
 
 
 
 
 

يادداشتى درباره
 

 تأثر خواجه حافظ از داستان شيخ صنعان   
 

 (1)منوچهر مرتضوى

 

 تشرين داتشتهاههى ادبتشه بدون كمترين ترديدى يكى از بهترين و دلكش 

 ترين آاهه داتتهن ششت  نشانهن و درتشرترين و اتتجه بخ فهرتى و شهيد عمتق

و ر لتلىهى مشهور ادبى ديگر اظتترتهتت. داتتهن شت  نانهن را ابهيد به داتتهاه

 مجاون و رسرو و شترين و يوتف و زلتخه و وامق و عذرا در يش  تشرازو اهشهد

هن ششت  داتتهاهه جابه عهشقهاه و شهعرااه نرف دارد و در حهلى كه داتتزيرا اين

راوان به وجود بهره كهفى كه از لطف شهعرااه و ادبى دارد متضمّن اكه  فشنانهن

ششود اشه يش  محسوب مى «عرفهاى»هاى اتت و انوالً ي  داتتهن و عرففلسفى

و  و شهيد همتن جابه عرفهاى و عمتق اتت كشه از تشداو » افسهاه شنرىداتتهن«

تشهدىى  اشتههرعهمتهاه آن مهاع آمده اتت در حهلى كه داتتهاههى ديگر به ماهتبت

 .اادهفتهپترايگى و جابه شهعرااه و ادبى محض، شهر  و تداو  كهمل يوبى

 تشثيتر»چون بحث و تحقتق در داتتهن شت  نانهن از موضوع بحث مه كه 

                                                 

 .365-362( ، نص 1335، )8 اشريه دااشكده ادبتّه  تبريز. 
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 ههى ىواشهىونبهشد از توجه به جابهاتت بترون مى «رواجه شتراز از اين داتتهن

 كاتماين داتتهن كه هر ي  در رور رتهلتى جداىهاه و مفصّل اتت روددارى مى

 :ورزيمفه مىاى چاد در اين بهره اكتو فقط به تذكر اكته

 دربهره انل و ريشه اين داتتهن اطالع كشهفى در دتشت اتسشت و فقشطش 1

 شود ي  واقنه تهده تهريخى در قرن ششم هجرى هسشته مركشزىحدس زده مى

 (2)اين داتتهن پرشور عشقى و عرفهاى بهشد.

 ر بشهدااد براى بهر اخست در كجه و يه در اشنهر كدام شهعاگهراده امىش 2

 لى بشهاشهره رفته و اهم شت  نانهن ذكر شده اتت و از مراجنه اجمشهاين داتتهن 

 يشنرفت اىر ذكرى از شت  نانهن رفته بهششد در آن دواودواوياى كه احتمه  مى

 رواهد بود اين ظن قو  يهفت كه شهيد عطهر اخستتن شهعرى بهشد كه متنشر 

 .رتز او شده اتتشت  نانهن و متوجه تراوشت عبر 

اعم از اياكه پت  از ششت  فريدالشدين عطشهر ذكشرى از  در هر نور ش 3

 ت رود داتتهن مفصل و شورااگتز شنانهن شده بهشد يه اه احتمه  قوى مى شت 

 ذوق ونانهن به نورتى كه امروز در دتت داريم زايتده ابتكهر و تختل شهعرااه 

 هشم عهرفهاه شت  فريدالدين عطهر اتشهبورى بهشد و اگهراده حشتم دارد كشه اىشر

 اششتهدداتتهاى شبته به داتتهن موجود به اظم و يه اثر قبل از شت  عطشهر وجشود 

 فهاشهاتت و شت  عطهر متثير از آن بهشد تفصتل و لطهفت و اكه  شهعرااه و عهر

 .داتتهن فقط مولود ابتكهر و تختل عطهر اتت

 »داتتهن شت  نانهن فريدالشدين عطشهر»انل داتتهن هر چه بوده بهشد ش 4

ر نور  ي  تمثتل مفصشل عرفشهاى را دارد و بشر اتشهس هشدف مششخص بتشت

ريزى شده و در ضمن حكهيت به چاد اكته جهلب عرفشهاى اى پىودلپذير عهرفهاه
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وفلسفى ديگر اتز اشهره شده اتت. و طبنهً طرح داتتهن، به رصشو  در اوارشر 

كه موضوع پشتمهاى شت  و رواب ديدن مريشد حضشر  رتشو  را و تششرف آن

 ششود، تشهبعرتر ترته به دين اتالم و جهن به جهاهن تسلتم كردن او مطرح مشىود

پت  كش  و ايجهب هدف وماظور عرفهاى داتتهن بوده و به قو  ارتطو آن چاهن

واقع ششوداه آن  (طبق اظر و عقتده و ماطق ذهاى عطهر)بهيست آمده اتت كه مى

 .(3)چاهاكه واقع شده اتت

 انلى اين داتتهن دلك  از اظر شت  عطهراز ههى اتهتى و اتهيجهدفش 5

 :اين قرار اتت

 هرا  ربهاى و متهبنت از تراوشت مقدر و در پى آيادهپتروى از اش -الف 

 .رفتن

 .جحهن كش  بر كوش  و برترى تقدير از تدبتر و ايبه  جبرر -ب 

 .زوم متهبنت كوركورااه مريد از مرادل -ج 

 الح و ونو  به حقتقت اتست وو  مد  عبهد  و تزهد موجب فط -د 

چه بسه كه بهعث بر ىمراهشى و لزشزا اتشت و ايشن ىمراهشى و لزشزا مولشود 

تشرين مهلكشه راه حقتقشت و كبشر و رشرور اتشت. كبشر و رشرور بشزر  پتداي 

بهششد زيشرا: هشر طريقت اتت و از هر بتشى كفرااگتزتشر مشى ترين ورطهرطراهك

 .اى كه بتاى بهتر زرودپرتتىقبله

 ت  نانهن به همه علوّ مرتبت وعظمت مقهم در زهد و عبهد  از ي ش - ه

رطر رفلت داشت و آن رطر روك افس و ديو تشرك  افشس امشهره و ششتطهن 

اى كه در عشهلم واقنشه او را پشت  آمشد و مهردرودپرتتى و رودبتاى بود و اشهره

ى به ديهر روم و كهفر شدن و تحمّل آن همه روارى ورفشت همشه آزمهيششافتهدن
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اى بود براى جدا كردن تره د  از اهتره افشس و حصشو  آتمهاى ودر حكم بوته

 .به كوش  متسّر ابود، بلكه به كش  و هدايت آتمهاى حهنل آمداين آزمهي 

يو افس امهره در اههد همه مه از عهلم و جههل و عهرف روك افس و د -و 

ى آن رشهفلتم ولش وعهمى كمتن كرده اتت و ته در حه  تكون و رفلتتم از وجشود

امهيشد در تفر آمديم اين روك و ديو قتهفه زشت و كريه رود را به مشه مشىچون

پس تتروتلوك و تفر شرط الزم حصو  منرفشت و ونشو  بشه مرحلشه كمشه  

 كه اين تفر رمزى از تلوك عهرفهاه وتتر مناوى و روحشهاى مشرداتت. و يمكن

 .عبهر  بهتر تتر تكهملى افس بهشدعهرف و به

 د  واتهز اتست مراد اتشز از مريشد نشهفىهمچاهن كه مريد از مراد بى -ز 

 دود. مريشبشاههد و مستندّ ىريزى ادارد: مه به او محتهج بوديم او به مه مشتهق پهك

 به مريد و آموزد و مراد اتز در آياه وجودراه و رتم مازلهه را از مراد و مرشد مى

 هشهس افس و د  رود را به همه زشتىوتهطت اتتنداد و حُسن عقتد  او اانكه

 يقرود. چه بسه كه مريشد واقنشى و نشدكاد و رو به كمه  مىهه تمهشه مىزيبهيى

 شود چاهاكشه مريشدههى مناوى مىموجب اجه  مراد از مههل  روحهاى و ورطه

 .يكتهى شت  نانهن تلم ارتقهء و مخلص پتر رود ىشت و وتتله اجه  او شد

اى از هم اتست و اهمتت در شروع بشه ىاشهه اتشت. لهىاهههن را فهن -ح 

افس بر د  رهلب آمد و بشه تشوجتهى و ماطقشى د  را راضشى بشه ارتكشهب  چون

ههى به زايد اىرچه ىاهه اخستتن ىاتهرت ديگر ىاهههن اتز به دابه  آن مى ىاههى

در را رشرد ششمرد و چشون مشىظههراهچتز بهشد چاهاكه شت  نانهن اوشتدن مى

 .تاه براى ارتكهب ديگر منهنى فراهم ىشتكشتدزم

اظر از روا مخصو  ششت  عطشهر در داتتهن شت  نانهن به نرف -ط 
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 اى كه به متن عهشقهاه و عهرفهاه داتشتهنطرز اتتاتهج و راگ مذهبى و عهبدااه در

« افوذ و اهمتت عشق»بخشتده ي  موضوع كلى به وضوح قهبل درك اتت و آن 

ههى حجهبمكمّل د  و مولد كمه  مناوى و بر درادهاتت. عشق مظهر وجود و 

اتت واىر چه ظههرى  (4)«كهتهرزيس»رودبتاى و رفلت و بهالرره به قو  ارتطو 

تهذيب افس  و اهقص و به ظههر مولد كفر و لززا بهشد بهالرره موجب تطهتر و

هشه و رشودبتاىبتن و بهعث بر ااششراح نشدر و زوا و ىشوده شدن ديده حقتقت

 :شودهه مىپرتتىبت

 عهشقى ىر زين ترو ىر زان تر اتت

 عهقبت مه را بدان شه رهبر اتت
 

 .همتت توبه و تثيتر آن در زدودن ىاهههنا -ى 

 :جحهن د  بر افس و برترى تنشق واقنى بر تنقل ظههرىر -ك 

 افس اين اترار اتوااد شاود

 بى اصتبه ىوى اتوااد ربود

 اين بگوا جهن و د  بهيد شاود

 ى باق  آب و ىل بهيد شاودا

 جاگ د  به افس هر دم تخت شد

 (5)روان كه مهتم تخت شداى مىاوحه

 

 :روردمىته راگ مشخص در داتتهن شت  نانهن شت  عطهر به چشمش 6

 اگ شهعرااه و ادبى و بتهن دلك  و شترين شنرىر -الف 

 اگ عهرفهاه و اكه  و هدفههى عهلى عرفهاىر -ب 
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 شرى كه در راگ عهرفهاه و شهعرااهقو عاهنر ظههرى و  راگ عهبدااه -ج 

 هاشه وداتتهن وارد شده و ته حدى از لطف و زيبهيى داتتهن كهتشته و اتشهيج عهرف

 .عهلى آن را محدود تهرته اتت

 :الطتر عطهر چاتن اتتچكتده داتتهن شت  نانهن در ماطقش 7

 نهحب كمشه شت  نانهن پتر يگهاه عهد روي  بود و به چههرند مريد »

 پاجهه ته  منتكف كنبه بود. علم و عمل به هم يهر داششت و بشه مقشهم كششف و

 د كشهشهود رتتده بود. قريب پاجهه حج بجه آورده و كرامهت  ته جهيى رتتده بو

 ه رومبشيهفتاد. شبى در رواب ديد كه از حرم كنبشه بتمهران از دم او تادرتتى مى

 ون شت  اين رواب بديد دااسشت كشه كشهركاد. چافتهده اتت و بتى را تجده مى

 اى جشزاى بس دشوار پت  آمده اتت و براى تكمتل تشلوك چشهرهافتهده و عقبه

 اا داتتقبه  تراوشت و تن در دادن به آزمهي  آتمهاى اتست. آرراالمر آن به 

اوتتهد عزم تفر جزم كرد و چههرند مشرد مريشد منتبشر دريشن تشفر پتشروى او 

 :كرداد

 كنبه ته اقصهى رومشداد از مى

 كرداد تر تهپهى رومطوف مى

 

 از قضه ماظرى پت  آمد كه بر تر آن درتر مهه پتكر و رورششتد نشور 

 اشسته بود. درتر ترتهيى كه آفتهب از رش  عكس روى او زودتر از عهشقهن در

كوى او بود. دلبرى كه رته  زلف او زاهرباد هزار زاهشد هفتشهد تشهله بشود. زيبشه 

ر جمه  بر كمه  و در ديدار مبهرك فه  بشود و چشون لشب بشه ىفتشهر كه د نامى

بخ  منجز عتسى داشت و از هر موى روي  ند زاّشهر ىشود درتخن جهنمى
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 :بست. چون او را بديدتمهشهىران مى بر متهن

 شت  ايمهن داد ترتهئى ىزيد

 عهفتت بفرورت رتوائى رريد
 

 ىزيشد و عهفتشت بفرورشتشت  نانهن از ديشدن او ايمشهن داد و ترتشهئى 

 مريشدان در (7)و در عشق او از د  و جهن و دين و داته ىذششت (6)رتوائى رريد

شتد شت  حتران شداد و پادهه داداد و لب به مالمت ىشهداد ولى تودى ابخ كهر

 ششت  دااستاد كه مقدّر چاتن بوده اتت و تدبتر را قدر  تزتتر تقشدير اتسشت. و

 اگريست و چون ششب رتشتد و ماظشر ازبه ماظر مى نانهن ته شهم واله و حتران

اا پوشتده شد عشق  بتشتر ىشت ته تحر اهالن و بتقشرار بشود و دااسشت ديده

 :كه

 پردارتادكهر او روزى كه مى

 تهرتاداز براى امشب  مى

 

و رهك بشر تشر  (8)پس در عشق درتر ترته د  از رود و از عهلم برىرفت

كشرد. ىريست و رشهك بشر تشر مشىىفت و مىىو مهتم در ىرفت. به رود م كرد

  بتتهبى شت  رود بتتشهب ششداد و دور او ىشرد آمداشد و بشه دلشداري مريدان از

 :پردارتاد

 يودمريدان ىفتاد: بررتز و بر شتطهن لناى بخوان و رسلى برآر و وتوته 

 .ترك  از رود دور كن

 ر بوديشد وام. مگر كوشت  ىفت: اى بتخبران امشب هزاران بهر رسل كرده

 .(9)اديديد كه به رون جگر رسلهه كردم
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 مريدان ىفتاد: تبحه را كجه اادارتى؟ بى تشبحه و تسشبته هرىشز كشهر 

 .راتت اخواهد شد

 رد (تبحه تزويشر)شت  ىفت: تبحه بتفكادم ته زاهر برىترم. آرى ته تبحه 

 .بر متهن اتوان بست (زاهر نفه)دتت اتت زاهر 

اى كشن، بلكشه عقشده از تر ندق و نفه توبشه مريدان ىفتاد: اى پتر كهن

 .ازكهر  ىشوده شود

بهيشد  شت  ىفت: ات  ىفتتد مرا توبه بهيد. آرى از اتكاهمى و قتشد آن توبشه

بشه و از باد شتخى و اهم و آوازه رهه بهيشد ششد. چشه اتش  اتشت توبشه از تو كرد

 .(10)كردن

 لبىشهيد حضور قمريدان ىفتاد: اى دااهى راز بررتز و ركنتى امهز بخوان 

 .حهنل آيد و جمنتت رهطرى دتت دهد

 ششدشت  ىفت: امهز را محرابى بهيد. ىفت: كو محراب روى آن اگهر ته ابه

 .(11)جز امهزم هتچ كهر

 :مريدان ىفتاد

 ىر ابادى زين تخن تو حلق را

 آتشى آيد بسوزد رلق را
 

 .بررتز و در رلو  ردا را تجده كن

 :شت 

 جهتتىىفت: اىر بت روى من آا

 (12)تجده پت  روى او زيبهتتى

 مريدان ىفتاد: آيه از آاچه پت  آمد پشتمهن اتستى؟
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 :شت  ىفت

 هتچ كس ابود پشتمهن بت  ازين

 (13)ته چرا عهشق اگشتم پت  از اين

مريدان ىفتاد: شتطهن راه دلت را زده اتت و ديشو تشرك  وتوتشه كفشر 

 .دردلت افكاده

 .ديام فداى چاتن راهزن و راه زداى شت  ىفت: جهام فداى چاتن ديوى و

 نهنمريدان ىفتاد: هر كه از اين داتتهن آىهه شود رواهد ىفت كه شت  نا

 .پس از پاجهه ته  عبهد  چگواه ىمراه شد

 :شت 

 ىفت: من بس فهررم از اهم و ااگ

 (14)شتشه تهلوس بشكستم به تاگ
 

اجور رديرين را  مريدان ىفتاد: اى شت  اين كردار تو يهران قديم و مرديهن

 .ومنذب و اهرشاود تهرته اتت

 شت 

 ىفت: ترته بچه چون روشد  بود

 (15)د  ز راج اين و آن رهفل بود
 

 ويممريدان ىفتاد: به يهران موافقتى كن ته هم امشب به توى كنبه بهز ش

 شت 

 ىفت: اىر كنبه ابهشد دير هست

 (16)هوشتهر كنبه شد در دير مست
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 .عزم ره كن و عذررواه رو به درىهه حرم آرمريدان ىفتاد: اى شت  

 .شت  ىفت: تر بر آتتهن آن اگهر رواهم اههد و عذرهه رواهم رواتت

 مريدان ىفتاد: اى پتشر دوز  در پشت  اتشت و حرامشى در پشس. از دوز 

 .دارااديشه

 :شت 

 ىفت: اىر دوز  شود همراه من

 (17)هفت دوز  توزد از ي  آه من
 

 .د بهشت بهز ىرد و توبه كن زين كهر زشتمريدان ىفتاد: به امت

 :شت 

 ىفت: آن يهر بهشتى روى هست

 (18)ور بهشتى بهيدم آن كوى هست
 

 مريدان ىفتاد: از حق شرمى بدار و حق تنهلى را به حق آزرم دار

 افروز آتمهاى و به مشنل تقشدير در مشنشت  ىفت: اين آت  بدتت آت 

 .(19)افتهده اتت و بتدبتر فرو اخواهد اشست

 برالقصه هر چه مريدان پاد داداد تودى ابخشتد. اهچهر مريدان داشدان نش

 هربر جگر فشرداد و ماتظر پهيهن كهر اشستاد. چون روز شد شت  منتكف كوى يش

  شد و

 قرب مههى روز و شب در كوى او

 نبر كرد از آفتهبِ روى او
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 عهقبت بتمهر شد بى دلستهن

 هتچ بر اگرفت تر زان آتتهن

 

 هك كوى آن بت بسترابود ر

 بود بهلتن آتتهنِ آن درا
 

 علشت بهالرره درتر ترته از حه  شت  آىهه شد ولى رود را به اهدااى زد و

 ىششتهزارى و بتتهبى او بپرتتد. شت  نانهن اش  از ديده ببهريد و حه  د  رون

ت  عرضه كرد و اهالن و ىريهن رواتتهر مهر و لطف يهر ىشت. درتر ترته كه شش

 هيشدبر عهشقى اتتوار ديد لبخاد تمسخر زد و ىفت اىر در اين ادعه نشهدقى د را

 :دتت از اتالم بشويى زيرا

 هر كه او همراگ يهر روي  اتست

 (20)بويى بت  اتست عشق او جز راگ و
 

 رتردشت  ابراز فرمهابردارى كرد و ىفت: هر چه فرمهيى بجهن فرمهن كام. 

 د چههر كهر بكاى: پت  بت تجده كاشى،ترته ىفت براى اليق عشق من شدن بهي

 .قرآن بسوزى، رمر اوشى و ديده از ايمهن بدوزى

شت  رمر اوشتدن را تهل ىرفت و از ته كهر ديگر تر بهز زد و ىفشت از 

چههر كهر جز بهده اوشتدن اتواام. درتشر ترتشه لبخاشدى زد و ىفشت مشوافقم  اين

نشحبت بشداريم. ششت   بخور ته چون تر  ىرم شد دربهره ته كهر ديگشر جهمى

برداد و مى آتشتن به دتت  داداد. چون آت  مى باهف  (12)نانهن رابه دير مزهن

تر و طلب  شديدتر و نبر و عقل  كمتر شد و نانهن رتتد عشق  توزانشت 
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اوششتد طشهقت  طشهق ىششت و در ازديدن درتر ترته كه به اهز و عشوه بهده مشى

درتر ترته ىفت اىر عشقت كهمل بشود از  دلدار آويخت و تماهى ونل كرد.دامن

شدى. شت  نانهن كشه مسشت و بتهشوا بشود هراتتدى و ترته مىايمهاى امىبى

بسورت پرتتى در داد و مصحفاى اداشت تن به بتوجز ونه  دوتت ااديشه

 .و زاهر بر متهن بست و ترته شد

ه چون شت  نانهن از دين و ايمهن چشم پوشتد و زاشهر بشر متشهن بسشت بش

 بهالرره عشق درتر ترته كهر رود را كشرد. آرى ايشن همشه از مشى»ىفت: رودمى

دم بود. تهمى اخورده بودم از دين و ايمهن اگذشتم ولشى چشون لشب بشه بشهده آلشو

 :پرتت وترته شدمبت

 بس كسه كز رمر ترك دين كاد

 (22)بتشكى ام الخبهئث اين كاد
 

 :شت  به درتر ترته ىفت كهرههپس از اين 

 و من در عهشقى رتوا اشدكس چ

 از چاهن شورى چاهن شتدا اشد

 قرب پاجه ته  راهم بود بهز

 زد در دلم دريهى رازموج مى

 اى عشق از كمتن برجست چستذره

 برد مه را بر تر لوح اخست

 عشق از اين بستهر كرده اتت و كاد

 ررقه را زاّهر كرده اتت و كاد
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 تخته كنبه اتت ابجد روان عشق

 بت و ترىردان عشقترشاهس رت
 

 تهر چه ىفتى كردم و در راه ونل تو از دين و ايمهن ىذشتم. اكاون وقش

 .آاست كه به وعده وفه كاى

درتر ترته راده اتتهزا تر داد و ىفت اى پتشر فقتشر تشو كشه پششتزى در 

رواهى مشرا كشه كشهبتام بشس ىشران اتشت بشه همسشرى ادارى چگواه مى دتت

فت: اى يهر روا اتست بند از اين همه تحمل مرار  شت  بهز باهلتد و ى برىزياى؟

مهرى و تختى واز دين و ايمهن و د  و جهن در راه عشق تو ىذشتن بهز شتوه بى

ام فرامشوا كاشى. درتشر را د  بشه اى را كه به امتد آن زادهىترى و وعدهدرپت 

شت  تورت و ىفت براى كهبتن من يكسه  روكبهاى بكشن. ششت  بزرىشوار حه 

و تهلى تمهم به روكبهاى پردارت. آرى در اههد هر كسى ندهه روكست رفتپذي

اى و تو اتزاز اين روك افس در امهن اتستى و تشه ايشن روكشهن افشس را اكششته

هستى در واقع كهفرى. اين رطر تاهه براى شت  نانهن پت  اتهمشد اىرچه مسلمهن

و اىر تشو  (32)افس و ديو ترك  هواى افس در درون هر كسى هستبلكه روك

ربرى براى اياست كه هاشوز قشدم بشراه تشلوك روكهن در دروات بىاز بودن اين

ىترى در هر تر موى رود هشزاران اى. اىرقدم در راه اهى و تلوك پت اگذاشته

درون رود ندهه روك رفته رواهى ديشد. بهيشد قشدم در راه بت و در هر ىوشه

گهه به بهزوى همت بتهشه را شكسشت و اههد و روكهه راشاهرت و بتهه را ديد و آا

روكهه را كشت.اىر اياكهر را بكاى رواهى رتت و اىر اشه چشون ششت  نشانهن 

شد. عهقبت چون شت  مذهب ترتهيهن ىزيد و زاهر بشر متشهن رتواى عهلم رواهى

جشهن ىششتاد. تشه يكشى از بست مريدان را كهرزار شد و مه  و حتشران و رسشته
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و مآ  پرت  كرد  ىفت اى شت  يشه بهيشد تشرا از  مريدان پت  شت  آمد وازحه 

اين راه بهز داريم يه اياكه روداتز ترتشه ششويم و يشه ازيشن تشرزمتن بگريشزيم و 

تشر آاسشت كشه چه پت  آيد. شت  ىفشت اتش منتكف در كنبه باشتاتم ته به بتاتم

بهزىرديد و مرا به حه  رود ىذاريد، تهعمر دارم ديراشتن رواهم بود و جز عشق 

آمد و اى اخواهم داشت.شمه آزادىهن را اتز اىر عشقى پت  مىرتر ترته ااديشهد

كرديد ديديد امروزيهر و موافق من بوديد و ترزاشم امىاشتب و فراز اين راه مى

ربريد. بهزىرديد و اىر كسشى از مشن ربشر بىولى افسوس كه از رتم و راه عشق

آاشهن را كشه زبشهن بشه ترزاششم پرتتد آاچه پت  آمده اتت يكهي  بهزىويتشد و 

 :كس راازين رطر ايماى اتستىشهياد آىهه داريد كه در راه تلوك هتچ

 ىر مرا در ترزا  ىترد كسى

 ىو در اين ره اياچاتن افتد بسى

 در چاتن ره كه اه بن دارد اه تر

 كس مبهدا ايمن از روف و رطر
 

شت  نشانهن  مريدان به چشم ىريهن و د  ىدازان به توى كنبه بهزىشتاد.

در كنبه مردى نهدق و يهبت قدم بود كه به هاگهم تفر ششت  در مكشه حهضشر  را

تراى از شت  نانهن تهشى يهفشت احشوا  چون مريد يگهاه بهز آمد و رلو  ابود.

بهزى شت  به شت  بهزپرتتد و مريدان داتتهن شت  از او  ته آرر بگفتاد و از عشق

  آىهه  كرداد. چون مريشد ايشن داتشتهن ترته و روكبهاى و زاهربادى شت درتر

داماشهن چشرا بشه اى بى همتهن و آلشوده»زارى در ىرفت و به مريدان ىفت:  بشاتد

وظتفه مريدى كه اطهعت محض از پتر و پتروى از اشهرا  اوتشت عمشل  رتم و

شاهتشى و آرر شرمى بداريشد ايشن رتشم اراد  و يشهرى و ششتوه حشق اكرديد؟!
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شت  بزرىوار زاهر بر متهن بست شمه اتز اىر مريد واقنى  چون (42)اتست وفهدارى

بهيست زاهر باديد و چون او ترتهيى ىزيشد در عشهلم مريشدى و مشرادى مى بوديد

. اياكه كرديشد رتشم يشهرى و موافقشت و (25)ترته شدن در پتشتهن ابود راهى جز

اا  بوداشد ته شت  را اهم و آوازه بود همه بادىهن و يشهر آرى  (62) اتست. مريدى

 (72).ولى چون دركهم اهاگ افتهد از بتم بداهمى ترك  كرداد

 عشق را باتهد بر اهكهمى اتت

 هر كه زين تر، تر كشد از رهمى اتت
 

يهر موافق و مريد حقتقى كتست كشه از كفشر و بشداهمى هشم اهراتشد و در 

ه از اى يهر موافشق آاچشه ىفتشى مش»مريدان ىفتاد: «. (28)و اراد  يبه  ورزد يهرى

آورديششم و عششزم آن كششرديم كششه روى از شششت  براتششهبتم و در راه  پششت  بجششهى

ن ششت  اهراتتم و بر دين و ايمهن چهر تكبتر زاتم لشتك ورزى از اهم و ااگاراد 

مريد  .«بهشد دتتور اداد و فرمهن داد ته بهزىرديم. اين بود داتتهن مه ته رأى تو چه

هز تاتشهن بشهز بشود بشه فرمشهن ششت   اتشز بشحقتقشت بيگهاه پهت  داد كه اىر ديده

ر ىشتتد زيرا آن فرمهن روى درمصلحتى داشت و براى آزمهي  شمه بشود. اىشامى

 :در مريدى كهرتهن بر مزيد بود

 جز در حق اتستى جهى شمه

 در حضور رتتى تراپهى شمه

 در تظلّم داشتن در پت  حق

 هر يكى بردى بر آن ديگر تبق
 

 تداد دم در كشتداد و تر از پت  بر اتهورداشد.مريدان چون اين تخن بشا
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 مريد يگهاه اشهر  كرد كه بهيد بشه تشوى روم بهزىششت. پشس جملگشى بشه روم

 بهزىشتاد و منتكف باشستاد و چهل شبهاه روز به تضشرع و زارى پردارتاشد و از

 درىهه بى اتهز فتوح و فشالح رواتشتاد. آرراالمشر بنشد از چهشل ششب حضشر 

 :ه مريد پهكبهز امود و رحمت حق را مژده دادررسهره ب ( )رتو 

 مصطفى ىفت: اى به همت بس بلاد

 رو كه شتخت را برون كردم ز باد

 همت عهلتت كهر روي  كرد

 دم ازد ته شت  را در پت  كرد

 در متهن شت  و حق از ديرىهه

 بود ىردى و ربهرى بس تتهه

 اين ربهر از راه او برداشتتم

 در متهن ظلمت  اگذاشتتم

 ردم از بهر شفهعت شبامىك

 ماتشر بر روزىهر او همى

 دان كه ند عهلم ىاههتو يقتن مى

 از تف ي  توبه بررتزد ز راه
 

 ىشههآاى بزد و مريدان را مريد پهكبهز از شهدى اين مژده مدهوا شد. انره

 :كرد و جملگى ىريهن و دوان به توى شت  شتهفتاد

 شت  را ديداد چون آت  شده

 ارى روا شدهقردر متهن بى
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 هم فكاده بود اهقوس از دههن

 هم ىسسته بود زاّهر از متهن

 هم كاله ىبركى اادارته

 هم ز ترتهيى دل  پردارته

 

آرى حجهب ىمراهى و ظلمت از برابر شت  نانهن بشه يكسشو رفتشه بشود 

 ومنرفت و روشادلى جهاشتن ضال  و جهل و ششهو  ششده. هشر دم در تشجود

 هفشهاد. مريدان مشژداش  رواتن از رجهلت بر دامن مىىريست و افتهد و مىمى

 شفهعت حضر  رتو  بدو داداد و از طى شدن شبههى جهل و ظلمت و دمتدن

 كام شت  رسلى كردنبه روشن منرفت و هدايت آىهه  كرداد. قصه كوتهه مى

 و ررقه بپوشتدو به انحهب رود به توى حجهز بهزىشت. درتر ترته در رواب

 واب در آمد اور منرفت و رشهد از دل  تهبتدن ىرفشت و تشروابود چون از ر

 جهل عهلم رتب  ادا در داد كه  اى ترتهبچه دوران آزمهي  بسر آمد و چشم باد

 و ظلمت از چشم شت  نانهن برداشته شد. اكاون جهى آاست كه تو از پى ششت 

 :روان شوى. مذهب اوىترى و نتد رود را نتد شوى

 ر آىرهزا  بودى براه او د

 چون براه آمد تو همراهى امهى

 از ره  بردى كاون همره ببها

 چاد ازين بى آىهى آىه ببها
 

چون درتر ترته را اين رطشهب آتشمهاى بشه ىشوا آمشد آتششى در جشهن 

ترمست  افتهد و هوا از ترا برفت و اهز و اخو  ديشرين در يش  لحظشه از 
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ن دويشد و از پشى ششت  و دران در آن بتروزاهن و جهمهتر ودمهر  بريخت. انره

روان شد. در همتن موقع شت  به الههم درواى دريهفت كشه درتشر ترتشه از مريدان

برون آمد و آشاهى درىهه حق شد. شت  را از درون آىهى داداد كه بهيد به ترتهيى

 .درتر بهزىشتتوى

 شت  حهلى بهزىشت از ره چو بهد

 بهز شورى در مريدان اوفتهد
 

و هكه بهز وتوته شتطهن آت  حرمهن در د  شت  اادارتمريدان به ىمهن آا

 قرارا تهرته اتت زبهن به ترزا  ىشوداد وبى

 جمله ىفتادا ز تربهز  چه بود؟

 توبه و چادين ت  و اهز  چه بود

 كاىبهزى مىبهر ديگر عشق

 كاىبه اتهزى بى امهزى مى
 

 ه مريشدانولى شت  مهجراى درتر ترته و تشرف او براه ايمهن و هدايت بش

توى درتشر ترتشه بهزىششتاد و آن اشهزاتن را ديداشد كشه بشه ه بگفت و جملگى ب

اششتن زرد و ىتسوااى ىم شده در ىرد ره تر برهاه و جهمه چهك رهك ررسهرى

 چون آن مهه شت  نانهن را بديد بتهوا ىشت و چون ابر بههر اش  شده اتت.

 :كاددر دتت و پهى او اف عهد و وفهى شت  را بتهد آورد و روي  را بهران شد؛

 

 ىفت از تشوير تو جهام بسورت

 بت  ازين در پرده اتواام بسورت
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 بر فكن اين پرده ته آىه شوم

 راه بامه ته كه مرد ره شوم

 عرضه كن اتالم و بامه راه حق

 اى ىزين شت  مه آىهه حق

 

شت  نانهن اتالم بر درتر ترته عرضه كرد و آن نشام رومشى چهشره د  

ايت الم دررشهن تهرت. چون ذوق ايمهن در د  درتر اير كرد و اور هداور اتبه

برجها بتهفت و ديده جهن بگشود و راز جههن عتهن ديد ىفشت اى ششت  طشهقتم 

 :ىشت و تهب تحمل فراقم امهادطهق

 روم زين رهكدان پر نُداعمى

 الوداع اى شت  عهلم الوداع
 

 ر زاهن به توى مازلگشهآن مهه اين تخن بگفت و دتت از جهن فشهاد و پ

 :منشوق پرواز ىرفت

 اين بگفت آن مهه و دتت از جهن فشهاد

 جهاى داشت بر جهاهن فشهاداتم

 ىشت پاههن آفتهب  زير متغ

 جهن شترين زو جدا شد اى دريغ

 قطره بود او در اين بحر مجهز

 توى دريهى حقتقت رفت بهز
 

 ن داتتهاهه فراواندر راه عشق ازين مههل  بستهرتت و در كتهب عشق ازي
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 :يبت اتت

 اياچاتن آمد بسى در راه عشق

 (29)اين كسى دااد كه هست آىهه عشق
 

 آرى در هر ىهم اين راه پر رطر هزاران مهلكه و در هشر ىوششه آن نشدهه

 ااگتشز و اتشرارپهيشهن داتشتهاههى د اهفته اتت و در هر نفحه اين كتهب بى راز

 نورد ولى اين رازهه را به چششم د  تشوارشاتداى و رازههى ديداى به چشم مى

 هباتد اه ديد اه به چشم  تر و اين اترار و داتتهاهه را به ىوا جهن و د  بهيد ش

 :ىوا افس و عقل

 اين به ىوا جهن و د  بهيد شاتد

 (30)اى به اق  آب و ىل بهيد شاتد
 

 بشى ايشر»داتتهن شت  نانهن ي  اتتجه كلى دارد كه عبشهر  اتشت از ش 8

 عبهد  و زهد در نور  توجه به ظههر عبشهد  و بشى بهرىشى و دورى از بودن

 اين موضوع در مدارك مختلف ماظوم و ماثشور فهرتشى و. «حقتقت و روح ايمهن

 ههى فراوان دارد و منموالً اياگواه داتتهاهه را اتهس بر اين اتت كشهعربى امواه

 هشه بشرده وافس راج عهبدى هفتهد تهله كه عمرى در عبهد  ىذرااده و در كشتن

 دهشد و مرتكشبهه كشتده اتت به ي  پت  آمد عاهن ارتتهر از كف مشىريهضت

ههى عهبد فقشط شود يناى ريهضتترين ىاهههن يناى زاه و قتل و جز آن مىبزر 

عاوان مُسكن و مخدرى اژدههى افس را چاد روزى افسشرده و بتهشوا و بشى  به

نت و موقنتتى اتت كه تشر بشردارد و بشه كاد و اژدههى افس ماتظر فرمى حس

يهبد بت  رروا آيهر اوراد و جهاگزاى رود ااتقهم بكشد و چون فرنتى مى زهر
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هشهى ايشن موضشوع و دهشد. از بهتشرين امواشههفتهد تهله زاهد را بر بهد مى اذكهر

اتت كشه در مجلشس او  از مجشهلس موالاشهى  «داتتهن برنتصهى عهبد» مضمون

آرى به قو  حهفظ و مولوى مسكّنِ ريهضت دافع رطر افس  (13) اتت.بزر  آمده

بهيد اوشداروى عشق را به دتت آورد و ي  بهره پهلهاشگِ همشت بشر اتست بلكه

ىردن ديوترك  افس اههد. اشهرا  موجود در ديوان عزلته  عطهر اتز مؤيد اين 

بشهالرره  آيد وآزمهيشى آتمهاى الزم مى «ديو افس»اتت كه براى كشتن  اتتابهط

هشه زائشل رواشد و رودپرتشتىهه به ي  تشو مشىعشق و مستى حجهب به اتروى

 :شوادمى

 چو در ديرم دمى حهضر ابتاد

 ز مسجد توى رمّهرم فرتتد

 چو دام ژرف بتاد در بر من

 بسوزد دلق و زاّهرم فرتتد

 چو ديو افس بتاد در اههدم

 ز كنبه توى اربهر فرتتد

 مبه دير اادر كشد ته مست ىرد

 (32)ز دير آاگه ببهزارم فرتتد
 

هه و كبرو ههى داتتهن شت  نانهن كشتن رودپرتتىيكى از اتهيج و هدف

 تشرين مهلكشهكه بزر )و تصور كمه  و ونو  به حقتقت  (اهشى از زهد)ررور 

« مالمتشى»اعتاهيى به اظر مردم و حصشو  هشدف و لزوم بى (تلوك عهبدااه اتت

 «رود» ترين بتهه بتهه رودپرتتى اتت و زشترتتىپبهشد. آرى بدترين بتتمى

بردن به پرتتى و رودپرتتى رهتمه داد و پىاتت و بهيد به بت «افس»و  «من»و 
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متسشر اين حقهيق و ونو  به مرحله منرفت فقط در تهيه ملطّف عشق و مسشتى

 :ىرددمى

 ز مستى ررقه بر آت  اههدم

 متهن ىبركهن زاهر بستم

 

 ىشت منلوم پس از مستى عشقم

 پرتتمكه افس من بت و من بت
 

 :و

 ز اهم و ااگ بترون شو چو مردان

 اى بستهن ز رمّهرز دردى كوزه

 چو مست عشق ىشتى كوزه در دتت

 قلادروار بترون شو به بهزار

 ز روى رويشتن بت بر زمتن زن

 ز زير ررقه بترون آر زاّهر

 چو رلقهات بداااد و براااد

 بهربه ي  تو فهرغ ىردى از رلقهن

 چاهن فهرغ شوى از رلق عهلم

 كه يكسهات شود اقرار و ااكهر
 

 الطتر اشدارد وتوجه شت  عطهر به داتتهن شت  نانهن ااحصهر به ماطقش 9

 ديوان رزلتهت  اتز مشحون از اشهرا  راجع به شت  نانهن اتت و داتتهن شت 
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 .دهدمىههى انلى تختال  شهعرااه شت  را تشكتل نانهن يكى از پهيه

طرز اتتاتهج شت  عطهر از داتشتهن ششت  نشانهن در ديشوان رزلتشه  ش 10

  ششبتهالطتر ارتالف كهمل دارد و كهمالًبهاتتاتهج مفصل عرفهاى و مذهبى در ماطق

و متدان اتتاتهج و توجه شهعرااه و رادااه حهفظ اتت. انوالً بهيد توجه داشت كه

 تهفشهقااه تشثيترى فشراوان اتشت چاهاكشه زمتاه و اوع شنر را در طرز اتتاتهج راد

 اشهموالاهى بزر  بل  در ديوان رزلته  شمس و مثاوى فرق كلى دارد يناشى موال

و تاج و عهشقى فتلسوفدر مثاوى و مناوى مردى حكتم و منلمى عهرف و اكته

 اىدان اتت و در ديوان شمس راشدى بتبشهك و قلاشدرى عهششق و ششوريدهاكته

اى هدهتر اتتاتهج شت  عطهر از داتتهن شت  نانهن واتشتفوشنجهابهز. به عبهر  ر

 .تر اتتتر و لطتفكاد در رزلههي  شهعرانكه از اين داتتهن مى

و اشهالطتر چاهاكه ديديم ته حصو  اتتجه عهبداداتتهن شت  نانهن در ماطق

تشپردن و مسلمهن شدن درتر ترته و جهن به جهاهن ( )شفهعت حضر  رتو 

يششى يهبد و از نومنه بترون شدن و به رمهر در آمشدن مقدمشه وآزمهمىاو ادامه 

داتشتهن بشه براى حصو  حقتقت اتالم اتت ولى در ديوان رزلته  عطشهر اتتجشه

متكده ششدن اشتنهوا آمدن از مستى رودپرتتى و زهد و رفتن به متخهاه و راه

ااگتشز مال اتت و همتن كفر ظههرى و دتت از ايمهن درورتن شستن و ازتركه 

اوششتدن هشدف زهد ىذشتن و شراب مستى بخ  و اشهطآور عشق و روحهاتت

فريدالدين عطشهر در توان ىفت ماطقِ شت رو مىشود و از اينانلى محسوب مى

الطتشر وانشوالً بشه اظشر تر به حهفظ اتشت تشه در ماطشقديوان رز  رتلى ازدي 

تشثير مداتتهن دررزلههى عطهر رتد كه حهفظ از اانكهس شهعرااه و رادااه اين مى

 .الطتراتت ته از انل داتتهن در ماطق
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در  توان اين چاد بتت را از رزلههى عطهر ذكر كشرد كشهبه عاوان امواه مى

اششتن متكشده آاههورود به ررابه  مزهن و زاهر بر متهن بستن و از تر تشجهده راه

الطتشر بشه اشه ماطشقود  به ترتهزاده دادن بر عكشس داتشتهن عهرفهاشه عهبداىشتن

 :آيدشود بلكه هدف و اتتجه رهيى به شمهر مىمقدمه موضوع تلقى امىعاوان

 اىدوا وقت نبه چون دلداده

 اىپتشم آمد مست ترته زاده

 در زمهن زاّهر بستم بر متهن

 اىدر نف مردان شدم آزاده

 اتست اكاون در ررابه  مزهن

 اىپت  او چون من بسر اتتهده
 

 :و

 ام افگاد از زهد به ترتهئىترته بچه

 زين پس من و زاهرى در دير بتاههيى

 اشتن بودمدى زاهد دين بودم تجهده

 ز اربهب يقتن بودم تر دفتر دااهئى

 امروز اىر مستم شوريده و ترمستم

 در بتكده باشستم د  داده بترتهئى
 

 :و

 اى زاگى، زين اهدره دلدارىترته بچه

 جگرروارىامكى شورى، زين طرفه زين روا
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 آمد بر پتر مه در ترتر و در بر مى

 وادر بر پتر مه باشست چو هشتهرى

 ىفته كه بگتر اين مى زين روى و ريه ته كى

 ىر اوا كاى ي  مى از رود برهى بهرى

 رور شدرويشى مى بستد و مىپتر از تر بى

 در حه  پديد آمد در تتاه او كهرى

 كهري  پديد آمد كهن پتر اود تهله

 و متهن جهن بر بست به زاّهرى بر جست

 در رواب شد از مستى، بتدار شد از هستى

 (33)از نومنه بترون شد، باشست به رمّهرى
 

توان تشه مرحلشه بشراى تطشور و تكهمشل به توجه به مطهلبى كه ىذشت مى

 :داتتهن تصور كرداين

هر هسته داتتهن يه مرحله تهريخى آن كشه از پتشداي  آيشهر كفشر در افكشش 1

 هتمشهرشود و به ترته شدن او در ديهر روم تهر يكى از علمهى اتالم آرهز مىوىف

 .يهبدمى

 هبدااشهعداتتهن ماظوم و شهعرااه به مرحله داتتهاى آن كه جابه عهرفهاه ش 2

 هبش (به عاوان علشت پتشداي  داتشتهن) «آزمهي  آتمهاى»دارد و از افزودن جابه 

 كه متضشمن بهزىششت مجشدد ششت )اد مقدمه آن و الحهق اتتجه امتد بخ  عهبدا

 تهن بشهبه پهيشهن داتش (نانهن به راه اتالم و ايمهن و اتالم آوردن درتر ترتهتت

 .وجود آمده اتت

اانكهس عهرفهاه و عهشقهاه داتتهن شهعرااه در رزلههى عطهر و حهفظتشه ش 3
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 .روددر رزلته  «داتتهن شت  نانهن»اتتاتهج شهعرااه و رادااه عطهر و حهفظ از 

 

 تأثر حافظ از داستان شيخ صنعان

د ااگتز شت  نانهن تثير كهمل دارد و درچاحهفظ شتراز از تراوشت عبر 

كاشد ودر مورد به نراحت يه به تلويحى اوضه از تصريه از شت  نانهن يهد مشى

 :برداتم مى «شت  نانهن»ي  مورد اتز از 

 بلبلى بر  ىلى روا راگ در ماقهر داشت

 ههى زار داشتاوا روا اهله واادر آن بر  و

 ىفتم  در عتن ونل اين اهله و فريهد چتست

 ىفت مه را جلوه منشوق در اين كهر داشت

 يهر اىر ااشست به مه اتست جهى اعترا 

 پهدشههى كهمران بود از ىدايهن عهر داشت

 ىترد اتهز و اهز مه به حسن دوتتدر امى

 ررّم آن كز اهزاتاهن بخت برروردار داشت

 مريد راه عشقى فكر بداهمى مكنىر 

 شت  نانهن ررقه رهن رهاه رمهر داشت

 وقت آن شترين قلادر روا كه در اطوار تتر

 ذكر تسبته مل  در حلقه زاهر داشت

 چشم حهفظ زير بهم قصر آن حورى ترشت

 شتوه جاّه  تجرى تحتهه االاههر داشت
 

 به تراوششت در ته بتت آرر، تثير رواجه از داتتهن شت  نانهن و توجه
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 ىر اتت و رواجه بزرىوار به تصريهااگتز او به نراحت و روشاى جلوهاعجهب

 آ ، مكتشب راشدى و قلاشدرى وبه عاوان مظهشر و تشمبل ايشده «شت  نانهن»از 

 «قلاشدرشترين»كاد و به بخشتدن لقب دررشهن الابهلتگرى و طريقه مالمتته يهد مى

درحلقشه »را  «ذكشر تسشبته ملش »بدو و  رواادن «روشه وقت»به آن پتر قلادر و 

آمتز او بشه او جهى دادن مجذوبتت رود را در برابر تتمهى دررشهن وافسهاه «زاهر

رشود در زيشر امهيد. و در آررين بتت رز  اتز در ونف ديده ىريشهنروشاى مى

افتد و بهاتتفهده از اين مى «بهم قصر دلبر ترتهى شت  نانهن»ايوان منشوق به يهد 

بخشد. در ابتشه  اى تحرآمتز به مضمون رودمىر راگى بس به شكوه و جلوهتثي

اعشرا  درتشر »مضهمتن توان مضمون اشنهر را از توجه بهتوم و چههرم اتز امى

 رشهلى «در اگرفتن اتهز و اهز شت  بهحسشن درتشر ترتشه»و  «ترته از شت  نانهن

در ديوان رواجه وجود ههه شههد روشن ديگر را كدااست. به اظر اگهراده اىر ده

دارد اهديده بگتريم همتن رز  و چاد بتت ديگر كه درزير رواهد آمد براى ايبه  

بزرىشوار ششتراز مجشذوب  اين اظر يه حداقل براى اظههر ايشن اظشر كشه رواجشه

 .كادكفهيت مىااگتز اوتتشخصتت شت  نانهن و تراوشت عبر 

 د توجه ششراح و مفسشرينتوجه حهفظ به داتتهن شت  نانهن از قديم مور

اشنهر رواجه بوده اتت ودر تفستر رز  بهال كه بشه نشراحت بشه ششت  نشانهن 

وتراوشت او اشهره رفته و اتز در تفسشتر ايشن رشز  كشه بشه تلشويحى اوضشه از 

رار ازين داتتهن يهد شده تثير رواجه از داتتهن شت  نانهن مورد بحشث قشتصريه

 :اتتىرفته

 آمد پتر مه دوا از مسجد توى متخهاه

 چتست يهران طريقت بند ازين تدبتر مه
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 مه مريدان روى توى قبله چون آريم چون

 روى توى رهاه رمهر دارد پتر مه

 در ررابه  طريقت مه بهم ماز  شويم

 كهين چاتن رفتست در عهد از  تقدير مه

 عقل اىر دااد كه د  در باد زلفت چون روشست

 هعهقالن ديوااه ىرداد از پى زاجتر م

 به د  تاگتات آيه هتچ درىترد شبى

 آه آتشاهك و توز اهله شبگتر مه

 روى روبت آيتى از لطف بر مه كشف كرد

 زان زمهن جز لطف و روبى اتست در تفستر مه

 تتر آه مه ز ىردون بگذرد حهفظ رموا

 رحم كن بر جهن رود پرهتز كن از تتر مه
 

 بشه داتشتهن ششت  شهرح فهضل تودى در تفستر اين رز  از توجه رواجه

 نزمشه»را كاهيشه از  «دوا»نانهن آىهه بوده و به دقت اظر و لطف بتشهن رهنشى 

 «ومرمملكشت »را اتشتنهره از  «متخهاشه»و  «كنبشه»را كاهيه از  «مسجد»و  «ىذشته

 ششت »را  «پتشر مشه»محل متخواره و كهفر و عهشق شدن شت  نشانهن اتشت و كه

 ت ششمريشد يكتشه و دااشه د  »حه  و قشو   دااسته و اين ته بتت را زبهن «نانهن

 ر تهدىرفته اتت. اگهراده ترديدى ادارد كه  «مريدان شت  نانهن»و يه  «نانهن

« ششت  نشانهن»الحشه  بتت بندى اتز مضهمتن اشنهر رواجه زبهن حه  و ونشف

 :ىويداتت كه رطهب به درتر ترته مى
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 عقل ىردااد كه د  در باد زلفت چون روشست

 وااه ىرداد از پى زاجتر مهعهقالن دي

 روى روبت آيتى از لطف بر مه كشف كرد

 زان زمهن جز لطف و روبى اتست در تفستر مه

 

ادارد پس توجه به مسئله توجه حهفظ به شت  نانهن و تراوشت او تهزىى

اين تثير و چاهاكه شهرح تودى در ذيل ابته  تهبقه به دقت و عمق قهبل تحستاى

اتت كه از ولى آاچه تهزىى دارد توجه به ته موضوع (43)تتتوجه را شرح داده ا

 :تتبع در ديوان رواجه دتتگتر اگهراده شده اتت

اظتر تثير رواجه شتراز از داتتهن شت  نانهن ااحصهر به موارد نريحهش 1

را ههى مختلشف داتشتهن ششت  نشانهنتوان جابهموارد مذكور در بهال ادارد و مى

رزلههى ه  و ام  دائم رزلههى رواجه دااست. در ارلبچهشاى عهم يه تلمته ر

داتشتهن رواجه تثيرا  و اكه  اهشى از آن داتتهن چهشاى زده شده و بهيد همتن

 .ههى تختل و تثيرا  عمومى ذهن رواجه بزرىوار شمردرا يكى از پهيه

منلشوم عالوه بر موارد متنددى كه توجه رواجه به داتتهن شت  نشانهنش 2

توان حكم امىطور ره ستهرى از مضهمتن عرفهاى و عهشقهاه اتز كه بهاتت در ب

رواجشه بشه به تثير از اين داتتهن داد افوذ روح داتشتهن و آيشهر مششزولتت ذهاشى

 .ىر اتتمضهمتن و اتهيج آن جلوه

 اكته بستهر جهلبى كه بر اير تتبع در ايشن مشورد دتشتگتر اگهراشده ششدهش 3

 و تحلتشل «پتشر حشهفظ»ركت شت  نانهن بشه تشوى اى اتت كه از باتت دريچه

 روحته و شخصتت مراد تصورى تلطهن عهشقهن جهشهن ىششوده يشهفتم و اكاشون

 هسشته مركشزى شخصشتت پتشر» ششت  نشانهن«اگهراده را تقريبهً مسلّم اتت كه 
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 بهشد و به عبهر  ديگر ذهن رواجه شتراز مجذوب و مرعوبتصورى حهفظ مى

 افروز اتت و او را اتهس شخصتت پتر مزشهن وآت  اى اين پترشخصتت افسهاه

 عشهلى عرفشهن عهششقهاه و روا «تشمبل»پتر مى فروا رود كه مظهر و رمشز و 

 ؛ چاهاكه در اين رز  مشهور رود كه بدون اداشى(35)مالمتته اتت قرار داده اتت

 كاد و به ارشال  و نشداقترطهب مى «پتر مه»ترديدى راجع به شت  نانهن را 

 اهىزيرى و اجبهر رود در تبنتشت از راه و روا آن پتشر روششاد  كشه رهنى از

 :ىويدظههرا جهلب مالمت و بهطا  تالمت اتت تخن مى

 دوا از مسجد توى متخهاه آمد پتر مه

 چتست يهران طريقت بند ازين تدبتر مه

 مه مريدان روى توى قبله چون آريم چون

 روى توى رهاه رمهر دارد پتر مه
 

 :ت مشهور رواجهيه در اين بت

 به مى تجّهده راگتن كن ىر  پتر مزهن ىويد

 ربر ابود ز راه و رتم مازلههكه تهل  بى

 

 :و اين شهه بتت

 چو پتر تهل  عشقت به مى حواله كاد

 بهاباوا و ماتظر رحمت ردا مى
 

 «روردنمى»و  «به مى تجهده راگتن كردن»آيه پتر تهل  عشقى كه دتتور 

 «اتالم اتت اعمهلى كه به ظههر مخهلف شرع ه  شرعته ودتت زدن به محرم»و 



 101 رباره تأثر خواجه حافظ از داستان شيخ صنعانيادداشتي د

اداراشد دچشهر دهد و مريدان ظههر بتن را كه از رموز و اترار راه عشق ربشرىمى

هشهى اومتضشمن مصشلحت كاد، در حهلى كه فرمهنوتواس و ترديد و دو دلى مى

ب تتره را از زر قلتت كهكهمل و نالح عشق و طريقت و در حكم بوته آزمهيشى

به مى »اتت و آيه اين تونته و پادحهفظ كه » شت  نانهن«كاد، جز تره جدا مى

الطتر از كه در ماطقهمهن تونته و پادى اتست «باوا....»و  «تجهده راگتن كن...

 :قو  مريد يكته و دااه د  شت  نانهن رطهب به مريدان رهم وره ارفته آمده اتت

 اماهنبه مريدان ىفت اى تر د

 در وفهدارى اه مردان اه زاهن

 يهر كهر افتهده بهيد ند هزار

 يهر اهيد جز چاتن روزى بكهر

 شرمتهن بهد آرر اين يهرى بود

 شاهتى و وفهدارى بودحق

 چون اههد آن شت  بر زاهر دتت

 بهيست بستجمله را زاهر مى

 بهيست شداز برا عمداً امى

 رتر ترته رود كجه شهيست شد
 

 عشهلى مكتشب «تشمبل»را به عاوان مظهر و  «شت  نانهن»حهفظ ىفتتم كه 

قتده مالمتته و طريق رادى و قلادرى و شههمت و نراحت و عدم اعتاه به اظر وع

ششههد ذكشر كاد و اين بتت را به عاواناعتاهيى به اهم و ااگ منرفى مىمردم و بى

 :كرديم
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 ىر مريد راه عشقى فكر بداهمى مكن

 ن رهاه رمّهر داشتشت  نانهن ررقه ره

 وقت آن شترين قلادر روا كه در اطوار تتر

 ذكر تسبته مل  در حلقه زاّهر داشت

 

 يناى اىر مريد راه عشق و شهىرد مكتب حشهفظى بهيشد از ششت  نشانهن و

امواشه كهمشل و  «ششترين قلاشدر»روا او پتروى كاشى زيشرا زاشدىى و روا آن 

رود در ايتم كه احتمشه  قشوى مشىافزتت. اكاون مىمكتب عشق و رادى« ايدآ »

دريه »ز مريدان رهم شت  نانهن ومقصود ا «رهمهن ره ارفته»بتت زيراتز ماظور از 

 :شت  نانهن بهشد «د  دلترو تر آمد

 رهمهن ره ارفته چه داااد ذوق عشق

 دريه دلى بجوى دلترى تر آمدى
 

 ششت »از شخصشتت  «پتشر حشهفظ»براى درك كهمل كتفتت تثير شخصشتت 

 :بهتر اتت نفه  پتر حهفظ را به نفه  شت  نانهن مقهيسه كاتم «هننان

 ك  حهفظ كه زر و زور ادارد ولى روا عطهبخ  و رطهپواپتر دردى

 ردايى دارد پتريست كه به اظر حهفظ هر چشه او ىفشت بهيشد بشى چشون و چشرا

 دهدمىقس به پادى كه مريد يگهاه و دااهى شت  نانهن به ديگر مريدان)پذيرفت 

 (تشهزدمشى و آاهن را به لزوم اطهعت محض از پتشر و مششهينت از روا او آششاه

تشجهده  رشوردن و بمشىمشى«اىرچه فرمهن او متضمن ارتكهب محرمه  ششرعته 

محرمشه   چاهاكه درتر ترته شت  را به ارتكهب)راگتن كردن و زاهر بستن بهشد 

تشهزد و مشى ر بستن مجبورشرعتّه و بهالتر از آن به كفر و برىشتن از اتالم و زاه
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متهبنشت  يهباد كه ششرط او  قشدم در طريشق طريقشتمريدان رهم و اهدان در امى

 محض و كوركورااه از فرمهاهه و اشهرا  پتشر اتشت اىرچشه ظشههر ايشن فرمهاهشه

تششت اششه كفششر و ا مخششهلف شششرينت بهشششد زيششرا ايششن همششه آزمهيشششى آتششمها 

 (:برىشتگىبخت

 تر مزهن ىويدتجهد راگتن كن ىر  پبه مى

 كه تهل  بى ربر ابود ز راه و رتم مازلهه

 چو پتر تهل  عشقت بمى حواله كاد

 بهاباوا و ماتظر رحمت ردا مى
 

 پتر حهفظ پترى اتت كه از مسجد و كنبه به متكده و رمخهاه آمده اتشت

 ز آاچهافرمهيد: وقتى پتر مه به متخهاه آمد و تجهده بمى راگتن كرد و وحهفظ مى

 رده اوپاداراد دتت كشتد آيه مه كه مريد و مطتع و ترتپظههربتن ايمهن مىمردم 

 تريناين فرموده حهفظ شتراز كوچ )توااتم پت  ىتريم هستتم راهى جز اين مى

 ا،ارتالف و فرقى به پاد و ترزا  مريد يگهاه شت  نانهن مريشدان رشهم ششت  ر

 (:ادارد

 دوا از مسجد توى متخهاه آمد پتر مه

 يهران طريقت بند از اين تدبتر مه؟چتست 
 

آيد مى و به دابه  همتن توجه اتت كه رود حهفظ اتز از مستى زهد ريه به هوا

بتكشده  ه بشهو به دابه  پتر رود از رهاقهه به متخهاه و از مسجد به متكده و از كنب

 :اهدرو مى
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 رود حهفظز رهاقهه به متخهاه مى

 مگر ز مستى زهد ريه به هوا آمد

 

 و بهالرره پتر مزهن حهفظ پتريست روشاد  و دااه د  و ظريف كشه ظشههر

عهقبت  ردارا جهلب مالمت و موجب رمتدىى ذهن و عقل تطحى ظههربتاهن و

كشه در  دااتممى) (63)و بهطا  ترتهتر فالح و ىشهي  و فتوح و رتتگهرى اتت

مبهحشث  ئل وترين شخصتت و مظهر كهملى كه براى اين مسهادبته  فهرتى عهلى

 (.توان در اظر ىرفت شت  نانهن اتتمى

 پتشر»اين اكته را ابهيد اهىفته ىذاشت كه اىرچه حهفظ بزرىوار در آفريدن 

نانهن  تثيرى كلى از داتتهن شت  «مظهر ايدآ  مكتب مالمتته»و  «عرفهن عهشقهاه

 هسشته رتز او دارد و به عبهر  ديگر به احتمه  قوى اتهس وو تراوشت عبر 

و  مثروذ از تراوششت و شخصشتت ششت  نشانهن اتشت «پتر مزهن حهفظ»مركز 

داتتهن  آبشخور انلى رواجه بزرىوار در تهرتن و آفريدن اين ااسهن كهمل همهاه

الطتر ششت  ماطق و به احتمه  قوى همتن داتتهن مادرج در)ااگتز شت  نانهن د 

بوده اتشت ولشى  رار دادهكه ذهن حهفظ را تحت تثيتر و جذبه ق (فريدالدين عطهر

 «ااسهن كهمل»عهلته  حهفظ شتراز دور اين هسته انلى قشرههى متنددى از نفه 

بسشتهرى از نشفه  و  تاتده و شخصتت عهلى و برتر از ااسهن عهدى كه حتشى در

يهبشد تشهرته و از مى شود و شبههت كهملازدي  مى «مابع كمه  ازلى»شرايط به 

تصشورى او از هشتچ  شخصتت عشهلى و محكشم پتشر كههى كوهى پردارته اتت و

نانهن اتست. آرى شت   شخصتت ضنتف و ترىردان شت  حتث قهبل مقهيسه به

نانهن رود تخره تقدير و چشون ىشويى ترىششته وحتشران تشهبع اراده و ضشربه 

داششته بهششد واتشطه و  اى از رودچوىهن تقدير و جبر اتت و بدون اياكه اراده
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كاشد و در اتشتكمه  مشى ىترد و رشود اتشزمريدان قرار مى تبب آزمهي  و تنلتم

جشويى و جابشه كمشه  دارد و ايشنجويى و عبور از مههل  ىهم بر مشىطريق كمه 

آزمهيشىِ تراوشت او اتز راگ روشن و مشخصى ادارد درحشهلى كشه پتشر مزشهن 

حهفظ جهمع كمهال  و مدير مريدان و مسلط بر شخصتت رودو مريدان اتشت و 

منهون تقدير محسشوب  ههآمدهه و تمهتد آزمهي ر ايجهد تراوشت و پت رود د

 .شودمى

 هبودم توجهى ب «پتر حهفظ»اگهراده دو ته  پت  كه مشزو  بحث دربهره 

 بهيشد آبششخور «پتر تصورى حشهفظ»دادم كه اين موضوع اداشتم ولى احتمه  مى

 ىشث و مبدأ منتاشرهنى داشته و در ترتتم و رلق اين شخصتت عهلى و كهمل ما

 تقطبتق دقتمؤير بهشد ته اياكه به توجه به تثير حهفظ از داتتهن شت  نانهن بلزوم 

 ههى مختلف آن به رزلههى حشهفظ پشى بشردم و بشدونداتتهن شت  نانهن و جابه

 پتشر»اياكه قصد مطهلنه در امكهن تثيتر شخصتت شت  نشانهن در ايجشهد و رلشق 

 درك كتفتت و حشد تشثير رواجشه از داتشتهن ششت  داشته بهشم فقط براى «حهفظ

نانهن بدين كهر يناشى تتبشع و تحقتشق در كتفتشت و حشدود تشثيتر شخصشتت و 

ه بششت  نانهن در اشنهر رواجه دتت زدم و در ضمن اين كهر رفته رفته داتتهن

تشر پ»اى به توى آبشخور و ماشث و مبدأ ذهاشى پرفتوح رواجه دريچه الههم روان

 .ىشوده يهفتم «حهفظ مزهن

 

 هاى تأثر حافظ از داستان شيخ صنعانجلوه

 ههى ىواهىون و مظشههر راگهراشگتثير حهفظ از داتتهن شت  نانهن جلوه

 :دارد كه اهم آاهه از اين قرار اتت

 طور كلشى رابطشهلزوم اطهعت محض و كوركورااه مريد از مراد و يه بهش 1
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 :مريد و مراد

 ر مزهن ىويدبه مى تجهده راگتن كن ىر  پت

 كه تهل  بى ربر ابود ز راه و رتم مازلهه

 :و

 چو پتر تهل  عشقت به مى حواله كاد

 بهاباوا و ماتظر رحمت ردا مى

 :و

 مه مريدان روى توى قبله چون آريم چون

 رو به توى رهاه رمهر دارد پترِ مه

    

 دهاد بهزتشويق وقت پتر مزهن مى

 ادكااين تهلكهن اگر كه چه به پتر مى
 

 :افتهدن از كنبه به متكده و رهاه رمهرش 2

 آاكه جز كنبه مقهم  اَبُد از يهد لبت

 بر در متكده ديدم كه مقتم افتهدتت

 :و

 دوا از مسجد توى متخهاه آمد پتر مه

 چتست يهران طريقت بند ازين تدبتر مه
 

 مشهندر عشق درتر ترته يه درتر مغ يه در عشق دلبشرى و بتشهد او از ايش 3

 :اشتن متخهاه شدنن و از رهاه كنبه راهىذشت



 107 رباره تأثر خواجه حافظ از داستان شيخ صنعانيادداشتي د

 آاكه جز كنبه مقهم  اَبُد از يهد لبت

 بر در متكده ديدم كه مقتم افتهدتت

 :و

 د  كز طواف كنبه كويت وقوف يهفت

 از شوق آن حريم ادارد تر حجهز
 

عشق ههى حهفظ از داتتهن شت  نانهن اياست كه طريقديگر از اتتفهدهش 4

اتت و بشه بر تاگ زدن و از بداهمى و رتوايى اهراتتدنطريق شتشه اهم روي  

تشتهن اظر مه هر جه در ديوان حهفظ چاتن مضمواى آمده بهشد رشهلى از تشثير ازدا

اى بشد  ااديششهمردى كه مردااه قدم در راه عشق ىذاشت و از بداهمى و رتوايى

 :راه اداد وپشت په به اهم و ااگ زد يناى شت  نانهن اخواهد بود

 اگ چه پرتى كه مرا اهم ز ااگستاز ا

 وز اهم چه پرتى كه مرا ااگ ز اهمست

 :و

 تجهده بت  پتهله مى بفروشتم

 پس شتشه اهم روي  بر تاگ زاتم

 :و

 ىر مريد راه عشقى فكر بداهمى مكن

 شت  نانهن ررقه رهن رهاه رمهر داشت
 

 :مضمون اين بتت كهش 5

 كااد قصد هالكهزار دشمام ار مى

 ى از دشماهن ادارم بهكىرم تو دوتت
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 يشت ويناى توجشه وعاه)و اظهير آن اتز ظههراً از داتتهن شت  نانهن دارد 

 (.رضهيت درتر ترته مهم اتت وىراه تثيتد و تكذيب مردم را اهمتتى اتست

 الحه  و زبهن حه  ششت  نشانهنمضمون اين ابته  و اظهير آن ونف ش 6

 :اتت

 دلم از نومنه و نحبت شت  اتت ملو 

 هر ترته بچه كو رهاه رمّهر كجهتتي

 :و

 دلم ز نومنه بگرفت و ررقه تهلوس

 كجهتت دير مزهن و شراب اهب كجه

 

 مضمون رطراهك بودن راه عشق اتز در ديوان حشهفظ عشهرى از توجشهش 7

 :اى به تفر پر رطر شت  نانهن و مهلكه عشق او اتستپوشتده

 

 شدم ىفتم كه بُردم ىوهر مقصودچو عهشق مى

 استم كه اين دريه چه موجِ روافشهن داردادا

 :و

 تحصتل عشق و رادى آتهن امود او 

 وآرر بسورت جهام در كسب آن فضهئل

 :و

 در ره ماز  لتلى كه رطرههتت به جهن

 شرط او  قدم آاست كه مجاون بهشى
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 :و

 به عزم مرحله عشق پت  اه قدمى

 كه تودهه كاى ار اين تفر توااى كرد
 

كشتدن رود مضمون كهفر شدن و دتت از دين و ايمهنحهفظ در اشنهر ش 8

ت از كهر بسته اتت كه شهيد تثيرى از كهفر شدن ودته نوفى و شت  را فراوان ب

 :دين و ايمهن كشتدن شت  نانهن و تثيتر زيبهيى تحرآمتز درتر ترتهدارد

 كشتد بدواامهم شهر كه تجهده مى

 به رون درتر رز جهمه را قصهر  كرد

 :و

 ر ارىست طرفى ابست از عهفتتكس بدو

 به كه افروشاد مستورى بمستهن شمه

 :و

 نوفى مجلس كه دى جهم و قدح مى شكست

 بهز به ي  جرعه مى عهقل و فرزااه شد

 

 اختالف استنتاج حافظ و عطار از افسانه شيخ صنعان

هردر اتتاتهج حهفظ از داتتهن شت  نانهن بكلى متفهو  به اتتاتهج شت  عط

 ى واتت و راگ عهشقهاه و رادااه تادى دارد در حهلى كه راگ مشذهب الطترماطق

 فظ وتمهيال  دياى بر اتتاتهج شت  عطهر رلبه دارد. وجوه ارتالف اتشتاتهج حشه

 :توان در اين موارد رالنه كردعطهر از ترىذشت شت  نانهن را مى
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 اهاحهفظ بتشتر متوجه هست به داتتهن مريد و مراد و لزوم اطهعت كوركور

ههو تىمريد از مراد، و جابه تطهتر عشق و تثيتر تحرآتهى عشق در ازاله رودپرت

كبر و ررور و از بركت عششق و اظربشهزى از طريشق زهشد و عبشهد  و تصشوف 

ت به مكتب عرفهن عهشقهاه وارد شدن. حهفظ به جابشه آزمهيششى تراوشش عهبدااه

 عد. شت  عطهر موضونانهن كه مورد توجه شت  عطهر اتت چادان اظر ادار شت 

 ال عهشق شدن شت  نانهن را نرفهً به عاوان كهفر شدن و ورود در مهلكه تمشهي

 زاافس اژدرههتت او كى مرده اتشت »كاد و به توجه به مضمون افسهاى تلقى مى

رود از بتدار شدن ديو درون و اژدههى افشس بشر ايشر و «رم بى آلتى افسرده اتت

ىويد اژدههى افشس حتشى در پتشران آورد و مىدرتتر و تلوك تخن به متهن مى

م رشااد امرده بكله از ومرشدااى كه عمرى در زهد و عبهد  و ريهضت ىذرااتده

 هزدآلتى افسرده اتت و ماتظر فرنتى ماهتب اتت كه بتدار شود و بدمستى آربى

شت  چاهاكه محرك آزمهيشى موجب بتدارى و بدمستى ديو درون و اژدههى افس

د  كاد كه به كم  عشق بهيد از راه زهد وعبشهولى حهفظ اتتاتهج مىنانهن شد 

 و تقشر به طريق عشق و رادى وارد ششد. حشهفظ عششق درتشر ترتشه را وتشتله

 .شمهردااصراف از زهدفروشى و مستورى و ملطّفِ ذوق و طبع مى

 ديگر از فرقهه و وجوه ارتالف هدف و اقطه اظشر حشهفظ و عطشهر از ايشن

 ههى مهم داتتهن كه مشورد توجشه رشه كه حهفظ به يكى از اكتهداتتهن اياست 

 هاست ومى مهدر و مولّد و ماشث كلته منهنى و ىاهه»شت  عطهر قرار ىرفته يناى 

 كبتر مى رورد ولى به روردن مى مرتشت  نانهن براى احتراز از ىاهههن بزر 

 :دهدىانالً توجه اكرده و حتى مخهلف آن اظر م (73)«همه آن منهنى شد
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 :عطهر

 بس كسه كز رمر ترك دين كاد

 الخبهئث اين كادبتشكى ام

 :حهفظ

 الخبهئث  رواادآن تلخوا كه نوفى ام

 اشهى لاه و احلى من قُبلة النذارا

رواااده الخبهئثرا امكه مى» نوفى«از كجه منلوم اتت كه ماظور حهفظ از 

و بشه وفى اتسشتهمتن شت  عطهر ابوده اتت؟ مگر ششت  عطشهر متصشوف و نش

اتشت كشه . اىرچه بتشتر محتمشل(83)اخوااده اتت؟ «الخبهئثام»را  «مى»نراحت 

ه وتتله ريش نوفتهن ريهكهرى بهشد كه حديث مبهرك را» نوفى«ماظور رواجه از 

 .اادآزارى قرار دادهو مردم

 الطتر عطهر افتهدن شت  نانهن بر زمتن روم و عهشق درتشر ترتشهدر ماطق

 از ايمهن و به كفشر ىرويشدن او آزمهيششى آتمهاتسشت كشه ششت  و شدن و عدو 

 اى از رود اشته بهشاد تهبعمريدان يكسهن بهزيگران آااد و بدون آاكه علم و اراده

 ااد در حهلتكه در ديوان حهفظ و از اظر رواجشه ششترازتراوشت و آزمهي  شده

 هن اتست و اىر همروى هم رفته شت  مقهمى بهالتر دارد و موضوع آزمهيشى در مت

تشهل  »ابتكهر رشود ششت  نشانهن اتشت زيشرا ه آزمهيشى بهشد تمهتد آزمهي  ب

الطتر عطهر ترتشه ششدن ششت  همچاتن در ماطق. «ربر ابود ز راه و رتم مازلههبى

عتن كفر و زاهر بستن او عالمت الحهد و رروج از ايمهاست ولى در ديوان  نانهن

بر هر ايمهن و حلقشه زاشهر او ههلشه اشورااى  شتراز كفر شت  نانهن راجه رواجه

در اطوار تتر ذكشر تسشبته »هدايت و مظهر جال  و شكوه عرا اتت و  رشهد و
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 «شت  نانهن يشه پتشر مزشهن»اوتت. در ديوان رواجه شتراز  «حلقه زاهر مل  در

الطتشر كمهال  ااسهاى و مقهمه  مناويست ولى از اظر عطهر در ماطشق جهمع همه

مناوى شت  نانهن اسبت به مريدان اياست كه شت  در عشتن حشه ِ  تاهه رجحهن

شروع »و  «ورود به متدان آزمهي »آمدهه بودن در مرحله و تهبع پت  تخره تقدير

مختهر اتت و به ارتتهر و براى اتشتقبه  تراوششت قشدم در  «به روم تفر و رفتن

 .ىذاردمى راه تفر

 هرمشهن و شخصشتت انشلىالطتشر عطشهر اىرچشه ششت  نشانهن قدر ماطق

  تر از رود ششتقوى» مريد يگهاه و روشاد  او«داتتهاست ولى انوالً شخصتت 

.حهفظ آيد در حهلتكه حهفظ از توجه به اين اكته روددارى فرموده اتتبه اظر مى

  عزيز از رهمى و اهپختگى مريدان ره ارفته تخت متثير اتشت و آاهشه راتششوي

 :دااددهاده وقت پتر مى

 دهاد بهزي  وقت پتر مزهن مىتشو

 كااداين تهلكهن اگر كه چه به پتر مى

 

 داستان شيخ صنعان يا مفتاح برخى از ابيات خواجه

مفتشهحى بشه دتشت  «تثير رواجه شتراز از داتتهن ششت  نشانهن»توجه به 

ا راى از مشكال  ديوان رواجه مفتد اتشت و ابهشهمى دهد كه براى حل پهرهمهمى

بشرد. بشه عاشوان ررى از ابته  لطتف او وجود دارد بكلى از بتن مىدر مفهوم بكه

 :دهتمدو بتت ازين قبتل ابته  را مورد مطهلنه قرار مىامواه

 دوا آن نام چه روا ىفت در مجلس مزهام

 پرتتىبه كهفران چه كهر  ىر بت امى
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 ر ومفهوم اين بتت تقريبهً روشن و به اظراگهراده چاتن اتشت: آن بشت جهاشدا

ده بشه تخاگوى كه همچون بت زيبه و پرتتتداى بود در مجلس مزهن كه محفل به اور

تفشهتى ال هشر ومزهاه روشن بود در حهلتكه در برابرا زااو بر زمتن زده به البه تماّهى م

پرتتى بت تو كه اظههر تبرا از»كاهن به لحن اتتهزا و طاز چاتن ىفت كردم افسوسمى

ر ره آرى د «دارى؟ چه كشهر (و من كه كهفرم)ى به كهفران كشكاى و جهامهز آب مىمى

 .بهشى ماز  ترته كه رطرههتت به جهن شرط او  قدم آاست كه كهفر

آيشد ولشى اىرچه اين توجته براى حل اشكه  ظههرى شنر كهفى به اظر مى

ازلحهظ علت توجه حهفظ به اين مضمون كهفى براى اقاهع كهمشل ذهشن اتسشت و 

و  شود. اياجهتت كه اىر افوذته ته حدى موجب ابههم شنر مىمفهوم و توجكلتت

تثيترداتتهن شت  نانهن و شخصتت و تراوشت او را در ديوان حشهفظ بشه اظشر 

روح بتت ند در ند روشن رواهد شد و آن مفهشوم چاشتن اتشت: دوا آوريم

درمجلس اورااى مزهن دلبر ترتهى روحهاى نفت به من رطهب كرد و ىفت اىر 

بادى پس بشه كشهفران چشه كشهر دارى؟ اوشى و زاهر امىپرتتى و مى امىامىبت

اى جز به دتت از دين و ايمهن شستن به ونه  من اخواهد رتشتد. البتشه بشريناى

 :كهمل مفهوم بتت توجه به دو اكته الزم اتتدرك

لحن ره  رادااه واتتهزاءآمتز حشهفظ و بشه تنشريض و كاهيشه تشخن ش 1

 .او ىفتن

 فتتم ماظور از تشثيتر داتشتهن ششت  نشانهن در ذهشن رواجشهچاهاكه ىش 2

 بزرىوار اين اتست كه به نراحت اشهره به داتتهن شت  نانهن شده بهششد بلكشه

 افوذ و تثيتر اين داتتهن در ذهن رواجه شتراز چاهاسشت كشه ىشهه و بتگشهه و بشه

بتاتم مى ههى رواجهماهتبت يه بى ماهتبت يكى از مضهمتن آن داتتهن را در رز 
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هشهى و حتى ىههى شخصتت شت  نانهن در جلد رود شهعر يه در جلدشخصتت

و...  «فشروامشى»و  «پتر بهده فشروا»و  «پتر مزهن»و  (93)«من»شنرى حهفظ مثل 

شت  نانهن را  اى از افسهاهتوان ىوشهشود و فقط بند از تنمق كهفى مىظههر مى

 .در رال  آن اكه  اتتابهط كرد

 :ت از رواجهايضهً اين بت

 آاكه جز كنبه مقهم  اَبُد از يهد لبت

 بر در متكده ديدم كه مقتم افتهدتت
 

 رودمضمون اين بتت از مضهمتن ره  و مورد توجه حهفظ به ششمهر مشى

 ولى به همه لطف و وضوحى كه مفهوم بتت دارد اىر موضوع توجشه رواجشه بشه

 يمشهنم كنبشه و دتشت از اداتتهن شت  نانهن و از كنبه در متكده افتهدن آن مقشت

شستن و مقتم در متكده شدا  را در اظر بگتريم بشر لطشف و نشراحت مفهشوم 

بشه بشه از كن»و  «آاكشه»اى كشه در هزار برابر افزوده رواهد شد و ابههم ىواه شنر

 .وجود دارد از بتن رواهد رفت «افتهدن متكده

 ر  عطشهرالطتشامسه  در ته  توم رشته ادبته  فهرتى ضمن تدريس ماطق

 موضوع توجه حهفظ به داتتهن ششت  نشانهن و تشثير ذهاشى رواجشه بزرىشوار از

 رتز آن پتر دردى آشهم مورد بحشث قشرار ىرفشت و دااششجويهنتراوشت عبر 

 اى در زمتاه اكه  دتتورى و فوائد ادبى و اتشهيج عرفشهاىمكلف شداد كه رتهله

 ه از اتشتنداد ادبشى و ذوقداتتهاى شت  نانهن باويساد. آقهى عبداالمتر تلتم كش

 ماد اتت در رتهله رود فصلى را به تحقتق در زمتاه افشوذ وتحقتق به كمه  بهره

 تثيتر اين داتتهن در ديوان رزلته  عطهر و ديوان عشق رواجه ششتراز ارتصشه 

 داده بود و شواهدى از موارد تثير رواجه ازيشن داتشتهن و افشوذ ايشن افسشهاه در
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 آورده. اگهراده اين شواهد را براى درك تفصتلى مطشهلبى رزلته  شت  عطهر ىرد

 بدون اياكه جهمع را ادعهى اتتقصهى كهمل)كه در بهال ىذشت مفتد تشختص داد 

 .ىذردو ايا  فصل مزبور در دابهله اين يهدداشت از اظر رواااده فهضل مى (بهشد

 

 ها:يادداشت
از اعضششهى پتشششتن شششوراى تولتششت باتششهد  در تبريششز. آن شششهدروان 1389درىذشششته تترمششهه تششه  . 1

 .دكتر محمود افشهر يزدى بودموقوفه 

در ايشن  «ىبن عطهر اتششهبورجستجو در احوا  و آيهر فريدالدين»اتتهد محترم آقهى تنتد افتسى در . 2

 :اادچاتن اوشتهبهره

 ااشد اويسشى اتشت ومؤلشفاالاشس ىويشد بنضشى ىفتشهاكته ديگر اياست كشه جشهمى در افحشه »

فرمهيشد كشه مى اويسد كه نهحب كتهب ماهقب رويته شت  محمدنهدق شتبهاىاالنفته مىخزينة

 به تبب ظهور كلمشه  بشى شت  فريدالدين عطهر مريد نحبت شت  نانهن بود. چون شت  نانهن

دالشدين ىرفتهر پاجه بال ىرديد ششت  فري االعظم بر زبهن آورده بودادبى كه به اسبت حضر  روث

هدربن الدين ابومحمد عبشدالقمحتى االعظم در كتب عرفهروث اه وى بود. مراد از حضر عطهر همر

 وىتلى يه ىتالاى يه جتلى عهرف مشهور اتت كه مؤتس طريقه قهدريسشت  ابونهله زاگى دوتت

بشه  زيسته امشهت هفتهد ته  پت  از عطهر مىصدرىذشته اتت و ش 561والد  يهفته و در 470در 

 .اى كه تشاتع و ايرادى اسبت به او بهشد اتهفتمهر عطهر ذكرى و اشهرهوجه در آيهتج

وقصه او اتز اادكى  اويسد: بنضى ىوياد پتر ارشهد او شت  نانهن بودهالنشهق هم مىمؤلف مجهلس

و داتشتهن ششورااگتز عهششقهاه  شود. شت  نانهن كه در ادبته  فهرتى بستهر منروفسشتمفهوم مى

فهرتشى ايشن مشرد زاهشد و عهبشد و  درتت منلشوم اتسشت كشه بشوده. در ادبتشه بستهر لطتفى دارد 

ترتهيى شده و دتت از مسلمهاى شسشته و  اشتن و از جههن ىذشته بوده اتت و دلداده درترىوشه

بسته و چلتپه را پرتتتده اتت. يگهاه راهشى كشه بشراى  به كلتسه رفته و به رهطر آن دلدار رود زاهر

تشقه يشه كه در قرن ششم فقتهشى بشوده اتشت منشروف بشه ابشن تت اياستحدس در اين بهب بهز

بشن  بشن حسشتن بشن يوتشف بن ايوب كه يوتف 506زيسته و در ته  مى السقهيه كه در بزدادابن

تقه به مجلشس به بزداد رفته اين ابن 535همدااى فقته و عهبد منروف متوفى در  بنقوب برزجردى

اتشت  بن ايوب برو پررشها كشرده و برآششفته و ىفتشه تت و يوتفاورفته و پرتشى ازو كرده ا
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پشس از مشدتى بشه  تقهمترى و ابنشاوم و تو در دين اتالم امىرهموا شو كه از تو بوى كفر مى

( و ممكن اتت 535و  506تهري  كهمل ابن ايتر در وقهيع ته )روم رفته و آاجه اصرااى شده اتت 

شت  نانهن را از آن تشهرته بهششاد، در هشر  و په  داده و داتتهنهمتن مطلب را در همهن زمهن پر 

الطتشر عطشهر دارد اياسشت كشه داتشتهن او را در ماطشق اى كه اهم شت  نانهن بهنور  يگهاه رابطه

مورد ىفته اتت كه حتى ىههى جداىهاه اسخه برداشته و آن را  تروده و آن اشنهر منروف را در آن

 91و  90  . «اادآيهر عطهر شمرده از كتهبى مستقل دااسته و

 :اتتهد افتسى در همهن كتهب اويسد

اسشخه  الطتشر اتشت ىشههى جداىهاشهاتز داتتهن شت  نانهن را كشه از داتشتهاههى منشروف ماطشق»

 130 . «اادااد و به همتن جهت بنضى آن را از آيهر مستقل عطهر پاداشتهبرداشته

الطتر اتست بلكه ماطق شت  عطهر ماحصر به داتتهن مفصل چاهاكه رواهد آمد رابطه شت  نانهن به

س تشثيرا  از داتشتهن اوتشت پش ديوان رزلته  شت  عطهر پر از اشهرا  راجع بشه ششت  نشانهن و

داتشتهن  ششت  نشانهن بشه عطشهر را «رابطه يگهاه»توان آاچاهن كه اتتهد تنتد افتسى ىفته اتت امى

ان اقل در ديوداتتهن در افكهر و آيهر شت  عطهر حد افوذ اين الطتر دااست و تثيتر ومذكور در ماطق

 .شودمى رزلتهت  اتز به وضوح ديده

بشر  ىلشى رشوا بلبلشى»و  «دوا از مسجد توى متخهاه آمد پتر مه»شهرح تودى در شرح رز  

ه و شت  داتتهن شت  نانهن كرد توجه كهفى به موضوع تثير رواجه شتراز از «راگ در ماقهر داشت

 .نانهن را عبدالرزاق يماى دااسته اتت

 دوا از مسجد توى متخهاه آمد پتر مه

 چتست يهران طريقت بند ازين تدبتر مه

 :تودى ىويد

مراد اتست زيرا تشه  از دوا زمهن تهبق و از مسجد مكه مراد اتت و مفهوم حقتقى دوا و مكه»

لرزاق يماشى كشه بشه تركشى كتشهبى عبدا بتت او  اين رز  تلمته اتت به داتتهن شت  نانهن يناى

الطتشر حكهيشت عطهر رحمةاللَّه علته در ماطشق دربهره قصه او اوشته شده و به فهرتى حضر  شت 

تر ازآن اتست، اول  اياست: آن كتهب را حكهيتى مفصل مفصلى براى بتهن احوا  او آورده اتت كه

را جز اين رز  در چاشد رشز  ديگشر به مريد چهرند اادر حرم. رواجه  شت  نانهن بود پترمحترم

 شهءاللَّه تنهلى رواهد آمد پس مهههيى كه در اين رز  در ته بتشتقصه اتت كه ان تلمتحهتى بدين

مريدان اياسشت  اخست رديف واقع شده از جهاب مريدان شت  مذكور اتت. محصو  بتت از قو 
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هه به علشت اياست... بنضى متخهاه كه ديشب پتر مه از مكه به شهر قتصرى آمد وكهفر شد و مراد از

 ااد كه قهبشل تنبتشرعجهيبى در اين بهره اوشته( تلمته داتتهن شت  نانهن)عدم اطالع از اين تلمته 

 41   1ح .(اتست

 ىر مريد راه عشقى فكر بداهمى مكن

 شت  نانهن ررقه رهن رهاه رمّهر داشت

 :ايضهً تودى ىويد

اا در رز  دوا از مسجد توى متخهاه آمدپتر مشه تفصشتلشت  نانهن عبدالرزاق يماى اتت كه »

هلى حشىذشت... محصو  بتت... مصراع يهاى در حكم تنلتل اتت تقديركالم: زيرا شت  نانهن در 

كفشر ىرويشد و عهششق درتشرى كشهفر ششد و الشثن بود در شهر قتصشريه بشهكه مرشدى چاهن عظتم

ز افكر بداهمى اكرد. حهنشل  اياكشه درتشر  هتچ چرااى پتشه كرد و به درتر شراب رورد وروك

رقشه را رفقترترين مردم بود و از مه  داته پشتزى اداشت اهچشهر  شت  طلب رمر كرد و شت  كه از

ا جرعه شراب رهن كرد و شراب را آورد و به درتر اوششتد. پشس رواجشه ر پت  رمهر براى چاد

ىويد انهن مذكور اتت چاهاكه انفىمقصود ازررقه رهن رهاه رمهر كرد تلمته به داتتهن شت  ن

 :بتت

 پوشى در ررابه  مزهن آمدز نانهن ررقه

 ادااست اين كه رواهد تهرت ترتهزاده عورا

 .195   1ج   

 روقت آن شترين قلادر روا كه در اطوار تشتر ذكشر تسشبته ملش  د«در تفستر بتت بندى يناى 

 :در همهن نفحه ىويد» حلقه زاهر داشت

در نور  كفشر  ... يناى ترين قلادر يناى حضر  شت  نانهن روا اتت كهوقت و حه  آن ش»

 رزاق يماشىكتهبى كه آن را عبشدالشرايط اتالم را رعهيت كرد. براى اطالع بر تفصتل اين حكهيت به

 .«مراجنه شود الطتر اتتىوياد و اتز حكهيت مفصلى كه در ماطق

مفتشد  بتشوان «عبدالرزاق يماى»بر  «شت  نانهن» كاد اظر تودى را دربهره تطبتقاگهراده تصور امى

 ماشدرج در)فهيده تحقتقى دااست. شهيد تودى از كتهبى كشه بشه اتشتفهده از داتشتهن ششت  نشانهن 

اهم يهفته اين اتتابهط  «عبدالرزاق يماى»به تركى اوشته شده و قهرمهن داتتهن به ماهتبتى  (الطترماطق

دى در ارذ تصمتم راجع به مسهئل مبهم تحقتقى و ادبى دلتر كرده اتت. انوالً شهرح فهضل تو را

را كه حتمشهً  «پتر حهفظ»دهد چاهاكه مسئله دربهره اظرهه و ادعهههى رود مدركى اشهن امى اتت و
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از مسهئل حل اهشده تراوشت و زادىى رواجه حهفظ اتشت بشه تشهولت حشل كشرده  و يقتاهً يكى

رك ششرح تشودى تفسشتر )هد و بتنت حهفظ دااسته اتت را پتر ارش «شترازى شت  محمود عطهر»و

 .«(پوشهن... حكهيتهه بودارزق پتر ىلراگ من اادر حق»بتت 

ششت   تت از داتتهنآاچه در كتهبههى ديگر راجع به شت  نانهن اوشته شده همه تصور و اتتابهطى

 :اللزه  ىويدالطتر چاهاكه نهحب رتهثنانهن مادرج در ماطق

وتشت اهم بزرىى كه هفت ند مريد داشت و شت  فريدالدين عطهر هشم ازمريشدان ا نانهن بهلفته»

 ترته عهشق شده ازاتالم درىذششت مگشر بشه االعظم بر درترىوياد كه از بد دعهى حضر  روث

 .265رتهث   « آرر هدايت رتبى دتت او ىرفت از مؤيد و كشف و مدار

 ي در فصل اهم در بتهن رجحشهن ششنر بشر تشهر (Aristotele Poetica) ارتطو در رتهله فن شنر رود. 3

 :ىويدمى

توااشد دتشت دهشد، وظتفه شهعر حكهيت كردن از امورى كه بهلفنل واقع شده اتست، ولى از آاچه»

متشهن مشور  و ششهعر در تشخن يناى حسب احتمه  يه لزومتت ممكن اتت واقع شود. زيشرا فشرق

تشهري   به وزن در آورد، و بهز از يش  اشوعتوانىچاهاكه آيهر هرودوتوس را م)موزون ىفتن اتست 

مشور واقشع ولى تفهو  در اين اتت، كه يكى از ا (وزنهتچ كمتر اخواهد بود. به وزن بهشد يه بدون

تشر دارد، تر و مقصشودى جشدىرو عر از تهري  فلسفىىويد، و ديگرى از آاچه توااد دررتد. از اين

 .«ري  از فردىكلى تخن ىويد، و تهچه شنر از چتزههى

 .109و  108به متن يواهاى و ترجمه. چهپ لادن،    «اهمه ارتطوطهلتس دربهره هار شنر»رك 

4 .Kath   وsis  تت يواهاى كه در فصل ششم از رتهله فن شنر ارتطو آمده و دربهره مفهومانطالحى 

هشر نشور  يقشتن واقنى آن در اين رتهله بتن مفسرين رتهله ارتطو ارتالف وجود دارد ولى در 

ااگلتسششى  (Purifying) فهرتششى و «پششهك امششودن و پهكسششهزى»ايششن واژه در مفهششوم  اتششت كششه

ترجمشه كشرده اتشت. بشراى  «تطهتشر»كهر رفته و ابوبشر متشى آن را ه ب فرااسوى  (Purification)و

 Aristotele Poetica di Augusto)يشه «دربهره هار ششنر اهمه ارتطوطهلتس»تفصتل اين موضوع رك 

Rostagni)      176ته  172رتهله    و ىزارشاهمه 102متن و ترجمه. 

تهيج انلى هسشتاد و اهدفهه و » ز -و  -ه  -ج  -ب «ههى از هدفهه و اتهيج بهال اتهيج مذكور در باده. 5

 - ط -ح  -د  -الشف »ششواد و اتشهيج روشاى و وضوح كهمل هدف اتهتى داتتهن محسوب مىبه

و  «د»رود و شهيد دو اتتجه كلشى ت مادرج اتت و اتهيج درجه دوم به شمهر مىدرضمن حكهي «ى

 .اتتابهط و اتتاتهج شخصى اگهراده بهشدبه «ط»
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 اشتن دوا به متخهاه شدزاهد رلو    . 6

 از تر پتمهن ىذشت به تر پتمهاه شد

 (حهفظ)

 ىذشت راهزن دين و د اى مىمزبچه   . 7

 ه شددر پى آن آشاه از همه بتگها

 (حهفظ)

 امهز در رم آن ابروان محرابى   . 8

 كسى كاد كه به رون جگر طههر  كرد

 (حهفظ)

 طههر  ار اه به رون جگر كاد عهشق   . 9

 ا درتت اتست امهز«مفتى عشق»به قو  

 رسل در اش  زدم كههل طريقت ىوياد

 پهك شو او  و پس ديده بر آن پهك ااداز

 (حهفظ)

 م لب تهقى و كاونتوبه كردم كه ابوت  . 10

 ىزم لب كه چرا ىوا به اهدان كردممى

 (حهفظ)

 در امهزم رم ابروى تو به يهد آمد  . 11

 حهلتى رفت كه محراب به فريهد آمد

 بر زمتاى كه اشهن كف پهى تو بود

 اظران رواهد بودتهلهه تجده نهحب

 محراب ابروان بامه ته تحرىهى

 دتت دعه برآرم و در ىردن آرمت

 رم آن ابروان محرابى امهز در

 كسى كاد كه به رون جگر طههر  كرد

 (حهفظ)

 ىفتم نام پرتت مشو به نمد اشتن  . 12
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 ىفته بكوى عشق هم اين و هم آن كااد

 (حهفظ)

 ايهم روا آن بود كه به دوتت بسر رفت  . 13

 بهقى همه بى حهنلى و بلهوتى بود

 توبه كردم كه ابوتم لب تهقى و كاون

 چرا ىوا به اهدان كردمىزم لب كه مى

 (حهفظ)

 ىر مريد راه عشقى فكر بداهمى مكن  . 14

 شت  نانهن ررقه رهن رهاه رمهر داشت

 از ااگ چه پرتى كه مرا اهم ز ااگست

 وز اهم چه پرتى كه مرا ااگ ز اهمست

 تجهده بت  پتهله مى بفروشتم

 پس شتشه اهم روي  بر تاگ زاتم

 (حهفظ)

 ر دو جههن دشمن بهادوتت ىو يهر شو و ه  . 15

 بخت ىو پشت مكن روى زمتن لشكر ىتر

 كااد قصد هالكهزار دشمام ار مى

 ىرم تو دوتتى از دشماهن ادارم بهك

 دلم از دشمنامروز بحمداللَّه فهرغ

 ىاجدكهادر د  تاگ من جز دوتت امى

 (حهفظ)

 آاكه جز كنبه مقهم  اَبُد از يهد لبت  . 16

 افتهدتت بر در متكده ديدم كه مقتم

 در عشق، رهاقهه و ررابه  شرط اتست

 هر جه كه هست پرتو روى حبتب هست

 دهادآاجه كه كهر نومنه را جلوه مى

 اهقوس دير راهب و اهم نلتب هست
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 همه كس طهلب يهراد چه هشتهر و چه مست

 همه جه رهاه عشقست چه مسجد چه كاشت

 تو رهاقهه و ررابه  در متهاه مبتن

 جه كه هست به اويمردا ىواتت كه هر 

 (حهفظ)

 از د  تاگ ىاهكهر بر آرم آهى  . 17

 كهت  اادر ىاه آدم و حوا فكام

 زين آت  اهفته كه در تتاه ماست

 اى اتت كه بر آتمهن ىرفترورشتد شنله

 ىداى كوى تو از هشت رلد مستزاى اتت  . 18

 اتتر عشق تو از هر دو عهلم آزاد اتت

 اى قصه بهشت ز كويت حكهيتى

 رح جمه  حور ز رويت روايتىش

 (حهفظ)

 كادقسمت حوالتم بخرابه  مى  . 19

 هر چاد كهيچاتن شدم و آاچاهن شدم

 مگر ىشهي  حهفظ در اين ررابى بود

 كه بخش  ازل  در مى مزهن اادارت

 (حهفظ)

 مرا به رادى و عشق آن فضو  عتب كاد  . 20

 كه اعترا  بر اترار علم رتب كاد

 (حهفظ)

 كرد ترك لنل يهر و جهم مىمن اخواهم 

 زاهدان منذور داريدم كه ايام مذهبست

 شويمكاون به آب مىِ لنل ررقه مى

 توان اادارتاصتبه از  از رود امى
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 در كوى اتكاهمى مه را ىذر ادااد

 پسادى تزتتر كن قضه راىر تو امى

 ىوى رادان را كه به حكم ردا جاگ اتتاصحتت

 ىتردر امىبتام مگر تهردل  بس تاگ مى

 مرا مهر تته چشمهن ز تر بترون اخواهد شد

 قضهى آتمهاست اين و ديگرىون اخواهد شد

 مرا روز از  كهرى بجز رادى افرموداد

 هر آن قسمت كه آاجه شد كم و افزون اخواهد شد

 وههى مريدان شبههت زيهدى بشه تشب  و لحشن رادااشه حشهفظ دارد ههى شت  نانهن به ىفتهپهت 

خراج ههى رادااشه اتشتابهط و اتشتو قلادرى را از همتن جوابهه و انو  مكتب رادىپهيه توانمى

 .كرد

 دوا آن نام چه روا ىفت در مجلس مزهام  . 21

 پرتتىبه كهفران چه كهر  ىر بت امى

 (حهفظ)

ن حه  اديهدر آيهر شت  عطهر اتز اظتر آيهر ديگر تخاوارن كهن ايران موارد ارتالط رتوم و انطال

رورد. چاهاكه در همتن داتتهن ششت  نشانهن رتشوم  و انشطالحه  ومذاهب فراوان به چشم مى

او  «ترتشهيهن»شود و مى «درتر ترته»از اديهن در هم آمتخته اتت. يناى شت  نانهن عهشق بستهرى

ششود او را رورد و مست مىدهاد و چون مى مىمزهاه به دتت  مىبراد و مىمى «مزهن دير»را به 

ست مصحف بسوزد م «بت»آرهزد و پت   «پرتتىبت»تجده كاد و  «بت»در پتشگهه داراد كها مىو

وداد اهن مجبور بيناى عالمتى را كه اصرااتهن ذمى به امر مسلمهاهن و براى امتتهز از آ« زاهر»مست و 

بشه جشهى  و چون ايشن همشه (به عاوان عالمت و اشهاه اصرااتت)بر متهن بادد  به رود داشته بهشاد

 .شود «كهفر»آورد 

 الخبهئث  رواادآن تلخوا كه نوفى ام  . 22

 اشهى لاه واحلى من قُبلة النذارا

 (حهفظ)

  .در راه عشق وتوته اهرمن بسى اتت  . 23

 ز مشكال  طريقت عاهن متهب اى د 
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 كه مرد راه اتاديشد از اشتب و فراز

 دلتل راه قدمبه كوى عشق ماه بى

 دم ند اهتمهم و اشده من به روي  اموك

 اال يه ايههالسهقى ادر كهتهً و اهولهه

 كه عشق آتهن امود او  ولى افتهد مشكلهه

 شدم ىفتم كه بردم ىوهر مقصودچو عهشق مى

 ادااستم كه اين دريهچه موج روافشهن دارد

 تحصتل عشق و رادى آتهن امود او 

 وآرر بسورت جهام در كسب اين فضهئل

 طرههتت بجهندر ره ماز  لتلى كه ر

 شرط او  قدم آاست كه مجاون بهشى

 طريق عشق طريقى عجب رطراهكست

 انوذبهللَّه اىر ره به مقصدى ابرى

 طريق عشق پر آشوب و فتاه اتت اى د 

 بتفتد آاكه درين راه به شتهب رود

 (حهفظ)

 دهاد بهزتشوي  وقت پتر مزهن مى  . 24

 كااداين تهلكهن اگر كه چه به پتر مى

 (حهفظ)

 :مقهيسه كاتد به مضمون اين ابته  حهفظ. 25

 ىر مريد راه عشقى فكر بداهمى مكن

 رهاه رمّهر داشتشت  نانهن ررقه رهن

 دوا از مسجد توى متخهاه آمد پتر مه  . 26

 چتست يهران طريقت بند ازين تدبتر مه

 (حهفظ)

 مه مريدان روى توى قبله چون آريم چون  . 27

 پتر مهروى توى رهاه رمّهر دار 



 124 7/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 در ررابه  طريقت مه به هم ماز  شويم  . 28

 كهياچاتن رفتست  در روز از  تقدير مه

 رهمهن ره ارفته چه داااد ذوق عشق  . 29

 دريه دلى بجوى دلترى تر آمدى

 حالج بر تردار اين اكته روا ترآيد

 از شهفنى اپرتاد امثه  اين مسهئل

 حديث عشق ز حهفظ شاو اه از واعظ

 ت بستهر در عبهر  كرداىر چه نان

 كردد  چو از پتر ررد اقل منهاى مى  . 30

 ىفت بشرح آاچه بر او مشكل بودعشق مى

 حديث عشق ز حهفظ شاو اه از واعظ

 اىرچه نانت بستهر در عبهر  كرد

 حالج بر تر دار اين اكته روا ترآيد

 از شهفنى اپرتاد امثه  اين مسهئل

 بهزىدر رهاقه اگاجد اترار عشق

 م مى مزهاه هم به مزهن توان زدجه

 رواتت كزان شنله چراغ افروزدعقل مى

 برق رتر  بدررشتد و جههن بر هم زد

 .رك مجهلس تبنه موالاه، مجلس او . 31

 .براى اشنهر بهال رك به مقهله آقهى تلتم در دابهله اين يهدداشت. 32

 .هدداشتبراى اشنهر بهال رك به مقهله آقهى تلتم در دابهله اين ي. 33

   1و ج «دوا از مسجد توى متخهاشه آمشد پتشر مشه»تفستر رز   41،   1رك شرح تودى ج. 34

 .«ىر مريد راه عشقى فكر بداهمى مكن»تفستر بتت  195

 هفهن عهشقهاشت  فريدالدين عطهر اتز در ديوان رزلته  رود شت  نانهن را به عاوان مظهر عهلى عر. 35

در رزلههى  اهمد. چاهاكهمى» پتر مه«برىزيده اتت و او را مكرراً مكتب رادى و قلادرى  «تمبل»و 

 :زير

 



 125 رباره تأثر خواجه حافظ از داستان شيخ صنعانيادداشتي د

 پتر مه از نومنه بگريخت و در متخهاه شد

 در نف دردى كشهن دردى ك  مردااه شد

 :و

 بهر دىر پتر مه ررت به رمّهر برد

 ررقه بر آت  بسورت دتت به زاهر برد

 :و

 پتر مه بهر دىر روى به رمّهر اههد

 زد و تر بر رط كفهر اههدرط بدين بر 

 :و

 شكن زلف چو زاهر بتم پتدا شد

 پتر مه ررقه رود چهك زد و رتوا شد

 :و

 پتر مه وقت تحر بتدار شد

 از در مسجد بر رمهر شد

عششق و  وار قشدم در راهكشه ششت  نشانهن «پتر مه»قصه او )و در رز  ارتر به نراحت از تثيتر    

خن تش «رهبر عطشهر ششدن»در رود و «( رودوار بر تر دار مىجبادد و حالاهد و زاهر مىمى مستى

هششقهن اكته جهلب اين اتت كه در اين رز  و چاد رز  ديگر، اين مظهر عهلى عرفهن ع ىويد ومى

 عتاهً تراوشت شت  نشانهن( بر ترِ دار شدن)اتت كه جز آررين قسمت تراوشت  ماصور حالج

 (:ههبهله اين يهدداشتمقهله آقهى تلتم در دا رك به)را دارد 

 پتر مه وقت تحر بتدار شد

 از در مسجد بَرِ رمّهر شد

 پتر در منراج رود چون جهن بداد

 در حقتقت محرم اترار شد

 در درون تتاه و نحراى د 

 قصه او رهبر عطهر شد

 .ههبراى اشنهر بهال رك به مقهله آقهى تلتم در دابهله اين يهدداشت

 در اشريه دااشكده ادبته  و كتهب» پتر از اظر حهفظ«رك مقهله  «ر حهفظپت»براى تفصتل شخصتت . 36
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 .جهم جم از اگهراده

 اىرچه نريه اظر شت  عطهر در مورد مى همتن اتت كه ىفتشه ششد ولشى تونشتفى كشه از مشى و. 37

 .كاد رهلى از ماظور ايبه  مزايهى مى و مستى و شور وجوا اتستمتخوارى و تثيتر آن مى

اين اتتابهط روا رشه  رواجشه بزرىشوار اتشت كشه منمشوالً بشدون تصشريه بشه اتشم در مؤيد . 38

 ه دارد رددهد و اظر آاهه را به لحن اتشدار و اتتهزاآمتز رهنى كرود به ديگران جواب مىرزلههى

 :اللَّه ولى كه ىفته اتتچاهاكه در جواب شهه انمت كاد:مى

 مه رهك را به اتم اظر كتمته كاتم»

 را به ىوشه چشمى دوا كاتمند درد 

 :فرموده

 آاهاكه رهك را به اظر كتمته كااد

 آيه بود كه ىوشه چشمى به مه كااد

 :و در پهت  شت  تندى كه فرموده اتت

 درديست درد عشق كه هتچ  طبتب اتست

 ىر دردماد عشق باهلد رريب اتست

 :فرمهيدمى

 عهشق كه شد كه يهر بحهل  اظر اكرد؟

 وىراه طبتب هست اى رواجه درد اتست

 :اظتر مضمون اين بتت. 39

 من ز مسجد بخرابه  اه رود افتهدم

 ايام از روز از  حهنل فرجهم افتهد


