خواجة فقیران و شهریار قاریان،

حافظ*

محمدمحیط طباطبایی
نقـد مـا را بود آیا که عیاری گیرند
تا همه سکّهشناسان پی کاری گیرند

از آن برنامة تلویزیونی که با بیانات چنـد تـا از هموانـان دربـار

ـافظ

بخشهایی را به هم پیوسته و بهصورت سریال درآورده بودند در ماههای آبـان و
آذر هشت قسمت در معرض مشاهده عمومی نهاده شد ،که از آن میانه مرا توفیق
دیدار سه قسمتِ نخستیا آن به موقع خود نصیب نشد.
قضا را ایا همان سه قسمتی بوده که موضـو انتقـاد و ایـراد را دراختیـار
آقای دکتر اسالمی ندوشا ،در مقالة « رفی از کار و بار و دیار افظ» قـرار داده
که در شمار ششم از سال هشتم مجلة کثیراالنتشار نشر دانش انتشار یافته است.
* نشر دانش ،آذر و دی  ،1367شمار .49
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باید دانست آنچه از گفتههای ایاجانب در ایا برنامة تلویزیونی به معرض
مشاهده نهاده شده ،مبتنی بر بیانات شفاهی و اظهارات ارتجـالی او بـوده کـه بـه
ضبط درآمده است و اینک مسودّه و متنـی از آن دردسـت نیسـت کـه بتـوان در
مراجعه و مقایسة آنچه در مقاله مزبور به ایاجانب نسبت داده شده از آن استفاده
کرد و ناگزیر است به همان صورتی که از ارف آقای ناقد در ضما مقاله مزبـور
بهکار برده شده است اکتفا ورزد و در پیرامون آن به بحث بپردازد.
آقای دکتر نوشتهاند ... « :محیط اباابائی در ضما بیانات خـود سـه ن ـر
عمده جلو آوردهاند  ...یکی آنکه افظ اصفهانی بود؛ دوم آنکه فقیـر بـود؛ سـوم
آنکه قاری بود ».و آنگاه چنیا گفتهاند که «هیچیک از ایا سه از جانـب مـدار
موجود(؟) یا ابیات خود خواجه (؟) مورد تأیید قرار نمیگیرد ،سهل است عکس
آنها (؟) اکنون قابل قبول نموده شده است».
پیش از ورود در متا بحث انتقـادی ،خـود را نـاگزیر از بیـان ایـا معنـی
می نگرد که ذکر ایا سه موضو از ارف محیط چنـدان تـازگی نـدارد .چـه ،در
مقالهای که پنجاه سال پیش برای درج در مجلة آموزش و پرورش ،نوشـت و بـه
جهاتی چهار سال دیرتر در مجلة محیط ( )1321منتشر شد ،به استناد مدر تازه
بهدست آمدهای ،موضو فقرو بینوایی افظ را زیر عنوان «خواجة فقیر» تحقیقـی
دقیق نمود.
کسانی که در آن تاریخ ،ماننـد مر ومـان قزوینـی و اقبـال آشـتیانی ،آن را
خوانده بودند یا دکتر غنی که اصل موضو نویافته را از آن مأخذ برداشت ،بر آن
انتقادی و ایرادی وارد ندیدند یا نیاوردند.
به همیا ترتیب ،موضو قـاریِ قـرآن بـودنِ ـافظ را میلیونهـا شـنوند
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فارسی زبان در افغانستان و ایران ،در یکی از برنامههای رادیویی «مرزهای دانش»
سال  1349ش ،زیر عنوان «تخلّص افظ» شنیدهاند و چنیا سخنی اکنـون بـرای
ایا گروه انبوه موضو بیسابقه و تازهای جلوه نمیکند.
همان گونه قضیة انتساب خاندان افظ به اصـفهان هـم در یکـی دیگـر از
خطابه های برنامة هفتگی «مرزهای دانش» همان سال ( )1349گوشزد شنوندگان
آن برنامه در ایران و خارج ایران شد.
نقل ایا عبارت از روی متاِ خطابة مزبـور ،کـه دردسـت اسـت ،نحـوه و
باعثِ ذکر ایا انتساب را چنیا توجیه میکند:
باتوجه به شخصیت افظ ،میسزد که اقامة مراسم یادبود ششصدمیا سال
(قمری) وفات او در بهار سال  1350شمسی کـه موافـق سـال ششصـدم قمـری
وفات اوست برگزار شود ... ،درصورتی کـه دانشـگاه اصـفهان بـهاعتبار اصـالت
خانوادگی افظ و انتساب نیاکان او به یکی از نوا ی تابع والیت اصفهان ،افتخار
شرکت در برخی از ایا مراسم را برعهده بگیرد ...
بنابر آنچه از گذشتة دور و نزدیک یـادآوری شـد ،موضـو فقیـر بـودن و
قاری قرآن بودن و اصفهانی تبار بودن افظ از قضایایی بـوده از چهـل و انـدی
سال پیش تا سی سال بعد از آن در مـوارد مقتضـی ضـما نوشـتهها و گفتـههای
ایاجانب منعکس و منتشر شده است.
اینک پس از تقدیم ایا سابقه ،برای اینکـه ناقـد محتـرم را بـا مبـانی ایـا
موضوعات بهتر آشنا سازد به ذکر برخی قرایا مؤید موضو میپردازد.
کلمة « افظ» در مصطلحات زبان عربی به کسی گفته میشد که بـه فـظ
سنّت یا اخبار نبوی میپرداخت .زیرا کتابت اخیر نبوی در ای سد اول هجـری
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معمول نبود و راویانِ خبر صورت روایتها را به اف ـه میسـپردند و از فـظ
برای االبان آنها روایت میکردند .ولی آنکه به روایت قرآن میپرداخت متنی هـم
برای ایا کار در پیشرو داشت که از سال یازدهم هجری بهصورت مجموعـهای
من م فراهم آمده بود و از زمان خلیفة سوم رونویسهایی از آن در مساجد بزرگ
جاز و مصر و شام و عراق و ایران دردسترس االبـان و مراجعهکننـدگان قـرار
داشت که مورد مطلوب را از روی آنها میخواندند و مطابقه میکردند .بنـابرایا،
کسی که ایا کار مهم را انجام میداد «قاری» نامیده میشد که ماد اشتقاق لغـوی
آن با کلمة قرآن از یک اصل گرفته شده بود (قراءة).
از صد دوم که اخبار نبوی هم در کتابهای صحاح و اخبار جمعآوری و
ضبط شد ،مصطلح افظ تَوَسعی پیدا کرد و مجالی یافت تا در مورد قاریانی هـم
به کار برده شود که قرآن را غالبـا از بـر داشـتند و در مجـالس همـواره از فـظ
میخواندند .منتهی ،در ایا مورد ،کلمة « افظ» به لفظ قران اضافه میشد و قاری
معهود را « افظ قرآن» میگفتند؛ درصورتی که استعمال افظ در مـورد راویـان
اخبار همواره بر همان صورت مطلق باقی مانـد و ذکـر آن مسـتمع را بـه وجـود
راوی و ناقلِ خبر و دیث داللت میکرد.
قاریان قرآن غالبا از میان افراد خـوش صـورت و خـوش لهجـه برخاسـته
بودند که در قرائت قـرآن میکوشـیدند آن را بـه نحـو پسـندیدهای بـه گوشهـا
برســانند .ایــا قیــد خــوش آوازی و خــوش لهجگــی در میــان قاریــان قــرآن و
موسیقیدانان رابطة بسیار نزدیکی بهوجود آورد کـه سـبب انتقـال مفهـوم و لفـظ
افظ از قاری به موسـیقیدان هـم گشـت و ایـا ابقـة جدیـد را هـم « ـافظ»
خواندند ولی با الحاق متّمم «ادوار» مانند خواجه عبدالقادر مراغیِ افظ ادوار که
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جمعِ میان موسیقی و قرائت و سا خط کرده بود.
بنابرایا ،وقتی خواجـه شـمسالدیا محمـد ،بـه داللـت ذوق خـویش یـا
سفارش دیگری ،تخلص شعری افظ را اختیار کرد تـا جمـع میـان دو موهبـت
کرده باشد ،به شغل قرائت خود ا تـرام میگـذارد .زیـرا در دورههـای مختلـ
زندگانی همواره به آموختا و از بر داشتا و خواندن یا قرائت آن و قـاری بـودن
در سخا خویش مباهات کرده است .در ایا صورت ،گمان میرود آنچه در باب
قاری بودن افظ با آن لحا خاصّ بر قلم نقد دکتر اسالمی رفتـه اسـت درخـور
شأن و مقام افظِ شاعر و افظ قرآن یا افظِ قاری نباشد.
در آنجا که نوشتهاند« :قاری در عرف ما (؟) و فرهنگ ما(؟) بهکسی گفتـه
میشود که در مجالس تر یم و بر سر گور قرآن میخوانـد و مـزد میگیـرد» .در
قیقت موارد مهمی را که در جوامع اسـالمی هنـوز هـم بـا قرائـت قـرآن آغـاز
میشود از یاد بردهاند و گویی فراموش کردهاند که در ای هزار و چهارصد سـال
گذشته کمتر مورد مهمی بوده که با قرائت قرآن آغاز نشده باشد.
ذکر لقب «ملکالقراء» ( یا شهریار قاریان) برای تعری
بار در یک مدر

افظ ،که نخستیا

نزدیک به زمان شاعر مورد توجه مر وم قزوینی قرار گرفـت،

اهمیت کار افظ را در درس و بحث و قرائت و ترویج قرآن بلکه سروری او را
بر همة قاریان عصر خویش با اِ راز مقام «شهریار قاریان» میرساند.
بنابرایا ،ذکر عنوان «قاری» برای افظ چیزی از ع مت مقام و شهرت او
نمیکاهد که گوینده را در معرض انتقادی ناروا قرار دهد.اما دربـار فقـر ـافظ،
هیچکس به انداز شخص افظ در اظهـار ایـا وضـع نـامطلوب بـذل همـت و
عرض مسئولیت نکرده است؛ و پیش از آنکه به ارائة مدرکی قدیمی برای اثبـات
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ایا معنی بپردازیم ،با اجاز خوانندگان ایا مقال ،به نقل آخریا بیت از تنها غزل
عربی افظ که در تشریح وضع زندگانی خود در برابر تأثیر نـوروز و بهـار 737
(قمری) سروده است برای دریافت ایا قیقت مسلم میپردازیم که میگوید:
لِکلٍ ما الخُالّن وجدٌ و نعمهٌ
و لِلحافظ المِسکیاِ فقرٌ و مَغْنَمٌ
که در آن به خواسته و اندوختة یاران و فقـر و زیـانزدگی ـافظ مسـکیا
اشار صریح دارد .ایا بیا نشان میدهد کـه ـافظ زنـدگانی ادبـی خـود را در
دوران جوانی با فقر و مسکنت آغاز کرده است.
اینک داستانی از کتاب انیس الناس ،تألی

شجا شیرازی از خانواد انجو،

آن هم از روی نسخه ای که برای کتابخانة شاهرخ نوشـته شـده و مُهـر کتابخانـة
مزبور را بر روی خود دارد ،برای اثبات ایا مطلب که ادامـة همـان فقـر روزگـار
جوانی در پایان دوران پیری او باشد در اینجا عینا نقل میشود:
در زمان نزولِ رایات سلطان جهانیان و پادشاه جهانبان امیرتیمور گورکان و
ایام انقالب دولت سلطان زیاالعابدیا ،بر اهل شیراز مـالی مقـرّر کردنـد .چـون
افظِ شاعر یکی از ارباب تأهل و در شیراز خانـهای داشـت ،در محلّـة او از آن
جمله مقداری بهنام او نوشتند و به محصّل واله کردند .در اثناء ایا ال پناه بـه
امیر مذکور برد و اظهار افالس و بیچیزی نموده .امیـر بـه مشـارٌالیه فرمـود :تـو
گفتهای:
اگر آن تر شیرازی به دست آرد دل ما را
به خا هندویش بخشم سمرقند و بخارا را
کسی که سمرقند و بخارا را به یک خال بخشد ،مفلس نباشد .افظ گفت:
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از ایا بخشندگیها مفلسم! پس آن ضرت به سبب ایا جواب آن وجه را راجع
فرموده و مشارٌالیه خالص شد.
بنابرایا ،زندگانی افظ ،که با آن بیـت مسـکنتآمیز عربـی در  737آغـاز
شده بود و بـا ایـا سرگذشـت عبرتانگیـز در سـال  790هجـری رو بـه پایـان
می رفت ،برخالف استنباط یا مقایسه و یا تصور شخصیِ آقای دکتر اسـالمی ،بـر
پژوهندگان چنیا مینماید که با فرد «نسبتا مرفهی سروکار نداشتهاند».
سپس از ذکر دهها ابیات پراکنده در دیوان ،که همه فقر و نیازمنـدی شـاعر
را تأیید میکند ،صرفن ر میکنیم و به نقل همیا یـک غـزل از دیـوان او اکتفـا
میورزیم که فقر او را در سختتریا مرا لش به خوانندگان نشان میدهد:
کارم زدور چرخ به پایان نمیرسد
خون شد دلم ز درد و به درمان نمیرسد
چون خا راه پست شدم لیک همچنان
تا آبرو نمیرودم نان نمیرسد
بیپارهای نمیکنم از هیچ استخوان
تا صدهزار زخم به دندان نمیرسد
سیرم زجان خود به دل راستان ولی
بیچاره را چه چاره که فرمان نمیرسد
از شمت اهل جهل به کیوان رسیدهاند
جز آه اهل فضل به کیوان نمیرسد.
تصور میکنم نقل همیا دو نمونه برای ارائة مراتب دغدغة خـاار و عـدم
رفاهیت زندگانی او کافی باشد و کسانی که االب مطالب بیشتر میباشند خـوب
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است به گفتار دوم از مجموعه مقاالتی که اخیرا زیر عنوان آنچه دربار

افظ باید

دانست به چاپ رسیده اسـت مراجعـه کننـد کـه مقالـة «خواجـة فقیـر» را دربـر
میگیرد.
اکنون باید به موضو سوم انتقـاد کـه انتسـاب ـافظ بـه اصـفهان باشـد
پرداخت .گرچه ناقد محترم دربار اصالت و سابقة انتساب خانواد او به اصـفهان
موضع مشخص و قااعی در بیانات خود اختیار نکردهاند و فیالواقـع بـه نعـل و
میخ زدهاند و سرانجام بدیا نتیجه رسیدهاند که « تی اگر به اثبات میرسـید کـه
نیای او از آبادی دیگری به شیراز مهاجرت کرده بود خدشهای به اصـل شـیرازی
بودن خواجه وارد نمیکرد».
ایا مسامحه و گذشت ،که در ایا موضو مراعات شد ،ذها پژوهنـدگان
را از توجه بدیا معنی که آیا در میان ـافظ بـا اصـفهان تصـور وجـود ارتبـاط
میرود منصرف نمیسازد و از کسی که هدف تعرض در ایا مـورد قـرار گرفتـه
چنیا انت ار میرود که از گفتة خود در ایا مورد رفع ابهام کند و معلوم سازد که
آیا در میان افظ و اصفهان ارتباای وجود داشته است یا نه؟
چون صورت کامل خطابة ایاجانب در برنامـة هفتگـی «مرزهـای دانـش»
رادیو راجع به انتساب خاندان افظ به اصفهان ،هنوز در مجموعهای و مقالـهای
علنا انتشار و انعکاس نیافتـه ،بـرای توضـیح ایـا معنـی لـزوم تفصـیل بیشـتر را
ا ساس میکند .ولی ،در ایا ما ،ن ری به ردّ نقد یا صحّت و سـقم مال

ـات

ناقد ارجمند ندارد بلکه مقصودش روشا شدن اصل موضو برای کسانی اسـت
که در ایا زمینه به پژوهش و کاوش مشغولند و سؤال میکنند.
چنانکه میدانیم ،ااالعات ما دربار شخصیت و زنـدگانی ـافظ اصـل
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مطالعه و مال
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ه در گفتههای شاعر و آثار معاصران او و تواریخ زمـان زنـدگانی

او و تذکرههای قدیم و جدید شعرا میباشد .در شهادت معاصـران و تـواریخ آن
عصر از ایا بابت چیزی بهن ر نمیرسد .بنابرایا ،باید به منـدرجات تـذکرهها و
شعر شاعر برای تحقیق ایا مطلب رو آورد.
از میان تذکرهها ،میخانه ،که دو قرن بعد از افظ تدویا شده است ،راجع
به اصل و نسبت او ااالعاتی بهدست میدهد که در آثار دیگـران ن یـرش دیـده
نمیشود و چنیا مینویسد:
ارباب اخبار آوردهاند که جدّ عالی تبار ایشان از کوپای اصـفهان سـت .بـه
جهت بعضی از موانع در ایام سـلطنت اتابکیـه از آنجـا بـه شـیراز آمـده تـواّا
نمودهاند .اسم والـد او خواجـه بهاءالـدیا اسـت .مـدار معیشـت او بـه تجـارت
میگذشت و همیشه سلسلة ایشان صا ب مکنت بودهاند .نام اصـلی آن شـاهبیتِ
مجموعة سخا گستری شمسالدیا محمد اسـت و والـدهاش کـازرونی اسـت و
خانة ایشان در درواز کازرون بوده است.
در کتب معتبر چنان بهن ر درآمده که بعد از فوت پدرش ،بهاءالـدیا ،سـه
پسر از او مانده و کوچک ایشان شمسالدیا محمد بوده است.
چندانکه اموال و اسباب ایشان باقی بود همگی چون پرویا جمع بودند و
وقتی که پراکندگی در سامان ایشان به هم رسید همچو بناتالنعش پراکنده شدند
و برادران هر یک به ارفی رفتند .افظ مَعِ والده در واا خود باقی ماند.
درآمد ایا مطلب نشان میدهد که ایا ادثه از زبان مردم روایت شـده و
نه از متا کتابی گرفته شده است .درصورتی که جزء دوم موضو از روی کتـابی
برداشته شده که به ن ر ناقل معتبر بوده ولی چون از آن نامی نبرده از آن بیخبریم
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و امکان دارد مانند صدها کتاب دیگر ،که فقط نام آنها در فهرست مؤلفات افـراد
نامی دیده میشود ،اصلش مانند نامش از میان رفته است.
میخانه ،که باعث بر انتقال ایا خـانواده را از کوپـا بـه شـیراز در روزگـار
اتابکان فارس به سبب برخی از موانع نوشته ،دیگر به بیان نـو یـا کیفیـت ایـا
موانع نپرداخته است.
در سد هفتم که اتابکان بر فـارس کومـت میکردنـد ،هجـوم سـپاهیان
مغول از ارف شمال شرقی به سوی مغرب ایران رو داد و مـردم و شـتزده از
ماوراءالنهر و خراسان و گرگان و روی به سوی جنوب گذرگاه رابط میان مـرو و
اوس و نیشابور و ری سرازیر گشتند .فارس ،از برکت سازش اتابک ابوبکر سعد
با مغول ،منطقهای مقرون به اما و امان نسبی شده بود و ایا آوارگان را بـهارف
خود جلب میکرد .سعدی ،که خود یکی از آوارگان بوده ،بدیا موضو اشاراتی
بلیغ دارد.
از جمله خانوادههایی که در ایا هنگام از خراسان به فارس و یزد پناه برده
بودند آلم فر خوافی و خانواد شاهمحمود انجو هروی بود که نسبت خود را بـه
خواجه عبداهلل انصاری میرسانید.
مهاجرت مردمِ والیت اصفهان به فارس ،جز ایـا باعـثِ عمـومی ،سـبب
دیگری هم داشت که آن انضمام والیت اصفهان و توابع به کومـت اتابکـان در
فارس بود و ارتبـاط میـان ایـا دو نا یـه را تقویـت میکـرد .ایـا امـر در دور
کومت مغول هم امتداد داشت و عمّال مالیاتیِ مأمور فارس از عناصرِ مهـاجر و
دخیل در شیراز برای کارهای دیـوانی خـود اسـتفاده میکردنـد .ابـا بطواـه در
سفرنامة خود به نفوذ مهاجران اصفهانی در دستگاه شاهمحمود انجـو و پسـرانش،
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بهخصوص شاه شیخ ابواسحق ،اشاره دارد نفوذی که سـرانجام پایـة تسـلط امیـر
مبارز را در جهت مخالفت خود ،با سقوط شاه شیخ ابواسحق ،پایدار ساخت .پس
شــیراز در پــذیرفتا ایــا مهــاجران خراســانی و گرگــانی و رازی و اصــفهانی و
شیروانی زمینهای مناسب برای تشکیل ابقـة جدیـدی از مـردم شـیراز را فـراهم
آورد.
انتساب نیای افظ به کوپای اصفهان و پیوستگی افظ از آغاز جوانی بـا
فرزندان شاهمحمود ،که به توالی از سال  736تا سـال  756بـر فـارس کومـت
نمودند ،شاید از همیا ارتباط خانواد انجو با مهاجران اصفهانی سرچشمه گرفته
باشد.
در دیوان افظ غزلی بدیا صورت دیده میشود:
روز وصل دوستداران یاد باد
یاد باد آن روزگاران یاد باد
زان وفاداران و یاران یاد باد
ما که در تدبیر غم بیچارهام
چار آن غمگساران یاد باد
گرچه یاران فارغند از یاد ما
از ما ایشان را هزاران یاد باد
مبتلی گشتم در ایا دام بال
کوشش آن قگزاران یاد باد
گرچه صد رودست از چشمم روان
زنده رود و باغکاران یاد باد
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در پی ایا غزل به ابیاتی از غزل دیگر افظ بایـد نگریسـت کـه در آنهـا
چنیا میگوید:
وصال او ز عمر جاویدان به
خداوندا مرا آن ده که آن به
....
جوانا سر متاب از پند پیران
که رای پیر از بخت جوان به
اگرچه زندهرود آب یاتست
ولی شیراز ما از اصفهان به
از مال

ه و مقایسة صورت لف ی و معنوی ابیات ایا دو غزل بایکدیگر،

یک قسم قرابت زمانی و موضوعی در میان آنها گـویی بـهن ر میرسـد و چنـیا
خاارنشان میسازد که افظ ایا غزلها را در دوران جوانی مقرون به مسکنت و
فقر و دورافتادگی از یاران نزدیک یا کسان خود سـروده و در ضـماِ شـکایت از
وضع موجود آرزوی وصل و دیدار یاران خود را داشته است.
ذکر زایندهرود در هر دو غزل و باغکاران اصفهان در یک غزل و همچنـیا
بردن نام اصفهان در غزل دیگر چنیا میرساند که ایا غزلها شاید از شـیراز بـه
اصفهان فرستاده شده و شخصیت مورد ن ـر خواجـه در اصـفهان اقامـت داشـته
است.
اگر در میان مدلول ایا غزلها با آنچه که در میخانه از تفرقه میان بـرادران
افظ ذکری رفته ارتباای داده شود ،ممکا است چنیا ا تمـالی پدیـد آیـد کـه
برادر جوانی از افظ در ایا پراکندگی خانوادگی از شیراز به اصفهان افتاده و در

91

خواجة فقیران و ....

آنجا به اعتبار سابقة خانوادگی اقامت گزیده بود و محتمل است که ایا توق

او

هم دوام پیدا کرده و به مرگ او منجر شده باشد .زیـرا تنهـا از یـک بـرادر او در
دیوان ااالعی داریم؛ ولی از آن برادر دیگر ،که محتمال در اصفهان رخت اقامـت
افکنده بود ،خبری روشا دردست نیست.
زندهرود یا زایندهرود رودخانهای است که بر اصفهان میگـذرد و در کنـار
آن ،در همانجا که با شهر اصفهان تماس پیدا میکند .باغ معـروفِ کـاران وجـود
داشت که بعدها مُحَوّاة چهار باغ و ااراف آن زمیاِ باغکـاران را در زیـر قلمـرو
خود گرفت.
در دنبالة ایا بحث سزاوار نیست که بدون مراجعه به نکتة دیگری دربـار
اصل و نسبت افظ مطلب را به پایان آوریم ،و آن ارتباطِ ـافظ بـا «رودآوری»
باشد که بر سرراه تویسرکان و کرمانشاهان بهصورت دهی وجـود داشـته اسـت.
مبنای ایا ارتباط بر مدلول ایا رباعی قرار دارد که در برخی از نسخههای خطـی
و چاپی از دیوان افظ دیده میشود:
مقبولِ دل خواص و مشهور عوام
خوش لهجه و موزون رکت بدر تمام
در خطة شیراز به نامست و نشان
دارای زمانه خواجه اجی قوام
(که به هیچ وجه با اسم و رسم افظ ربطی پیدا نمیکند)
مصرا چهارم ایا رباعی در برخی نسخهها صورت دیگـری دارد« :دارای
زمانه اجی خواجه قوام» و در نسخة خطی مربوط به قرن یازدهم هجری «دارای
زمانه باد اجیّ قوام» ضبط شده است.
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گویند ایا رباعی هر کس بوده و در هر زمانی که به رباعیات دیوان ملحق
شده باشد ،در مفهوم آن چیزی که با شخصیت افظ تطبیق کند دیـده نمیشـود.
بلکه ظاهرا فردی را توصی

میکند که خـوشآواز و شـیریا رکـات اسـت و

صورتی چون ماه شب چهارده دارد که بیشتر با مطربی پایکوب میتوانـد تطبیـق
کند تا شاعری قاری .باوجود ایا ،در برخی موارد تـازهتر مـیبینیم ایـا مصـرا
چهارم همیا رباعی به صورت «رودآوری محمد ـافظ نـام» درآمـده اسـت تـا
مدلول آن را در شأن افظ بهشمار آورند و خواجه افظ را از اصل رودآوری یا
تویســرکانی و همــدانی بشناســانند .در قیقــت ،مبنــای نســبت رودآوری و
تویسرکانی افظ همانا تصحی

«داور زمانه» در رباعی مسطور است که از کلمة

«رودآور» پدید آمده است.
رودآور در قدیماالیام دهی از توابع همدان بود که اکنون دیهی بـر سـر راه
تویسرکان به کرمانشاهان میباشد .اصوال چون ایا موضو جزو مـوارد بحـث و
نقد در ایا مقاله نبود بیش از ایا به تفصیل نمیپردازد.
*
پس از تحریر ایا مختصر ،در توضیح مواردی که قبـول آنهـا ،بـه واسـطة
دود معیا ذهنی ،بر ناقد محترم گران اتفاق افتاده بود چنیا بهن ر رسد کـه بـه
نقــل قصــیدهای از ــافظ ،کــه تنهــا در نســخة  1053دیــوان خطــی در دنبــال
ترکیببندی درج شده است بپردازم که فقدان آنرا در نسخههای قدیمیترِ دیوان
دلیل عدم انتساب به افظ نباید شمرد؛ زیرا مطالب ایـا قصـیده موضـوعاتی را
تأیید میکند که دربار دوران غیبت و توق

دوسالة افظ از شیراز در برخـی از

غزلیات دیگر او به ن ر میرسد.
اینکه به نقل عیا آن شعر به واسطه انحصار مأخذ موجود میپردازد.
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مرا دلیست پریشان ز غصه ماالمال
چنانکه هیچ کسم نیست واق

ا وال

شکسته خاارم و تنگدل چو لقة میم
خمیده پشتِ جفا دیدگاهِ غصه چو دال
تنم ز مویه چو مو شد ز جورِ دورِ دغا
چو خا راه شدم پست تا شدم پامال
بداد آب رخْم را به باد آتشِ غم
کنون ز غصة ایام شد میده [کذا] خصال
مرا قدِ چو ال

راست بود تا غایت

کنون زغصّة دوران زناله همچون نال
فتاده سر به کمندم اسیر و پا در بند
به دست اندهِ دورانِ بیوفا چو غزال
منم اسیر شده در ک

غم ایّام

چو تیهویی که مقیّد شده به مخلبِ دال

()2

نصیبم از ستم چرخ جور شد شب و روز
نصابم از فلکِ سفله فاقه شد مه و سال
ز ملک خویش به غربت فتادهام زینسان

()3

که نیستم به جهان یک دِرم ز مال و منال
عزیمت واا خود نمیتوانم کرد
بمانده عاجز و مسکیا چو مرغ بیپروبال
غریب و مفلس و محتاج در چنیا شهری
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به هیچ نو ندارم ز خلقْ روی سؤال
ز دهْر غیرِ جفا و ستم امع کردن
زهی تصوّر باال زهی خیال محال
عروسِ ابعْ جوابم ز جر دل داد
که هست منبع ا سان و بحر فضل و نوال
جناب آص ِ دوران جالل دولت و دیا

()4

که در جهان نه بدو هست کس ن یر و مثال
بلند همت و عالیجناب و گردون قدر
خجسته االع و فرّح رخ و همایون فال
به مدحِ سرورِ دوران چگونه بگشایم
لب از سراچة فکرت چو نیستیش مثال
گه سخا چو گشاید دو دستِ جود و کرم
وجود سایل مسکیا رسد به عقد سؤال
به روز کرد گُسی مهر را مناسب (؟) از آن
شود ز رشک به هر ماه گاه بدر هالل
فلک غالم و مطیع تو باد ای سرور
چو مقبل و فرح و شادی و بشیر و بالل

()5

زوال باد همیشه به قرب اعدایت
مباد منصب و جاه ترا نشانِ زوال.
امیدوارم ایا قصیده که در مقدمة مقطعات از دیوان قرار گرفته مانند غـزل
«کارم زدوردهر به سامان نمیرسد  »...ناقد ارجمند را ماننـد خواننـدگان محتـرم
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قانع سازد که در کار زندگانی افظ بینیازی و آسایش و رفاهی نبوده است.
بنابر آنچه از لحاظ خواننـدگان ارجمنـد گذشـت ،ناقـد ارجمنـد نبایـد از
موضوعی یا موضوعاتی که برخالف میل خاارشان ممکا است در دیوان ـافظ
هم برای امکان قبول آنها موردی یافته شود چندان بر خود سخت گیرند کـه ،بـه
محض دیدن یا شنیدن سخنی در آن زمینة نامطلوب ،فورا دست به قلـم ببرنـد و
بدانچه بر زبان قلم بگذرد تسلیم شوند.
در خاتمه ،باز امیدوارم با تقدیم ایا مختصر توانسـته باشـم موضـو را از
روی قیقتجویی ،چنانکه سزاوار است ،بر خوانندگان محترم عرضه کرده باشم.
والحَمْدُلِلّهِ رّبِّ العالَمیا.
نشر دانش :مقالة آقای دکتر اسالمی ندوشا ،که در شمار پیشیا نشر دانـش بـهچاپ
رسید ،تلقی ایشان را از چهر فرهنگی و اجتماعی افظ منعکس میسازد و از عالقة ایشان بـه
شخصت واالی خواجة شیراز کایت میکند.
سخنان استاد محیط اباابایی در صـدا و سـیما و جوابیـة ایشـان بیشـتر بـر قـایق و
معلومات تاریخی مبتنی است و قیافة تاریخی افظ را در مدّ ن ر دارد و از ایـا جهـت تلقـیا
ن ر میکند ،ضما آنکه ااالعات جنبی و عرضیِ بکرِ آن جالب است.
ایا دو وجهة ن ر ،هرکدام در جای خود ،ارجمندند .اما عالقهمندان به افظ وی را بـا
آثار ذوق و اندیشة او میشناسند و ن ری به غنی یا فقیر و شیرازی یا اصفهانی بودن او ندارند.
به دید آنان خواجة شیراز هم خواجه است و هم شیرازی ،هرچند خواجه و شـیرازی بـودن او
اسطوره باشد و هرچند ایا خواجه فغان داشته باشد که
شیراز معدن لب لعلست و کان سا
ما جوهری مفلس ازیرا مشوّشم.
از ایارو ،مناظره یا ،خوشتر بگوییم ،مفاوضة دو تا از وفادارتریا ارادتمندان ـافظ در
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همان دّ مبا ثة علمی و تحقیقی باقی میماند که البته در جای خود مغتنم است.
یادداشتها
 .1ناز نب (نسخة « :)1052اگرچه اصفهان جانِ بالد است».
 .2دال ،عقاب.
 .3شاید یزد.
 .4خواجه جاللالدیا تورانشاه وزیر شاه شجا و امی افظ
 .5اسامی بردگان و غالمان آن زمان بوده است.

