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، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوبآینۀ میراث
۱۵۵-۱۴۱،  ۱۴۰۱بهار و تابستان ، )۷۰: پیاپی(۱، شمارۀ ۲۰، سال)مقالۀ علمی ـ پژوهشی(نامۀ علمی دوفصل

حافظ الحاقی بودن غزلی مشهور در دیواِن احتماِل

تشفقمیر ا

نیساری دکتر محّمدامین ریاحی و دکتر سلیِم
چکیده 

شـدۀ حـافظ، غزلـی بـا مطلـع هـای تصحیحها و دیواننویسدر بسیاری از دست
طریقت بعـد از ایـن تـدبیر چیست یاران/ دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما«
پژوهـان و مصـّححان، اصـیل اسـت و ظاست که به اعتقاد بسیاری از حافآمده» ما

عطـار  حتی بسیاری معتقدند که خواجه این غزل را تحت تأثیر داستان شیخ صنعاِن
است و سلیم نیسـاری آن را اما محّمدامین ریاحی آن را الحاقی دانسته. استسروده

ح خـویش جـزو غـزل در ایـن . اسـتهـای الحـاقی آوردهدر دیوان حـافظ مصـحَّ
شناسی شناسی، یعنی نسخهر را بر اساس دو اصل مهم در متنپژوهش، غزل مذکو

. دهیم تا درجۀ اصالت آن آشکار شودشناسی، مورد بررسی قرار میو سبک
شناسیشناسی، سبکحافظ، شیخ صنعان، منصور حّالج، پیر، نسخه:هاکلیدواژه

۱۳/۶/۱۴۰۱: تاریخ پذیرش۹/۳/۱۴۰۱:  تاریخ دریافت
ارشد زبان و ادبیات فارسییکارشناسآموختۀ دانش /amir.shafaghat@yahoo.com

فقیدبه :یاد



۱۴۰۱بهار و تابستان ، )۷۰: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ۱٤۲

مقّدمه
:وان حافظ استاز دیزیر ی غزل سشنای و سبکسشنااین پژوهش بررسی نسخههدِف

میخانـه آمـد پیـر مـا ــادوش از مسجد سوِی ــدبیر م ــن ت ــد از ای ــت بع طریق ــاراِن چیســت ی
کعبه چون آریم چون ــــاما مریدان روی سوِی م ــــِر ــــار دارد پی ــــۀ خّم خان ــــوِی روی س
مغـان مـا نیـز هـم منـزل کنـیم ــهدر خراباِت ــین رفت ــاین چن ــاک ــدیر م ازل تق ــِد ســت از عه

ــنگینت ــا دل س ــبیب ــرد ش ــیچ درگی ــا ه ــــشآی ــــاآه آت ــــبگیر م ــــۀ ش ــــوز نال ــــار و س ب
ــز ــان عزی ــذرد ج ــردون بگ ــا ز گ ــر آه م پرهیــز کــن از تیــر مــا،رحـم کــن بــر جــان خــودتی
ـــاعقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خـوش اسـت ـــر م ـــی زنجی ـــد از پ ـــه گردن ـــاقالن دیوان ع
ــوفیر مــانیســت باد بر زلف تو آمد شد جهـان بـر مـن سـیاه ــیش ازیــن ت از ســودای زلفــت ب
ز شســت مــا بشــد نخجیــر مــا،بگشــادیزلــْفمرغ دل را صید جمعّیت بـه دام افتـاده بـود
خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کـرد زان سبب جز لطف و خوبی نیسـت در تفسـیر مـاروِی

)۱۹۵: ۱۳۷۹حافظ، (
آنا دستی،این غزلمضمون پژوهان معتقدند بسیاری از حافظ نخسـِت ،کم سـه بیـِت

دیواِن١.عّطار استالطیِرمنطقبرگرفته از داستان شیخ صنعان در  برخی از مفّسران و شارحاِن
حافظ نیز در دوره یـاد شـدهنگاهی به این داستان، از منظر عرفانی بـه غـزلهایی با نیمدیواِن

داسـتان شـیخ اگرچـه متعاستپورجوادی با دیدگاهی متفاوت، معتقد٢.اندنگریسته ّلقـاِت
شیخ نـدارد و جنبـۀ آید،به چشم میصنعان در این غزل  آن ارتباطی با میخانه رفتِن ولی مفادِّ

نظـر ،یعنی رفتن از مقامی عرفانی بـه مقـامی دیگـر،رمزی آن در ی،و.داشـترا بایـد مـّد
از دِر/پیر ما وقـت سـحر بیـدار شـد«پژوهش خود، بر مبنای یکی از غزلیات عطار با مطلع 

خّمار شد سـت اشرح حال منصـور حـّالج دانسـته، این غزل منسوب به حافظ را»مسجد بِر
.)۵۶-۵۱: ۱۳۸۸پورجوادی، (

: ۱۳۶۲، خـانلری؛ ۴۱۶-۳۹۴: ۱۳۳۵؛ سـلیم، ۳۳۴-۳۰۱: ۱۳۸۸؛ همـو، ۳۹۳-۳۶۲: ۱۳۳۵مرتضوی، . نک. ١
-۶۱: ۱۳۹۲؛ هـروی، ۳۸۷-۳۸۵: ۱۳۸۹؛ خرمشـاهی، ۳۰-۲۸: ۱۳۸۸؛ ذوالنور، ۸۰: ۱۳۶۶؛ سودی، ۱۲۰۱
؛ معـین، ۱۸۰-۱۷۹: ۱۳۹۴؛ رسـتگار فسـایی، ۱۰۵-۱۰۳: ۱۳۹۴؛ اسـتعالمی، ۲۹: ۱۳۹۳؛ برزگر خالقی، ۶۲

۱۳۹۹ :۴۷ .
.۱۱۹-۱۱۶: ۱۳۹۸، حافظ بدرالدین؛ ۵۹-۵۳: ۱۳۹۲؛ ختمی الهوری، ۳۵-۳۲: ۱۳۵۷الدارابی، . نک. ٢



حافظ الحاقی بودن غزلی مشهور در دیواِن ۱٤۳/احتماِل
اسـت و به نام او ثبـت شـدهدیوان حافظهایغزل مذکور در بیشتر تصحیحدر حالی که 
هـای ثر از دیـدگاهیـا متـأ،آن را برگرفته از داستان شیخ صنعانقْاپژوهان مّتفبسیاری از حافظ

دالیـل چنـین نظـریبررسـیاند؛ الحاقی دانسـتهپژوهشگران آنراپندارند، دو تن از عّطار می
. استحاضرپژوهش موضوع

:و گفـتمذکور را طرح کـردلمحّمدامین ریاحی موضوع الحاقی بودن غز،نخستین بار
ریـاحی، (قـرار گیـرداین غزل دارای سستی در لفظ و معناست و بایـد بیشـتر مـورد بررسـی 

هـای خطـی بر اساس نسخه،سلیم نیساری در دیوان مصّحح خودوپس از ا. )۴۳۴: ۱۳۶۸
ها و در حکم اشعار مشـکوک و منسـوب بـه حـافظ وارهسدۀ نهم، این غزل را در بخش غزل

حـذف دفتر دگرسانیها در غزلهای حـافظاز کّالً، و بعدها آن را)۴۶۳: ۱۳۸۷حافظ، (آورد
؛ امـا حمیـدیان بـا الحـاقی بـودن ایـن غـزل کـامًال)۱۵۹۸-۱۵۸۱: ۱۳۹۸یساری، ن(کرده

بـر همـین مبنـا ستاهای پورجوادی را پذیرفتهها و استداللو تحلیلاستمخالف و ظـاهرًا
.)۸۴۸: ۱۳۹۲حمیدیان، (ست اغزل را اصیل دانسته

یعنـی ،ادبـیآثـارشناسـِیمـتننگارندۀ این سطور قصد دارد بـر مبنـای دو اصـل مهـِم
.دکنغزل مذکور را بررسی اصالت،شناسیشناسی و سبکنسخه

نسخه.۱ یسشنادالیِل
ها و تصـحیحات دیـوان نویسگزارش دست)الف: دو مطلب باید بررسی شوداز این منظر،

کـه هاییتصحیحخّطی یاختخّلص در ُنَس)های(/بیت)و ب؛غزل مذکورجملهاز، حافظ
.استآمدههااین غزل در آن

ها و تصحیحات دیوان حافظنویسبررسی گزارش دست. ۱-۱
۲۲قـرن نهـم، ایـن غـزل در ه ازنسـخ۵۱بر اساس دیوان حافظمصّحح به گزارش نیساری

۸۴۳مـج،۸۲۷خ ،۸۲۵کـه،۸۲۳کـجنویس دست۴آنها،از میان، که نویس آمدهدست
از ایـن .سـده اسـتمتعّلق به نیمۀ دوم آنمتعّلق به نیمۀ نخست سدۀ نهم است و باقی همه 

مشّخص نیست و تاریخ کتابت نسـخۀ تیو،تق،تم،تغ،تصنسخۀ ۵تاریخ کتابتتعداد،
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نسـخۀ ـتـر نویس کهـندو دستاز. )۴۶۳: ۱۳۸۷حافظ، (استتردیدنیز مورد۸۷۴حک
هـاان مصّحح خود از آنـ که نیساری در دیو) ق۸۰۱(و نسخۀ نورعثمانیه ) ق۸۰۳(تاشکند 

. )۴۶: ۱۳۷۹همو، (شود دیده میق۸۰۳نویس ، این غزل تنها در دستستااستفاده نکرده
است و در این چاپ، کوشندگان منتشر شده۸۰۳فقط چاپ حروفی نسخۀ تا این زمانچون 

بـه بر مبنای تصحیح قزوینی ـ غنی و خـانلریه راغزل اضاف۱۰۴اند و به نسخه وفادار نبوده
با ) غزل۴۰۷شامل (های اصل نسخه ای نیز برای تمایز غزلاند و هیچ نشانهافزودهکار خود

نویس ـ بدون هر گونـه تا زمان چاپ تصویر اصل دست،اندشده درج نکردههای افزودهغزل
شاید نیساری نیـز بـه همـین . فاقد اعتبار استچاپ حروفیکاهش ـ استناد به آنو افزایش
دیـوان زیـرا در زمـان شـروع کـار تصـحیح ست،اکارگیری آن جدّیت نشان ندادههدر بعلت
نیسـاری رکاق نیز در زمان شروِع۸۰۱نویس دست. بود، چاپ حروفی آن منتشر شدهحافظ
اسـتبحـث در ایـن نسـخه نیامـدهدغزل مـور، شدطور که گفتهاما همان،شده نبودشناخته

. )ویکچهل: ۱۳۹۴حافظ، (
-۴۷۵: ۱۳۹۱همـو، (سـت دیـوان کهنـۀ حـافظ اسـتااین غزلفاقد ری که نسخۀ دیگ

از ویکه به گزارش استشناسی عرضه کردهاین نسخه را ایرج افشار به دنیای حافظ. )۴۸۳
نزدیک به زمان شاعر تنظیم شده است استاد افشار، تاریخ کتابت آن را با ؛روی نسخۀ خّطِی

کتابـدار وقـت کتابخانـۀ ،پـژوه و رحـیم رحیمـیشمشورت اصغر مهدوی و محّمد تقی دان
و نیز معیارهای استادان مینـوی و خـانلری در تصـحیح دیـوان حـافظ، ،مجلس شورای مّلی

قرن نهم دانسته نخسِت . )»د«و » ج«: همان(استمتعّلق به بیست ساِل
ق کـه نـذیر احمـد و جاللـی ۸۱۲-۸۱۷هـای همچنین در دو نسخۀ ترکیه متعّلق به سال

، ق۸۲۴نسخۀ هند متعّلـق بـه نیزند وابر اساس آنها انجام دادهنائینی دیوان مصّحح خود را 
دیگـر و در داشـتن ُناین غزل نیامده است و مصّححان نیز آن را حّتی با وجود در دست سـِخ

قدسی، قزوینی ـ غنـی، خـانلری، پژمـان و : اختیار داشتن تصحیحات دیوان حافظ از جمله
. )وهفتوسه ـ سیبیست: ۱۳۷۰همو، (اندردهانجوی ضبط نک

محّمـد قدسـی بط کـرده،های خواجـه ضـجزو غزلاز جملۀ مصّححانی که این غزل را 
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ولـی ،نسخۀ قدیم و جدید استفاده کرده است۵۰، برای تصحیح دیوان از اواست که به گفتۀ 

محمـد علـی. )۷۴و ۲۶: ۱۳۸۷همـو، (متأسفانه گزارش کار خود را عرضـه نکـرده اسـت
عالمـه قزوینـی و . )۷: ۱۴۰۰همو، (استاین غزل را آوردهزبدۀ دیوان حافظفروغی نیز در 

نسخۀ خلخـالی غزل را به همان صورت ،قاسم غنی که نسخۀ اساسشان خلخالی بوده است
انـدتغییـر داده» زلفـش«را بـه » زلفـت«اند و تنها در مصراع نخست بیت چهارم ضبط کرده

تصـحیح قزوینـی ـ غنـی و بـهتأّسی اپژمان نیز ب). ۴: ۱۳۹۷؛ ۹: ۱۳۶۹؛ ۴: ۱۳۰۶همو، (
خانلری موّر مطابق قزوینـی ـ غنـی آورده اسـتق،۸۱۴-۸۱۳خحافِظ همـو، (غزل را دقیقًا

؛ ۳۲-۲۸: ۱۳۴۹فـرزاد، (فرزادمسعودو)۴: ۱۳۴۵همو، (انجوی ابوالقاسم . )۱۰: ۱۳۴۲
.نداحافظ دانستهآن را متعّلق به نیز) ۱۰: ۱۳۶۲حافظ، 

متعّلـق بـه سـال ،»ک«نـویس متن این غزل مطـابق بـا دسـتکه ،در تصحیح خانلری
دو بیـت بیشـتر از نسـخۀ خلخـالی دارد،متعّلق به نیمۀ قرن نهم هجری است» ز«ق و ۸۲۵

نـویس تصـحیح دست۳۱که دیوان حافظ را بر اساس همسایه. )۳۷و ۳۶: ۱۳۶۲حافظ، (
تقریبـًا،هـاا تغییراتی در چینش ابیـات و در ضـبط برخـی ترکیبـات و واژهاین غزل را ب، کرده

راستگو در دیوان حافظ مصّحح خـود محمد . )۹۰: ۱۳۷۶همو، (است مشابه خانلری آورده
صراحت اعالم کرده است ایـن غـزل و تنها مصّححی است که بها؛استگنجاندهاین غزل را 
پیـاپی دیـوان حـافظ را تصـحیح رشید عیوض. )۴۸: ۱۳۸۹همو، (شیوا نیست ی که سه بـاِر

. )۲۵: ۱۳۷۹همو، (این غزل را اصیل دانسته است،کرده
حـدود طـّیدهنـد کـه هـا و تصـحیحات دیـوان حـافظ نشـان مـینـویسگزارش دست

موجود نیسـت و از حـوالی سـال قرن نهم، اثری از این غزل در ُناز وپنج سال اّول بیست سِخ
. شده استق وارد دیوان حافظ۸۲۳

های تخّلصبیت/ بررسی بیت. ۱-۲
های دیوان حافظ برای این غزل سه بیت تخّلص وجود دارد که در دو بیت نخسـت، در نسخه

دوم در مصراِع تنها مصراع اول آنها با یکدیگر فرق دارد و در سومی مصراع اول بیت تخّلِص
دو / ما ز گردون بگذرد حافظ خموشتیر آه) ۱: آن صورتی دیگر داردِمنخست آمده و مصراِع
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میخانه خواهم گشت چون حافظ مقـیم) ۲رحم کن بر جان خود پرهیز کن از تیر ما؛  / بر دِر
میخانـه خـواهم گشـت چـون حـافظ ) ۳و ؛رحم کن بر جان خود، پرهیز کن از تیر ما بر دِر

طریقت پیِر/ مقیم اوِلمبـدأ حضـوکـه رسـد به نظر می. ماچون خراباتی شد این یاِر ر بیـِت
سال نویستخّلص در دست این سطور بیِت. ق و نسخۀ خلخالی است۸۲۷ها احتماًال راقِم

دیـوان چـاپِی/ تصـحیح/ در هـیچ نسـخهنـه و ،تخّلص دوم را تنهـا در چـاپ قدسـی دیـده
فریدون. )۷۳: ۱۳۸۱حافظ، (دیگر تخّلص نیز تنها در دیوان حافِظ سوِم میرزای تیموری بیِت

توضـیح مشّخصـات مجاهـد در احمـدو ) ۶۶: ۱۳۹۵همـو، (آمده اسـت» م«ذیل نسخۀ 
مجاهـد، (اسـتذکـر کـردهها، آن را متعّلق به کتابخانۀ ملک و مربوط به قـرن دهـم نسخه
۱۳۹۵ :۲۶( .

قرن ای کـه اخـتالف نسخه۴نهم را مبنای کار قرار دهیم، در اگر گزارش نیساری از ُنسِخ
آنها  ترتیِب تخّلص در نسخۀ صفـ ابیات در جدوِل غزل است، ) ق۸۹۳(آمده، بیِت در مقطِع

غزل آمـده اسـت) ق۸۲۵(و کهـ ) ق۸۲۳(در نسخۀ کجـ  بـا ایـن ،یک بیت مانده به مقطِع
آن  حافظ را ندارد و به جاِی عزیـز«تفاوت که ناِم بیـِت) ق۸۲۷(دارد و در نسـخۀ خ » جـاِن

غزل است تخّلص. تخّلص در مقطِع ،هاوارهدر بخش غزل،را در مقطع غزلنیساری نیز بیِت
دفتـر از بعدها این غـزل را او،طور که اشاره شد؛ اّما همان)۴۶۳: ۱۳۸۷همو، (آورده است
این غزل را بدون تخّلص نقل ُزبدۀ دیوان حافظفروغی در . کّلی حذف کرده استبهدگرسانیها
نسـخۀ بـاتخّلـص را مطـابق غنی بیِتقاسمعالمه قزوینی و . )۷: ۱۴۰۰همو، (کرده است
و پژمان نیز چنین کرده اسـت)۹: ۱۳۶۹همو، (اندضبط کردهخلخالی،ق۸۲۷،اساسشان

-ضبط دستداند،میتخّلصبهتر از غزل بیراغزل با تخّلصکه فرزاد . )۱۰: ۱۳۴۲همو، (
بر جان رحم کن / تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش«هایی را که نام حافظ در بیت نویس

حاوی این غزل که هاِینویسالبته تمامی دست. استپذیرفته،آمده»خود پرهیز کن از تیر ما
ایشان در  .)۳۲و ۳۱: ۱۳۴۹فرزاد، (متأّخر است،بودهاختیاِر

نسـخۀ اسـاس ۱۴این غزل تنها در سـه نسـخه از کهرسددر تصحیح خانلری به نظر می
ز، ک، ل «ها تنها بـه سـه نسـخۀ در گزارش اختالف نسخهزیرا،وجود داشته استمشار الیه
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خـانلری بـا » ک«اگر چنین باشد نسخۀ . )۳۷: ۱۳۶۲حافظ، (اشاره شده است» )همان خ(

نیساری یکی است و مطابق گزارش نیساری بیتی که در نسخۀ خلخـالی دارای » کهـ«نسخۀ 
بـدونام حافظ است در این دست ن نـام حـافظ آمـده اسـتنویس، یک بیت مانده به مقطْع

تخّلص در مقطـع غـزل را از نسـخۀ )۴۶۳: ۱۳۸۷همو، ( خانلری بیِت و بـا » ز«و احتماًال
. استاخذ کرده» ل«توّجه به نسخۀ 

از . عیوضی این غزل را بدون بیت تخّلص ضبط کرده اسـت نسـخۀ مـورد هشـتظـاهرًا
دارنـدۀ ایـن غـزل بـودهبردر ) ۸۲۷خ / ۸۲۵ن / ۸۱۹ق (نـویس تنها سه دستوی،استفادۀ 
دانـدق مـی۸۵۹مـورد تردیـد اسـت و نیسـاری آن را » )قونیه(ق «تاریخ کتابت ، ولیاست

نیساری یکـی اسـت و از ایـن » کهـ«عیوضی نیز با » ن«نویِسدست. )۶: ۱۳۹۸نیساری، (
هشتنسخه از سهعیوضی تنها بر مبنای . میان تنها نسخۀ خلخالی دارای بیت تخّلص است

ایـن ،که تنها در یک نسخه، بیت تخّلـص آمـده اسـتو با علم به اینخودخۀ اساس کارنس
تصـحیح مـتن)۲۵: ۱۳۷۹حـافظ، (اسـت غزل را اصیل دانسته ،کـه از نظـر علمـی و فـّن

نویس یـک غـزل را داشـته دستسهنسخۀ اساس، هشت اگر از . تصمیم درستی نبوده است
، بیت تخّلص را آورده باشد و دو نسخۀ دیگـر، همـان باشد و از میان آنها هم تنها یک نسخه

بدیهی است که الحاقی بـودن ،بیت تخّلص را بدون نام حافظ در میانۀ ابیات غزل دارا باشند
آراء بـه اسـتنادتصمیم عیوضی در اصیل شناختن این غزل، ،به احتمال قوی. آن محرز است
. بوده استتصحیحهار آنخانلری در تصحیح دیوان حافظ و اشتعالمه قزوینی و

از . اسـت» ا«غزل با قافیۀ مختوم به ۱۲دیوان حافظ به گزارش تصحیحات معتبر، شامل 
اول قرن نهم نیامده استمورد بحث در ُنلغزل، تنها غز۱۲میان این  ربِع نیامـدن یـک . سِخ

شـامل تمـامنویسغزل مشهور در ربع قرن در دست ی نسـخ هایی از دیوان حافظ که تقریبـًا
ق بـه بعـد ـ و ۸۲۳سـخ بعـد از آن ـ یعنـی از شود و ظاهرشـدن آن در ُنکهن و معتبر نیز می

تر و های بعدی، احتمال الحاقی بودن این غزل را بیشـساختن ابیات تخّلص برای آن در دوره
دیوان حافظ، این غـزل در ُنهای ابتدایِیُپرواضح است که در دوره. کندمیبیشتر  سـخ کتابِت

سـه بیـت ـ کـه مشـاهده شـد چنـانـ حّتی ؛وارد دیوان شدهبعدهایمده است و در دورهنیا
. اند تا بتوانند انتساب آن را به حافظ قطعی جلوه دهندتخّلص نیز برای آن برساخته
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ی سشنادالیل سبک.۲
جایگاه آن در مـتناّما آنچه مهم است ،در دیوان حافظ فراوان بحث شده است» پیر«دربارۀ 

.دیوان حافظ است
اسـت کـهایویـژهمـالک و معیارهـایایشـود دارای که آفریده میدر دورههر اثر ادبی

اندیشـۀ / جامعه/ در برابر شخصو خاص حاکم بر آن دورهیاجتماعیبر اساس فضااصوًال
ویژه در دیوان حافظ، تابوشکنی و طعـن و تعـریض بـه اهـالی مالک .گیردشکل میخاص 

صـالحه و مهـر گونـه . و ریاکارانـۀ آنهاسـتمکرآمیـزهایکاریرسه و خویشمسجد و مد
ها در دیـوان مالکپس توّجه به . اثر استمالک ها، انحراف از کاریکنارآمدن با این خویش
سبک هـا در محـور نحوۀ استفاده از کلمـات و هنرسـازه. استآنشناسِیحافظ، اصل مهّم

شناسـی پـژوهش در کلمـات و سـبک«زیـرا ؛ کندتر میهاست که سبک اثر را برجستجانشینی
مورد استفادۀ یک نویسنده نیست، بلکه پژوهش در طـرز اسـتفادۀ اوسـت از کلمـات و  دستورزباِن

گـرین و همکـاران، (»دستورزبانش و نیز عناصر دیگر ـ هـم در درون جملـه و هـم در کـل مـتن
از های دهر شعری که کلیدواژه،این رواز . )۲۸۱: ۱۳۹۵ اویوان حافظ را داشته باشد لزومـًا
اثر است که شعرطرز استفاده از آن کلیدواژه، بلکهنیست ها و هماهنگی میان آنها در کلّیِت

انحـراف مالکبا توّجه به . کندمتمایز میاندیگراشعارحافظ را از های اثر ادبی و تشخیِص
دسـت )نویسـندۀ دیگـری/ یا هر شاعر(شاید بتوان تا حدودی به سبک دیوان حافظ ،هاآناز 

عناصر موجود در میزانییافت و آن را  .دانستاثر ادبیآن برای بررسی دیگْر
شـود قلمـرو شناسی، بـا معنـا سـر و کـار نـدارد و آنچـه بررسـی مـیطور کّلی سبکبه

شـود منظـور یکـی از شناسـی اسـتفاده مـیهاست و اگر گـاهی از معنـی در سـبکصورت
از ایـن رو در اینجـا تنهـا از منظـر . )۱۳۹۹کـدکنی، شـفیعی(ر فرم خام آنهاست دصورت

: شودها به این غزل پرداخته میآنو انحراف از هامالکصورت و محورهای جانشینی و 
ُمفتـی / فقیـه/ در دیوان حافظ شخصّیت مقابل زاهدپیر خرابات / فروشپیر می/ پیر مغان
مؤیـد ایـنهای هـر دو شخصـّیت کاریخویش. شودیاثر این تقابل حفظ ماست و در کلِّ
خـروج هـر ،از ایـن رو. دهدو در هیچ مکان و زمانی آشتی میان آن دو رخ نمیتقابل است
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هایش در برابر دیگری، انحراف کاریشخصّیت در متن اثر از ماهّیت وجودی خود و خویش

حقیقِیمالک واز  . اثر استهنجاِر
حضــور متوّلیــان دینــی در مسـجد و صــومعه اســت بــا هنجـار اجتمــاع عصــر حـافظ،

و هنجـار دیـوان حـافظ نیـز حضـور پیـر ُمغـان در میزان. های ریایی و زاهدانهکاریخویش
. هنجـار رایـج جامعـهرسم وهای طعن و تعریض به کاریخرابات و میکده است با خویش

دیـن را خویشتزویر، مقّدس نمایی واگر ریاکاری ،در قـرن هشـتم بـدانیمکاری رایج اهـِل
وی کاریبینی ویژۀ پیر مغان و خویشنظربازی، سیاست و جهان/ عاشقی/ رندی های خاّص

. و مریدانش در مبارزه با سالوسیان برای شکستن تابوهاست
متوّلیـان دیـن و رنـدان ،اندکه به مقابله با هم برخاسته،دو محور مرکزی در دیوان حافظ

ــد ــل، . خراباتن ــن تقاب ــای حــافظ مــیر ب ــواِن ــد در دی ــان زاهــد و رن ــد و دیالکتیــک می آفرین
هـای در تحلیل دیالکتیک اثر باید به دنبال داّل. گذاردرا مقابل هم میآنهاهای کاریخویش

مرکزی، شخص، نماد یا مفهومی است کـه«. مرکزی بود هـا حـول محـور آن سـایر داّلداّل
هـر گونـه تابوشـکنی در عصـر ).۲۱۲: ۱۳۹۵طهماسـبی، (»شوندبندی میفصلجمع و َم
. هدف اصلی دیوان حافظ نیز همین بوده است، وزمانه استمرسومدول از هنجارحافظ، ُع

بـه دلیـل حضـور برخـی ،پژوهـاندر بررسی غـزل مـورد بحـث کـه بسـیاری از حـافظ
) عهـد ازل/ خرابات مغـان/ طریقت/ پیر ما/ میخانه/ مسجد(های ویژۀ دیوان حافظ کلیدواژه

کامـل با قطعّیِت،تنها در سه بیت نخست این غزل و اشاراتی که به داستان شیخ صنعان دارد
شـدن شناسی دیوان حافظ و قایلباید گفت بدون بررسی سبک،اندبودن آن دادهنظر به اصیل

های حـافظ توان دربارۀ غزل، نمیآنهاو انحراف از موازینبه یک ساختار مشّخص و تحلیل 
بـا آمـدن : گویـدمیها حّتی بر مبنای این کلیدواژه،یکی از شارحان. قطعّیتی رسیدبه چنین 

مسجد و میخانه در تقابل با یکدیگر در این غزل، از این پس این دو نماد را بارها در برابر هم 
هـای حـافظ بـه ترتیـب مگـر غـزل:باید پاسـخ داد. )۸۴۹: ۱۳۹۲حمیدیان، (خواهیم دید

آن در دیوان ها آمده است تا مبدأ تقابل این دو نماد را غـزل مـذکور نویسها یا دستسرایِش
! بدانیم؟

عطار و میطور که همان پـیش . ش نیسـتالطیرمنطقدانیم داستان شیخ صنعان مختّص
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هـا و میـان عرفـا صنعان در کتابشیخهای مشابِهکاریهای مختلفی از خویشاز او روایت
او را از نظـر بگـذرانیم خـواهیم دیـد شیخ صنعان یا اسالفاگر شخصّیت. شایع بوده است
شـود و در پایـان شـیخ یـا یا خـتم مـیؤشود و در نهایت به یک ریا آغاز میؤواقعه از یک ر

کننـد و بـه جایگـاه و مقـام مـیاز کار خویش آگاهانه توبه،اسالفش در این داستان عارفانه
در داستان شیخ صـنعان و یـا تمـامی . )۲۰۸-۱۸۱: ۱۳۹۳عطار، (گردندمیاصلی خود باز

کند؛ اّما در دیوان را ترک میداصلی خوپیش از آن، شیخ، مقام یا جایگاههای موجوِدروایت
فروش هرگز جایگاه و مکان اصلی خود را که میخانـه و پیر می/ پیر خرابات/ پیر مغان،حافظ

نـدارد و همیشـه آن را نکـوهش کـرده ای و حّتی با توبه نیز میانه١کندخرابات است رها نمی
:است

ابرویـــت زننـــد بـــه تیـــرکـــه ســـاقیان کمـــانحدیث توبـه در ایـن بزمگـه مگـو حـافظ
)۲۷۹: ۱۳۷۹حافظ، (

ــر ــدپی ــول ش ــر مل ــا گ ــۀ م ــان ز توب ایــمگــو بــاده صــاف کــن کــه بــه عــذر ایســتادهمغ
)۳۸۷: همان(

ه یا از زبان پیرمغان اسـت یـا از سخن رفته کبسیاردر متن دیوان حافظ از نکوهش توبه
فـروش اسـت نـه اهـالی گیرد به دست صنم بادهای هم صورت میو اگر توبهاوزبان مریدان

:دین
آرایـــیرخ بـــزْمکـــه دگـــر ِمـــی نخـــورم بـــیفـروشام توبه بـه دسـت صـنم بـادهکرده

)۵۲۷: همان(
صـّیت وی کـامًالرفتاری و اخالقی شخکاری پیر در دیوان حافظ و خصوصّیاتخویش

اّما عملکـرد ست،ها همه ازلی ااز روی آگاهی است و تردید در آن راه ندارد؛ زیرا این ویژگی
داند که قرار است به حالت قبلی شیخ صنعان در برابر مریدان آزمایشی است و خود شیخ می

ساک و ایـن مسجد و خانقاه خواهد شـد ِنخود بازگردد و وقتی این حالت رخ دهد او مجددًا
. در دیوان حافظ است»پیر«اصل ویژگی هنجارعمل انحراف از 

. »پیر«ذیِل،۶۳۱-۶۲۵: ۱۳۸۵انوری و همکاران، .های شعری، نکبرای دیدن نمونه. ١
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بایـد پرسـید . دیشب از مسجد سوی میخانه رفته است،نخست بیت اول، پیردر مصراع

زیرا جایگاه پیر او و مریـدانش مشـّخص ،شک این پیر، پیر دیوان حافظ نیستبی! کدام پیر؟
از .است و هرگز پای در مسجد نگذاشته اسـتپیر دیوان حافظ اهل خرابات و میخانه. است
ای کـاری بیهـودهبه مسجد و بازگشتش از آنجا بـه میخانـه، خـویش» پیر«رفتن این ،این رو

مغـان بـه هـر / اگر پیـر خرابـات. است و جزو اصول و معتقدات پیر مغان و مریدانش نیست
بـه باورهـای و تعـریضکه تابوشکنی ، اثرمالک مقبولدلیلی در مسجد حضور پیدا کند از 

مغـان / پیـر خرابـات. منحرف شده اسـت،فریب اهالی مدرسه و مسجد استریایی و مردم
: اهل دانش و معرفت است و نماد عقل سلیم است

ــد ــم برهان ــه ز جهل ــانم ک ــر مغ ــدۀ پی ــدبن ــت باش ــین عنای ــد ع ــه کن ــر چ ــا ه ــر م پی
)۱۷۸: همان(

معمـــا مـــیکــو بـــه پیـر مغـان بـردم دوشمشکل خویش بـِر ردکـــتأییـــد نظـــر حــّل
)۱۶۰: همان(

ــیدنبه پیر میکده گفتم کـه چیسـت راه نجـات ــب پوش ــت عی ــی و گف ــام م بخواســت ج
)۴۱۵: همان(

ــی ــول م ــت معق ــان حکای ــر مغ ــدپی ـــیکن ـــاور نم ـــو ب ـــال ت ـــذورم ار مح ـــنممع ک
)۳۴۴: ۱۳۸۷همو، (

گاه عصـر حـافظ کـه عهصـوم/ هـاخانقاه/ تواند از مساجدچگونه مییچنین پیر آ هـاِی
مکان ریا و تزویر بوده خبر نداشته باشد؛ اّما صورت مصراع نخست ایـن غـزل چنـین نشـان 

پیر در دیوان حافظ، مسجد بوده است در حالی کـه حلقـۀ می دهد که گویی جایگاه نخسِت
: پیر مغان ازلی است و این ازلی بودن چندین بار در متن اثر آمده است

ــدز ازلـم در گـوش اسـتحلقۀ پیـر مغـان ا ــد ش ــان خواه ــودیم و هم ــه ب ــانیم ک ــر هم ب
)۲۲۶: ۱۳۷۹همو، (

جایگـاه آن پیـر نیـز از ازل در  کسی باشد طبیعتـًا پس اگر حلقۀ پیر مغان از ازل در گوِش
میخانه به مسجد و بازگشتش کـاری اسـت ،میخانه بوده است نه در مسجد رفتن پیِر و لزومًا

گاه» َوددر صومعه هّمت نُب«که ز اینمغان اپیر. غیرمعقول و از آنچه در صومعه و مسـجد ،آ
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از فاصـله گـرفتن کاری مغـایر بـا ایـن آگـاهی، هر گونه خویش،پس.استگذرد مطّلعمی
طریقـت بعـد «:کـهپرسشلذا، این. استهای حافظ هنجار مرسوم در غزل چیسـت یـاراِن

. ار حشو استخانۀ خّمپیر بهنسبت به رفتنو تردید مریدان »ازین تدبیر ما
از پیر پیروی کننـد و در کهگیرندمیتصمیم،همبا مشورت پس ازمریدان ،در بیت سوم

اگـر مکـان حضـوِر. چراکه از عهد ازل تقدیرشان همین بوده است،خرابات مغان منزل کنند
مغان،ازلی است،پیر ار جـای کـرده اسـت؟ بسـیخرابات دیشب در مسجد چه می/ پس پیِر
ب دارد که چگونه پیر از جایی که ازلی بوده و همیشه به آنجا تعّلق داشته خـارج شـده و تعّج

به آنجا بازگشته دلیل رفت و برگشْتاین! شگفتی مریدان هم شده استباعثو حّتی مجددًا
معیـار مشّخصـی ،نخسـتدر محور جانشینی در سـه بیـتمنطقی ندارد و انتخاب واژگان 

. ندارد
آن سـه دنبالـۀد که گویینگیریت چهارم تا ُنهم غزل چنان با سه بیت نخست فاصله میب

هـایکـه یکـی از ویژگـیگفته شودشاید. ندکنپیدا میعاشقانه حال و هواییبیت نیستند و 
کـهدر پاسخ بایـد گفـت. استهر غزلابیاتراکندگی معنایِینظمی و پشعر حافظ بیکلِی

غـزل آسـیب دیـده اسـت و آن ست صـورتگسدر غزل مورد بحث، هـا رخ داده و سـاختاِر
. شودهای حافظ دیده نمیملیح در غزلپراکندگِی
انتساب این غزل به حافظ، تکرارهـای بـیمهّمدلیل ازپایـه و اسـاس برخـیدیگر در رّد
ر بـادو؛»روی«بـار تکـراِرسـه: کیفّیت کرده استاست که زبان هنری غزل را بیآنواژگان

؛ »دل«بـار سـهدهد؛را تشکیل میباری که ردیف غزلُنهبه غیر از » ما«بار چهار؛»سوی«
پیاپی» زلف«بار چهار؛»آه«بار ؛ دو»چون«بار سه در یـک » لطف«بار ؛ دودر چهار بیِت
. در یک بیت» تیر«دو بار ؛ و در یک بیت» خوب«بار دو؛بیت

در بیت هفتم و هشتم اسـت » نخجیر«و »توفیر«نند هایی مانکتۀ بعدی، استفاده از قافیه
لفظی متا حدی دستخوشکه شعر را  . دکنیتعقیِد

در دیـوان حـافظ آندر بیت هفتم است که کاربرد » باد بر زلف آمدن«عبارتدیگرایراد 
اسـتفاده » بـاد صـبا«یـا از »نسـیم صـبا«برای گشودن زلف، یـا از عمومًا.نمایدمیغریب
ــی ــودم ــدن و. ش ــاِد«زی ــرْف» ب ــافظ ِص ــوان ح ــتدر دی ــدارد وکیفی ــری ن ــنسهن از ج
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ابیـات صـورت تواند از هـم گسـیختگی که میاشکال دیگری. های وی نیستتصویرسازی

ناگهانی آن به ششدر » ما«این غزل را برجسته کند آوردن ضمیِر نخست و تغییِر » مـن«بیِت
. ندکایجاد میر شعر دسکتۀ محسوسی که استبیت هفتمدر مصراع اوِل

،غـزل مـذکورسـیشناو سـبکسـیشنابا توّجه به مجموع نتایج حاصل از بحث نسخه
این غـزل بـه قطعّیِت رنـگ ،رغـم حضـور آن در تصـحیحات معتبـرعلـیخواجـه،انتساِب

. باشداز حافظ تواندنمیغزل به احتمال قریب به یقیناین ، هبه نظر نگارند؛بازدمی

منابع
. سخن: تهران. درس حافظ). ۱۳۹۴(عالمی، محّمد ـ است

. کتابخانۀ احمدی: شیراز. لطیفۀ غیبی). ۱۳۵۷(ـ الدارابی، محّمد ابن محّمد 
. سخن: تهران. انگیزکلک خیال). ۱۳۸۵(ـ انوری، حسن و همکاران 
. زّوار: تهران. شاخ نبات حافظ). ۱۳۹۳(ـ برزگر خالقی، محّمدرضا 

خرد. »سابقۀ پیر ما«). ۱۳۸۸(ه ـ پورجوادی، نصرالل . ۶۵-۵۱: ، تابستان۳ش. جاویداِن
حـافظ). ۱۳۶۲(الدین محّمـد ـ حافظ، شمس بـه کوشـش علـی . تصـحیح مسـعود فـرزاد. دیـواِن

. همگام: تهران. حصوری
. علمی: تهران. الدین خلخالیبه اهتمام شمس. دیوان حافظ). ۱۳۰۶(ـ ــــــــــــــ 
. سیناکتابخانۀ ابن: تهران. به کوشش حسین پژمان بختیاری. دیوان حافظ). ۱۳۴۲(ـ ــــــــــــــ 
. جاویدان: تهران. به اهتمام سّید ابوالقاسم انجوی شیرازی. دیوان حافظ). ۱۳۴۵(ـ ــــــــــــــ 
. خوارزمی: تهران. به اهتمام پرویز ناتل خانلری. دیوان حافظ). ۱۳۶۲(ـ ــــــــــــــ 

. زوار: تهران. به تصحیح محمد قزوینی و قاسم غنی. دیوان حافظ). ۱۳۶۹(ــــــــــ ـ ــــ
. به اهتمام سـّید محّمدرضـا جاللـی نـائینی و نـذیر احمـد. دیوان حافظ). ۱۳۷۰(ـ ــــــــــــــ 

. امیرکبیر: تهران
. ارنامهک: تهران. به کوشش هوشنگ ابتهاج. حافظ به سعی سایه). ۱۳۷۶(ـ ــــــــــــــ 
به کوشـش . ۸۰۳دیوان حافظ نسخۀ نویافتۀ بسیار کهن معروف به نسخۀ ). ۱۳۷۹(ـ ــــــــــــــ 

: تهـران. نیسیها و معنای ابیات از کاظم برگبا توضیح واژه. سّید صادق سّجادی و علی بهرامیان
. فکر روز
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. امیرکبیر: تهران. به کوشش رشید عیوضی. دیوان حافظ). ۱۳۷۹(ـ ــــــــــــــ 
بـه کوشـش حسـن ذوالفقـاری و . به تصحیح محّمد قدسی. دیوان حافظ). ۱۳۸۷(ـ ــــــــــــــ 
. چشمه: تهران. محّمدیابوالفضل علی
. سخن: تهران. به کوشش سلیم نیساری. دیوان حافظ). ۱۳۸۷(ـ ــــــــــــــ 
. نشر نی: تهران. راستگوبه کوشش سّید محّمد. دیوان حافظ). ۱۳۸۹(ـ ــــــــــــــ 
. امیرکبیر: تهران. به کوشش ایرج افشار. دیوان کهنۀ حافظ). ۱۳۹۱(ـ ــــــــــــــ 
کتابخانـۀ نـور ۸۰۱نسـخۀ (ترین نسخۀ شناخته شده از دیوان حافظ کهن). ۱۳۹۴(ـ ــــــــــــــ 

. میراث مکتوب: تهران. به کوشش بهروز ایمانی. )عثمانیه
. بـه اهتمـام احمـد مجاهـد. میرزای تیمـوریدیوان حافظ نسخۀ فریدون). ۱۳۹۵(ـــــ ـ ـــــــــ
.دانشگاه تهران: تهران

شده توسـط عالمـه محمـد قزوینـی پـیش از دیوان حافظ نسخۀ تصحیح). ۱۳۹۷(ـ ــــــــــــــ 
. کتابخانۀ دانشگاه تهران: تهران. به کوشش مریم امینی و همکاران. چاپ

. به اهتمام هاشم بناءپور. به گزینش محّمدعلی فروغی. زبدۀ دیوان حافظ). ۱۴۰۰(ــــ ـ ــــــــــ
. مدید: تهران

کتـاب : تهـران.بـه تصـحیح مجتبـی قرقـانی. الشـروحبدر).۱۳۹۸(حافظ بدرالدین اکبرآبادی، ـ 
. خرداد

شوق). ۱۳۹۲(ـ حمیدیان، سعید  . قطره: تهران. شرِح
.۱۳۶۲حافظ، ←تعلیقات ) ۱۳۶۲(ـ خانلری، پرویز ناتل 

. قطره: تهران. شرح عرفانی غزلهای حافظ). ۱۳۹۲(ـ ختمی الهوری، عبدالرحمن 
. علمی و فرهنگی: تهران. نامهحافظ). ۱۳۸۹(ـ خّرمشاهی، بهاءالدین 

. زّوار: تهران. در جستجوی حافظ). ۱۳۸۸(ـ ذوالنور، رحیم 
پژوهشـگاه علـوم انسـانی و : تهـران. یوان حافظشرح تحقیقی د). ۱۳۹۴(ـ رستگارفسایی، منصور 

. مطالعات فرهنگی
. علمی: تهران. گلگشت در شعر و اندیشۀ حافظ). ۱۳۶۸(ـ ریاحی، محّمدامین 

-۳۹۴: ۸، س۴ش. مجلـۀ دانشـکدۀ ادبیـات تبریـز. »شیخ صنعان«). ۱۳۳۵(ـ سلیم، عبداالمیر 
۴۱۶ .

. نگاه: تهران. ۀ عصمت سّتارزادهترجم. شرح سودی بر حافظ). ۱۳۶۶(ـ سودی ُبسَنوی 
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. ماهآبان۲۰شنبه روز سه: گفتارهای دانشگاه تهراندرس). ۱۳۹۹(ـ شفیعی کدکنی، محّمدرضا 

. علمی و فرهنگی: تهران. شناسی غزل فارسیجامعه). ۱۳۹۵(ـ طهماسبی، فرهاد 
: تهـران. کـدکنیتصحیح محّمدرضـا شـفیعی. الطیرمنطق). ۱۳۹۳(ـ عطار نیشابوری، فریدالدین 

. سخن
.انتشارات دانشگاه پهلوی: تهران. صّحت کلمات). ۱۳۴۹(ـ فرزاد، مسعود 

.نیلوفر: تهران. مۀ فرزانۀ طاهریترج. مبانی نقد ادبی). ۱۳۹۵(ـ گرین، ویلفرد و همکاران 
.۱۳۹۵حافظ، ←مقّدمه). ۱۳۹۵(ـ مجاهد، احمد 

مجلـۀ ، »تـأثر خواجـه از داسـتان شـیخ صـنعانیادداشـتی دربـارۀ «). ۱۳۳۵(ـ مرتضوی، منوچهر 
. ۳۶۲-۳۹۳: ۸، س۴ش. دانشکدۀ ادبیات تبریز

. توس: تهران. مکتب حافظ). ۱۳۸۸(ـ ــــــــــــــ 
. صدای معاصر: تهران. گنجینۀ عرفان). ۱۳۹۹(ـ معین، محّمد 

ان و ادبیـات فرهنگسـتان زبـ: تهـران. دفتر دگرسانیها در غزلهای حـافظ). ۱۳۹۸(ـ نیساری، سلیم 
. فارسی

.نشر نو: تهران. جلد۴، شرح غزلهای حافظ). ۱۳۹۲(ـ هروی، حسینعلی 
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