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 اشتهار شعر و شهر حافظ در زمان حیاتش
 اولقسمت 

 

بود، بعد از انجام یک عملیات نظامی، که فرمانده قشون امیر یاخماق)امیر آن زمان سمرقند( تیمورگورکانی زمانی امیر

شود گذارد و عاشقش میافتد، دل در گروش مییک دختر جوان میچشمش به گذشتمی« ختائیقره» وقتی از سرزمین قبایل

 افتد که گفته بود: )حافظ(می« الدین محمدشیرازیشمس»یاد شعر دَم بهو در همان

 قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهدشد.  -مرا عشق سیه چشمان زدل بیرون نخواهد شد 

است. ر.ک: )منم تیمور جهانگشا.صص  عمر و میرانشاه بوده جهانگیر، شیخ تیمور و مادرآن دوشیزه، اولین زِن عقدی امیر

 مطابق 656تر یعنی در سال است، زیرا مدتی بعدسال داشته 91یا 91احتمال زیاد امیر تیمور در آن زمان  ( به91-91

، سری حوادثگوید و بعد از یکمیالدی امیر یاخماق در نتیجۀ مریضی استسقا یا مرض قند جهان هستی را وداع می 9555

ساله  22امیر تیمور  656( در همان سال یعنی 22-26افتد. ر. ک )همان اثر صصدست امیر تیمور میامارت سمرقند به

 سال داشته 29هـ ،   656افزاید که در سال اش میهای دوران جوانیدبوده، زیرا درجای دیگر با یاد کرد یکی از رویدا

 موالنا» اثر مشهور« مثنوی معنوی»جوانی، گی و نوکه تیمور از بچهگونه( بنابراین همان565است. ر.ک: )همان اثر، ص

( با غزلیات 99، ص را خوانده بود، )همان اثر« شیخ محمود شبستری»اثر « گلشن راز»و « جالل الدین محمد رومی

عاشقانه و عارفانه حافظ نیز مأنوس بوده است.  بیت فوق، مطلع یکی از غزلیات حافظ است و آن غزل در دیوان حافظ که 

بر اساس نسخۀ خلخالی و مقابله با نسخۀ بادلیان و مطابقت با هشت نسخۀ موثق چاپی تدوین گردیده از مطلع تا پایان چنین 

 ثبت گردیده است:

 قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد  -مرا مهر سیه چشمان زسر بیرون نخواهد شد                

 مگر آه  سحر خیزان سوی گردون نخواهد شد -رقیب آزار ها فرمود و جای آشتی نگذاشت                 

 از آن افزون نخواهد شد هر آن قسمت که آنجا رفت -مرا روز ازل کاری بجز رندی نفرمودند              

 که ساز شرع ازین افسانه بی قانون نخواهد شد  -خدا را محتسب ما را به آواز دف و نی بخش             

 کنار و بوس آغوشش چه گویم چون نخواهدشد-مجال من همین باشد که پنهان عشق او ورزم               

 دال کی به شود کارش اگر اکنون نخواهد شد -ساقی  شراب لعل و جای امن و یار مهربان              

 که زخم تیغ دلدارست و رنگ خون نخواهد شد.-مشو ای دیده نقش غم  ز لوح سینۀ حافظ

گر این که در چند بیت دیاست، با آنگونه ثبت گردیدهتفاوتی همین هیچبیت مذکور که مطلع غزل فوق است در تمام نسخ بی

موجود است.  اگر این بیت حافظ را از نوشتۀ امیر تیمور با مقایسه دیوان حافظ به اساس نسخه غزل، فرق هایی در نسخ 

 جایبه«دل »و « مهر»جای به« عشق»ه و آن کلماتی اند که کلمخلخالی در نظر بگیریم، تفاوت در مصرع نخست در دو 

کاری طور متداوم اشعارش را دستد که او بهتواند باشهایی در مورد خود حافظ میآمده است و این هم مؤید سخن« سر»

پرداخته است . این غزل نیز چون بعضی اشعار دیگرش برای ش میکرده  و در هر فرصتی به آرایش و پیرایش کالممی

 شاعر معضله آفرین بوده است، که در زیر از آن یاد خواهیم کرد.

مندان  های جنگ و متارکه داشت، ُحسن خاطر علما و دانشش در میداننکه با دشمنا رحمی هایهمه بیآن تیمور با             

هدایت های غیبی  ش را بهداشت. تیمور این عمل نیکها روا نمیآننمود و آزار و اذیتی بهروزگارش را رعایت می

اش د تعصبات مذهبی داشتهوجونماید. امیرتیمور گورکانی بااو شده بود، موکول می هایش بهکه در یکی از خوابییوتوصیه

 نویسد: پنداشت، با وی خشونت نکرد. خود وی در باره میکه حافظ شیرازی را ُمرتد میو با آن
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الدین محمد را نزد من بیاورند تا وی را ببینم ساعتی دیگر پیر مردی را نزد وقتی وارد شیراز شدم دستور دادم که شمس»

الدین محمد ریزد  از وی پرسیدم که آیا شمسه کردم که از یک چشم او آب فرو میمن آوردند که قدری خمیده بود و مشاهد

 شیرازی تو هستی؟ پیر مرد جواب داد  بلی ای امیر جهانگشا.

 ای:گفتم تو در یکی از غزل های خود گفته

 قانون نخواهد شد. که ساز شرع ازین افسانه بی -خدایا محتسب ما را به آواز دف و نی بخش

دانستی که این شعر توهینی بزرگ نسبت ام. گفتم آیا تو نمیشیرازی گفت ای امیر جهانگشا من این شعر را سروده شاعر

ام و منظورم در این شعر از )افسانه( همانا آواز دف و نی است و خواستم باشد. پیرمرد گفت من قصد توهین نداشتهبدین می

 ست که بتواند در ارکان دین تزلزلی بوجود بیاورد. تر از آن ااهمیتبگویم که آواز دف و نی بی

گاه از او پرسیدم که آیا میل داری سمرقند و بخارا را گفتم این طور نیست و در این شعر، قصد توهین تو، روشن است. آن

 م سمرقند وای ببینی؟ شاعر شیرازی گفت ای امیر جهانگشا اگر جوان بودم میل داشتها یاد کردهکه در اشعار خود از آن

فق که مومقصد نخواهم رسید و در راه خواهم مرد یا ایندانم که اگر عزم سفر کنم بهام میبخارا را ببینم ولی چون پیر شده

اتر از کنی که زیبای تو تصور میشیراز نخواهم شد گفتم ای شمس الدین محمد، تو جز شیراز جایی را ندیدهبازگشت به به

ر. )همان اث« اهمیتی بیش نیست.که شیراز تو، در قبال سمرقند من شهر کوچک و بیندارد در صورتیشیراز جایی وجود 

   (52ص

ارتداد گردیده بود. مثالً  ش توسط دیگرانی غیر از تیمور نیز متهم بهدانم که حافظ در زمان حیاتجا قابل یاد کرد میدر این

 از تاریخ ادبیات ایران: در ارتباط این بیتش در زمان شاه شجاع به نقل 

 وای اگر از پی امروز بود فردائی.              -مسلمانی از اینست که حافظ دارد   گر 

چون  حافظ دانست که آن را وسیلۀ تهمت کفر و ارتداد شناخته اند؛ چه شک در وقوع روز قیامت کفر است. وی با کمال 

که در آنوقت بعزم سفر حج به شیراز رسیده بود رفته و از عالج « بادیزین الدین ابوبکر تای»اضطراب خاطر بنزد موالنا 

کار خود خواست. موالنا به خواجه گفت که: بیتی دیگر در آن غزل درج باید کرد و آن بیت را بطریق نقل قول از دیگران 

بگفت،  را بکار بسته و این بیت او را مجال عذری باشد. حافظ قول وی« نقل کفر کفر نیست» روایت باید نمود، تا بنا بقاعدۀ 

پس  «این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه میگفت / بر در میکده ای با دف و نی ترسائی»و مقدم بر مقطع غزل درج فرمود: 

چون حافظ را بگناه ارتداد و ارتیاب در امر معاد متهم ساختند، به بیت دوم استناد کرد و گفت که: وی گویندۀ آن سخن 

 (566گر ترسائی چنین کالم گفته باشد، بر او حرجی نیست. ر. ک:) تاریخ ادبیات ایران. از سعدی تا جامی ص باشد و انمی

شیراز به حافظ بازگو  های آن شهر را با مقایسه به وصف سمرقند پرداخته و زیبایی در ادامۀ همان صحبت، تیمور به 

من  نظرکه بهگردد با اینجا در بارۀ حافظ یادآور می. تیمور در همانورزددالیلی از رفتن اباء می نماید، اما حافظ بنا بهمی

 که با خوشی زندگی نماید. او بدهند تا اینمردی مرتدی بود گفتم هزار دینار زر به

در  ارکه در مورد  از تیمور شنیده بود، غزلی را که یک بیت آن، حافظ بعد از مالقات با تیمور و انتقاداتیرسدنظر میبه

 آورم سروده باشد:زیر می

 ود نرر شریعت بدین قدوي برآكه -من مسته  در نگارت مكن به چشم حقا 

مشتاق  که او در ایام جوانی بسیارسرزمین ترکان اباء ورزیده باشد، در حالی که گفته شد از رفتن بهدالیلیشاید حافظ بنا به

 گوید: که در بیتیدیدن و رفتن به آن بالد بوده است طوری

 یا خجندارزم تو خوي ني كجاست جادا -نميكنين تركاه غمزك حافظ چو تر 

راید گگو میان تیمور و حضرت حافظ که در باال از اثر امیر تیمور گورکانی تذکر رفت این موضوع به حقیقت میاز گفت

ش به سمع او او بالوسیله غزلیات شناخته و آوازۀ شهرتها قبل از دیدن حافظ، او را از طریق اشعارش میکه تیمور سال

ی بحث  فوق میان تیمور و رنِد شیرازی بر سر بیت مشهوری نخ و مایهآید، سرمیکه از آن مباحثه براست. قسمیرسیده بوده

 ش است، خواهد بود و آن بیت این است : که مطلع یکی از غزلیات

 یش بخشم سمرقند و بخارا رابه خال هندو -اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را 

یاد دارم، خوانده بودم که وقتی  خاطرم نیست، ولی آ ن موضو ع را کامالً به ش بهها پیش در یکی از کتبی که عنوانسال

کدام حق و صالحیت دو شهر بزرگ و زیبای سرزمین وی گفته بود که، تو بهتیمور، حافظ را در شیراز مالقات نمود، به

دهد که از دست همین حاتم بخشی هایش بوده که چنان ای؟ رنِد شیرازی در دَم جواب میهندوی یارت بخشیدهخال  مرا به

 است. درویش و فقیر گردیده

 جواب گفته است: ای امیر، این بیت را دیگران دست زده اند و اصل آن چنین است:روایت دیگر، حافظ بهبه
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 خال هندویش بخشم دو من قند و سی خرما را.به  -اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را

واب جتوان باور کرد که حافظ بهشود، نمیسستی کالم و ضعف بار اندیشه که در مصرع دوم بیت باال دیده میاما با توجه به 

در جواب اول ترسی حافظ  توان در جواب اول دریافت. دلیل جرأت و بیرا ارائه داشته باشد و واقعیت امر را میتیمور آن

که در نزد حضرت حافظ، مرگ و زندگی دو نقطۀ  مقابل های فلسفی او مربوط کرد چنانتوان به بینشدر برابر تیمور را می

ترسی چنان جوابی ارائه در برابر تیمور با بی« من نیز دل به باد دهم هرچه باد باد.»اش:  هم نبوده و یا با این طرز بینش

جنگ و مقاومت و تواند که حاکم آن وقت شیراز، بیگری چنان جواب رندانه و صریح، این هم بوده میداشته باشد. دلیل دی

روی لشکر تیمور گشود. پس حضرت حافظ های شهر را به معافیت اهل شیراز از دِم تیغ تیمور، دروازه اساس اخذ تعهدبه

که در ادای بیانش ده بود، با جرئت اما مؤدبانه، طوریمردم شیراز دا اش و قولی که تیمور بهبا آگهی از مصوونیت جانی

 هایم بود که چنین درویش و فقیر گردیده ام.  مالحت مزاح هم موجود بوده به تیمور گفته است که از دست همین حاتم بخشی

را بسیار مختصر اش اش را با حافظ، در اثرش که  رویداد ها و اتفاقات مهم دوران زندگیچنان سؤال و جواب شنفته تیمور

دو در آن اثر پیداست، شاید آگاهی امیر تیمور از عدم گوی آنکه از موضوع گفتاست. اما طوریو گذرا نوشته، نیاورده

 خارج از محدودۀ شیراز مأخذ  از بیت زیر بوده باشد: سفر حافظ به

 نسیم  باد مصالا و آب رکناباد.  -دهند اجازت مرا به سیر و سفرنمی

نماید تا حافظ با دیدار از دو شهر زیبای آن روز بداند که رفتن سمرقند و بخارا میت که تیمور، حافظ را دعوت بهسهمان

یل دالآن دوشهر، بنا به که حافظ از رفتن بهاند. و باز ازاینسمرقند و بخارا چه اندازه از شیراز آن روزگار، زیباتر بوده

 آورد و در حقیقت  رندانه خواسته میان می گو از زیبایی های سمرقند سخن بهآن گفتورزد، تیمور در ضعف و پیری اباء می

 اهمیتقدر بینحوی به حافظ بفهماند که وی دو شهر او را که در آن زمان دو نگین زیبا در روی زمین بوده اند، چهاست به

 دانسته و ارزان فروخته است.

یگرش طور مستقیم و بیت د دست تیمور که در آن رویدادها یک بیت حافظ بهیراز بهجا داستان تسخیر شدانم تا در اینالزم می

 بیاورم:« منم تیمور جهانگشا»میانی دارد را از اثِر درطور غیر مستقیم، پا به

 ادیمن ای باالی حصار هستند. بهشیراز رسیدم و مشاهده کردم  که دروازه بسته است و عده هنگام نماز عصر بود، من به»

گفتم ندا در دهد و بگوید که حاکم شیراز باالی حصار بیاید و با من صحبت کند. منادی ندا در داد و حاکم شیراز باالی حصار 

آمد و من بعد از این که مطمئن شدم که او حکمران شیراز است گفتم سلطان منصور مظفری شکست خورد، و سردارانش 

کم نشان حابین رفت و خود سلطان منصور اسیر من گردید. آنگاه سلطان اسیر را بهاو را رها کردند و گریختند و قشونش از 

 دادم و او سلطان منصور را شناخت.

دانم که در شیراز قشونی وجود ندارد که تو بتوانی بدان وسیله گفتم ادامه مقاومت تو در شهر بدون فایده است زیرا می سپس

ون قشون نداری حداکثر یک یا دو روز پایداری خواهی کرد و من بعد از پایداری کنی. اگر قصد جنگ داشته باشی چ

تصرف شهر. تو را خواهم کشت و سکنه شهر را از دم تیغ خواهم کشید. ولی اگر دروازه ها را بدون جنگ بگشائی. جان 

ها بجنگم ه با شیرازیام کهای سکنه شهر مصون خواهند بود و کسی متعرض شما نخواهد گردید زیرا من نیامدهو مال و زن

خوانم و چون خود اهل فضل هستم فضالی و این شهر را غارت و ویران کنم من از آغاز جوانی اشعار شعرای شیراز را می

 فارس کشیدم و اوآنها رسد. من فقط برای تنبیه سلطان شما قشون بهخواهم از من آسیبی بهشمارم و نمیشیراز را محترم می

سر خواهم برد و پس از جا بهستگیر کردم و اگر بدون جنگ دروازه های شهر را بگشائی چندی در اینرا شکست دادم و د

 این که قشونم رفع خستگی کرد از شیراز خواهم رفت.

استقبالت خواهم شتافت. حدس من درست درآمد و حاکم شهر، حاکم شهر گفت هم اکنون دروازه ها را خواهم گشود و خود به

ه سلطان منصور دستگیر گردیده و دیگر امیدی به تجدید سلطنت او نیست  تسلیم شد. اندکی بعد، تمام دروازه وقتی فهمید ک

بال استقای از وجوه اهالی شهر در قفایش بودند بهها را گشودند و حاکم شهر در حالی که کتابی بزرگ در دست داشت و عده

 من آمد و باصدای بلند این شعر را خواند:

 کرم نما و فرود آ که خانه خانۀ تو است. -ظر چشم من آشیانه تو است رواق من 

 (.911-222)همان اثر. صص« الدین حافظ نیست. حاکم گفت چرا ای امیر.گفتم آیا این شعر از شمس

جا آن وقایع نگارش از« نظام الدین»به « پاتیله»امیر تیمور در اثنای مصاف و پیکار با سلطان منصور و لشکرش در دشت 

پسندی بعد از این که دانم که دختران سیاه چشم شیرازی را میچون می»دانست، گفته بود: که او را مستوجب پاداش می

کنم که ده تن از دختران سیاه چشم شیرازی را تصاحب کنی. نظام الدین گفت ای امیر، وارد شیراز شدیم من تو را مخیر می
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

اکثر را گفتم و اختیار حداقل با تو ازی برای من زیاد است. جواب دادم که من حدمن سالخورده هستم و ده دختر جوان شیر

 «است.

سری کارهای مهم، وقایع نگار خود نظام الدین را احضار گردد بعد از انجام یکشیراز وارد می مندانه بهوقتی تیمور پیروز

تیمور یک دختر شیرازی را در کند و امیرتر اکتفاء مییک دخالدین بهخواهی و نظامگوید چند دختر میوی میکند و بهمی

 (916-225خرد. ) همان اثر صص بَدل دو هزار دینار زر به او  می

ید، بیتی آاستقبال تیمور می که وقتی حاکم شیراز با بزرگان آن شهر بهاست، نخست این این حکایت چند مورد قابل تعمق در

توانست باشد و تر از آن سخن و گفته نمیکه در چنان موقع، هیچ سخنی مناسبراستیبهخواند. ش میاز حافظ را در مقدم

حاکم که بهچنان استشناخته و آن بیت را از پیش خوانده و یا شنیده بودهکه معلوم شد، امیر تیمور سرایندۀ بیت را میطوری

وانده و به اهل فضل و دانش شیراز احترام قائل خشیراز گفته است که، از عنفوان جوانی اشعار شعرای شیرازی را می

 است. 

 پایان
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