ها یافته می حافظ که در کتاب

مذهب حافظ در کتاب بارة که درشویم  را یادآور میعین اینجا فقط بحث دکتر محمد م

 دارد بحث کردهبا نقل همۀ دالیل که بر تشیع و تسنّن داللت  »حافظ شیرین سخن«خود 

همۀ دالیل دکتر محمد معین را نیز احمداستاد نذیر.کرده است و بعداً خود نقد و بررسی

 مورد ازم که چند یخواه ما می.ه استه است و بعداً ارزیابی کردکرد در مقالۀ خود نقل

:میکن نقل را در اینجا مذهب حافظ بارة معین دردکتر دالیل از کتاب 

دالیل تسنّن«

:حافظ فرماید .1

چار تکبیر زدم یکسره بر هرچه که هسـت عشقۀمن همان دم که وضو ساختم از چشم

پنج تکبیر است در مذهب شیعه ادر مذهب تسنن بر میت چهار تکبیر است، ام.

:حافظ بهاءالدین امام اهل تسنّن را مقرب درگاه الهی داند.2

امــام ســنت و شــیخ جماعــتبهاءالحق والـدین طـاب مثـواه   

:اند را دلیل تسنن وي گرفته نامۀ حافظاین بیت ساقی بعضی.3

خلـق عظـیم  به حق رسول و بهبه حق کالمت کـه آمـد قـدیم   

.دانستندمی اهللا بودند و اشاعره آن را قدیموق بودن کالممخلبه معتزله معتقد…

:حافظ فرموده است.4

ــاغر راح   ــواه س ــرم بخ ــالل مح ــین ه ست و سال صلح و صالحکه ماه امن و امانبب

نه شرابخوار و چنین ماه را شهر حرام  ،در ماه محرم شیعان اندوهگین و عزادارند

!دانند نه شهر امن و امان

.فارس در عصر حافظ داراي مذهب تسنن بودنداهالی .5

دالیل تشیع

:مطلعبه معروف از حافظاي  هقصید.1
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ــار صــنع کــرد اظهــار  سپهر و مهر و مه و سال و ماه و لیل و نهارمقــدري کــه ز آث

:غزل معروف را نیز حافظ سروده استاین .2

ــه بــاشپیوســته در حمایــت لطــفاي دل غالم شاه جهان باش و شاه باش ال

.این غزل بر سنگ لوحه قبر خواجه محکوك است

:این غزل نیز از خواجه است.3

بکشد زهی شـرف رگر بکشم زهی طرب، وکـف طالع اگر مدد دهد دامـنش آورم بـه  

بدرقۀ رهـت شـود همـت شـحنۀ نجـف     صدقحافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به

ست و از خاندان اهل بیت نبی مآب احضرت والیت »شحنۀ نجف«منظور از 

.را خواسته است )ص(اکرم

:این بیت از غزل حافظ است.4

گر توئی از جان غالم شاه مردان غم مخورست و بساشمع جمع آفرینش شاه مردان

:رباعی ذیل نیز از حافظ است.5

ــد  ــردي ز کنن ــر پــرس ةم اســرار کــرم ز خواجــۀ قنبــر پــرسدر خیب

سر چشمۀ آن ز سـاقی کـوثر پـرس   صـدقی حـافظ  بهگر تشنۀ فیض حق 

:رباعی ذیل نیز از خواجه است.6

ما را نگـذارد کـه در آئـیم ز پـاي    گشايام بهشت و دوزخ آن عقدهقس

افکن اي شیر خـداي سرپنجۀ دشمننمـاي بربـائی؟  تا کی بود این گرگ

.او را در روز جزا طالبنداست که شیعان  )ع(لقب حضرت علی »شیر خدا«و»ساقی کوثر«

:حافظ فرماید.ولی اهل تسنن اعتقاد ندارند ،و دجال معتقدند)ع(ظهور مهديبه شیعان.7

بگو بسوز که مهـدي دیـن پنـاه رسـید    چشم ملحدشـکل کجاست صوفی دجال

.امامان معتقد بودبه حافظ مانند اکثر ایرانیان شیعه و:نویسد دائرةالمعارف بریتانیکا می.8

انتقاد

دالیل معرّف تسنناز.1

:توان تفسیر نمودمی زیرا دو وجه آن بیت را ،دلیل نخستین را مثبت نتوان شمرد.1

…عقیدة عرفابه دیگر ،عقیدة تشیعبه
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مسلکی بوده آزادي فکر و بزرگی مشرب خود را هربه که حافظ با در نظر گرفتن این.2

.رة اعداد وفات تاریخ انتخاب شده استجهت شمابه »طاعتقرب«و…حفظ نمود

اهللا منافات با کلیۀ عقاید تشیع و معرف پیروي یکی از فرق قدمت کالمبه اعتقاد.3

.خاصه تسنن نیست

ظرفیت زمان به چه اوالً خواجه مانند اغلب عرفا ؛بطالن این اعتراض هویدا است.4

کتاب در.…است بلکه مظروف در نظر ایشان داراي ارزش ،دادنمی اهمیت

این بیت جنبۀ تاریخی تفسیر خواهد شد که غزل داراي مطلع  »گنجینۀ عرفان«

مزبور هنگام مصالحۀ شاه شجاع با شاه یحیی سروده شده و چون ماه محرم در 

.را استعمال کرده است »صلح و صالح«و سال »امن و امان«پیش بود خواجه ماه 

ولی این ،اند هصر و سالطین ایشان سنّی بوددرست است که اهالی فارس در این ع.5

.نیز مؤید مذهب حافظ نتواند بود

از دالیل معرّف تشیع.2

.قصیدة معروف بسیار سست و در نسخ قدیمه موجود نیست.1

.غزل معروف نیز در نسخ قدیمه نیست و عاري از متانت دیگر غزلیات خواجه است.2

نیست، چه نیز مالك قطعی براي تشیع در غزل مذکور »همت شحنۀ نجف«ذکر .3

:خاقانی نیز که شافعی بوده، گوید

کند همت شاه نجـف رو که مدد میرهرو و خاقانیـا دوري منـزل مبـین   

بیت مشهور در نسخ خطی معتبر مانند نسخۀ خلخالی موجود نیست و غزل براي .4

کش جرعهاز جام شاه :شاه منصور گفته شده و چون در آن ضمن آمده است

سروده شده، بیت  )ع(حضرت علی بارةدر آن تصور که غزلبه حوض کوثرم، نساخ

.مسطور را بدان افزودند

.1تشیع معتقد بودبه ، حافظاز غزل دیگر و دو رباعی خواجه و دیگر دالیل :نتیجه

کرده  مذهب حافظ مفصالً بحثبارة در»حافظ شیرین سخن«دکتر معین در کتاب 

.261-251ص.ش1369، تهران، شرکت انتشارات معین، محمد معین، شیرین سخنحافظ .1
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خود  ايو بر کرده است، بیان کرده استدلیلی که بر شیعه و سنّی داللت است و هر

شود که این قصیده  معلوم می.که مذهب حافظ شیعه بود هداد حکمبعداً .ه استکرد بررسی

اند، اما دکتر معین نیز این قصیدة  شناسان الحاقی قرار داده و غزل معروف را اکثر حافظ

.حافظ نسبت داده استبه که این قصیده را وجود این با ،معروف را مشکوك قرار داده

 دالیل دکتر معین را که براي تشیع و تسنّن داده است نقد و احمدنذیر استاد

:ه استکرد بررسی

 آمده است، )ع(مدح علیبه بعد از نعتدر مقدمۀ دیوان جامع عبارت و ابیات.1

 نسخ خطی قدیمی یافته یک از هیچ در نحو قطع و یقین الحاقی باشد، چونبه

.استاد قزوینی نیز آن را الحاقی قرار داده است.شودنمی

.و غزل معروف بدون شک الحاقی باشدقصیده.2

همین به المعارف بریتانیکا بر اساس قصیدة معروف الحاقی است،ةبنیاد قول دائر.3

.اهمیتی نداردهیچ علت این قول

در عین  .کندمی ذکور بر حب اهل بیت داللتو دو رباعی م 3شمارةغزل البته .4

قطع و یقین مذهب حافظ را شیعه نحوبه طور نباشد کهاین چه بسا این دالیلحال

اهل بیت محبت و عقیدت دارند و اگر کسی به کند، چون اهل تسنن نیزقلمداد

.دانندنمی اهل تسنّناو را ندارد، را عقیدت و محبت این 

چون .و دجال قایل نیست، درست نیست )ع(ظهور مهديبهنّن این بیان که اهل تس

 استاد.دناختالف دار اندکیظهور مهدي بارة در دارند ولیرا اهل تسنّن نیز این عقده 

دکتر معین در فهرست نام اساتذة حافظ  .داده استارائه دالیل دیگر را نیز احمدنذیر

ي، دوم میر سید جرجانی و دیگر سه نام دیگر نشان داده است، یکی عبداهللا شیراز

قاضی عضدالدین بحث مفصلی کرده بارة در استاد محترم.یحییالدین  قاضی عضد

 این نیز مسلم است که.پیرو مسلک شافعی بودالدین  نویسد که قاضی عضدمی است و

 همۀ.تحت مطالعۀ عمیق حافظ شیرازي بودمصباح ، ومطالع ،مفتاح ،کشّافهاي  کتاب

علماي اهل سنت و مطابق مذهب اهل تسنّن نوشته شده به ي مذکور متعلقها کتاب

:مذهب حافظ چنین عقیده داردبارة در احمدنذیر استاد.است

ولی ما  ،بر تشیعتا است  تررسیم که دالیل بر تسنّن زیادمی این نتیجهبه ما«
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تشیع حافظ  ما دلیلی بر تسنّن و«:گوییممیرا بنحو قطع و یقین فقط این قول

.1»ست نداریمدر بنحو قطع و یقین در

براي اثبات .اند قضاوت کرده گونه عالمه قزوینی، دکتر قاسم غنی و خلخالی همین

مدح حضرت علی به متعلقغیره و قصیده و بیتمذهب حافظ بعداً در دیوانش چند 

 یک از هیچدر که ،اند اهللا عنه و اهل بیت و سب و لعن خلفاي راشدین الحاق شدهرضی

سب و لعن بر خالف افکار و مذهب حافظ .شود ین ابیات دیده نمیاهاي قدیمی  نسخه

اغلب الحاقی است و در نسخ قدیمی  از این دستياین حقیقت است که اشعار.است

.کنند می منتسبشیعه جامعۀ به شود، اما اکثر محققان ایرانی و مردم ایران حافظ را دیده نمی

جزو واقعات مشهور دعوت سلطان در این  احمدنذیر استاد:و شاهان هندحافظ .3

.ه استکرد بررسی و نقلرا حافظ ازو سلطان محمود بهمنی الدین  غیاث

شخصیت تعیینبارة در آمده، اماالدین  در یک غزل حافظ نام ممدوح سلطان غیاث

سالطین بنام  نفر ازهمین علت استاد محترم از تاریخ چندبه .سلطان اختالف است

:ه استکردنقل ه،دورهمین 

.هجري 685-663،بادشاه دهلی ،بلبنالدین  غیاث.1

.هجري 725-721،بادشاه دهلی،تغلقالدین  غیاث.2

.هجري 775-768،بادشاه بنگال و لکهنوتی ،بن سکندرالدین  غیاث.3

.هجري 799-787،بادشاه دکن ،بهمنی بن محمود شاه بهمنیالدین  غیاث.4

.2هجري 806-803، سلطان مالوه ،بن محمود خلجیالدین  سلطان غیاث.5

از معاصرین حافظ  ین نفرو چهارم ینسومفقط شود که می از فهرست باال واضح

بن الدین  همین علت ممدوح این غزل غیاثبه در غزل صراحتاً نام بنگاله آمده،.اند هبود

 دعوتادشاه بنگال حافظ را بکه اند  هبعضی از ادیبان نوشت.سکندر بادشاه بنگال است

این درست نیست، بلکه سلطان یک مصراع گفته و حافظ بر آن مصراع همۀ .کرده بود

:غزل را سروده است

.113، صنذیر احمد، الحاق در دیوان حافظ.1

.221، صهمان.2



نکات مهم استاد نذیر احمد در بارة الحاق کالم دیوان حافظ283

ـ  رودساقی حدیث سرو و گل و الله می رودغسـاله مـی  ۀوین بحث بـا ثالث

غایت شوق گفته همصراع را ب اصل واقعه اینطور است که بادشاه در یک مجلس این

کس هیچ و شعراي مجلس را فرمان داد که بر این مصراع مصراع دیگر اضافه بکنید، اما

»حافظ«بنام  يدر این مجلس یک تاجر بود، او گفت که در ایران شاعر.موفق نشد

نزد حافظ به تاجر آنوسیلۀ هبرا سلطان این مصراع .است یکه شاعر بزرگ هست

شیراز به سالتاجر بعد از یک.درخواست کرد بر این مصراع یک غزل بسراید فرستاد و

گفتن شعر راضی هحافظ ب.حافظ مالقات کرد و واقعۀ مجلس را بیان کرد ارفت و ب

خدمت هتاجر این غزل از حافظ دریافت و ب .را سرود غزل شده و در یک شب این

خدمت بهال شد و بسیار تحفه کرد و سلطان ازین غزل بسیار خوشح کش سلطان پیش

.1خواجه ارسال کرد

ادشاه ببن محمود خلجی الدین  دکتر معین نام ممدوح این غزل را سلطان غیاث

محمد بن الدین  سلطان غیاثبه مالوه نوشته است، اما دکتر قاسم غنی این غزل را

استاد بزرگ در این مقاله این اقوال باال را .منسوب کرده استالدین  بن مبارزالدین  عماد

.ه استکرد بررسی نیز

حافظ از دعوت محمود بهمنیبه مربوط واقعات دیگر

و شناس  شاه محمود بهمنی سخن«:ه استکردنقل صاحب تاریخ فرشته این واقعه را

بر آن پادشاه .سروداي  هدربار وي آمد و قصیدهایرانی ب يیک دفعه شاعر.نواز بودلماع

وي عالمگیر شناسی  همین علت سخاوت و قدربه داد و »تنکه طالئی«قصیده یک هزار 

وي راغب سفر دکن شد، ولی بعضی و سخاوت خواجه حافظ از شهرت قدردانی .شد

نامه سفر و دعوت ۀاهللا اینجو توشکه میر فضلوقتی.مشکالت در سفر حایل بوداز

آمد،  »هرمز«بندر به ده و عزم سفر کرد وشوق آماده شغایت هفرستاد و حافظ ب

حافظ عزم سفر را ترك گفت و یک .کشتی سوار شده، آن وقت طوفان آمدبه کهزمانی

:اهللا فرستادنزد میر فیضبه ذریعه یکی از دوستانهغزل ب

.223، صنذیر احمد، لحاق در دیوان حافظا.1
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ارزدبفروش دلق ما کزین بهتر نمـی به میارزددمی با غم بسر بردن جهان یکسر نمی

پادشاه به کرد و همۀ واقعات راخدمت پادشاه پیشهاهللا این غزل را بمیر فضل

مال محمدقاسم قدسی داد و گفت که از هند به را »تنکه طالئی«هزار پادشاه یک.گفت

.1»خدمت حافظ شیراز ببردبه چند تا تحایف بخرد وبراي هدیۀ دادن خواجه حافظ

گوید که پادشاه دکن حافظ را مدعو می بعد از نقل این واقعه احمدنذیر استاد

فرستاد، اما در دل حافظ عزم اي  هناماهللا اینجو وزیر شاه دعوتمیر فضلنکرده بلکه

این واقعات را نیز همین »العجمشعر«عالمه شبلی در .سفر هند از پیشین موجود بود

.ه استکرد نقل طور

دیوان حسین پژمان نیز  این غزل را عالمه قزوینی الحاقی قرار داده و در متن

بلکه در حاشیه اضافی آمده، اما این غزل در نسخۀ گورکهپور موجود  .موجود نیست

.ابواسحاق اینجو انتساب داده استبه دکتر قاسم غنی این غزل را.است

:کند میداللتاینجوابواسحاقشاهقتلبرچهارمبیتغزلایندرغنیقاسمدکترگفتهبه

ستا و درجاانی که بیم جان در شکوه تاج سلط

ارزدر نمیـترك سهـب ت اماـکالهی دلکش اس

 ۀبیت مفهوم و واقعهرحافظ نویسد که اکثر در غزل  بر این دلیل می احمداستاد نذیر

.اي داشته باشد رابطه این واقعه به ابیات دیگرکه  ضروري نیست و دیگرجداگانه دارد، 

 این غزلگوید ، و مید را افسانه قرار داده استسفر هن ۀدکتر قاسم غنی واقع

بارة در معتبر یاین امر مسلم است که تاریخ فرشته تاریخ.شاه دکن منسوب استبه

.علتی نیست که قول فرشته را رد بکندهیچ گوید کهمی استاد بزرگ.دکن و هند است

توان این نمی؟است کند و در پیش وي چه مصلحتمی او چرا این واقعه را تخلیق

حافظ بارة در این واقعه یکی از منابع بسیار قدیم.گفتن افسانه مسترد بکندبه واقعه را

.2دست ما رسیده استبه است که

هاي  قرنبه مربوطهاي  ست که از نسخهبوده ا هدف اصلی استاد محترم این

ص1تاریخ فرشته، ج.1 ،302.

.230، صنذیر احمد، الحاق در دیوان حافظ.2
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متفاوت هاي بوده است نموداري از تغییرات نسخ مختلف زمان که در دسترسمختلف 

افتخار کشف و معرفی نسخۀ گورکهپور در همین مسیر .دست داده شودهپس از حافظ ب

هاي  استاد محترم با استفادة نسخه.شداحمدنذیر هجري، نصیب استاد824مورخ 

میالدي 1971سال قادي را آماده کرده و درنتچاپی مختلف متن اهاي  گوناگون و دیوان

تهران منتشر شد و در ایران بسیار شهرت یافت  ي دررضو آستان قدسانتشارات توسط 

نسخۀ .است احمدنذیر این امر ضمانت و موفقیت کار استاد.چاپ شده است بارهاو 

ها  هجري، این نسخه813ر جنگ مورخ هجري و نسخۀ موزة ساال818آصفیه مورخ 

هداري که در هند نگ هاي دیوان حافظ است ترین نسخه قدیمنمونه از یکی از دو سه 

این نسخه .ترین نسخۀ قدیم است نسخۀ آصفیه از لحاظ تعداد غزلیات کوتاه.شود می

بعضی از غزلیات این نسخه در .صفحه افتادگی نداشته و سراسر خوانا بود هیچ

 دربراي مثال این نسخه ؛ هاي خلخالی و گورکهپور افتادگی دارد یا اضافی است نسخه

غزل خارج است که  4غزل اضافی دارد و 48لخالی نسخۀ خ.غزل دارد 101»د«ردیف 

ابیات متفرقه که در نسخۀ آصفیه موجود است و در  52در نسخۀ آصفیه شامل است و 

.ها را الحاقی قرار داده است عالمه قزوینی آن.نسخۀ خلخالی افتادگی دارد

هاي  وانها و ابیات متفرقه در دی استاد محترم در مقدمه اشاره کرده است که این غزل

ها را اصیل دانسته  همین علت استاد آنبه شود، چاپی مختلف و نسخ خطی نیز یافته می

دست آید، مثالً در مجموعۀ هدیگران ببه ها انتساب آنبه اگر دلیل قوي.است

نام شاعران دیگر آمده که در دیوان حافظ یافته به که هشت رباعی »المجالسهۀنز«

شناسان بود، ولی  ر خلخالی و قزوینی و همۀ حافظظنبه افظشود و رباعیات اصیل ح می

 رباعیمیان این رباعیات چهار حافظ غلط شده و دربه بعد از کشف این نسخه انتساب

این دلیل قوي بود، .در نسخۀ آصفیه نیز وجود داشته رباعیدر نسخۀ گورکهپور و دو 

دلیل .وقت بچه بودهجري کتابت شده و حافظ آن 731چون این مجموعه در سال 

و نیز تذکره و  نزهۀ المجالسنام شاعران دیگر در به ست که این رباعیاتا دیگر این

.دیوان هم وجود داشت

شمار هشناسی ب ترین خدمت در حافظکشف مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف بزرگ

نسخ  یک از عنوان قصیده که در هیچهآمده ب یدر این مجموعه غزلی یازده بیت.رود می
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کشف و معرفی این مجموعه و این غزل .شود خطی و چاپی دیوان حافظ دیده نمی

:بیت مطلع.است احمدنصیب استاد نذیر

»واي جان و دل ز لعلت مقصود کرده حاصـل نـوازت معمـار خانـۀ دل   اي وصل جـان «

»سی.نامه، واشنگتن، ديایران«همراه مقالۀ خود در به استاد بزرگ همین منظومه را

:نام مدیر مجله نوشتبه زیر را ۀآقاي دکتر خانلري نامبه که در اعتراض منتشر کردنیز 

هایی که در آن کتاب لطایف اشرفی و مکتوبات اشرفی یافته شد، بد تر از یاوه …«

 غزل حافظو حافظ که هرکس که با شعر به دادن یک غزل سست و بچگانهنسبت

.1…یابد رمیدتأمل نادرستی این انتساب را  یسروکار و آشنایی داشته باشد ب

براي صحت انتساب این غزل دالیل مستحکم و  احمداستاد نذیردر صورتی که 

همراه هست که این غزل در مجموعۀ لطایف آمده با یکی این«:قوي بیان کرده است

دوم.ه استعصر حافظ بودغزل حافظ، در عهد حافظ مرتب شده و نویسنده هم126

استاد .»ایممکتوبات اشرفی تذکر دادهد داخلی که ما در ضمن لطایف اشرفی وشواه

حافظ دالیل قوي داده است، اما دکتر خانلري این به بزرگ براي انتساب این غزل

انکشاف و معرفی این غزل نصیب استاد محترم است، اما در .دالیل را قبول نکرده است

کوشش منصور رستگار، به »ی و شعر حافظزندگبارة مجموعۀ مقاالتی در«کتاب 

مندرج است که انکشاف مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف و آن غزل نصیب آقاي صالح 

.آقاي پرونتا ده بیت این غزل را نوشته است، اما این غزل یازده بیت دارد.2پرونتا است

 مجموعه راایرانیکا این ندویقبل از وي در مجلۀ ا احمداستاد نذیر.این غلط است

استاد .کرده است منتشرغزل معرفی کرده است و در مجلۀ فکر و نظر نیز  127همراه به

:نویسد چنین میباره  اینبزرگ در

همین به زبان اردو و انگلیسی است،به و چون اکثر مطالعات اینجانب…«

این .داند که استفاده کنن ها نتوانسته علت ممکن است که دانشمندان ایرانی از آن

».چیز موجب حیرت نیست

.58، صم1991، دهلی، خانۀ فرهنگ جمهوري اسالمی ایران، رتب نذیر احمدم، هاي حافظغزل.1

.304ش،ص1375)وِیژه نامه حافظ(گزارش مختصري دربارة یک غزل حافظ، نذیر احمد، قند پارسی .2
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هاي بیت یا مصراع یافته در مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف بعضی از صورت

ها در نسخه شود، اما بعضی صورت شود که در نسخۀ خطی و متون چاپی دیده نمی می

در این مجموعه .گیرد میهجري مورد تأیید قرار825از چاپ عیوضی، مورخ  »ن«

 احمداستاد نذیر.مده که در نسخ خطی و چاپی بیت اضافی دارندها ناقص آ بعضی غزل

غزل .کرده استشرح و بسط بیانهت را بئدر حاشیه همۀ این اختالفات اضافی و قرا

:اول این مجموعه فقط سه بیت دارد

خورم و خاموشـم مهر بر لب زده خون میجوشممیگرچه از آتش دل چون خم می

نویسد که عالمه قزوینی و خانلري و افشار نه بیت  حاشیه می در احمداستاد نذیر

حذف بیت ا اضافی دارند و نسخۀ گورکهپور فقط هفت بیت شامل این سه بیت دارد، ب

.»بجز از راوق خمننوشم من که خواهم که «:چهارم

این امر .آید استاد بزرگ قرائت اصح را در حاشیه نیز اشاره کرده است نظر میبه

شناسان از مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف در  حافظ یک از  تعجب است که هیچباعث 

هاي گرچه در این مجموعه بعضی صورت.اند تصحیح متون دیوان حافظ استفاده نکرده

هاي خطی و چاپی موجود  نسخه کدام از  بیت و مصراع نیز وجود دارد که در هیچ

اختالف بیت یا .یوان حافظ استترین منابع د نیست، چون این نسخه یکی از قدیم

 هجري، مشابهت زیادي دارد،825عثمانیه کتابت مصراع این نسخه با نسخۀ نور

همین علت این نسخه را باید اصیل دانست که ممکن است بعداً در تجدیدنظر به

یا تجدیدنظر از طرف خود شاعر یا نویسنده بوده، آیا که  این.ه باشدیافتها تغییر صورت

.1لزم تحقیق استمست نه

 موجود در هندعهد شاعر به قریبخطی قدیمی  همۀ نسخ احمداستاد نذیرکه این

از نسخۀ لطایف و .را کشف و تصحیح کرده است، از لحاظ تاریخی بسیار مهم است

داند هم مکشوف میآن را اصیل  احمدکه استاد نذیردیگر ةسفینۀ ظرایف یک غزل تاز

رود، چون  شمار میهشناسی خدمت بزرگی ب م حافظاین کشف در سه.ده استش

 اگرچه.ی استمهمکار بسیار بزرگی چون حافظ شاعر  کردن یک بیت یا غزل کشف

.310، صنذیر احمد، گزارش مختصري دربارة یک غزل حافظ.1
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را  دلیل اصیل بودن این غزل حافظ و اند توجه خاصی نداده را محققان ایرانی کار ایشان

.اند قبول نکرده

نقد و بررسی  ،ق در دیوان حافظالحا :بعضی از نکات مهم مانند احمداستاد نذیر

بارة مذهب حافظ و دربارة نظر استاد قزوینی و دکتر خانلري، شاهان هند و حافظ، در

با و خوبی ههاي چاپی و مقاالت خود بمقدمۀ دیوان و جامع دیوان در مقدمۀ دیوان

و  حیاتبارة اي در تازههاي  دریچهکه تا آنجا ،کرده است دالیل قوي و مستحکم بحث

استاد .کرده استبازدوستان و جهان فارسی شناسان و حافظ روي حافظبه اشعار حافظ

 ویژگیاین .بکندمتقن بیان محترم همیشه کوشیده است که گفتگوهاي خود را با دالیل 

.شود در همۀ کارهاي ایشان یافته می

.است روش ایشان میانه و لطیف.زبان بیان استاد بزرگ بسیار ساده و روان است

 احمداستاد نذیر.دهکار برده نشهوقت لهجۀ تند ب استاد بزرگ هیچهاي این  در نوشت

، یا کاري را انجام داده است کسی در این زمینه هیچ آیادر کارهاي خود نظر داشته که 

دیانت و ایمان، این اولین .ها را حتماً تذکر داده است در ضمن کار خود نام آن خیر، و

 استاد محترم محقّقان دیگران را.و مصحح از نظر اصول تحقیق استویژگی محقّق 

بزرگ  یکند، چون این خیانت گفتن حقیقت خودداري نمی ازبیند، اما  نظر احترام میبه

.رود شمار میهادب ب و در علم

نظر استاد قزوینی و دکتر بارة اکثر در مقدمه و در مقاالت خود در احمداستاد نذیر

این بحث بسیار عالی و سودمند .کرده است الحاق کالم حافظ نقد و بررسیخانلري و 

دیوان حافظ چاپ استاد قزوینی و دکتر قاسم غنی معتبرترین چاپ دیوان حافظ .است

الحاقی دیوان حافظ این بارة اشعار استاد قزوینی در.رود شمار میهدر جهان فارسی ب

خواه غزلیات مستقل یا ابیات  ،موجود نیستدارد که هرچه در نسخۀ خلخالی  را عقیده

ه تا آن چون این نسخ ؛ها را الحاقی قرار داده است از آنغزلیات یا غیربعضی از ۀمتفرق

 ر عالمه قزوینیظنبه هرچه در این نسخه نیست.ترین بودو قدیم ترین کامل زمان

که بعدها  ،ان استرقطع و یقین الحاقی و اشعار دیگنحوبه احتمال بسیار قوي بلکهبه

.اند در دیوان خواجه داخل کرده

کرده است، چون بعضی از  عالمه قزوینی را نقد و بررسینظر احمداستاد نذیر
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بعضی از غزلیات و ابیات متفرقه .ندترها دریافت شده که از نسخۀ خلخالی قدیم نسخه

مه قزوینی نظر عالبه که در این نسخ موجودند در نسخۀ خلخالی موجود نیست و

همین علت نظر ایشان دور از صواب است، بلکه استاد قزوینی در مقدمه به .اندالحاقی

ه است که در اقامت پاریس یک نسخۀ دیوان حافظ را دیده که در عهد حافظ کردذکر

ها آمریکا  یکی از کتابخانهرا شود که این نسخه  بعداً معلوم می.مرتب شده است

شناسان  دست حافظهاطالعی ب این نسخه هیچبارة نون درتاک.کرده استخریداري 

که در زمان است ممکن  .گردد نیز نظر قزوینی باطل می وجه همینبه .نرسیده است

حافظ کشف ي از و اشعار اصیل دیگر بیفتددست کسی هب تري نسخۀ قدیمیهم آینده 

.نسخۀ قدیمی است قول خود عالمه قزوینی اصیل بودن اشعار حافظ مبنی برهو ب ،بشود

قول عالمه قزوینی اشعار به را داشته باشدحافظ جدیدي از نسخۀ قدیمی اشعار  هراگر 

ریه نیز براي الحاقی قرار دادن اشعار حافظ مناسب ظهمین علت این نبه اصیل است،

.شود معلوم نمی

ساس دکتر خانلري بر ا.کرده است نظر دکتر خانلري را نیز بررسی احمداستاد نذیر

از  یقدیم ۀچند نسخدر کنار این .دیوان حافظ را تصحیح داده استه، چهارده نسخ

نویسد که بدون شک در می احمداستاد نذیر.نسخۀ خلخالی نیز استفاده کرده است

دو در هاي دیوان را  دکتر خانلري غزل.1ها بهترین و معتبرترین استمیان همۀ چاپ

نظر ایشان اصیل بوده و در به غزل است که 486بخش اول .بخش منقسم کرده است

غزل است که تحت ملحقات 38بخش دوم شامل .سه چهار مأخذ اساسی وجود دارد

نظر به ها شود، اما انتساب آن یا سه نسخه یافته می ،دو ،ها در یک این غزل.آمده است

نسخ وجود  برخی موارد نیز غزلیاتی در ایندر آید و  نظر میبهدکتر خانلري مشکوك 

 را حافظبه ها این انتساب این غزلبر دارد که در دیوان شاعران دیگر شامل است، بناي 

:نویسد در این باره می احمداستاد نذیر.مشکوك دانسته است

غزل که ذیل ملحقات  38صحت انتساب بارة دکتر خانلري در]نظر[«

ست که شش ایکی این.آید نظر درست نمیبه قراین زیربه کرده با توجهدرج

.ي مقدمه، صم1988، دهلی، خانۀ فرهنگ، مرکز تحقیقات فارسی، چاپ نذیر احمد ،دیوان حافظ.1
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نسخۀ اواسط قرن نهم هجري رونویسی شده و در کتابخانۀ جهان وجود دارد 

ها  دکتر خانلري از آن ، ولیه استکردها را در مقدمه ذکر استاد قزوینی آنکه 

شد، وجه تردید  نظر گرفته میدر ها  صرف نظر نموده است، اگر این نسخه

.شد ه وجود دارد برطرف میها که فقط در دو یا سه نسخ انتساب آن

غزل را که تحت ملحقات در 38که نظر بنده این است که تمامی  این هخالص

دیوان چاپ دکتر خانلري ثبت شده، نباید الحاقی قرار داد و از دیوان خارج 

.1»این امر مستلزم تحقیق است.نمود

:الحاق در دیوان حافظ چنین عقیده داردبارة در احمداستاد نذیر

حق دارند  ،هاي کهن مثالً تا اواسط قرن نهم ثبت شده باشد هایی که در نسخه غزل.1

قراین دیگر صحت به کهتا وقتی ،هاي اصیل آورده شوند که در ردیف منظومه

.ها باطل گردد انتساب آن

و این امر  ،شود ها نیز در دیوان شاعران دیگر دیده می شکّی نیست که بعضی غزل.2

سازد، اما نباید فراموش کرد  حافظ مشکوك میبه ها را نتساب آناگرچه صورت ا

ها در دیوان شاعر دیگري بدون قراین دیگر، آن انتساب را  رف وجود آنصکه 

.2دهد قطعی قرار نمی

دیگر داخل شود یا  يممکن است که این غزل از خواجه باشد و در دیوان شاعر

این امر .دو صورت ممکن استو هرشاعر دیگر باشد و در دیوان حافظ داخل شود 

شود که  نحو قطع و یقین واضح میبه از قراین دیگر اال.نیز مستلزم تحقیق عمیق است

رسیم که نظر مییجه تاین نبه این بیت یا غزل از کیست؟ ما بعد از مطالعۀ نظریات باال

این .فظ استالحاق در دیوان حابارة ترین عقیده در ترین و کامل استاد محترم مناسب

الحاقی  ۀ اشعارکردن مسئلحلبراي نظریه در دیوان انتقادي متن کامل دیوان حافظ 

بعضی .استشناسان و محقّقان بسیار مفید و سودمند  دیوان خواجه در آینده براي حافظ

استاد .دانند شناسان نظر عالمه قزوینی و دکتر خانلري را نیز درست نمی از حافظ

صش1375)وِیژه نامه حافظ(قند پارسی ، نذیر احمد، بررسی پیرامون دیوان حافظ.1 ،286.

.2085-84، صهمان.2
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:نویسد چاپ قزوینی و خانلري چنین میة باردر احمدنذیر

و  ،عالمه قزوینی و دکتر قاسم غنی تصحیحیعنی این دو چاپ دیوان حافظ«

شمار همعتبرترین دیوان حافظ در جهان فارسی ب که دکترخانلري،تصحیح 

ست، زیرا که چندین منظومات و اشعار متفرقه اصیل ا رود، از اعتبار ساقط می

.1»اند ها خارج نمودهخواجه را از چاپ آن

گوید که تا اکنون متن انتقادي کامل دیوان حافظ  همین علت میبه استاد بزرگ

شناسان خارجی در این زمینه  انتشار نیافته و تحقیقات ادیبان ایرانی و حافظ يشیراز

.ناتمام مانده است

حافظ شیرازيبارة در احمدمقاالت استاد نذیر

هاي فارسی، اردو و زبانبه حافظ شیرازيبارة یست مقاله درتقریباً ب احمداستاد نذیر

شناسی بسیار مهم است  عناوین مختلف در زمینۀ حافظهاین مقاالت ب.اند انگلیسی نوشته

اکثر .شناسان و محققان بازکرده است روي حافظبه اي را ها دریچۀ تازه و این مقاله

موضوع مقاله اغلب .عار حافظ استکشف و معرفی نسخ و منابع اشبه مقاالت متعلق

الحاق در دیوان حافظ و اصالت کالم وي و بررسی نظر عالمه قزوینی و بارة در

کالم بارة این گفتگوها، در.شود کالم الحاقی حافظ دیده میبارة درغیره دکترخانلري و

چاپ الحاقی حافظ و بررسی نظر استاد قزوینی و دکتر خانلري در مقاالت و در مقدمۀ 

.هاي حافظ وي بارها تکرار شده استدیوان

حافظ شیرازيبارة در احمدمقاالت پروفسور نذیرهاي  فهرست
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