
صنعانیات

 نام ِ این مقاله گرفته شده از نام و داستان ِ شیخ ِ صنعان  و هدف از آن نشان دادن ِ اهمیت ِ     

 داستان در فهم ِ شعر و اندیشه ی حافظ است. به نظر می رسد همانگونه که حضور ِ پــررنگ ِ واژه

اصط'ح ِ « » « رساخ% ِ  ـ مـوجد ـب شتر عـطار  ـ از هـمه بـی شاعران  نزد ِ بعـضی  ندر   و مفـهوم ِ قـل

 قلندریات شده ، به همان قیاس نیز کثرت ِ تأثیر پذیری ِ حافظ از داستان ِ شیخ ِ صنعان می تواند »

الهام بخش ِ برساخ% ِ واژه ی صنعانیات باشد « »

ماجرایی صنعان در اصل شخصیت و داستانی است که به صــورت ِ حکایتی کمکی در دل ِ   شیخ ِ 

 بزرگ تر قرار گرفته است آن ماجرای بزرگ ، منظومه ی منطق الطیر ِ عطار است  که چه در . « »

 داستان ها و شخصیت ها و چه در سطح ِ کل ِ اثر  به مثابه ی یک داستان ِ بلند ، فضایی سراسر

 نمادین دارد و شخصیت های آن پرندگانی هستند که هر یک انسانی خاص را نمایندگی می کنند .

بزرگ هاجرتی  آستانه ی ـم اند و در  خویش  شرایط  به  سته  رایز و دلـب به ـغ سته  یک واـب هر  رندگان    ـپ

ابان هایی در ـمسیر ِ اـیشان قرار دارد که اگر ند. بـی اید خود را برای سفری پر ـمخاطره آماده کـن  ـب

 رهبری رهشناس وجود نداشته باشد و اگر پیروی کردن از او مــورد تردید قرار بگیرد هرآینه به جز

با قرارگرـفـ% ِ ـهـدهد در ـمـقام ِ راهـنـما ،  گـمـراهی و ـتـباهی سرـنـوشتی در انـتـظار ـمـرغان نـیـست. 

 سرانجام  گروهی از پرندگان حرکت ِ خود را به سوی هدف آغاز می کنند ، اما تنها عده ی کمی از

یدا دست ـپ هایی  هدف ِ ـن به  ند  می تواـن اند  بوده  استوارتر  مات ِ هـدهد  شبرد ِ تعلـی که در پـی شان   اـی

 کنند در پایان ،   مرغان ِِِ پیروز در می یابند که با هدف یکی شده  و آنچه را به سوی او بال می .

زدند از ابتدا با خود حمل کرده اند. 

مثیلی از هم ـت نار ِ  که در ـک دارند  امل  سازگاری ِ ـک هم  با  داستان  اجزای  مام ِ  مان ِ ـتصوف ـت  در گفـت

وجود ِ . گذارد  می  به نـمایش       ها و ریخـ% ِ تعلـقات را  کردن مرحـله  طی  صوفیانه و   سلوک ِ 

عاد ِ « »         « » ژرفای اـب بر  وحدت  زله ی  به مـن با محـبوب  شدن  کی  یر و ـی ثابه ِ ـپ به ـم ما   راهـن

تمثیل می افزاید. 

 در این بین عطار برای نشان دادن  اطاعتی مریدانه ، که بی چون و چراو در منتهای سرسپردگی

 است ، داستان ِ شیخ ِ صنعان را به شکل ِ بسیار تأثیرگذاری و البته بی اشاره به هرگونه مأخذی (

 به وسط می کشد ، که خ'صه ی آن به قرار ِ زیر است) :

 شیخ ِ صنعان که از بزرگان ِ مشایخ ِ عصر ِ خویش بود ، با جمعی از مریدان از سرزمین ِ ترسایان

 می گذشت که دختری ترسا دل ِ او را برد شیخ ، در این راه لحظه به لحظه مجبور شد اعتقادات .

پا بگذارد. مریدان با دیدن ِ این که شیخی زاهد همچون او این چنین به خود را زیر ِ   و افتخارات ِ 



 همه ی باورهای خود پشت ِ پا    می زند،  تا جایی که ترک ِ اس'م می گوید و قرآن می  سوزد و

ته ، ترک گـف شیخ را  شنوند  می  که از او  اشارتی  به  دهد،  می  تن  بانی  خوک  به  خــورد و  می   می 

ترک کردن ِ .  رهسپار ِ کعبه می شوند در آنجا با سالکی مواجه می گردند که ایشان را به خاطر ِ 

شیخ م'مت می کند و در مرید ِ واقعی خواندن ِ ایشان تردید می نماید. « »

تأم'ت ِ ها و  است و ـپرسش  رخــوردار  عاده ای ـب فوق اـل هاب و ـکشش ِ  این لـحظه  از الـت تا   داستان 

توبه . است و  شیخ  سوی ِ  به  این ، برـگش% ِ مـریدان  پس از  زند  می  دامن  نده   زیادی را در خواـن

 کردن ِ شیخ و اس'م آوردن و مرگ ِ دختر ِ ترسا که از هیجان ِ اولیه تا حد ِ بسیار زیادی بی بهره

است. 

یک مقایسه 

یر، ریدانه به ـپ مثیلی برای ـنشان دادن ِ سـرسپردگی ـم به صــورت ِ ـت هایی که  گر از داستان   ـیکی دـی

ند است ، که بی . یری خردـم یروی ـموسی از ـپ است ـحکایت ِ ـپ  توجه صوفیان را به خود ـجلب کرده 

بی نام را  « یر ِ  است.  بـیشتر ِ مـفسرین ، آن ـپ آمده  آیاتی از ســوره ی ـکهف  یر ،  در   ذکر ِ نام ِِ ـپ

 خضر دانسته اند از جمله در کشف ا&سرار و عُد)ة ا&برار معروف به تفسیر ِ خواجه عبدا� ِ » . «

انصاری  ترجمه ی آیات ِ این حکایت به گونه ی زیر است » : 

  

خویش   شاگرد ِ  که مـوسی  کن ای محـمد  یاد  را گفت می خواهم[  :   ] یوشع 

بر دوامرفت آمدنگاه ِ آن .... پیگیرانه( )  هم  به  چون  رسم   دریا  به دو  که  تا آن    

  رسیدند ماهی ِ خود را فراموش . جایی که دو دریا به هم می پیوستند( )دو دریا 

شد  جا گذاشتند( )کـردند  دریا گـرفت و در آب  ماهی راه ِ    گویا ماهی( آنـجا و 

  چون برگذشتند.پخته یا نمک سود بوده  و ایشان آن را برای چاشت ِ خود برده بودند )

 ، موسی گفت شاگردِ خویش را این چاشت ِ ما بیار ، که از این مقدار افزونی «

  از   فاصله ی منزلگاه ِ پیش تا کنون بسیار خسته(که رفتیم ، سخت ماندگی دیدیم 

  یادت هست که( یوشع گفت دیدی آنگَه که من با پناه ِ سنگ شدم . [ ]  شدیم )

 ، من ماهی را آنجا فراموش کردم و ماهی، در آب راه ِ ...من پشت ِ سنگی رفتم  )

ماهی ـگذاشتی . : که آن  شگفت ـموسی ـگفت آـنجا   خویش ـگرفت ، راه گرفـتنی 

می جـستیم   جا    گویا موسا از قبل به محل ِ گُم شدن ِ ماهی د&لت شده بوده(ما آـن

 بازگشتند بر پی ِِ پی به)است و می دانسته که باید در آن مکان کسی را م'قات کند 

  یافتند. به عقب بازگشتند با تعقیب ِرَدِپاها ، با دقتی بسیار( )پس باز، پی ـجویان 

ما که او را بنده ای از بندگان ِ ما اشاره به خضر است ( / )رهـیی از رهیـگان ِ     



 دانشی دادیم از نزدیک ِ خویش موسی گفت وی را تو را پس رو باشم و . ... :

به تو پی بَر ، بر آنچ در من آموزی ...

خضر گفت تو با من شکیبایی نتوانی و شکیبایی چون کنی بر چیزی ] : .  ] 

و کاری که به دانش ِ خویش به آن نرسی . 

اگر خدای ـتعالی خـواهد و در ـهیچ : - -  ـموسی ـگفت ـمگر که مرا شکیبا یابی 

فرمان از تو عاصی نشوم و سر نکشم .  

  ، اگر مرید ِ من هستی( )خضر گفت اگر می خواهی مرا و بر پی ِ من می روی :

 نگر از من هیچیز نپرسی البته، تا من تو را نو به نو می گویم ، که چه بود که

من کردم . 

که در کـشتی نشـستند و [ رفتند( )رفت  تا آن هنـگام  هم ،  به   مـوسی و خـضر 

خضر بوم ِ کشتی را سوراخ کرد ] . 

 ـموسی ـگفت ـکشتی بشـکستی تا ـمردمان ِ آن را به آب بکُـشی خـضر ـگفت .... :

نه گفته بودم که تو با من شکیبایی نتوانی .

فرا : دشواری    ـموسی ـگفت مـگیر من را به آن چه ـفراموش کردم و در کار ِ من 

من مـنـشان    رفتند هر دو تا آنگَه که نوجوانی را. سخت گیری مکن( )سر ِ 

دیدند خضر بکُشت او را . .

  موسی گفت بکشتی تنی را بی عیب ، بی قصاصی بر وی ، باز آوردی چیزی

ناپسندیده تر از پیشین . 

توانی ـموسی ـگفت : . : شکیبایی ـن من  با  تو  که  تو را  ته ام  نه گـف  خـضر ـگفت 

شهری . ... به  که  تا آـنـگَه  هر دو  تو ـکـنی رفـتـند  که   دـیـگر نـپـرسم از هیـچـیز 

که ایـشان را مهـمان خوردنی خـواستند ، بـازداشتند   رسیدند ، از مـردمان ِ آن 

  در آن شهر دیواری یافتند پرهیز کردند از این که ایشان را مهمان کنند( )داشتندی 

، می خواست که بیفتد از بیخ ، خضر دست به آن باز نهاد و با جای بُرد .

مُزد دیوار از اـیـشان  کردن ِ  راست  این  بر  تو ـخـواستی ،  اگر    ـمـوسی ـگـفت 

  اگر می خواستی می توانستی مزد مطالبه کنی( )خواستی.

 خضر گفت این است وقت ِ فراق ِ میان ِ من و تو ، پس اکنون خبر کنم تو را به

معنی ِ آنچ تو بر آن شکیبایی نتوانستی کرد . 

کار می ـکردند در آن و به [ ] بود ، که   اما آن ـکشتی از آن ِ قومی از دروـیشان 

  کنم ، [ معیوب( )می زیستند خواستم که آن را معیب .  کرایه ی آن ( ) غلّه ی آن



می ] بودی  بی ـعیب  که  هر ـکشتی  که  بود ،  ادشاهی  که در راه ِ اـیشان ـپ  چرا 

بگرفت به ناحق.

 و آما آن نوجوان ، پدر و مادر ِ وی از گرویدگان بودند ، دانستیم که اگر آن [ ]

سر ِ ایـشان نـشاند ـنـاپاکی و ناـگـرویدگی فرا    ناپاکی را بر ایشان(پـسر بمـاند 

  خواستیم که بَدَل دهد ا� تعالی ایشان را از آن پسر ، فرزندی به.ـمسلط ـکند )

از او در هنر ، و نزدیک تر به بخشایش. 

بود در آن ـشــارستان ، و [ ] پدرمرده  دیوار از آن ِ دو ـنــارسیده ی  اما آن   و 

  در زیر ِ آن دیوار ، آن دو یتیم را گنجی بود ، و پدر ایشان مردی نیکمرد[ ]

خویش تو ، که آن دو یتیم به مردی رسند ، و آن گنج ِ   بود ، خواست خداوند ِ 

 بیرون آرند ، و آن راست   کردن ِ دیوار بخشایشی بود از خداوند ِ تو و هر [ ]

 چه من کردم از این که دیدی از کار ِ خود نکردم این است معنی ِ آنک تو بر آن .

   ١۱شکیبایی نتوانستی.

 اگر این دو داستان را با هم مقایسه کنیم ، توجیه و تحلیلی برای نحوه ی تمام شدن ِ داستان ِ شیخ

ِ صنعان که چرا به اندازه ی آغاز شدن و اوج گرف% ِ آن  شور انگیز نیست ؟ به دست می آید. ( )

 در داستان ِ موسا یک ـعقل ِ مـتوسط، ـتوسط ِ یک ـعقل ِ عالی به چالش گرـفته می شود و ـمخاطب از

هایی در - - عالی ـحجت  قل ِ  که ـع داند  می  است  داستان  وسط هـم قل ِ مـت با ـع چه  اگر  تدا  مان اـب  ـه

یل تـعالیم و . عدی د& آیات ِ ـب که در  وقتی  کرد  آشکار خـواهد  ها را  سه دارد و روزی آن حـجت   کـی

بر خ'ف ِ ـعـقول ِ که  رسد  عالی ـفـرامی  شود ، لـحـظه ی ـپـیروزی ِِ ـعـقلِ  می   اـعـمال ِ خـضر معـلوم 

 متعارف از شواهد ِ غیبی بهره مند است. در حالی که در داستان ِ عطار ،  به جای ِ چالش ِ دو عقل

که ـتـوقع ِ ـمـخاطب را از « » « » مواجهیم ،  گرا  خرد ـگـریز و عـقـلی اـیـمان  چالش ِ ـعـشقی  با   ، 

آخر ِ ـقصه تناـقضی قرآن ، اول و  داستان ِ  یل در  ین دـل به هـم ند.  می ـک فاوت  داستان مـت وشت ِ   سرـن

به تـمام ِ . که  پایی  می کـند و پـشت ِ  شیخ  که  داستان ِ عـطار از آن هـمه طغـیانی   اما در   ندارد 

ایان ِ شود از ـجنس ِ ـپ هی  روجی منـت به ـع رفت   می  وقع  زند ، ـت می  خود   اورها و ـهست و نـیست ِ   ـب

اطاعت در فرایند ِ مریدی و مرادی .  سرنوشت ِ ح'ج اما از آنجا که عطار،  مترصد ِ اثبات ِ لزوم ِ 

 بوده است ، ناگزیر می بایست همانگونه که قرآن در پایان ِ داستان ِ موسا درست بودن ِ تصمیمات ِ

 خضر را اثبات می کند ، در اینجا نیز خوش فرجام بودن ِ سرنوشت ِ شیخ تصویر گردد این است .

ندری سوار می ـکند و با ـهمه ی ایانی خردـگرایانه و تعلـیمی را بر شروعی طـغیان ـگرایانه و قـل  که ـپ

 استادی از شور ِ داستان میکاهد. آنچه از این مقایسه به درد ِ این مقاله می خــورد توجه به نگاه ِ

 به بعد )۶٠۰ به بعد ( سوررهه یی کهف آآیاتت ِِ ٧۷٠۰٩۹ صص ۵جلد ١۱



آغاز ِِ اند. حافظ از داستان ِ شیخ ِ صنعان  می ـم آغاز ِ داستان ـخیره  است که سـراسر بر   حافظ  

گر یافته ، در ـچشم ِ او ـم که ـقصه ی ـعطار  ص'حی  به  سر  ایان ِِ  وید و  ـپ می ـج یز ِ آن را   شور انـگ

ندارد ارزشی  این و آن  دهان ِ     به عبارت ِ دیگر اگر حافظ و هر کس ِ دیگری می .٢۲برای ـبس% ِ 

یر، ارائه ـکند بی شک ـبهترین ـمثال داستان ِ ـموسا و ـخضر  ـخواست صرفا ـتمثیلی برای تبـعیت از ـپ

  اینکه پیر ، کارهایی می کرد که ممکن بود به مرگ ِ خودنخستبود که فایده های فراوانی داشت . 

 و دیگران منتهی شود ـ کما اینکه شد ـ و این چنین رفتاری به قدر ِ کافی استبعاد ِ پیروی را تداعی

میکرد.

کرد .  دوم می  اطاعتی را ـتضمین  ین  بودن ِ چـن موجه  داشت و  رآنی  أخذ ِ ـق داستان ـم کهسوم    ایـن

 برای تک تک ِ رفتارهای پیر دلیلی وجود داشت اگر چه این د&یل از دید ِ ساده اندیشان پوشیده بود

.

  نتیجه این که مقصود ِ حافظ از تمسک به داستان ِ شیخ ِ صنعان در حقیقت پیروی ِ مریدانه و موجه

 کردن ِ آن نیست ، بلکه همانطور که آمد شور و التهاب ِ شروع ِ این داستان و موجه کردن ِ عصیان

و رهاشدن از تعلقات در تمثیل سازی ِ حافظ نقش بازی می کند .

 به این ترتیب اگر  قلندریات به اوج و افراط بردن ِ آرمان ها بود، صنعانیات دل کندن از « » « »

 آن هاست اگر قلندر با یاف% ِ مغزی نغز ، یک باره دست از تمام ِ پوست ها و پوسته ها می . « »

 شوید صنعان با یاف% ِ پوکی و پوچی ها خود را از دایره بیرون می کشد اگر قلندری . « » . « »

دلی بی آرزو داش% در ظاهری ستبر است ، صنعانی جهانی آرزو در پس ِ حساسیت هاست. « »

با حافظ  که  ااست   ززما فاووتت دداارردد . ـست  یداانن ِِ مـت سه ـم حافظ  ددیواانن ِِ  صنعانیاتت  » ددرر  ها یی «   جـلوهه 

یافته ددیواانن  که  ددرر    ی ـرسا » وو اا بردد . ـحضورر ِِ ووااژژهه یی        « ـت می  نامم  ددااستانن ِِ ااوو  شیخ وو   صرااحت اازز 

که ااست   یا شودد . جـلوهه یی ددوومم  غزـل می  تر  صنعانیاتت » معـ دداارر   ااست اازز ررهـگذرر ِِ ـ جـلوهه اازز « 

 ددااستانن ِِ شیخ ِِ صنعانن ددست مایه یی ااصلی ِِ سرووددنن ِِ آآنن بوددهه ااست وو حضورر ااین ددااستانن ددرر آآنن    غزلل ها

اازز آآغازز تا ااامم ااحساسس می شودد.

غزل ،  رنـگی . کُل ِ ِ  صرف ِ نـظر از  که  است  شاعر  هایی از  سوم ،  بـیت   سر انـجام ، جـلوه ی 

 مشهود از داستان ِ شیخ ِ صنعان به خود پذیرفته اند. با توجه به فراوانی ِ این گونه بیت ها ، چنانکه

 بر خواننده ثابت شود که حافظ در سرودن ِ آن ها خواسته یا ناخواسته تحت ِ تاثیر ِ داستان ِ شیخ ِ

 صنعان بوده است ، اهمیت ِ فوق العاده ی صنعانیات در فهم ِ حافظ خود به خود به دنبال ِ این « »

 اگر چه گاهی اشاره هایی به چنین پایانی در ابیات ِ او میتوان یافت از جمله . :٢۲

شده ام خراب و بدنام و هنوز امیدوارم      که به رحمت ِ عزیزان برسم به نیکنامی  



فرض خواهد آمد 

اکنون به شواهد ِ این سه جلوه از حضور شیخ ِ صنعان در دیوان ِ حافظ            می پردازیم : 

جلوه ی نخست ، تاثیر ِ مستقیم   ( )

گر مرید راه عشقی فکر بد نامی مکن

شیخ صنعان خرقه رهن خانه ی خمار داشت

وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر

ذکر تسبیح ملک در حلقه ی زنار داشت

آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند

٣۳اشهی لنا و احلی من قبلة العذارا

حافظ به خود نپوشید این خرقه ی می آلود

ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را

دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما

چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما

ما مریدان روی سوی کعبه چون آریم چون

روی سوی خانهٔ خمار دارد پیر ما

عقل اگرداندکه دل دربندزلفش چون خوشست

عاق(ن دیوانه گردند از پی زنجیر ما

به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید

که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها

همه کارم ز خود کامی به بد نامی کشید آخر

 نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفل ها

٣۳ بیت٢۲۵-١۱براایی چگونگی ِِ ااررتباطط ِِ ااین بیت با ددااستانن شیخ ِِ صنعانن نن. کک. حافظ خواا  ِِ ذذیل 



)جلوه ی دوم ، مرور ِ داستان در یک غزل )

حافظ از داستان ِ شیخ ِ صنعان دیده می شود به  نخستین غزلی که در آن از اـبتدا تا انـتها تاثیر ِ 

مطلع ِ زیر است : 

   ساقیا برخیز و در ده جام را

خاک بر سر کن غم ایام را

 چنانکه از همین ابتدا مشهود است ، شاعر به تنگنایی رسیده که دیگر ماندن در لباس ِ ص'ح و «

احترام » . مایه ی  چه  ند. و آـن خویش را آزاد ـک گر ِ  یان  واهد درون ِ طـغ می ـخ ابد  بر ـنمی ـت قوا را   ـت

 است از خود بیرون بریزد غم ِ ایام که در زبان ِ حافظ و سعدی به صــورت ِ غم ِ زمانه یا . « » « »

  غم ِ روزگار هم آمده است اغلب به معنی مال و مکنت و داش% ِ اعتبار ِ اجتماعی است ، و« »

 خاک بر سر ِ آن کردن به معنی ِ پشت ِ پا زدن و بی اعتبار دانس% ِ آن است.  این همان جرقه های

نخستینی است که شیخ ِ صنعان را به تصمیم ِ خود رهنمون می کرد.

ساغر می بر کفم نه تا زز سر

برکشم ااین ددلق ااررززقق فامم رراا

گرچه بدنامی ست نزد عاق(ن

ما نمیخواهیم ننگ و نام را
باده در ده چند ازین باد غرور

خاک بر سر نفس نا فرجام را

است « »  صنعانیات  یای ِ   به دـن ید ِ ورود    باید مِی نوشید تا گام های بعدی آسان تر.٤مِی، کـل

شود هر چند از خود کامی به جز بد نامی زاده نخواهد شد. . « » « »

  نفس ِ نافرجام ِ ما آن  سرخوشی ِ کاذبی است که از تصور ِ کما&ت در خود احساس می« »

جا ( یم. در ایـن عوض کـن آید  می  دست  به  وشیدن  که از ـن با سرخـوشی ِ واقـعی  اید آن را  یم و ـب  کـن

 حافظ به شیوه ی خود ، میان ِ نافرجام بودن ِ نفس ِ مغرور و نافرجام بودن ِ باد ، تناسب ِ شیرینی

 ساخته است نفس در نگاه ِ او ، نافرجام است چون تمناهایش پایانی ندارد. باد هم نافرجام . « »

 است چون محو و نابود می شود    نکته ی ظریف ، اینکه واژه ی باد اگر فرجامی همچون .  « »

 حرف ِ ه می داشت دیگر نه تنها نافرجام نبود بلکه خوش فرجام هم بود ، چرا که باده می « » « »

شد و     باده نوشی به مستی خواهد انجامید که پایان ِ فرخنده ای ست )

۴ ٢۲۵ - ١۱براایی رراابطه یی می وو ددااستانن ِِ شیخ ِِ صنعانن نن . کک . حافظ خواا( بائسش خواانداامم اا آآنن تلخ ووشش که صو )  



ددوودد   آآهه   سینه یی  ناالنن من

سوخت ااین اافسرددگانن خامم رراا

محرم راز دل شیدای خود

کس نمیبینم ز خاص و عام را
افسوس که اهل ِ این زمانه همچون همراهان ِ شیخ ِ صنعان خام و عامی اند .

با ددالرراامی مراا خاطر خوشش ااست

کز دد یکباررهه بردد آآرراامم رراا

ننگردد ددیگر به سروو ااندرر ن

هر که ددید آآنن سروو سیم اانداامم رراا

صبر کن حافظ به سختی روز و شب

عاقبت روزی بیابی کام را

ند و « » یز یاد آوری می ـک رسا را ـن یم ، حافظ ماجرای دختر ِ ـت می بیـن ایانی  یات ِ ـپ نانکه در  اـب  ـچ

غزل ِ خود را به آرزوی ِ کامیابی از او به پایان می برد. 

در همین گروهند غزلیات ِ زیر که تنها به ذکر مصراع ِ نخست ِ آنها قناعت می کنیم :

      حافظ خلوت نشین دوش به می خانه شد-

      دوش می آمد و رخساره بر افروخته بود-

     عکس روی تو چو در آینه ی جام افتاد- 

     برو به کار خود ای واعظ این چه فریاد است-

     سینه ام زاتش دل در غم جانانه بسوخت-

)جلوه ی سوم ، ابیات ِ پراکنده )

ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عمر–

         پیرانه سر بکن هنری ننگ و نام را

تا در ره پیری به چه آیین روی ای دل–

         باری به غلط صرف شد ایام شبابت



من از ورع می و مطرب ندیدمی زین پیش–

         هوای مغبچگانم در این و آن انداخت

مرا به کار جهان هرگز الطفات نبود–

        رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست

آنکه جز کعبه مقامش نبد از یاد لبت–

         بر در میکده دیدم که مقیم افتادست

پیرانه سرم عشق جوانی بسر افتاد–

       وان راز که در دل به نهفتم بدر افتاد

علم و فضلی که به چل سال دلم جمع آورد–

        ترسم آن نرگس ترکانه به یغما ببرد

بشارت بر به کوی می فروشان–

         که حافظ توبه از زهد و ریا کرد

بنده ی پیر مغانم که ز جهلم به رهاند–

         پیر ما هر چه کند عین و)یت باشد

ز خانقاه به میخانه می رود حافظ–

         مگر ز مستی زهد و ریا به هوش آید

عقلم از خانه بدر رفت و اگر می این است–

       دیدم از پیش که در خانه ی دینم چه شود

در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی–

         خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی

         کرده ام توبه به دست صنمی باده فروش

         که دگر می نخورم بی رخ بزم آرایی

مکدر است دل آتش به خرقه خواهم زد–

         بیا ببین که کرا می کند تماشایی

ساقی بیار آبی از چشمه ی خرابات–

         تا خرقه ها بشوییم از عجب خانقاهی

شده ام خراب و بدنام و هنوز امیدوارم–



         که به رحمت ِ عزیزان برسم به نیکنامی

این خرقه که من دارم در رهن شراب اولی–

         وین دفتر بی معنی غرق می ناب اولی

طریق عشق طریقی عجب خطرناک است–

         نعوذ با� اگر ره به مقصدی نبری

در کوی عشق شوکت شاهی نمی خرند–

         اقرار بندگی کن و اظهار چاکری

دوش آن صنم چه خوش گفت در مجلس مغانم–

         با کافران چه کارت گر بت نمی پرستی

         

          


