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  جواب دخترش  شعرسعدی و

 
 در آن روزی کھ مارا وقت خوش بود 

 زھجرت ششصدو پنجاه وشش بود

وچون بھ ، صاحب دخترفرھیختھ ای بوده است؛ نقل است کھ شیخ اجل سعدی شاعر بزرگ 

از این روی ؛ پیدانمی کند، پدرش شخصی را کھ ھم کفو مشارالیھا باشد؛ سن ازدواج میرسد

بعلت جلوگیری از ، بھ خواستگاری کھ مراجعھ می نمایدواز مکنت ومال نیز بی بھره بوده

با بد ؛ مثبت بھ خواستگار میدھدودخترنیز حسب نظر پدرش پاسخ، تعزب وحرمان دخترش

ھمانطوری کھ می دانیم سعدی رحمھ هللا علیھ بھ سیر وسفرعالقھ  . وخوب ھمسرش می سازد

با دائم السفر بوده استخاصی خاصی  در یکی از سفرھایش گذارسعدی بھ ؛ داشتھ وتقری

شود. شھرومحل اقامت دخترش می افتد خانھ رامحقرانھ وفاقد ؛ وقتی وارد منزل دخترش می 



د وبھ دلیل اینکھ شھر بعدی ومقصد وی نیز فاصلھ قابل ؛ فرش ورختخواب کافی می بین

 . رش می ماندبھ ناچارشب رادر منزل دخت، توجھی داشتھ

بدبھ لحاظ نداشتن رختخواب شب فضای خانھ  شب ھنگام کھ سعدی در منزل دخترش می خوا

کندو  آنچنان سرد می گرددکھ سعدی از سرمای زیاد اعضاواندام خود را بشدت جمع می 

دخترش برای خرید مایحتاج زندگی بھ بازار می رود . چمباتمھ می زند کھ  سعدی نیز ؛ صبح 

ز دخترش از منزل خارج می شود ودر ھنگام خروج این ابیات را بھ پشت با فاصلھ ای ا

 :درب خانھ می نویسد

 ھر کس کھ در این سرا بیاید

د  توبھ کند و دگر نیای

گز  در اول شب دوگز ویک 

کم آید  در آخر شب دوگز 

بیند کھ چشمش بھ اشعار  ا تدارک ناھار راب دختر سعدی در این فاصلھ بھ منزل می آید ت

ناگھان وی با دیدن این صحنھ بر آشفتھ می گرددونزد خود می گوید کھ . تالقی میکندپدرش 

ا اعمال، اگر ھمسرم فاقد مال ومنال است ا  والیت پدری تقصیر من چیست؟ شما خود ب وب

مرا بھ عقد ھمسرم در آوردی از آنجا کھ دختر سعدی نیز در شعر  گناه من چیست؟، اجبار 

ا حدی بی شباھت  این ابیات ؛ در ذیل ابیات پدرش در پشت درب ، بھ پدرش نبودهوشاعری ت

د  :را اضافھ می نمای

 ھرکس کھ سفر کند گزیند

وتعب و بال ببیند  رنج 

 خواھد نشود دوگز ویک گز

 در خانھ خراب خود نشیند

ا دوستان و علما وشعرابرای صرف ناھار بھ خانھ دخترش مراجعت  سعدی کھ پس از دیدار ب

ی وادیبانھ دخترش را مالحظھ کرد وچون حرف درست جواب ندارد ناھار پاسخ منطق، کرد

را میل نمود وبرای دیدار دوستان خود بھ شھر مجاور عزیمت کردوکالمی نسبت بھ موضوع 

  . بیان ننمود



 دعوا بر سر خال

  
زمان معاصر ما از زمان خواجھ حافظ شیرازی آغاز گردید و تا  حکایت دعوا بر سر خال

سپس صایب تبریزی در .  داستان با بیتی از اشعار حافظ شروع گردید! کشیده شد 

و با الگو برداری از اصل شعر حافظ را محکوم بھ  سالھایی بعد بگونھ ای انتقادی 

 .  اشتباھش کرد و نھایتا شھریار پاسخی زیبا و شنیدنی برای صایب تبریزی سرود

 حافظ 

 اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را 

 بھ خال ھندویش بخشم سمرقند و بخارا را 

  صایب تبریزی

 اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را 

 بھ خال ھندویش بخشم سرو دست و تن و پا را 

 ھر آنکس چیز می بخشد ز مال خویش می بخشد 

 نھ چون حافظ کھ می بخشد سمرقند و بخارا را 

 شھریار 

 اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را 

 بھ خال ھندویش بخشم تمام روح و اجزا را 



 ھر آنکس چیز می بخشد بسان مرد می بخشد 

 نھ چون صایب کھ می بخشد سرو دست و تن و پا را 

 سرو دست و تن و پا را بھ خاک گور می بخشند 

 نھ بر آن ترک شیرازی کھ برده جملھ دلھا را 

بھرحال داستان بھ .  باال بصورت رسمی و از قول شاعران شناختھ شده بودالبتھ موارد 

 . اینجا ختم نشد و در گوشھ کنار اشعاری را با مضامینی مشابھ داریم

 : مثال

 اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را 

 فدای مقدمش سازم سرودست و تن و پا را 

 من آن چیزی کھ خود دارم نصیب دوست گردانم 

 ون حافظ کھ میبخشد سمرقند و بخارا را نھ چ

 : ویا در جایی دگر کمی طنزآلود

 آگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را 

 بھ خال ھندویش بخشم یھ من کشک و دو من قارا 

 سر و دست و تن و پا را ز خاک گور میدانیم 

 زمال غیر میدانیم سمرقند و بخارا را 

 ا را و عزراییل ز ما گیرد تمام روح اجز

 چھ خوشترمیتوان باشد؟؟ زآن کشک و دو من قارا 

 : اما داستان باز ھم ادامھ یافت

 اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را 

 بھ خال ھندویش بخشم سریر روح ارواح را 

 مگر آن ترک شیرازی طمع کار است و بی چیز است؟ 

 کھ حافظ بخشدش او را سمرقند و بخارا را 

 کسی را دل بدست آرد کھ محتاج بدنھا نیست 

 کھ صایب بخشدش او را سرو دست و تن و پا را 

حافظ را مسؤل تمام این دعاوی  . و نھایتا بھ این شعر میرسیم کھ با کمی تغییر در وزن

 ، میداند

 سمرقند و بخارا را ! چنان بخشیده حافظ جان  

 کھ نتوانستھ تا اکنون کسی پس گیرد آنھا را 



 ز آن پس بر سر پاسخ بھ این ولخرجی حافظ ا

 میان شاعران بنگر فغان و جیغ دعوا را 

 وجود او معمایی است پر از افسانھ او افسون 

  .  خود با چنین بخشش معما در معما را! ببین

  ماجرای حافظ با تیمورلنگ

   
 :دیفرمایت ازشعر او کھ مین بیمور لنگ آوازه ی حافظ و خصوصا ایت

  "بھ خال ھندویش بخشم سمرقند و بخارا را   ترک شیرازی بھ دست آرد دل ما را اگر آن"

ن یچن. دیاورید و بیدا کنید حافظ را پیراز اطراق کرد گفت برویوقتی در ش. ده بودیرا شن

ا راغارت کرده ام یمور گفت مرد حسابی من دنیت. دندیمور نشانیکردند و حافظ را کنار ت

شرفت و آبادی کنونی درآورده ام و جاه و جالل این شھر ھا یپو سمرقند و بخارا را بھ 

ک خال ھندو می ین دوشھربزرگ و زیبا را بھ یآن وقت ا، شھره آفاق شده است تو

ن حاتم بخشی ھا را کرده ام کھ ھم اکنون مفلس شده یمن ھم:؟ حافظ در پاسخ گفت!بخشی

شش آمد و از تعرض بھ او بھ ی حافظ خویتبمور از مطا. ام واال برای خود کسی بودم

  . خودداری نمود

فراوان نمود وسرانجام دردوازده  یھا ییمور گوركان كھ لشکرکشیر تیھمچنان ام

كر یدرگذشت و پ یدر قزاقستان امروز در شصت ونو سالگ یالدیم ١٤٠٥سال  یفبرور

 . ن شھر ساختھ بود دفن كردندیكھ خود در ا یاو را بھ سمرقند منتقل و در آرامگاھ

ك مغول تبار از یاو  . مارشد و درگذشتین بود كھ بیبھ چ یان لشكركشیمور درجریت

 یمور را بھ زبان تاتاریت یحمالت نظام . ا آمده بودیبود كھ در كش بھ دن» بارالس«لیا

مغولستان تا دمشق  یمور ازھند تا قفقاز و از مرز غربیقلمرو ت . نوشتھ اند» ورشی«



ب یاد یابن خلدون از او بھ عنوان مرد.  دیینپا یریاو دوسعت داشت كھ پس از مرگ 

اد كرده ی یریو انجن یمعمار، پرور و عالقمند بھ اصحاب فكر و دانش و مشوق ھنر

ل یمور نبردھا را عمدتا با جنگ روانینوشتھ اند كھ ت یمورخان نظام . است  یغ قبلیو تب

، ن كار بودیاو ناچار بھ ا . برد یبرتر آنان م یدر مھارت و شجاعت سربازان و سالحھا

ن یبا ا . ل بودین دلیاو ھم عمدتا بھ ھم یسرباز نداشت و خشونت ھا یرا كھ بھ حد كافیز

مور را موسس یر تیام، ھستند و از منطقھ اورال آمده اند یگریكھ ازبكھا از قوم د

  . !دانند یازبكستان م

م یجھ تفاوت تقوینوشتھ اند كھ نت یفبرور مور را ھجدهیمورخان روس سالروز مرگ ت

مور یمور را تیر تیام یجھان غرب بھ اقتباس از مورخان شرق . است یالدیم یمیقد یھا

 یسازمانھا، موریت یزبان مكاتبات رسم» یدر یپارس« . سدینو یم) نیمور لیت(لنگ 

  . اش بود یو موسسات فرھنگ یدولت
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