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 دهیچک

 ،یشخص یزندگ گذران ریس از یطرح تا انددهیکوش امروز تا گذشته از که یکسان يسوا
 ییهاتیموفق به يتاحدود راه نیا در یبرخ و دهند دست به حافظ یاجتماع و یخانوادگ
 تالش حافظ شعر موضوعات و نیمضام يهیپا بر زین گرید یگروه اند،افتهی دست
 ،یزندگ تطورات شناخت به یراه حافظ، یعرفان و یشگانیاند ریس يبنددوره با اندکرده
 نبوده همراه قیتوف با چندانبه دو دلیل،  ،گروه نیا کوشش. ابندیب او يشعر و یتیشخص
 اشیزندگ یسن يدوره کدام به حافظ اشعار اغلب شیسرا زمان ستین معلوم. 1: است
 و ابهام و هامیا ،اشعارش اغلب در و است نینماد او هايشعر ساختار .2؛ دارد تعلّق
 چند نظرات یبررس و طرح ضمن نگارنده جستار، نیا در .اندی در هم تنیدهگیچندال
 وارد کار يوهیش نیا بر او زعمبه که را یاشکاالت نه،یزم نیا در پژوهانحافظ از تن

 هک یمحققان کوشش چرا که پردازدیم امر نیا لیدال به ان،یپا در و کندیم مطرح است،
 نیمضام يهیپا بر را حافظ یعرفان و یروح ،یشگانیاند تطورات ریس اندخواسته
 روروبه قیتحق اهل دییتأ با و نبوده همراه تیموفق با چندان دهند دست به اشيشعر
 . است نشده

 حافظ، یعرفان و يفکر تحوالت ،يندرقل و یمالمت اشعار حافظ، یزندگ ادوار :يدیکل يهاواژه
 .حافظ وانید
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 مقدمه. 1
 یپژوهانحافظ وانش،ید یخیتار دارنشانه اشعار يهیپا بر حافظ یزندگ ادوار يدرباره
 خیتار کتاب در او. است یغن هاآن يهمه بر مقّدم که اندزده تفحص و قیتحق به دست
 گروه نیا نظرات محققان از یبرخ. است پرداخته مهم نیا به هشتم قرن در حافظ عصر
 یعرفان و يفکر تحوالت يبنددوره به که یپژوهانحافظ يدرباره اما اند؛کرده نقد را

 کرده وجوجست نگارنده تاآنجاکه اند،پرداخته وانشید يشعر نیمضام براساس حافظ
 .است نشده يجد یبررس و نقد است،

 محققان تیموفق عدم باعث که یمشکالتدادن با نشان تا است آن جستار نیا هدف
 قیتحق به دست نهیزم نیا در ندهیآ در که یپژوهندگانبه  است، شده نهیزم نیا در نیشیپ
 .رساند ياری آمیزی موفقیتدادن پژوهشبراي انجام زنند،یم

 
 پرسش دو. 2

 کمی پرسش. 1. 2
 که یجهان با حدتاچه او یزندگ است؟ ستهیز کرده، ادعا اشعارش در که گونههمان حافظ ایآ
 هایبعض کهچنان حافظ، ایآ است؟ داشته شباهت ای بوده کینزد ده،یآفر شیشعرها در

 دهیورز مبادرت دارد، را انجامشان يادعا اشعارش در که ییکارها يهمه به واقعاً  ،اندانگاشته
 انیزاهدنما و مسجد ازچون  است، یمدع شعرش در کهچنان ز،ین اشیزندگ در او ایآ است؟
 ،ییدورو و ندیبیم ایر انیصوف از چون و آورد؟یم انیصوف و خانقاه به رو ،شوده میخورد سَر
 چون و گذراندیم روزگار ینوشباده و یمست به را روزشبانه خانهیم در برد؟یم پناه خانهیم به
 انیخرابات با و کشدمی خرابات به رخت آنجا از دهد،ینم را او کار و حال کفاف هم خانهیم

 که است ییجا همان حافظ خرابات و کدهیم از منظور ایآ ؟شودمی الهیپهم و صحبتهم
 و اراذل که ییجا و خانهیم و قمارخانه و خانهقَحبه از اَعَم فُسّاق، «محل: اندگفته اشدرباره
 ). نامهلغت( گذراندند»یم روزگار آن در طرب يبرا اوباش
 روابط و ییایجغراف ،یخیتار طیشرا با چقدر حافظ، يشعر نجها از برآمده تصوراتِ نیا

 دارد؟ یهمخوان خواجه یزندگ تیواقع تر،مهم همه از و هشتم قرن رازیش در یاجتماع
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 و شهر يشهره شاعر آن حافظ، چون ياشدهشناخته تیشخص داشته امکان چگونه
 داشتند، نظر ریز را گریکدی همه که هشتم قرن رازیش محدود يفضا در سرشناس، يالُقرّامَلِک
 و کند وبرخاستنشست ارذال و فاسقان با و ردیگ مسکن آنجا آرد، رو خرابات و خانهیم به

 ر،یوز شاه، با روزگار، آن شرع و عرف نظر از کمدستِ ،یدون گاهیجا و گاهیپا چنان از بعد،
 شاناورزانهیر رفتار و کار و دهد پندشان فتد،یدرب... و هیفق ،یقاض ،یصوف زاهد، خ،یش شِحنه،

 هنرمند کی ه،یقف و عالم کی يبرا امروز يکردار و کار نیچن امکان کشد؟ ضیتعر و نقد به را
 يتاحدود تواندیم که تیجمع یانبوه و شهرهاکالن وجود با شده،شناخته يسندهینو کی و

 محدود يفضا و بسته يجامعه به رسد چه تا است،یّ مه چقدر باشد، آنان اعمال بر ياپرده
 که عام و خاص يشهره شاعر و قرآن تیروا چهارده حافظِ است ممکن چگونه هشتم؟ قرن
 کهچنان است، کردهیم وبرخاستنشست هاآن با و داشته وآمدرفت شاهزادگان و شاه دربار به
 و رندان چون و زند پا پشت زیچهمه به بتواند ننگ و نام به اعتنایب د،یآیبرم اشعارش از

 ستی ارفتنیپذ حدتاچه او از تصوّر و ریتصو نیا آرد؟ سر به روزگار هاخرابات در اوباشان
 دارد؟ یهمخوان حافظ يزمانه اتیواقع با و

 
 گرید پرسش. 2. 2
 که است يریس ،مغان رید و خرابات به دنیرس تا مسجد از حافظ حرکت ریس نیا ایآ

 يقلندریمَالمت يشعرها در را ریس نیا نشان و ردّ ای است گرفته شکل حافظ شعر در تنها
 و راه ينقشه نیهم و افتی توانیم هم... و يمولو ،یعراق عطار، ،ییسنا: چون یشاعران
 پژوهانحافظ یبرخ که یداستان نیا ایآ کرد؟ میترس توانیم زین هاآن يبرا را یحرکت روند
 شاعر عارفان گرید یزندگ شامل اند،نگاشته و انگاشته خواجه، یروح و يفکر ریس يبرا
 در که را خرابات تا مسجد از گذار نیهم دارد؟ اختصاص حافظ به فقط ای شودیم هم
 مانند يشاعر ارفان؛ عکرد دنبال توانیم زین شاعر عارفان اشعار در م،ینیبیم حافظ شعر

... و شاهیعلیصف ،یول اهللانعمتشاه ،یداعشاه انوار، قاسم ،يخجند کمال ،یعراق موالنا،
 یبرخ و آورده سر به آنجا در زین عمر و داشتند سکونت شانیهاخانقاه در شواهد، طبق که
 و آورده سر به خانقاه در عمر که يشاعر عارفان چرا .اندرفته خاك به جا همان در یحت
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 و کدهیم از دم اشعارشان در باز اند،رفته خاك به یحت و افتهی وفات زین جا همان در
  اند؟زده ینیگزمغان رید و ینینشخرابات
 را يآمدخالف و هنجارشکنانه اتفاقات که ندیگو جواب یکسان دیاب هاپرسش نیا به
 هاآن براساس و پنداشته یواقع کرده، مطرح اشيقلندریمالمت يشعرها در حافظ که

 . اندهکرد میترس را او يفکر و یروح تحّوالت
 

 یبررس و بحث. 3
 يدرباره که را شاخص ژوهانپحافظ از تن سه يآرا امّهات ابتدا، جستار، نیا در ما

 نظر اظهار مشروح، اش،يشعر نیمضام براساس حافظ یعرفان و يفکر ،یروح تحوالت
 نهیزم نیا در واراشاره و مجمل که یکسان يهاگفته ؛ همچنین،میاکرده یبررس، اندکرده
 .است شده نقل ها»بخش «یادداشت در اند،داده نظر

  
 هومن محمود دگاهید .1 .3

 :است کرده گزارش گونهنیا را حافظ یزندگ تحوالت هومن
 شاندروغ و زَرق به زود اما ؛شودو دمخور می روروبهان و واعظان زاهد با حافظ ،آغاز در
 سراید:ها میو براي رسواکردن آن بردیم یپ

 کنندیم گرید کار آن روندیم خلوت به چون        کنندیم منبر و محراب بر جلوه نیکا واعظان
 )200 :1367، حافظ(                                                                           

 اینکه از دوره، این در افتد. حافظمی صوفی دام به یافته، رهایی زاهد شر از سانبدین
 و »اهللافی فناي« اهل اما ؛...خوردمی افسوس است، »تن بندتخته ترکیب يسراچه در«

 که  بردمی پی زوديامّا به نیست؛ صوفیان مُهمالت دیگر
 اي بسا خرقه که مستوجب آتش باشد       باشد غَشبی صافی همه نه صوفی نقد   

 )181:(همان                                                                                     
پس از گذار از این  .)96: 1357هومن،  .شود (ركمی آزاد هم صوفیان دام از سانبدین و

 ي رنديمرحله خطرناك يعرصه رهبر تنهایی،به خود که گیردحافظ تصمیم میمرحله، 



 53  ـــــــــــــــــــ بندي تحوالت زندگانی، اندیشگانی و عرفانی حافظ/ منصور پایمرد نقدي بر تقسیم

 

  به   که علومی تدریس از کند ومی شرمندگی اظهار گذشته هايهوس از گردد؛ بنابراین
 و شودمی آزاد تصوف و زهد خرافات قید از گونهبدین. شود بیزار می ندارد، اعتقاد هاآن 
 هاياندیشه ابداع براي را خود و کندمی دور خویش از را خستگی بهار، و باغ در گردش با

با اشاره به اینکه «جم وقت خود بودن» همانا «دست به جامی داشتن» ...بیندمی آماده تازه
 مغان، پیر يگفته به استناد با و شودمی میخانه مقیم رود، میخانه به که شودمی آن است، بر
 کندمی یار از گله دارد، وصال سوداي...شمردمی الزم نوشیباده هنگام به را یار حضور

 و است محروم رویانمه عشق از زمان این در اما پردازد؛می شراب نوشیدن به نهایتاً،...و
 رخت که بیندمی این در را خود صالح[!] دارد عرفانی تأثیري او در شراب علت، همین به
 دیرشبی و بینندنمی متناسب او سن با را حافظ رفتار میخانه کارکنان...کشد میخانه به

 يجنبه بیشتر که ها،سرزنش این يدرنتیجه...کندمی سرزنش را او فروشباده يمغبچه
 آگاهی او وضعیت از که مغان پیر. شودمی پریشان و غمگین حافظ دارد، تصّوف به دعوت

 خواند (رك. همان).می او بر عرفانی عشق از چند آیاتی فراخوانده، را او یابد،می
 چاله از و است گرفته پیش در افراط راه دوباره بینندمی که همین هوشیارند، مردمی انفروشمی

 ویژهبه است، مؤثر اندرز. آیندبرمی او هدایت صدد در بیفتد، چاه در خواهدمی نیامده بیرون
 واالترین از باره،یک گردد،یم بهانه پی که حافظ. باشد رند شنونده و ابروکمان گوینده که هنگاهی
 :شودمی خویش وجود عاشق یعنی گراید؛می آن قسم ترینپست به و کندمی تنزّل عرفانی عشق
 کردیم تمنا گانهیب ز داشت خود آنچه و           کردمی ما از جم جام طلب دل هاسال                 

 )170: 1367(حافظ،                                                             
 شودیم زاریب کار نیا از یمدت از پس حافظ و ستین آهنگخوش چندان که زندیم الحق» «انا ساز
       ).                105و104 :1357 هومن،( گرددیم شباب عهد شاهد يوانهید و عاشق سر،رانهیپ به دوباره و
ی که ما بسیار خالصه الیخ و یذوق ينامهیزندگ طرح نیا در نشده موفق یحت هومن

. دهد دست به حافظ يفکر روند از یرفتنیپذ و درست يریس آن را گزارش کردیم،
 و خواجه یزندگ از يشعر يهامضمون و کالم ظاهر به توجه با صرفاً، او، که يریتصو
 ،یواقعرِیغ متناقض، سراسر کند،یم میترس خواننده يبرا اشیباطن سلوك و يفکر ریس
 .دینمایم آشفته و خواستهدل

 که یذوق کامالً طرح نیمه يمبنا بر و شیخو زعمبه را حافظ اشعار سپس، هومن،
 پنج نیا در تا کندیم میتقس دوره پنج به افکنده، یپ خاطر در یشخص يقهیسل يهیپا بر
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 دست به شیهاغزل يهیپا بر يریپ تا یجوان از را خواجه یروح و يفکر توالتح ،دوره
 ).     122-119: همانرك. ( دهد

        
 يعلو پرتو دیدگاه .2 .3

 ؛تریمنطق و ترمعقول ماا ؛زندیم نقش فظحا يبرا را يفکر ریمس نیهم زین يعلو پرتو
و  گذراندیممدرسه  و مسجد از را خواجهاو  بود، آورده هومن که یلیدال همان با البته

ماند و براي رهایی از اندازد، خواجه مدتی در این وادي سرگردان میدر کوي شک می
ي پیري کامل از زند و امید دارد که در سایهاین شکاکیت دست به دامن اهل تصوف می

  ؛ي بالخیز رهایی یابداین مهلکه
 نبود سازگار او چون یعاشق رند ذوق و میسل طبع با آن يصبغه رییتغ و تصوف دستگاه دیّتق اما
 پشت یخانقاه ودیق و ورسومآداب يهیکل به پس ؛سازد دیّمق نتوانست را ينظرباز عاشق نیچن و
 هاخانقاه در یراه خضر افتنی از ،شکیب و کرد اریاخت يرند و عشق ،یآزادگ مذهب و زد پا
 تیهدا کوکب تا...بست دیام نظر اهل یبخشضیف به و زد دل دامان به توسل دست شد، دینوم
 ).31و30: 1358(پرتو علوي،  دیآ برون ياگوشه از رتیح یظلمان يدایبَ در

 ،خود پاك دل یعنی ن،یبجهان جامِ بر و آورد يرو صفا و يرند و عشق به اًتینها او
 يدور و اعتزال در را ییگشامشکل مفتاح تا شد سپر ره عشق يکو به پس...کرد توجه

 ریضم ،یقرآن اتیآ قیحقا انوار حال، نیا در...افتی طامات و شطح انیمدع ياهویه از
     .)35-28: همانرك. ( شد گشوده دلش بر قیحقا ابواب و...ساخت منوّر را رشیمن

          
 سروش دگاهید .3 .3

. است افتهی انتشار يمجاز يفضا در که عارف؟» «حافظ عنوان با دارد يایرانسخن سروش
 با ابلتق در ینوعبه را او یحت چ،یه داندینم که عارف را حافظ ،او ی،سخنران نیا در

 دوره سه به را حافظ یروح و يفکر و یعقل گذار مراحل ،سپس و دهدیم قرار عرفان
  :کندیم میتقس
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 در داند. در این دورانمی او یطلبگ و لیتحص ی،جوان دوران را نینخست دوران. 1
 برده هبهر هیفق و متکلم و ینید معلمان و از استادان ،خوانده درس ینید يهاهمدرس

 .است هبود مدار همان بر خودش نیز يهاشهیاند و
به . شودیم شک دچار حافظ ی،سالگچهل یسالگپنجویس حدودی، سالانیم در. 2

سروش میان  ؛ البتهاوست عمر دوران نیتریطوالن حافظ تیّ شکاک دوراننظر سروش 
 کند کهگذارد و تأکید میشکاکیت و حیرت تفاوت می

 تفاوت عارفانه رتیح با تیّشکاک و است بوده شک اهل. است نبوده عارفانه رتیح اهل حافظ
 :دیگویم صراحتبه که ی استدوران ی،حافظ تیّشکاک دوران نیا. دارد قیعم
  تینهایب راه نیو ،ابانیب نــیا از ارــزنه       زودـفین وحشتم جز رفتم که طرف هر از    

 )143: 1367(حافظ،                                                                                    
  تیهدا کوکب يا ي،آ برون ياهـگوش از       مقصود راه گشت گم اهمیس شب نیا در              

 (همان)                                                                                   
 :دیگویم هم تیدرنها و           

  تیروا چهارده اـب یــبخوان رــب ز قرآن       حافظ بسان خود ار ،ادیفر به رسد عشقت             
 )همان(

 ). 1397 سروش،( ..کندیم دوره دو آن به اشاره           
 و يفکر یپختگ و یعقل بلوغ کمال به که عمر اواخر در حافظسروش،  گمانبه. 3

 گذاردیم يرند يمرحله و يرند يواد به پا و کندیم کشف را يرند رسد،یم یروح
 رك. همان). (

 یافاضات حافظ يمعنو و یروح تطوّر ریس يدرباره هم گرید نظرانصاحب از یبرخ
 آن به سروش و يعلو پرتو و هومن که یلیتفص و طول آن به نه اشاره، به اما ؛اندداشته

 1.اندپرداخته

 
 حافظ یسلوک و يفکر ،یزندگ ادوار يهايبندمیتقس بر ينقد. 4

 از گروه این که خواجه یروح و يفکر ادوار بنديمیتقس و هايگذارمرحله نیا بر
 :آورد وارد یاشکاالت  توانمی  اند،کرده مطرح پژوهانحافظ
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 به زبان   توجهیبی .1 .4
  حافظ   شعري   کمال   و  رشد   مراحل   و  فکري   ادوار   در  زبان  تغییرات  و  ها ویژگی  ها بهآن 

 روزگار  از  غزلی  با  را  شاعر  جوانی  دوران  به  متعلّق  شعري  گاه،  و  اندنکرده  توجهی
  مثالً   اند؛گذاشته  هم  کنار  مشترك،  مضامین  و  موضوع  مبناي  بر  صرفاً  او،  پیري  یا  سالیمیان
 مطلعِ با ضعیف غزلی  علوي پرتو

 آمد  حیرت کمال   تو  وصل               آمد حیرت نهال  تو  عشق      
 ) 187: 1367حافظ، ( 

 مانندِ   بلند، بیتی با را 
 نهایت بی  راه  وین  ان،ــبیاب نــای  از ارــزنه          نیفزود  وحشتم  جز  رفتم  که طرف هر  از

 )  143(همان:
   مطلعِ با مانند،بی و شاهکار غزلی از
 حکایت   این  بشنو  خوش  عشقی   داننکته  گر        شکایت  با   است شکري  نوازمدل   یار  زان

 ) (همان
  حیرت  به  دو  هر  که  اساس  این  دانسته است؛ بر   شاعر  زندگی   از  دوران   یک  به   متعلق

  توجه پرتو علوي به این نکته بی). 30:  1358  علوي، پرتو. رك( دارند اشاره  سرگردانی و
 و دارند فاصله هم با هافرسنگ کالمی، بالغت و زبانی نظر از غزل  دو این بوده است که

  حافظ   از  واقعاً  اگر  اولی،  باشند؛   شاعر شعري  يدوره  یک به  مربوط وجههیچتوانند بهنمی
  هایش سروده در شاعر که  دارد داللت ايدوره  بر دیگري و اوست ابتدایی اشعار از باشد،
  چنین   است  توانسته  که  یافته  دست  خویش  شعري  يساحرانه  شگرد  و  شیوه  به  شکبی

 .  کند  خلق را شاهکاري
  مطلع با غزِل  سروش نیز، زعمبه
 شوي؟  راهبر کی نباشی، راهبر تا             شوي خبرصاحب  که بکوش خبربی اي

 )366: 1367(حافظ،                                                                    
 دوران  به   متعلق  پس  است،  مخاطبانه   و   راهبردي  مضامینش   و  دارد  واعظانه   زبانی  چون
.  داشته است  سر  در  متشرعانه  وهوايحال   او  که  زمانی  و  است  خواجه   جوانی  و  طلبگی
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  چنین   که   است  این   يدهندهنشان  غزل،  يسخته  و  پخته  زبان  که  است  معتقد  نگارنده
 . باشد حافظ  شاعري  ابتدایی مراحل به متعلق  که نمایدمی  بعید بسیار شعري
 

 تاریخ سرایش اشعاربه  یتوجهیب .2 .4
 مختلف يهادوره يبرا حافظ از شاهد عنوانبه ،پژوهانحافظ از گروه نیا که را یاتیاب

 دست به اشیزندگ گرید يمرحله به يفکر يامرحله از او گذار و يمعنو یزندگان
 يدرباره گرید پژوهانحافظ يرأ با ای ندارد یهمخوان اتیاب نیا یخیتار نیقرا با ای ،دهندیم

 در حافظ که يادهیقص از تیب دو به يعلو پرتو مثالً ؛است تقابل در غزل آن شیسرا خیتار
 سلوك از يامرحله تا کندیم استناد ،است سروده اریعصاحب محمدنیالدقوامخواجه مدح
 يرو يرند و عشق يکو یعنی دل، يکو به و دهیبر تصوف و خانقاه از او که را افظح

 سلطنت آغاز در را دهیقص نیا شکیب حافظ ی،خیتار نظر از. کند روشن است، آورده
 ق760 حدود یعنی ؛است گفته اریعصاحب نیالدقوامخواجه دنیرسصدارتبه و شجاعشاه
 صدارت آغاز در ،حساب نیا با. شودیم کشته شجاعشاه دستور به ،ق764 در خواجه نیا و

 .باشد چهل حدود عمرش سال دیبا حافظ ،نیالدقوامخواجه
 حافظ یعرفان یزندگ يمرحله نیآخر شاهدي براي خواهدیم یوقت باز يعلو پرتو

 منزلگاه به و گذشته زین یسرگردان و شک يمرحله از و خانقاه و مسجد از که اوردیب
 :شودیم تیب نیا به متوّسل است، دهیرس نیقی

         شد آخر غبار و میدیرس دیخورش به که       شیخو دل از میده آفاق به نور نیا از بعد
 )269: 1381(حافظ،   

 ابواسحاقشاه يروزیپ و ق743سال به آن،به  مربوط غزل و تیبنیا ی،غن زعمبه کهیدرحال
 : است نیچن غزل مطلعِ). 48: 2536 ،یغنرك. ( دارد تعلّق یچوپان اشرفکلِ مَ  بر

 شد خرآ کار و اختر گذشت و کار نیا زدم         شد آخر اری فرقت شب و هجران روز
 )184 :1367 حافظ،(                                                                        

 داللت استناد مورد تیب اگر و وچندسالهستیب است بوده یجوان وقت، نیا در حافظ و
 آورده شاهد عنوانبه قبالً مؤلف که یاتیاب با کند،یم حافظ دل بر قیحقا ابواب گشودن بر
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 ی،عرفان مدارج کمال به دنیرس یعنی ،يمعنو قاتفا نیا دیبا رایز ؛ندارد یهمخوان ،است
 حافظ یزندگ يبرا محقق نیا که یطرح پس ؛باشد داده يرو حافظ یجوان اوان همان در
 . کندینم قیتطب او یزندگ یخیتار قیحقا با ،است نهاده رو شیپ

 یسالانیم دوران با وندیپ در که کتابش اتیغزل سوم بخش در را غزل نیهم زین هومن
 ).228: 1357 هومن،رك. ( است آورده، است خواجه

  تِیب به تمسّک با سروش
 یآدم نو ز و ساخت دیببا گرید یــعالم        دست به دیآینم یخاک مــعال در یآدم

 ) 356 :1367(حافظ،                                                                             
 مطلعِ  با شهره یغزل از
 یدمهم را خدا ،آمد جان به ییتنها ز دل       یمرهم غایدر يا است درد ماالمال نهیس

 ) همان(                                                                                             
 اگر کهیدرحال ؛انگاردیم خواجه یسرگردان و یدودل و شک دوران به متعلّق را آن
 يدوره اواخر به مربوط غزل نیا ای ،میریگ نظر در را پژوهانحافظ اغلب نظر میبخواه
 به ای) 396: 2536 ،یغنرك. ( است رازیش به موریت آمدن با مقارن یعنی ،خواجه یزندگ
 سروش يبنددوره با نیا و است شجاعشاه سلطنت آخر يهاسال به متعّلق گر،ید تیروا
 يدوره را حافظ يسررانهیپ دوران سروش رایز ؛کندینم مطابقت خواجه یزندگ از

  .داندیم او »ي«رند
  مطلعِ  با یغزل سروش ،نیهمچن

 یدان اگر است دم نیا ،جان يا اتیح حاصل       یبتوان که قدرآن دان متیغن را وقت
 )357 :1367(حافظ،                                                                               

 :است غزل نیهم ءجز که ریز تیب به استناد بارا 
 یرمان لعل همچو باشد یخانگ جنس           را یصوف که قدرآن داندینم محتسب

 )(همان                                                                                              
 به و گذرانده سر از را تشیشکّاک دوران حافظ که داندیم يروزگار به متعلّق

  .است گذاشته قدم يرند يمرحله و يسررانهیپ
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انجام  سروده، نیرمبارزالدیام دوران در خواجه که ياشعار د باپیون در که هاییپژوهش
» یخانگ جنس« بیترک کنار در آن کاربرد و محتسب»« لفظدهد نشان می گرفته است،

 نیرمبارزالدیام یحکمرانبه  اندازند،یم خانه در یپنهان کهاست  یشراب از استعاره که
 سبب به ن،یرمبارزالدیام به ،رازیش ذوقخوش مردمشود؛ زیرا مربوط می) ق754-759(

 در او 2.بودند داده «محتسب» لقب ،عتیشر امور در شایافراط تعصب و يریگسخت
 خوارانیم ،ریناگز و داد هاخم شکستن و هاخانهیم بستن به امر ،رازیش بر اشسلطه زمان
 سالهچهل تواندیم حداکثر زمان نیا در حافظ. آوردند يرو خانه در ياندازشراب به

گونه همان .)171 :1398 مرد،یپا؛ 619: 2، ج1367 ب،یدستغ ؛184: 2536 ،یغنرك. ( باشد
 کند. ها، با نظر سروش مطابقت نمیشود، نتایج این پژوهشکه دیده می
 : است آن ءجز ریز تیب که را یغزل زین هومن محمود
 بماند بازار سر هر بر که ماست يهقص         ببرد ادی از خود فسق و شد خیش محتسب

 ) 190 :1367(حافظ،                                                                          
 حافظ یسالکهن دوران به مربوط بخش نیا .است آورده خود کتاب چهارم بخش در
 و »محتسب« لفظ کاربرد به توجه با ،یغن کهیدرحال ؛)245: 1357 هومن،رك. ( است
 بر نیرمبارزالدیام حکومت دوران به منتسب را آن م،یوردآ اشدرباره باال در که یشرح
 رمبارز،یام يزمامدار هاسال در حافظ و) 173: 2536 ،یغنرك. ( است دانسته رازیش

 . است بوده دهینرس چهل به هنوز عمرش
 باً یرتق که داندیم زدی در حافظ اقامت سال دو به مربوطرا  ریز مطلع با یغزل انیدیحم
 :)2647: 4، ج1390 ان،یدیحمرك. ( )ق770 يهاسال حدود( است شاعر یسالگ50 با مقارن
 شود   سمر  عالم  به مهرسربه  راز وین                  شود درپرده ما غم  در اشک که  ترسم

   ) 215  :1367(حافظ،                                                                                  
 دوران اواخر به متعلق که ياشعار ءجز یعنی کتابش، چهارم بخش در را آن هومن اما
 ).292: 1357 هومن،رك. ( است آورده است، بعدش به یسالگ60 حدود و خواجه عمر
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 بندي تحوالت فکري حافظدار دیوان با دورهتناقض برخی اشعار تاریخ .3 .4
 براساس خواجه روحی و فکري تحوالت بنديدوره به که پژوهانیحافظ بر که دیگر نقدي

 از اشعار برخی بندي باشدن این دورهنقض است، وارد یازند،می دست اششعري مضامین
است  شده اشاره ،...و تاریخی يواقعه وزیر، پادشاه، نام به هاآن در که داري استتاریخ

 دست شعر آن سرایش زمانی يمحدوده به توانیممی تاریخی هاياشاره این ازطریق و
کند، می طوالنی اشسالگی40-35 حدود تا را حافظ طلبگی دوران سروش مثالً کنیم؛ پیدا
 را رسیدنش یقین و وصل به و حافظ گراییدن عشق و عرفان به يمرحله علوي پرتو
 به او که دانندمی زمانی را حافظ پیري يدوره اغلب، نیز، دیگران و داندمی او سريپیرانه
 حافظ جوانی يدوره از دارتاریخ غزلی حتی ما اگر امّا است؛ نهاده پا رندي و عرفان
 سلوك باالي مدارج به دستیابی و عرفانی موضوعات به آن در که دهیم دست به بتوانیم
 نقض را آن و افکندمی خلل گروه این بنديدوره طرح در مسلّم باشد، داشته اشاره باطنی
 غزلی با مطلعِ  در حافظ مثالً، ؛3کندمی

 ما کام به شد جهان کار که بگو مطرب             ما جام برافروز باده نور به ساقی
 )102: 1367(حافظ،                                                                         

 :دارد تمغاچی حسنالدینقوامخواجه از ستایشگرانه یادکردي غزل، مقطع و پایان در
 ما قوام خواجه نعمت رقـغ دــهستن            هالل کشتی و فلک اخضر دریاي

 )(همان                                                                                        
 که زمانی حافظ کرده، وفات ق754 سال در حسنالدینقوامخواجه اینکه به توجه با
 اصطالحات و مضامین. است نداشته بیشتر سال وانديسی باال، تِدس سروده، را غزل این
 اگر و دارد عرفانی کامالً معنایی و بار شعر، که است آن گواه غزل، این در کاررفتهبه

 که آنان حتی باورند؛ این بر شارحان اغلب که( است عرفانی غزل، این که بپذیریم
 عالم وارد سريپیرانه در را حافظ را که کسانی طرح 4،)ندارند قبول را حافظ بودنعارف
 . سازدمی متزلزل کنند،می رندي و عرفان
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  فضاي حاکم بر کل آن غزل به توجهیو بی غزل یک از بیتی گزینشی انتخاب .4 .4
 که است این کند،می آفتابی رخ هانویسینامهزندگی نهوگاین کاروبار در که دیگر مشکلی
 برندمی بهره نظرشان و سخن مستندکردن براي غزل یک هايبیتتک از محققان معموالً

 ابیات با عمودي پیوند در ظاهراً هم اگر شانانتخابی بیت که ندارند امر این به عنایتی و
 یکدیگر به را پریشان ظاهربه ابیات این پنهان، چند هر ونديپی هرحال،به نباشد، دیگر
 کل بر حاکم فضاي به اعتنابی و بیت یک به استناد با صرفاً تواننمی و سازدمی مرتبط
 و غزل کل به باید موارد گونهاین در. گرفت بهره خویش نظر اثبات براي بیتی از غزل،

 را پژوهنده برداشت غزل، آن دیگر ابیات که بساچه داشت؛ نظر آن در موجود مضامین
 بیتِ  این از هومن وقتی مثالً کند؛ نقض و نفی ینهزم آن در

 نوشت نخواهند تن بر دگران گناه که          سرشتپاکیزه زاهد اي مکن رندان عیب
 )136: 1367(حافظ،                                                                             

 دام در که زمانی یعنی حافظ، زندگی يزاهدانه دوران يمرحله به را آن و کندمی استفاده
 این به آیا ،)96: 1357رك. هومن، ( دهدمی ربط است، بوده گرفتار زاهدان و متشرعان
 »واعظ« به را خود مطلع، بیت در و غزل همین در حافظ که است داشته توجه موضوع

 فراتر بسیار ايمرحله رندي و »مکن رندان عیب« :گویدمی و کندمی معرفی »رند« عنوانبه
 بیت در ثانی، در باشد؟؛ َرسته زاهدان و زهد دام از تازه کسی که است آن از باالتر و

 :آورده حافظ غزل، همین دیگر
 مست چه و هشیار چه یارند طالب کسهمه        

 ) (همان  کنشت چه مسجد چه است، عشق يخانه جاهمه                     
 ايتبهمر از و ندارد جزمی متشرعان يبسته فضاي و زهد يمرحله به ربطی سخن این و

 . گویدمی سخن وحدانی
 قصد به نهایتاً، و زاهدان نیرنگ و رنگ به حافظ شدنواقف اثبات براي هومن وقتی

 : آوردمی دلیل را بیت این اکردنشانرسو
   کنندمی منبر و محراب در جلوه کاین واعظان        

 )200کنند(همان: می دیگر کار آن روندمی خلوت به چون                    
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 آیا ،)96: 1357رك. هومن، ( دهدمی نسبت حافظ فکري روند آغازین يدوره به را آن و
 بیتِ این به

 کنندمی بر سر غیب از عشق به دیگر يزمره     کشدمی عاشق که چندان او پایانبی حسن
 )201 :1367(حافظ، 

 مشابه ابیات و بیت این که کندنمی فکر هومن آیا است؟ داشته التفات هم غزل همین
  باشد؟ داشته تواندنمی حافظ زندگی يصوفیانه یا زاهدانه مراحل به ربطی آن

 مطلعِ  با غزلی سروش
 حکایت این تو بشنو عشقی دانینکته گر        شکایت با است شکري نوازمدل یار زان

 ) 143 همان:(
  ابیاتِ به استناد با را
 تیهدا کبکو يا ي،آ برون ياگوشه از       مقصود راه گشت گم اهمیس شب نیا در
 تینهایب راه نیو ،ابانیب نیا از ارـــزنه      فزودین وحشتم جز رفتم که رفــط هر از

 )همان( 
 ندارد توجه غزل همین از زیر بیت به او اما داند؛می حافظ شکاکیّت دوران به متعلق

 :کرده است اشاره رندي مقام به آن حافظ در که
 والیت این از رفتند شناسانولی اــگوی        کس دهدنمی یـآب را لبهــتشن دانــرن

 )(همان
 و فکري يمرحله آخرین را حافظ رندي دوران اش،بنديدوره سروش، خود در

 . است دانسته او سريپیرانه يدوره با مقارن و او روحی
 

 مالمتیقلندري اشعار کنایات و نمادها به توجهیبی .5 .4
 مضامین و موضوعات از اشعارش در ما سخنوران میان از که است کسی تنها حافظ آیا

 هستند مجازهایی کنایی یا نمادهایی مضامین این اغلب است؟ زده دم قلندري و مالمتی
 عشق به زهد يمرحله از سالک گذار بر و گیرندمی جا قلندريمالمتی ادبیات در که

 کرده ادعا اشعارش در که است شاعري عارف یا عارف شاعر تنها حافظ آیا. دارند داللت
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 سوزانده آتش در خرقه و شسته خرابات آب به دلق و کرده رهن می به خرقه که است
 تابوهاي به و گرفته تعریض و نقد به را سالوسی صوفیان و زاهدان رفتار و کردار و

 قلندري اشعار در ما را نمادین گذار این است؟ تاخته دینی قدرت نمادهاي و مذهبی
 و بینیممی ،...و مولوي عراقی، عطار، سنایی، چون: مشربیعارف شاعران اغلب
 . رساندمی را مالمتیقلندري اشعار کنایات و نمادها به توجهیبی انگاشتنشانواقعی
 با آنجا در و رودمی میخانه به مسجد از پیر آن در که است ايوارهقصه مثال، عنوانبه
 عارفانه کمال يمرحله به دُردي نوشیدن با درنهایت، و شودمی یالهپهم و صحبتهم رندان

 توانمی عطار »صنعان شیخ« حکایت در را داستان این اصلی يمایهبن. شودمی نایل فنا یا
 :شودمی آغاز ابیات این با که دارد غزلی نمادین، يوارهقصه همین يبر پایه حافظ. دید

 ما تدبیر این از بعد طریقت یاران چیست     ما پیر آمد میخانه ويــس دــمسج از دوش
 ما پیر دارد خمار يهــخان ويــس روي     چون آریم چون کعبه سوي روي مریدان ما

 )101: 1367(حافظ، 
 آداب به تعریض و خرابات و میخانه به صومعه یا مسجد از رفتن نمادین حرکت این

 گاه شاعر، عارفان از بسیاري اشعار در متفاوت هايشکل با را صوفیانه و شرع نمادهاي و
 :دید توانمی تکرار، به حتی

 تـبشکس هــتوب عزیز ارـی انـک       تــپیوس ارـبی می ی،ــساق اي 
 بنشست ارــنگ اــب دهـــکـمی در       دعوي و زهد جاي ز برخاست 
 جست رونــب ناگهان هـصومع از       اتـــطام و اــری سر ز ادــبنه 
 تـبس انــمی رـب هـــمغان رـــزنّ        تکلیف دــبن ايـپ ز ادـــبگش 

 )823: 1362 سنایی،(                                         
 دــش ارــخمّ رِــب دـمسج درِ از        شد بیدار رــسح تــوق ما پیر     
 دــش ارــزنّ يهـــحلق انــمی در       دین مردان يهـــحلق انــمی از     
 شد خواردُردي و دربست اينعره       درکشید دمیک به دُردي يکوزه     

 )193: 1368عطار، (                      
 شکستم توبه و دمـــش درــقلن و قالّش     مــبنشست یــزمان اشـاوب صف در دي 
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 برستم زرق از دم،ـــآم رونــب قــدل از     سالوس يخرقه این شد خرابات جاروب 
 ننشستم مِی بی و خوردم مِی و دادم ِمی     کار مرا ادــافت دهــمیک اــب هــصومع از 

 )392 همان:(                            
 بنابراین،

 حادثه یک وقوع به را خرابات و میخانه به مسجد از رفتن این تواننمی عطار شعر در که همچنان
 واقعیت عالم در و شعر انزب از خارج در را قضایایی چنین صدق قدر و کرد تعبیر عین عالم در
 گرفت نتیجه مشابه مضامین وجود سبب به تواننمی نیز حافظ شعر در کرد، وجوجست تجربی و
 اشاره گوید،می رفتن خرابات به مسجد از و میخانه و خرابات و شراب با ارتباط در وي آنچه که
 ).38: 1382 پورنامداریان،( دارد او عملی زندگی در حوادثی به
 خرقه« ،»شستن می به خرقه« مانند عرفانی اصطالحات و دستنازای هاییوارهقصه

 در که هاآن نظیر عادتی خالف اصطالحات و »فروختن می به دلق« ،»کردن خرابات رهن
 پرکاربرد هايمایهبن جزء و است رفته کار هب دفعات به شاعر عارفان از گروه این اشعار
 جزء و دارند بارز نمودي نیز حافظ شعر در آیند،می حساب به قلندريمالمتی اشعار
 .شوندمی محسوب شعرش پربسامد هايمایهبن

 و کند رها را اهدانهز تصوف او که شودمی سبب کند،می صید را او عاشق اختیار،بی که عشق...
 مسجد، از صوفی یا پیر رفتن تصویرِ با شاعرانه، پیامی در واقعه این. بیاورد عاشقانه فتصو به روي

 یا عطار پیر همان حافظ مغان پیر. شودمی تعبیر تخرابا و مغان دیر و میخانه به خانقاه و صومعه
 رودمی میخانه و خرابات به صومعه و مسجد از شاهد، رؤیت يواقعه دنبال به که است عطار غزل
 ). 29: همان( شودمی زادهآ پیري و گرددمی رها غیراندیشی و نامیخوش و سارتا از و

 این به که کوشندمی آید،می میان به حافظ پاي وقتی پژوهان،حافظ از گروهی
 ما براي خواجه از ايچهره و بخشیده واقعی شکلی قلندري،مالمتی اشعار هايمایهبن

 هايورطه و مراحل این از ما عرفانی و ادبی تاریخ در وار،حالج و تنهیک که کنند تصویر
 به عقبی، و دنیا به پازدنپشت با و برگذشته صوفیانه سالوس و زاهدانه ریاي و خطرخیز

 ناکجاآبادي است؛ کرده ابداع را آن نویسنده آرزوي و تخّیل صرفاً  که رسیده ناکجاآبادي
 ...!دیگر جايهیچ در نه و دارد ما عرفان در جایگاهی نه که پادرهوا و ریشهبی
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 گیري نتیجه. 5
  و  روحی  فکري،   سیر  بندي دوره  براي   پژوهانحافظ  از  برخی   تاکنون   که   هایی کوشش
  شد،   گفته  که  دالیلی  به  اند،داده  انجام  اششعري  مضامین  يپایه  بر  حافظ  عرفانی
  این   موفقیت  عدم  باعث  که  عواملی  ترینمهم  يچکیده  به  زیر   در  است.  نبوده  آمیزموفقیت
 : شودمی اشاره است، شده  زمینه در این محققان

  و  اتفاقات  با  رویارویی  در شاعر  عاطفی  و  روانی  و   روحی احوال   حاصل  و  برآیند  شعر.  1
 آن در شاعر و باشد حاکم  وتارتیره فضایی شعري بر است ممکن اوست؛ پیرامون مسائل

  جوانی  روزگار  به  متعلّق  سرایشش   زمان  اما  باشد؛  زده  دم  مرگ  و  خستگی  ناامیدي،  از
  برعکس،   و  است   بوده  خاص  مشکالتی  و  مسائل   گریبانبهدست  زمان  آن  در  که   باشد   شاعر

  خواننده   کهباشد    داشته  بخشزندگی  و  شاد  و  سرخوشانه  مضامین   شعري  دارد  احتمال 
 آن  در  که  باشد  شده  سروده  پیري  روزگار  در  اما  است؛  جوانی  زمان  به  متعلق  کند  گمان
  شعر،   مضامین  بر  کردنتکیه  بنابراین،  است؛  داشته  مناسب  شرایطی  و  روحی  حال   زمان
 است. دور به علمی  احتیاط  از که  است کاري آن، سرایش تاریخ از آگاهی بدون

  شاعري   و  سنی  يدوره   کدام   به  حافظ  اشعار  اغلب  سرایش  نیست زمان  معلوم   ازآنجاکه
  اي دوره  به را ايسروده شعرها، در مطرح مضامین يپایه بر  صرفاً تواننمی دارد، تعلّق او

 .داد  نسبت شاعر زندگانی از  خاص
  یک   از  بیتی   مضمون  به  استناد  است،  مضامین   تنوع  داراي   حافظ  هايبیشتر غزل   چون  .2

  ايمرحله  یا  خاصی  بینیجهان  به  خواجه   دادننسبت  براي   بیت  آن  از   گیري نتیجه  و  غزل 
  باشد  بیتی  غزل،  همان  در  است  ممکن  زیرا  نماید؛می  نادرست  عرفانی،  و  روحی  سیر  از
  که کند داللت بینی اوجهان و فکري  تطورات  دیگر از ايمرحله و متفاوت نگرشی  بر که
 . باشد تقابل یا تضاد در  استناد، مورد  بیت موضوع با
 ها،غزل   آن  از  هاییبیت  مضمونی  شباهت  يپایه  بر  صرفاً  حافظ   غزل   چند  نهادنکنارهم  .3
  معیارهاي   لحاظ   از   که   است  شعر، کاري   هر   بالغی   و  سبکی  زبانی،   هاي ویژگی  به   توجهبی
  است  مشخص و دارد سخته و پخته زبانی که شعري انتساب. نمایدنمی درست ادبی نقد
  ي ویژه  زبان  و  شخصی   سبک  هنري،  خاص  شگردهاي   به   سرایشش  زمان  در   شاعر  که
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  است   معلوم و ندارد استوار چندان بالغتی و زبان که ايسروده با یافته است، دست خود
  مشترك   مضمونی  آنکه  دلیل  به  تنها  است،  سراینده  شاعري دوران  آغازین  هايگفته  از  که

  زندگی   تحوالت  سیر  دادننشان  در  پژوهندگان  از  برخی  که   است  ناصواب  کاري  دارند،
 . اندیازیده دست آن به حافظ

پایه  حافظ  فکري   و  روحی  تطورات  سیر  بنديتقسیم  .4  و  ها کنایه  اصطالحات،  يبر 
  رفتارهاي  و  اعمال   ادعاي  پنداشتن  عینی  و  واقعی  و  شعرش  قلندريمالمتی  مکتب  نمادهاي
  هاي ویژگی  از  که  ي این شاعر ورزانهطریقت  گاه،  حتی  و  شریعتمدارانه   هنجارهاي  خالف
 حافظ  زندگانی  از   طرحی  ترسیم  سبب  است،  قلندري  و  مالمتی  مشرب  از  برآمده  ادبی
  اصطالحات   گونهاین. باشد داشته  شباهتی او  زندگانی واقعیت به تواندنمی که  است   شده
  اشعار  در  یافته،  جریان  فارسی  شعر  در  مالمتی  مشرب  تأثیر  تحت  که  نمادین  هايکنایه  و

  توان می  و  شود می  دیده  اند،داشته  مکتب  این   به  گرایش   که  شاعرانی  یا  شاعر  عارفان  اغلب
  براي   که  را  سیر عرفانی  و  فکري  خط  همان  نیز  عارف  شاعران  یا  شاعر  عارفان  این  براي
 .کنیم ترسیم ایم،کرده طرح شعرش   مضامین براساس حافظ
  عرفانی   و  روحی  فکري،  تحوالت  به  دستیابی  آوردیم،   که  دالیلی  و  عوامل  به  توجه  با

  زمینه   این  در  خواهدمی  که  اي پژوهنده  هر.  نمایدمی  ممتنع  حتی  و  مشکل  کاري  خواجه،
  است،   شده   اشاره  هاآن  به  جستار   در این   که   و اشکاالتی  موانع  رفع   براي   ابتدا  باید   زند،  قلم

 . بگذارد وادي این  در قدم سپس، و بیابد راهی
 

 هایادداشت
  :دارد را سروش و  علوي پرتو  نظرگاه همین وبیشکم نیز، . استعالمی1

  را   زمینه  همان  هشیاري،  با  و  بوده  مدرسه  اهل  کنار  در  و  ینید  علوم  هايمدرسه   در  دیري  حافظ
  بعد،.  است  ندیده  معنا  عالم  معرفت  به  راهی  هاآن   کار  در  و   آموخته  مدرسه  اهل  علماي  از  بهتر
 در  خاصه  ها،آن   دکان  در  و  بوده  نشینهم   هاآن   با  هم  دیري  و  زده  صوفیان  هايخانقاه  به  سري
 :است نیافته متاعی فریب  و  دروغ و دیگران عیب به نگاه و ریایی زهد جز هشتم، قرن شیراز

 گفتیم  ما و بود این سخن ورنه  بود باور گرت       نگشود خانقه از هیچ  که بگشا اممیخانه در  
 )295:  1367 حافظ،(                                                                             
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 ذهن  در  او  که  شودمی  آغاز  خانقاه  از  نومیدي  و  مدرسه  ترك  از  پس  حافظ،   ویژگی  بارزترین
  قرن   شیراز   در  را   پیر  این  و   بردمی   کار   به  او  براي   را  »مغان   پیر«  تعبیر  و  سازدمی   اسطوره  یک  خود
 ادیب  و  خجسته  طایر  و  راه  خضر  و  فروشمی  پیر  و  میخانه  پیر  و  مغان  پیر.  کندنمی   پیدا  هشتم
  چراغ  او  یافتن  براي  روشن  روز  ،»دیوژن «  مثل  حافظ  که  کسی  آن  براي  تعبیرهایی است  عشق،
 . ) 12:  1399استعالمی، ... ( است نیافته را او و برگرفته

  در   را   حافظ  یزندگ   گذار  ریس   ،يسند  و   شاهد  چیه  بدون  و   مختصر  یعبارات  در  هم  اریشهر
 : است  زده رقم مانیبرا  نیچن عمرش، سارکوچه

 وسالسن   آن  در.  داشت  هجده سالهفده   موقع  آن  هم  حافظ.  بود  ابواسحاقشیخ  وزیر  قوام،حاجی
 یک  حافظ  پدر.  کرد  تمام  را  قرآن.  شد   تائب  بعد.  داشت  شرکت  هم  هاآن  ونوشعیش  مجالس  در
  پدرش. بود  رفته هوش  از حافظ که  بود زده را او قدرآن  مجالس نوع آن در شرکت خاطر به بار
 ها صوفی  گیر  حافظ  مدتی  زمان  آن  از.  باباکوهی  دراویش  پیش  بردمی   را  او.  بود  قرآن  حافظ  هم
  .) 82: 1381 ذوالفقاري،و  محمدي... ( داد  نجات را او قرآن. کندمی  پیدا نجات بعد و افتدمی

  شان یدرو  نزد  رفتنش  و  پدر  از  حافظ  خوردنکتک  مثل  ز، یر  اطالعات   نیا  اریشهر   نکهیا
 . است  عالم خدا آورده، دست  به کجا  از را یباباکوه

 ضیتعر و طعن به آن در و سروده یرباع لقب، نیهم از يریگبهره با شجاع،شاه پسرش، یحت .2
 :است پرداخته پدرش

 است دست  در دف نه و  قانون  به چنگ  نه      است  پست   مستی ساز دهر، مجلسدر         
 است مست  می بی که شهر محتسب ز ــ ج     کردند پرستیمی  رك ـــ ت هـــ همرندان         

 ) 159: 1398 پایمرد،. رك ( 
  این   که  باورند  این  بر  لذا  دانند؛می  غزل  اصل  بر  افزوده  را  مدحی  ابیات  پژوهان،حافظ  از  برخی  .3

 مربوط  ما   بحث   به  تاآنجاکه  گروه  این  پاسخ .  باشند  شده   سروده  دیگر  زمانی   است   ممکن  هاغزل
  ما   تحقیق  گیرينتیجه  در  خللی  باز  باشد،  هم  چیزي  چنین  آنکه  فرض  به  که  است   این  شود،می
  به   که...»  ما  جام  بیفزوز  باده  نور  به  ساقی،«  مطلعِ  با  غزلی  مثال،  عنوانبه  زیرا  آورد؛نمی  وجود  به

تمغاچیالدینقوامخواجه  الدینقوامخواجه  وفات  از  بعد   ندارد  امکان  است،  شده  تقدیم  حسن 
 از  قبل  شک،بی  شود،  فرض  که  هم   سالی  هر   آن  سرایش  تاریخ  و  باشد  شده  سروده)  ق754(

  حافظ   جوانی  دوران  به  غزل  سرودن  زمان  باز  درنتیجه،  که  است   بوده  حسنالدینقوامخواجه  وفات
 . گیردمی تعلق

   .)86-77: 1386 پایمرد،. رك : (غزل این عرفانی شرح براي .4
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