
 

 »اخالقيات« در حواشي غزل حافظ 
 

 * ابراهيم قيصري
 مدرس بازنشستة دانشگاه

 

 چکيده
الهی، نکات حسّاس و بعضاً مخاطره انگیز فلسفی،  -حافظ عالوه بر درآمیختن عشق انسانی

می  وارد  دامنة غزل  پر  به حوزة  نظر  و  نقد  لباس  در  را  اخالقی  و  مذهبی  . کنداجتماعی، 
هاي  چه عاشقانه،  هايی است که شاعر در خالل آنشهرت و شکوه غزلیّات حافظ از آنِ غزل

حواشی نکته آموزي در اخالق، حکمت، فلسفه، نقد و نظر دربارة    ،انسانی و چه عرفانی باشد
افکنند  چنان بر فضاي غزل پرتو می گونه نکات گاه آنآورد. ايناجتماعات روزگار خود می 

قرار می  الشعاع  معنوي را تحت  و  لفظی  و ظرايف  قناعت  .دهندکه ديگر دقايق    ،صدق، 
هاي اخالقی در غزلیات حافظ است که در اين  مؤلفهترين  رسندي و ترک تعلق از مهم خ

 . ها پرداخته شده استمقاله به آن
 هاي اخالقی مؤلفه غزلیات، حافظ، ها:کليدواژه

قدر پارسی از ديرباز تا روزگار ما، به حیث قالب و محتوا انواعی داشته و دارد که  شعر گران
انواع »غزل« از  شان قصی ترين معروف  اين  از میان  بیتی است.  ده، غزل، مثنوي، رباعی و دو 

تناور   سرسبز  نخل  اين  دارد.  مستدام  و  برقرار  دولتی  و  درخشیده  خوش  امروز  تا  آغاز 
گستر شیرين ثمر، ريشه در آب و خاک »عشق« دارد، پديدة مقدّسی که در ازل از پرتو  سايه

و دل و جان آدم از آن نورانی شد. بنابراين تا عالم و  حسن اليزال الهی بر عالم هستی تابید  
کنم که غزل از  آدم هست »عشق« هست و تا عشق هست »غزل« هم هست. اينجا اشاره می

آيد که روزگاري سردفتر شهر کهن بود. ولی با مرور زمان به اعتبار  خانوادة معتبر قصیده می
مدح قدرتمندان بود برتري يافت و  جوهر ذاتی خود که عشق باشد بر قصیده که محتوايش  

 پیشی و بیشی گرفت.  
با ابتکار    -شودوار« شروع میکه از »غزل رودکی-سیر تاريخی و تعالی اين نوع شعردر م

 -شاعران بزرگی چون انوري، سنايی، عطار، مولوي و سعدي در سرودن غزل عشق جسمانی
رسد.  افزودند تا نوبت به حافظ میعشق روحانی هر کدام به نوبة خود بر کمال و جمال آن  

بهره با  آنحافظ  متقدّم،  شاعران  ارزشمند  میراث  از  پیوند    مندي  بهم  را  مضمون  گونه  دو 
 آفريند که پاي بر خاک و سر بر افالک دارد.دهد و عشقی میمی

 
 استاد زبان و ادبیات فارسی  *
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 ر به گفتة حافظ ـــب گــدر آسمان نه عج
 

 ره به رقص آورد مسیحا را ـــرود زهـــس 
 

الهی، حافظ نکات حسّاس و بعضاً مخاطره انگیز فلسفی،  - عالوه بر درآمیختن عشق انسانی 
کند که از  اجتماعی، مذهبی و اخالقی را در لباس نقد و نظر به حوزة پر دامنة غزل وارد می

است. ما  بحث  مورد  »اخالقّیات«  همه  در    اين  بايد  نخست  اصلی،  بحث  به  ورود  از  قبل 
هايی بیاورم. در میان شاعران مشهور، ناصرخسرو ر شعر فارسی نمونهخصوص »اخالقّیات« د

 اند. قصیده به مطلع:قباديانی و سنايی، قصايدي غرّا و پرمحتوا در مسائل اخالقی سروده
واال  اين  و  است  دون  آن  که  منزل  جان  و  جسم  در   مکن 

 

 

آنجا   نه  و  باش  اينجا  نه  نه،  بیرون  دو  هر  زين   قدم 
 

در خدمت   اًعرفانی است شهرت دارد. قصايد ناصرخسرو هم تمام  -سراسر اخالقیکه  
اند. باشد. شاعران ديگر نیز کم و بیش اشعاري در اين زمینه سرودهمذهب و اخالقّیات می

 آوريم.هیچ توضیحی قطعاتی از گذشتگان و معاصران میاينک بی
 ابن يمین:

 ا کردنـــبه چنگ شیر، تن خويش را ره
 یم حم  زول  ــــشراب ساختن از زهر قات

 دوزخ دن از  ـبه نوک هر مژه آتش کشی 
 ر عاقلـــــت بــــترسکشیدن همه آسان

 

افع  باديــــز مار و   ه عصا کردن ــــی در 
تی  آب  سی ــــز  آب  و  کردنـــره  غذا   ه 

خـــمی  کردنـــان  شنا  خويشتن  دل   ون 
کردن ناسزا  بداصل  خدمت  که  آن   از 

 

 (486يمین: )ديوان ابن                             
 سعدي:

خـــگل روزي ــــی  حمّام  در  بوي   وش 
 ی يا عبیري ـــــه مُشکــــم کــــبدو گفت 

مــبگف  گِلــــتا  ناچی ـــــن  بودمـــــی   ز 
مــــال همن ــــکم در  اثر کردــــشین   ن 

 

 ی به دستم ــــت محبوبــــد از دســـرسی  
بـــــک از  دالويـــــه  مستم ــــوي  تو   ز 

 گُل نشستم ا  ــــــی بــــــن مدّتــــــولیک
 م که هستم ــــان خاکــــن همـــوگرنه م

 

 (4)گلستان:                                           
 پروين اعتصامی: 

ي طعن ــــسیر،  روز  پیاز ــــک  به  زد   ه 
عی ــــگف  از  بیــــت  خويش   خبري ب 

زشـــــــــگفت  از  دگرانتــــــن   رويی 
 که شاخ گلی ی  ــــکن ان میـو گمــــــــت

تـــــک  بدبويی!ــــه  قدر  چه  مسکین   و 
خل از  ره  عی ـــــزان  میــــق   جويی ب 

باعـــــــــنش نکـــــــود   رويی   وــــــ ث 
صــــب ســـــه  وــــ ف  می  رو   رويی الله 



 95 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حافظ اخالقيات در حواشي غزل

بی بـــــسب خويشتن  مکنـــــب   زرگ 
بـــــدر خ  تر نگريه که نیکــــود آن 

زبونی ـــــم شـــا  و  ولی ـــم  جامه   وخ 
 

هـــــت ساکن ـــــو  از  کويی ـــم  اين   ان 
ب آن  کــــاوّل  جويی ــــه  خود  عیب   ه 

چـــــت شـــــو  نمیـــرا  خود   شويی وخ 
 

 ( 274)ديوان پروين اعتصامی:                  
 

امّا قالب غزل که به نام »عشق« سکّه خورده، طبعاً جايی براي اخالقّیات در لباس پند و  
 گويی ندارد. سعدي چه نغز گفته:اندرز و نصیحت

قبول کند  نصیحت  که  مبر  گمان   بیدل 
 

گــــم  تقول ـــن  لِمَن  ندارم  استماع   وش 
 

 گويد:می -حافظ  -سراي ديگرو عاشق غزل
 ون نايـــرا چــــبه کام تا نرساند لبش م

 

است   باد  من  به گوش  عالم  همه   نصیحت 
 

 

کند، عدول از احساس و انديشه،  شاعر در آنات و لحظات زندگی میولی چون هنرمند و  
به جز ابیات    -سراي بزرگوار امري طبیعی است. کما اين که در ديوان غزلیات هر دو غزل

در غزلحاشیه ديدهغزل  -اي  اخالقّیات  باب  در  هم  مستقلی  از  و خوانده  هاي  يا الاقل  ايم 
دي آشنا باشد و غزل اخالقی معروف او را در »بدايع« ايم. کیست که با شعر سعديگران شنیده

 با اين مطلع نخوانده يا نشنیده باشد. 
آدمّیت  جان  به  است  شريف  آدمی   تن 

 

لباس  ــــن  همین  آدمّیت  زيباسته   نشان 
 

 ( 298/1)غزلّیات سعدي، بدايع:                  
 يا با اين غزل حافظ، به مطلع:

 صاحب خبر شوي خبر بکوش که  اي بی 
 

راه  نباشــــتا  راهبر شويــــــرو   ی کی 
 

 

مس   از  حقايق، دست  مکتب  در  تربیت  عرفانی،  خداشناسی  در  ابیات  مضامین  سراسر  که 
به اصل    -نمود که الزم می-پس از اين مقدّمه    .. است..وجود شستن، و غريق بحر خدا شدن و

برمی لغت  موضوع سخن  کتب  در  معنی خويگرديم.  به  کل  در  و خصلت»اخالق«  ها  ها 
هايی است که به اخالقّیات،  ارزشمندترين و پربارترين آثار منثور و منظوم ما، کتاب  اند.آورده

آموزه پرداختهعرفان،  اجتماعات  و  تربیتی  ياد  هاي  ارزشمند  کتاب  دو  از  نمونه  براي  اند. 
»بوستان« خوش رنگ و   کنیم. اخالق محتشمی از خواجه نصیرالدّين طوسیمی و ديگري 

بوي سعدي. آثاري هم هست که فصلی يا بخشی از آن به »اخالق« اختصاص دارد، از آن  
نويسد: جمله است »کیمیاي سعادت« ابوحامد غزالی. مؤلّف در زير حقیقتِ خوي نیکو می

و يکی روح    اند، يکی کالبد که با چشم سر بتوان ديد»... بدان که آدمی را از دو چیز آفريده 
که جز به چشم دل نتوان يافت، و هر يکی را از اين دو نیکويی و زشتی است. يکی را حُسِن  
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حُسِن  که  چنانخَلق گويند و يکی را حُسِن خُلق. و حُسِن خُلق عبارت از صورت باطن است،  
  (. از حافظ بشنويم که از خَلق و6-2/5خَلق عبارت از صورت ظاهر است )کیمیاي سعادت: 

 خُلق معشوق خود گفته است:
ز خدا می خُلقی  را حُسن  تو   طلبم روي 

 

 ر ما از تو پريشان نشود ـــا دگر خاطــــت 
 

 

ا  ُخلق همین بس که وجود خلیقی در  با آن که   هّمیت ُحسن  اسالم،  پیامبر گرامی  چون 
(. باز »رسول )ص( 4)قلم/   َعِظیٍم  ُخُلٍق  َلَعَلى   ِإنَّکَ   َوگويد:  خداوند در قرآن مجید به او می 

 (. 4/ 2: ت اندردعاگفتی:بارخدايا َخلق من نیکو آفريدي، ُخلق من نیز نیکوگردان«)کیمیاي سعاد
ص( برآمد و گفت: دين چیست؟  اند که »يکی از پیش رسول )همچنین روايت کرده

اندر آمد و می از چپ  اندر آمد و  از راست وي  نیکو،  پرسید و وي همچنین  گفت: خُلق 
(. ذهن و ذوق 3گفت تا بازپسین بار گفت: می ندانی؟ آن که خشمگین نشوي.« )همان:  می

روايت    گويد شايد سخنان دو تن از عارفان نامدار تحت تأثیر کالم پايانی اين مِن بنده می
تر دارم از آن که با  جا که فضیل عیاض گفته: »صحبت با فاسقی نیکو خوي دوستباشد، آن

از زاهدِ   گويد: »مطرب با چنگ به (. و خواجه عبداهلل انصاري هم می5قُرّاي تندخوي« )همان:  
 (. با جنگ«. )همان

ان، عالوه بر کالم الهی و احاديث نبوي که در  لق انسوگو دربارة خَلق و خُبحث و گفت
تربیتی میراث کهن    - و تعلیمی  یآثار ارجمند عرفانسطور باال مختصراً بدان اشاره کرديم در  

هاي سنايی، عطّار و مولوي  اش قصايد و مثنويبسیار آمده. نمونه   -ادب يا به صورت نظم و نثر 
پرست  ر گويی وظیفه دارد که ديدة جمالدر نفس ام  -از جمله غزل حافظ  –امّا غزل    است.

 انسان را به »حُسن خلق« زيبايان که در معشوق متجلّی شده متوجّه نمايد و مثاًل بگويد:
 

الهی است ـــر آين ـــروي تو مگ  ة لطف 
 

 حّقا که چنین است و در آن روي و ريا نیست  
 

 

است، خاک کوي معشوق نیز  نه تنها روي و موي و بوي معشوق که نمايانگر حُسن خَلق  
رود  گذارد براي عاشق حکم توتیا و سرمه چشم دارد و تا آنجا پیش میکه يار بر آن قدم می

 گويد:ها میکند و چنین که به اصطالح علماي ادب، ترک ادب شرعی می
 

فردا قیامت  صحراي  به  تو  کوي   خاک 
 

بريمــــهم  مباهات  بهر  از  سر  فرق  بر   ه 
 

 و
بهش و قصر حور ـــباغ  ساية طوبی  و   ت 

 

خ  نمیــــبا  برابر  دوست  کوي   کنم اک 
 

با سه نوع غزل    - به طور کلی  -در ديوان حافظ   شود بلند«.و: »زين قصّه بگذرم که سخن می
 سر و کار داريم. 
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هايی که طبق سّنت و عرف شعر فارسی وصف معشوق و می و مغازله است. مانند  غزل   الف(
 اين غزل:  

می  مست  گیسويتمدامم  جعد  نسیم   دارد 
 

 

می  جادويت خرابم  چشم  فريب  دم  هر   کند 
 

  پس از چندين شکیبايی شبی يا رب توان ديدن

ابرويت  محراب  در  افروزيم  ديده  شمع   که 
 

دارم آن  بهر  از  عزيز  را  بینش  لوح   سواد 
 

 

نسخه  را  لوح خال هندويت که جان  ز  باشد   اي 
 

 جاويدان جهان يکسر بیارايی تو گر خواهی که  
 

 

رويت   از  برقع  زمانی  بردارد  که  گو  را   صبا 
 

براندازي عالم  از  که  خواهی  فنا  رسم   وگر 
 

 

مويت  هر  ز  جان  هزاران  ريزد  فرو  تا   برافشان 
 

بی سرگردان  دو  مسکین  صبا  باد  و   حاصل من 
 

 

 من از افسون چشمت مست و او از بوي گیسويت  
 

 حافظ راست از دنیا و از عقبیزهی همّت که  
 

 

کويت   سر  خاکِ  بجز  چشمش  در  هیچ   نیايد 
 

 هايی که صبغة عرفانی دارد. مثل اين غزل مشهور: : غزلب
 کرد ب جام جم از ما میــــها دل طلسال

 مکان بیرونست ودف کونــگوهري کز ص
پی  برِ  خويش  دوشـــمشکل  بردم  مغان   ر 

قدح   خندان  و  خّرم  دستديدمش  به   باده 
 گفتم اين جام جهان بین به تو کی داد حکیم 
بود  او  با  خدا  احوال  همه  در   بیدلی 

می که  عقل  شعبدة  همه  اينجا اين   کرد 
بلند  دار  سرِ  گشت  کزو  يار  آن   گفت 

روح فرمايدفیض  مدد  باز  ار   الُقدس 
چیست  پی  از  بتان  زلف  سلسلة   گفتمش 

 

بیگان   تمّنا میـــوآنچه خود داشت ز   رد که 
 کرددگان لب دريا میــــب از گمشــــطل  
تأيی ــــک   به  میــــو  معمّا  حلّ  نظر   کردد 
 کرده صد گونه تماشا میــدر آن آين ـــوان  
می   مینا  گنبد  اين  که  روز  آن   کردگفت 
نمی   میاو  خدايا  دور  از  و   کردديدش 
می   بیضا  يدِ  و  عصا  پیش   کرد سامري 
اسر   که  بود  اين  میجرمش  هويدا   کردار 
می   مسیحا  آنچه  بکنند  هم   کردديگران 
گله   حافظ  میگفت  شیدا  دل  از   کرد اي 

 

 

هاي نغز عرفانی است و  بجز بیت تخلّص که از نوع اوّل غزل است، بقّیه ابیات سرشار از نکته
 اين دو نوع غزل موضوع بحث ما نیست. 
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غزل  ج: آنِ  از  حافظ  غزلّیات  شکوه  و  آنشهرت  خالل  در  شاعر  که  است  چه  هايی 
هاي انسانی و چه عرفانی باشد حواشی نکته آموزي در اخالق، حکمت، فلسفه، نقد  عاشقانه

چنان بر فضاي غزل  گونه نکات گاه آنآورد. اين و نظر دربارة اجتماعات روزگار خود می
می دقايقپرتو  ديگر  که  می  افکنند  قرار  الشعاع  تحت  را  معنوي  و  لفظی  ظرايف  دهند. و 

 بیت: سر اش غزلی است با اين نمونه
نیست  پناهی  جهان  در  توأم  آستان   جز 

 

حواله  در،  اين  بجز  مرا  نیست سر   گاهی 
 

 

رسیم که  پس از چند بیت حاکی از حال و روز عاشق ناگهان به اين مضمون اخالقی می
در حديث دارد: مسلمان کسی است که مردم از دست و زبان او از حسن اتفاق ريشه اين  

 آسوده باشند. بیت مورد نظر اين است:
 ی کنـــمباش در پی آزار و هر چه خواه

 

 که در شريعت ما غیر از اين گناهی نیست  
 

 گويد: باز سه بیت بعدي حال و هواي عاشقانه دارد، از جمله بیت تخلّص که می
 ال مده ـــط و خـــخزينة دل حافظ به خ

 

نیست       سیاهی  هر  حِدّ  چنین  کارهاي   که 
 

براي رهايی از اين دراز سخنی در مقدّمه که ما را از پرداختن مستقیم باز داشت، دست به  
 شويم که گفت:  می - سعدي -دامان شیخ اجل 

است  باقی  دراز کشیديم و همچنان   سخن 
 

 ق مفتون ــر فّتان و عاشــــ ث دلب ـــــحدي 
 

 ارد. گرديم به »اخالقّیات« در غزل حافظ اگر »عشقّیات« بگذو برمی
سرايی جاي تعلیمات اخالقی. ولی او در  دانیم که نه حافظ معلّم اخالق است و نه غزلمی

صرف به نکات اخالقی اشاره دارد و در برخی    تش چه عاشقانه محض باشد چه عرفانیِغزلیا
از بی انتقاد میاخالقیموارد  به شدّت  و  بداخالقان سخت آزرده است  پیشاپیش  ها و  کند. 
اصل معرفت و معنی بر اين بنده خرده نگیرند که چنین معانی بیشتر صبغة عرفانی  بگويم که  

 ؟.« فُ الخُلق، تخلَّقوا باخالق اهلل اند: »التصوّدارد، سلّمنا. مگر نه اين است که بزرگان قوم گفته
طلبد و ما در اين  تري میهاي خواجه، مجال گستردهپرداختن با تمام اشارات اخالقی در غزل

 کنیم. اندک تنها به چند نمونه و شاهد اقتصار می فرصت
 اهنه و کذب، موافقت سرّ با سخن.مدراستی و درستی در گفتار و کردار، نقیص،  صِدق:

 به صدق کوش که خورشید زايد از َنَفست 
 

 روي گشت صبِح نخست که از دروغ سیه  
 

 آورد: صافی میو در اين بیت، صدق را مرادف با »صفا«ي نّیت و درون پاک و  
باز ه به کام خويشت   زار شکر که ديدم 

 

 ز روي صدق و صفا گشته با دلم دمساز  
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و در يک غزل هفت بیتی که شش بیت آن وصف بهار و باده است در بیت دوم از »صدق« 
 و »آزادگی« گفته است:

دل  صافی  آبِ  از  بیاموز  صدق   طريق 
 

راست   ز سرو چمنـــبه  آزادگی  طلب   ی 
 

رو ها روبه از ابیات متنوع و متفرقی که در ضمن غزلیات خواجة شیراز با آن   -تسلیم و رضا 
زندگی بدان  یشود که تسلیم و رضا يعنی انسان بايد در مسیر کمال شويم چنین استنباط می می 

گذرد، خالق همه را در شناسنامة خلقت درجه از معرفت و شناخت برسد تا بداند آنچه بر او می 
بنده ضبط کرده، دوم بداند که مخلوق نمی و آف  تغییر و رينش  تواند در مشّیت و ارادة ازلی 

تبديلی انجام دهد پس در برابر مقّدرات الهی سر تسلیم و رضا فرود آورد و بگويد: پسندم آنچه 
 کند.گري می اي، در سه شیوة بیان گوناگون جلوه گونه ابیات حاشیه اين   را جانان پسندد.

 هايی که رنگ و بوي انديشة مالمتی دارد و جاي تأمّل بسیار دارد: بیت الف(
می- خرقه  لعل،  می  به آب   شويَم کنون 

 

از خـــنصی   ازل  نمیــبة  انداخت ود   توان 
 

 

اگرچـــگن   - ما حافظ ـــاه  اختیار  نبود   ه 
 

 تو بر طريق ادب باش و گو گناه من است  
 

 

 مگیر برو اي ناصح و بر ُدردکشان خرده    - 
 

قَدَر می   کند اين، من چه کنم کارفرمايِ 
 

 

مست   -  مِن  مالمت  سیاهی  نامه  به   مکن 
 

 که آگه است که تقدير بر سرش چه نوشت  
 

 

افتادم   -  خود  نه  خرابات  به  مسجد  ز   من 
 

افتاد ــــاين   فرجام  حاصل  ازل  روز  از   م 
 

 

نکنم   -  گنه  و  می  ننوشم  که  سرم  آن   بر 
 

 ر من شود تقديرـــــوافق تدبی ـــر م ــــاگ 
 

 

به رندي و بدنامی اي حکیم   -   عیبم مکن 
 

سج  و  بسطامی  بريم  ادةـــدلق   طامات 
 

 

 برو اي زاهد و بر ُدردکشان خرده مگیر   - 
 

 که ندادند به جز اين تحفه به ما روز الست  
 

 

تق ــــآيی   - مـــــن  نی ــــوا  دانیم ـــــ ا   ز 
 

به  ـــــکن چــــلی    ا بخت گمراهــــچاره 
 

 

 گرچه رندي و خرابی گنِه ماست، ولی  - 
 

 داري عاشقی گفت که تو بنده بر آن می 
 

 

 عرفانی دارد:   - مضامینی که جنبة اخالقی ب(
 رضا به داده بده وز جبین گره بگشاي   - 

 

 ن و تو درِ اختیار نگشادَست ــــه بر مـــک 
 

 

 ه حافظ ـــــم سر بن ـــر آستانة تسلی ـــب  -
 

 زه کنی روزگار بستیزد ـــر ستی ــــه گـــک 
 

 

 در کاِر گالب و گل، حکم ازلی اين بود   - 
 

باشد  نشین  پرده  بازاري وآن  شاهد   کاين 
 

 

 به ُدرد و صاف تو را حکم نیست خوش درکش   - 
 

 ر چه ساقی ما کرد عین الطافستـــکه ه 
 

 

ما    - پیمانة  به  ريخت  او   نوشیديم آنچه 
 

 اگر از خمر بهشت است وگر از بادة مست  
 

 

 چه کند گر پی دوران نرود چون پرگار   - 
 

 ردش ايّام افتاد ــــه در دايرة گـــر کـــه 
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 باز تو عمر خواه و صبوري که چرخ شعبده  - 
 

ب  طرفهـــــهزار  ازين  برانگیزدازي   تر 
 

 

 اي در کار کرد بر دِر شاهم گدايی نکته   - 
 

 گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رّزاق بود  
 

 

بی  - ازلی  قسمت  کردندچو  ما   حضور 
 

 گر اندکی نه به وفق رضاست خرده مگیر 
 

 

 بشنو اين نکته که خود را ز غم آزاده کنی   - 
 

 خون خوري گر طلب روزي ننهاده کنی  
 

 در فضاي عاشقانه: ج:
ب  - را  نیست ـــعاشقان   ر سرّ خود حکم 

 

فرمــــرچــــه  کنند ــــه  آن  باشد  تو   ان 
 

 

 سر ارادت ما و آستان حضرت دوست   -
 

 رود ارادت اوستکه هر چه بر سِر ما می  
 

 

 ه کند گر نکشد بار مالمتـــعاشق چ  -
 

 ر تیر قضا نیست ـــز سپ ـــچ دالويـــبا هی  
 

 

مقبل   - بندة  که  دم  چرا  و  چون  ز   مزن 
 

 که جانان گفت قبول کرد به جان هر سخن   
 

 

 ه بر ره فرمان او سر طاعت ــــچو خام  -
 

مگنهاده  بـــــايم  او  تی ـــر  برداردــــه   غ 
 

 

بنمايم  -  اندر طلبت   آنچه سعی است من 
 

 ت که تغییر قضا نتوان کردـــاين قَدَر هس 
 

 

 وي آن ماه ـــــارد در کــــغ بـــگر تی   -
 

 م هللـــــــــ م الحکـــــــردن نهاديـــ ـــگ 
 

 

 حافظ ز خوبرويان بختت جز اين َقَدر نیست   - 
 

نیست   بگردان ـــگر  قضا  رضايی حکم   ت 
 

 

عبارت از خشنودي نفس است به آنچه از روزي و معاش که نصیب او    :قناعت و خرسندي
فارسی:  می )معین، فرهنگ  اين خلق و  2/2731شود  مستقل دربارة  بابی  (. در کتب صوفیه 

خوي آمده است. در ترجمة رسالة قشیريّه آمده: قناعت، آرام دل بود به وقت نايافتن در ابیاتی  
اين  نقل میکه  از حافظ  و خرسندي ديده میکنیم دروجا  قناعت  فقر، مالزم  و  شود. يشی 

برخی از اين مضامین اخالقی را ظاهراً حافظ از حديث نبوي يا گفتار مشايخ صوفیه اقتباس  
 کرده است مانند اين بیت: 

 ت باقی است ـــج قناعـــگنج زر نبود گن 
 

 آن که آن داد به شاهان به گدايان اين داد  
 

جابر بن عبداله انصاري: پیغمبر )ص( گفت: قناعت گنجی است  مقايسه شود با اين سخن  
 (. 239که بَِنرسد« )ترجمة رسالة قشیريه: 

 ها:هاي حافظ در حواشی غزلگفته
 بريمت نمیــــر و قناعــــ ما آبروي فق   -

 

 وي که روزي مقدّر است ـــه بگـــبا پادش 
 

 

 ی گنج سلطانی به دست ي من که دارم در گدا  - 
 

 پرور کنم طمع در گردش گردون دون کی  
 

 

 حافظ غبار فقر و قناعت در رخ مشوي   - 
 

 اک بهتر از عمل کیمیاگريـــن خـــکاي 
 

 خدايا منعمم گردان به درويشی و خرسندي       خرسند است است بادرويش دراين بازار اگرسودي  -
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نف   - اي  بگذاري  تو  گر  طامع ـــ مرا   س 
 

پادشاهـــبس  کـــی  گدايـــی  در   یـــنم 
 

: تعلّق در معنی اخالقی آن، عبارت از هرگونه اموري است که انسان را از هد ترک تعلِق
ناپذير را متعالی و سیر به سوي کمال مطلوب باز بدارد و به تََبعِ آن، خوي حرص و آز سیري

تعلّقات است،  حافظ در اين بیت که حاکی از منش و روش کلّی او در ترک    تقويت نمايد.
 گويد: سربسته می

دنی  به  عقب ـــسرم  و  نمیـــی  فرو   آيدی 
 

فتنه    ها که در سِر ماستتبارک اهلل از اين 
 

 آيد هر کدام بیانگر نظري و اثري در اين خصوص است.و ابیاتی که در پی می
 ت آنم که زير چرخ کبود ـــغالم همّ  -

 

 است ه رنگ تعلّق پذيرد آزاد  ـــر چـــز ه 
 

 

بارن  - تعلّق دارندـــد درختان کـــزير   ه 
 

 ا سرو که از بار غم آزاد آيد ـــاي خوش 
 

 

 سر به آزادگی از خلق برآرم چون سرو   - 
 

 د دست که دامن ز جهان درچینم ـــگر ده  
 

 

آزاده  - زبان سوسن  به گوش از  آمد   ام 
 

 کاندرين دير کهن، کار سبکباران خوش است  
 

 

 است که گذرگاه عافیت تنگ جريده رو    - 
 

 بدل است ه عمر عزيز بیـــر کـــگی پیاله 
 

 

ريايی   اخالقّیات  نفی  و  هیجاننقد  و  حافظ،  مشهورترين  غزلیات  مضامین  برانگیزترين 
انتقادهاي تلخ و تند او از رياورزيِ رياکاران خانقاهی و زاهدان ظاهرپرستی است که بود و  
نمودشان از زمین تا آسمان تفاوت دارد. اين نقد و نظر، گاه به صورت طنز ظريف و ماليم  

نمادهايی از اخالقّیات زاهدانه و صوفیانه را    شود. مظاهر وو گاه با خشم و خروش بیان می
  فريبی و رياکاري قرار گرفته مردمهايی از احترام و تقدّس دارند، چون وسیلة  که ذاتاً جنبه

مثاًل خانقاه و خرقه در برابر دير مغان و شراب ناب    . نگردحافظ به ديدة تحقیر و تنفیذ می
سنجد. در اين  می  زرقو رندي را به انفاق و  زهدفروش، طريق عشق    زهد  فروش را مقابلباده

معرتقابل و سنجش همه بر کفّة  منهیات  اغراض خودپرستی، ريا و  وفجا کّفة  به  آلوده  اتِ 
 هايی از آن نقد و نظرها: چربد. اينک نمونهتظاهر می

  
 نوشی که در او روي و ريايی نبود باده  -

 

 بهتر از زهد فروشی که در او روي و رياست  
 

 

 حافظ اين خرقه بینداز مگر جان ببري   - 
 

 کآتش از خرقة سالوس و کرامت برخاست  
 

 

 رآن راـــر مکن چون دگران قـدام تزوي    باش ولیوخوشکنورندي  خورحافظا می-
 

رنگین کنیم جامة    - باده که   زرق بیار 
 

نام هشیاريست   و   که مست جام غروريم 
 

 

 نمـــــــنازنی ت آن  ـــــــالم همّـــــغ  -
 

 روي و ريا کردر بیـــار خی ـــــه کـــک 
 

 

 کشم پنهان و مردم دفتر انگارند صراحی می   - 
 

 گیرد عجب گر آتش اين زرق در دفتر نمی  
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 کنند منبر می و جلوه در محراب واعظان کاين - 
 د روز داوري ـــــدارناور نمیــــا بـــگويی

ــ مفتی و محت خور که شیخ و حافظ و  می  ــ  سب ـ

 کنند روند آن کار ديگر می چون به خلوت می     
می     داور  کار  در  دغل  و  قلب  همه   کنند کاين 
 کنندک بنگري همه تزوير میــــون نیــــچ   

 

 

 

 د ــــد خدايا مپسن ـــه ببستن ـــدرِ میخان  -
 

تـــکه در خان  بگشايندــــة   زوير و ريا 
 

 

صوفی    - اين  نديدم در  دردي   وشان 
 

صافـــک  نوشان ــــه  دُرد  عیش  باد   ی 
 

 

 َمبوس جز لب ساقّی و جام می حافظ  - 
 

 که دست زهدفروشان خطاست بوسیدن  
 

 

 ها مورد ديگر.و ده
کنیم که به جز يک بیت، باقی ابیات آن  در پايان مقال از يک غزل هشت بیتی ياد می

نامة اخالقی حافظ دانست.  تعبیري بتوان اين غزل را بیانّیه يا مرام صرفاً اخالقی است و شايد به  
بیت تخلّص شاهکاري است از سعة صدر و آزادمنشی که در عین سادگی کالم، جهانی معنی  

 و معنويّت و اخالق با خود دارد. 
ب نگويیم  می ـــما  و  نکنیم ـــد  ناحق  به   ل 

 عیب درويش و توانگر به کم و بیش بد است 
مغلطـــرق بـــم  نزنیم ـــه  دانش  دفتر   ر 
 اه اگر جرعة رندان نه به حرمت نوشد ــش

 ان در نظر راه روان ـــم جهـــخوش برانی 
 شکند اب هنر میــــی اربـــآسمان کشت 

 گر بدي گفت حسودي و رفیقی رنجید 
 

 س سیه و دلق خود ارزق نکنیم ـــ جامة ک 
 حت آن است که مطلق نکنیم ــ کار بد مصل 

ب  سرِّ نکنیم ـــحق  ملحق  شعبده  ورق   ر 
ب صـــالتفاتش  میِ  نکنیم ـــه  مروَّق   افِ 

اســـفک نکینم ـــر  مغرّق  زين  و  سیه   ب 
نکینم  معلّق  بحر  اين  به  که  به  آن   تکیه 
 گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکینم 

 

خصـــحاف ار  اوـــظ  بر  نگیريم  گفت  خطا   م 
 
 
 

گف  به حق  با  ـــت، جـــور  نکنیم دل   سخن حق 
  

 منابع  
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 ، تهران: چاپخانة مجلس. قاسم غنی ، به اهتمام محمّد قزوينی و ديوان حافظ(. 1319حافظ )
 تصحیح محمدعلی فروغی، تهران: اقبال.. کلیات سعدي(. 1363) سعدي

،  به کوشش حسین خديو جم.  کیمیاي سعادت(.  1361)  ابوحامد امام محمّد،  غزالی طوسی
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 ي دیوان حافظ شيرازي به ترکيهاشرح و ترجمهنگاهي اجمالي به 
 

 * علي گوزل یوز
 دانشگاه استانبول 

 

 چکيده
جغرافیاي عثمانی استنساخ شده،  ترين آثاري است که در  ديوان حافظ شیرازي يکی از مهم

ترين کتابخانه نوشته شده و خوانده شده است. در عهد عثمانی در کوچک هاشرح  هابر آن
هاي ديوان حافظ شیرازي وجود داشت. عالوه بر هاي شخصی هم نسخهحتی در کتابخانه

شد. در  عثمانی به عنوان کتاب درسی تدريس می   هاي دورة اين، ديوان حافظ در مدرسه
هاي يابد. تقريبا در فقسهروزگار ما نیز تعداد عالقمندان به ادبیات ايران هر روز افزايش می 

هايی مانند مثنوي معنوي، ديوان حافظ،  توان کتابمی   کسانی که به ادبیات عالقه دارند،  همة
عار  از همان ابتدا، براي درک معنی اش  بوستان و گلستان سعدي و بهارستان جامی را ديد.

شده است. به همین سبب ديوان حافظ حتی در هاي متعدد احساس می حافظ نیاز به شرح
تمام ديوان به زبان ترکی   قرن اخیر نیز چند بار به نثر و به نظم به ترکی ترجمه شده است.

غزل    145عثمانی چهار بار شرح کامل شده است. يک شرح هم به زبان ترکی تاتاري شامل  
حافظ شیرازي چهار بار هم به ترکی استانبولی به نظم و به نثر ترجمه    وجود دارد. ديوان

اين مقاله به توضیح اين شروح    هاست.شامل فقط بعضی از غزلهاشده است که يکی از آن
 پرداخته  است. 

 ي ترکی : حافظ، شرح ترکی، ترجمههاواژه  کليد

 
 هاي دیوان حافظ شيرازي به ترکي:شرح -آ
 شرح سُروري  .1

 اولین شرحی که بر ديوان حافظ نوشته شده، اثر سُروري است. 
سُروري، يکی از اديبان و عالمان مشهور حديث، تفسیر و بالغت در قرن شانزدهم میالدي  
الگلیُبوِي   شعبان  بن  مصطفی  الدين  مصلح  صورت»سُروري  به  منابع  در  وي  اسم  است. 

اش مصطفی، لقبش مصلح الدين و تخلصش سُروري است.  الرومی«آمده است. اسم اصلی
در شهر گلیبولی به دنیا آمده و نزد دانشمندان مشهور زمان خود درس خوانده 1491در سال 

مدسه است.است. سپس در  بوده  مشغول  تدريس  به کار  مدرس  عنوان  به    هاي گوناگونی 

 
 استاد زبان و ادبیات فارسی  *
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با صفت از وي  منابع  و  سُروري که در  مانند فاضل، کامل  اشعار  هايی  ياد شده است  عالم 
 ترکی، فارسی و عربی دارد.

روف اثرترين شارحان عهد سلطان سلیمان قانونی مع  مشهورترين و پُرکه به عنوان    سروري
دارد ولی اديبانی که فارسی بلدند به وي چندان رغبت    است، در میان مردم شهرت زيادي

که در فارسی بعضی اشتباهاتی هم دارد. چون سُروري مثنوي معنوي  اند  و گفتهاند  نشان نداده 
را نیز شرح کرده، به عنوان شارح مثنوي معروف شده است. سُروري بر آثار عربی، فارسی و  

به زبان به  هاحهاي عربی، فارسی و ترکی شرترکی  يی نوشته است. مثال بوستان سعدي را 
 فارسی و گلستان را به عربی شرح کرده است. 

قاسم پاشا    به سبب وباي فراگیر از دنیا رفت و در استانبول در محلة    .ق1561سُروري سال  
 . به خاک سپرده شد

حافظ    شرح ديوان  ،ديوان حافظ  و مجازهاي  هابراي درک و دريافت بهتر رمز  سُروري
. سُروري، بعضی از رموز  به پايان رساندآن را    1559در سال    و  را به زبان ترکی تألیف کرد

داده و   پرسیدند به قدر استعداد خود توضیح می و رازهايی را که دوستان و آشنايانش از وي
 بسیار مورد انتقاد قرار داده اند. ت. شارحان پس از وي، اثرش راکرده اس  به ترکی ترجمه

 جمله: گوناگون ترکیه وجود دارد. از هايهاي خطی اين اثر در کتابخانهنسخه
و بخش خرج چی،    1194-1193ة  کتابخانه آثار خطی بورسا، بخش اورهان، شمار -

 .985 شمارة
 . 2000 کتابخانة شهر چوروم، شمارة  -
؛ بخش 181  خطوطات فارسی، شمارةانبول، بخش مآثار خطی دانشگاه است   کتابخانة -

 971و  571، 471، 163، 106ي هامخطوطات ترکی، شماره

  رگین، شمارة و بخش عثمان ا  250  بخش معلّم جودت، شمارة   آتاتورک،  کتابخانة -
582 

 1306 ر قیصريه، بخش راشد افندي، شمارةراشد افندي در شه کتابخانة -

 3443/3962، 3445/3964، 3444/3963ي  هانور عثمانیه، شماره کتابخانة -

 534ي  ها ؛ بخش ازمیر، شماره181سلیمانیه، بخش چلبی عبداهلل، شمارهء    کتابخانة -
اوغلو، شمارهء  616و   تَکَلی  ؛ بخش  4056؛ بخش آياصوفیه، شمارة  888؛ بخش 

 الخ. 2774 ؛ بخش اسعد افندي، شمارة1697جاراهلل افندي، شمارة 

 . 207/444 ملّت(، بخش ادبیات، شمارة بخانةعلی امیري )کت کتابخانة  -
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 شرح شمعي  .2
از آنِ شمعی   نوشته شده است  به ترکی  بر ديوان حافظ  از سروري دومین شرحی که  بعد 

اين شارح که به نام »پريزرَنلی شمعی« معروف است از شارحان مشهور قرن شانزدهم    است.
  گذراند. در منابع فقط دربارة می  زندگی خود را از راه تدريساهل تصوّف بود و    باشد،می

و   ديگراسم  مورد  در  و  است  شده  داده  اطالعاتی  اطالعات  هاي زمینه  آثارش    زندگیش 
هاي پايان  لفین عثمانی« نوشته شده است که در سالچندانی در دست نیست. در کتاب »مؤ

می به  ديوان  وخعمرش  معنوي،  مثنوي  مانند  بسیاري  آثار  شمعی،  است.  شده  مبتال  ارگی 
  االحرار و بهارستان  تحفةاالبرار و    سبحة  عطار،  ستان سعدي، منطق الطیر و پندنامةحافظ، بو

 شرح کرده است.  را  جامی
در استانبول درگذشته است ولی در    1591در بیشتر منابع نوشته شده است که شمعی در سال  

 1592براي مثال عطايی تاريخ وفاتش را  سال    بعضی از منابع اطالعات متفاوتی وجود دارد.
اند که اين دو تاريخ در منابع بعدي هم تکرار شده است.  ذکر کرده  1597سال  و کاتب چلبی  

  تمام کرده و در شرح مخزن االسرار  1600االبرار را در سال    سبحةجا که شرح  ولی از آن
براي خود از    شود ومی  به پايان رسیده و آخرين اثرش محسوب  1603که تألیف آن در سال  

باشد. شمعی در استانبول در   بايد بعد از اين تاريخ درگذشته خدا حسن خاتمت طلب کرده،
 است.  محلة اسکدار مدفون شده

ها  هاي زيادي دارد. معنی اصلی واژهيوان حافظ نیز مانند شرح مثنوي اشتباه شمعی، در شرح د
 ها را با معنی صوفیانه شرح بدهد.را کنار گذاشته و سعی کرده است که آن

 
 شرح سودي .3

بعد از شمعی، سودي نیز ديوان حافظ شیرازي را به ترکی شرح کرده است. سودي در شرح  
سُروري و شمعی را مورد انتقاد قرار داده است. سودي، غیر از اين، در اثر    اتخود، اشتباه 

وي    اتخود به نام شرح بوستان، شارح بودن شمعی را رد کرده، حتی با شوخ طبعی اشتباه
 کرده است. نیز مسخره را

سودي اصلی  دربارةنام  منابع  در  ولی  است  احمد  يافت    ،  چندانی  اطالعات  وي  زندگی 
ر فوچا به دنیا آمده ولی در  هاي شه در بوسنی در روستاي سوديچی در نزديکی شود. او  نمی

 وي اطالعات دقیقی وجود ندارد. مورد تاريخ تولد و خانوادة
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در زمان »سوکُلّو محمد پاشا بوسَنوي« که يکی از دولتمردان بزرگ قرن شانزدهم است،  
 ها سودي بود. بودند که يکی از آن افراد زيادي براي تحصیل از بوسنی به استانبول آمده 

، به  تر کردن زبان فارسی خودالت خود در استانبول، به منظور کامل سودي بعد از تحصی
دانِ  ترين دانشمندان فارسیمصلح الدين الري که از بزرگ د )دياربکر( رفته و ادر محضر  آمِ

انی شاعر مشهور  وحلیم شردر دمشق  در محضر  از آن  پس  درس خوانده است.    ،آن زمان بود
هاي مختلف  . سودي، در مدت اقامت خود در دمشق، در محیطاست  خوانده  آن زمان گلستان

 اي آن زمان حشر و نشر داشته است.علمی حضور داشته و با عُلم
  گشتازکه نزديک به ده سال ادامه يافت، به استانبول ب  اش سفرهاي علمی   سودي، بعد از

. سپس در عهد سلطان  ان تحصیالت خود را ادامه داددانشمندان مشهور آن زمو در محضر  
اصّه« به عنوان  سلیم دوم وقتی که سوکُلّو محمد پاشا در حکومت نفوذ داشت، براي »غِلمانِ خ

منابع نوشته شده است که با حقوق    . مدت تدريس وي معلوم نیست. درمدرّس منصوب شد
تا آخر عمر خود در انزوا زيسته و به تألیف    ،دکی از کار تدريس برکنار شدهبازنشستگی ان

 آثار خود مشغول بوده است. 
معلوم نیست. در کتاب »مولفین عثمانی« ياد شده است که سال    تاريخ دقیق فوت او نیز

 وسف پاشا به خاک سپرده شده است.در استانبول درگذشته و در صحن مسجد ي 1596
با روش   ها راسودي، متن تر از شارحان پیش از  ی علمیيهابر اساس تحقیقات میدانی، 

هاي  . سودي، مانند يک منتقد، شرحه استکرده و شرح  داد  خود، مورد تجزيه و تحلیل قرار
 مورد انتقاد قرار داده است. نیز ديگر را

ده است. اين اثر، براي کسانی  ی به پايان رسان  1595سال  در  سودي، شرح ديوان حافظ را  
. بسیاري از  آيدمی  ها به شمارگیرند يکی از مهمترين منابع و بهترين شرح که فارسی ياد می

ابیات غامض و مشکل ديوان حافظ، توسط سودي حل شده است. سودي، در شرح خود به  
  کند که می  اثر خود چنین بیان  پردازد. سبب آن را در مقدمةسیار نمیتفسیر و بیان عرفانی ب

عُمر افندي از سودي خواسته است که ديوان حافظ را بدون تفسیر و توضیحات صوفیانه شرح  
می  که  و کسانی  مبتديان  براي  تا  باشد.بدهد  مفید  يابند،  در  را  آن  معنی    همچنین  خواهند 

گويد »نه يک  کند و میياد می  ، انجام داده استهايی که افندي در حق وي  سودي از نیکی
برادر به برادرش و نه يک مادر به فرزندش مانند او نیکی و خوبی نکرده است. کسانی که  

می مرا  و  را  نمی  شناسند،مرحوم  ترديد  اين،  بودن  صحیح  معلوم  در  سخنان  اين  از  کنند.« 
 کرد،شخص مذکور در قیدحیات نبوده است.  را شرح می  حافظديوانچون سودي  شود کهمی
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ترکیه  در کتابخانه  دارد.    حافظ  خطی  نسخة  52هاي  مینیز وجود  در    گويد کهسودي 
استفاده کرده است. چون دريافته بود پیش   خطی ديوان حافظ تألیف اثر خود از يازده نسخة 

صحیح و    یباشد. سودي براي به وجود آوردن متن  ی سالم در دسترس داشتهمتن   از شرح بايد
ي مطرح کرده  ها را نشان داده و با داليل قونسخه   است. تفاوتکامل بسیار کوشش کرده  

ها  نسخه   کند هیچ يک ازتر است. در بعضی از موارد بیان میتر و سالماست که کدام نمونه به
ر بوالق و اسکندريه در دورة سه  د  1834سال    در  شرح ديوان حافظاين    آور نیست.اطمینان

دو جلدي در کنار شرح    در دورة  1872و    1871هاي  . سپس در سالجلدي چاپ شده است
به چاپ رسیده است. به فارسی    قونَوي در استانبول  اثر توسط استاد عصمت ستارزاده  اين 

 ترجمه و چاپ شده است. 
 

 شرح قونَوي  .4
قونَوي   وهبی  محمد  مولوي  شیخ  توسط  قونَوي،  دربارة شرح  منابع  در  است.  شده    تألیف 

 اند. ياد کرده 1828اريخ وفاتش را سال زندگی قونَوي اطالعات چندانی نیست ولی ت
گويد، سلطان محمود دوم شرح ديوان حافظ را که پُر از  اثر خود می  قونَوي در مقدمة

 پیشنهاد کرده و او اين پیشنهاد را با کمال میل پذيرفته واشعار حکمت آمیز است، به وي  
 رزوي انتساب معنوي به حافظ، کوشش کرده است که ديوان وي را شرح بدهد.فقط با آ

ابتدا، در زير هر بیت، معنی ظاهري آن را    ها چنین است کهروش قونَوي در شرح غزل
  نويسد. گاه نیزمی  هاي آن بیت راعنوان »مفردات« معنی ترکی کلمه  سپس زيرنويسد.  می

گذارد. و در پايان  میحرف »م«    نويسد و مقابل آنهاي معروف را نمیمعنی بعضی از کلمه
  دهد. روش قونَوي در تمام ابیات می  آن بیت را شرح و توضیح  زير عنوان »معنی اشارتی«

 چنین است. 
ها را با  گويد حافظ از اولیاء اهلل است. بدين سبب تمام بیتمی  اثر خود   قونَوي در مقدمة

می اين شرح،  معنی صوفیانه شرح  سبب  همین  به  را  تمام  کند.  حافظ  اصلی  هنر  و  انديشه 
 کند.منعکس نمی

  قونَوي بعد از مقدمه، معنی کلمات ديوان حافظ را مانند يک فرهنگ لغت صوفیانه بیان 
 دهد.کند و توضیح میمی

 چند نمونه از اين توضیحات: 
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 افراط در محبت  عشق
 متحّیر و مشتاق جمال و جالل الهی عاشق 

 حق تعالی  معشوق
 باز داشتن سالک از عروج جور 

 حضور جمیع کماالت  توانگري 
 سلب اختیار سالک  تاراج 

 احاطه و استیالي عشق الهی  متواري 
 تعلق ربوبیت  آشنايی 
 رحمانّیه صفات  مهربانی

 لیاقتِ عبوديت  قامت
 غیبِ هويت و صفاتِ ذاتِ احديّت زلف، گیسو، مو، ابرو، طرّه

 صفاتِ تجلّیات  تابِ زلف 
 ظهورِ حاالت  سرمست

 ظهور انوارِ تجلّیاتِ الهی  ماهروي، رخ، چهرهء گلگون 
 عالم برزخ  خطِ سبز 

 کالم  لب
 نفحات الهی  نافه 

 علم لدنّی  سیب زنخ 
 مشکالت اسرار مشاهده  چاه زنخ 

 عشق الهی  شراب 
 قلبِ عاشق  خُم، خُمخانه، کاسه، قدح، جام، صراحی 

 عالمِ ناسوت  خرابات 
 نور الهی  شمع
 تجلّی الهی  ناهید 

 تجلّیات فاسده  مغبچه 
 عالمِ انسانی  دير

 عالم حیوانی  کلیسا 
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 اجتهاد سالک  نماز
 قطعِ تعلّقات  روزه
 سلوک فی طريق اهلل  حج 

 وقايع طريق بیابان
 مقام وصل کعبه 

بار سال  شرح قونَوي، اول  ي  هادر سال  در بوالق چاپ شده است، پس از آن  1856ین 
آن، در استانبول به    اي دو جلدي، به انضمام شرح سودي در حاشیةدر دوره  1872و    1871

اثر  چاپ رسیده است. ا  اين  به  ين که در مدت زمان کوتاهی پس از فوت مؤبه سبب  لف 
 . ي خطی زيادي نداردها نسخهاست  چاپ رسیده

 
 شرح موسي جار اهلل بيگيوف .5

پژوهش  اهلل  دانشمن موسی جار  در زمینة دينگر و  متجدّد اسالمی است که  فراوانی    د  آثار 
-در سال  يو  رُسُتونادون )روسیه( به دنیا آمد.آنزاک در شهر    قلعة  در شمال  1875دارد. سال  

  از دوران کودکی به بخارا رفته و پس  تعلیمات دينی بسیار کسب کرده است.    اي کودکیه
زبان  ي گوناگون هادر مدرسه  قرآن را  تحصیل کرده،  ياد گرفته و  فارسی را  هاي عربی و 

با تحصیل و پژوهش در علوم دينی و سیر و سفر کردن  حفظ کرده است. زندگی موسی 
بیروت،  به استانبول، قاهره، مکّه،  وي    شده است.  براي نشر اين علوم در ممالک اسالمی سپري

  ازگشت به زادگاه خود ب  1904سال  در    او  کرده است.   نیز سفر  ن دمشق، هندوستان و حّتی ژاپ 
 و روزنامة  . در اين هنگام به روزنامه نويسی مشغول بودهاسماء علیه خانم ازدواج کرد  و با

احمد اسحاقی افندي صاحب کتابخانة شرق آشنا  کرده است. در قازان با  میاُلفت را منتشر  
. يکی از اين آثار شرح را پی در پی منتشر کرد  هاي دينی و اجتماعیو آثار خود در زمینه   شد
 . نزديک به بیست اثر تألیف کرده بود 1917تا انقالب وان حافظ شیرازي است. جار اهلل دي

در    وي   .ر و به مدت سه ماه زندانی شد»الفباي اسالمیت«، دستگی   بعد از انتشار اثر وي به نام 
وقتی که براي زيارت حج به    1927سال  و در  ،  براي استراحت به »قیريم« رفت  1925سال  

 . رفت به استانبول سر زد و کتاب خود را با عنوان »مُسکرات« به چاپ رساندمکّه می
وسیه  و بعد از فرار از ر  تا آخر عمر در آوارگی به سر برد   1930موسی جار اهلل از سال  

اش در قاهره در حسرت و اشتیاق به خانواده  1949و سال    هرگز به زادگاه خود باز نگشت 
غزل را که به نظر خود از جهت علمی، فلسفی    145موسی جار اهلل از ديوان حافظ    .درگذشت
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ري ترجمه و شرح کرد. نسخة خطی اين اثر  ترکی تاتاو به    ، برگزيداست  ترو اخالقی مهم
در   1910ل است. اين اثر سا ثبت شده 532یمانیه در بخش طاهر آقا با شمارة سل  در کتابخانة

 .قازان به چاپ رسید
 

 هاي دیوان حافظ شيرازي به ترکي: ترجمه -ب
مستقل  صورت    هاي يادشده موجود است، بهشرح  يی که درهاديوان حافظ غیر از ترجمه 

از سوي وزارت    1944و در سال    اقی گولپینارلی به ترکی ترجمه شدالباوّلین بار توسط عبد
 بارها تجديد چاپ شده است.  اين اثر .ورش در استانبول به چاپ رسیدآموزش و پر

اي  ترين و يگانه ترجمهجمهوريت مهم   توان پذيرفت که ترجمة گولپینارلی در دورةمی
اين اثر نام    بان ترکی معیار انجام شده است.ها و توضیحات مهم به زيادداشتاست که با  

مردان و اشخاص مهم آن زمان  دولت  ها را نیز توضیح داده است و درمورداشخاص و مکان 
  يی که درهامانند ترجمه  جا که اين ترجمه نیز. ولی از آنتوضیحات قابل توجهی دارد   نیز

ی شعر حافظ به خوبی منتقل  حُسن زيباشناس  به نثر انجام شده،ي يادشده موجود است  هاشرح
 . شودنمی

را    هاغزل را انتخاب کرده و آن  50بعد از گولپینارلی، »رُشدي شارداغ« از ديوان حافظ  
از حافظ  هايی  به نام »غزل  1970به وزن عروضی به ترکی ترجمه کرده است. اين اثر سال  

 .شیرازي« به چاپ رسید
کرده    دو سال و چهار ماه تالش اين پنجاه غزل    براي ترجمةگويد  »رشدي شارداغ« می

و    وزشهاي آماست. شارداغ، رباعیات خّیام را نیز به ترکی ترجمه کرده و از سوي وزارت 
 بهترين ترجمه را به دست آورده است. پرورش ترکیه و ايران جايزة

خود را چنین بیان    ترجمة  هايی از حافظ شیرازي«، روشکتاب »غزل  شارداغ، در مقدمة
 کند: می

 هاي عروضی حافظ کامال مُراعات گردد. در ترجمه بايد قالب . 1

گفت، احساساتش  شعر را به ترکی میاگر شاعر، اين    »  . بايد به اين اصل توجه داشت که2
 کرد؟« را چگونه بیان می 

نبايد از روح حافظ دوري جُست و بايد صداي او را که شش صد سال است در جهان  .  3
 نفوذ دارد، در حد امکان به گوش ديگران رساند. 
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ها و  ها و معنی آن شعرهاي شرقی است و از صداي طبیعی واژه   . موسیقی معنوي که ويژة4
 آيد، بايد در ترجمه مراعات شود. برخاسته از چینِش کلمات به وجود میة طنطن

در چهار سال اخیر ديوان حافظ توسط دکتر محمد کانار و دکتر حجابی کرالنگیچ نیز 
به نظم هستند. ترجمة دکتر کانار در سال    ها  ين ترجمهبه ترکی ترجمه شده است. هر دو ا

 .در استانبول به چاپ رسید 2013 دکتر کرالنگیچ در سال و ترجمة 2011
گويد:  خود چنین می  چ که خود نیز شاعر است، در مقدمة ترجمةدکتر حجابی کرالنگی

خود    زار آمد و من ابتدا خواستم ترجمةدکتر کانار به با  وان حافظ، ترجمةدي  »در اثناي ترجمة
خود گرفتم.    کانار تصمیم به تمام کردن ترجمة  دکتر  بگذارم. امّا بعد از ديدن ترجمة  را کنار

 هاي ديگري از ديوان حافظ به ترکی نیازمنديم.مسلّماً باز هم به ترجمه
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