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پیر در دیوان حافظ و شعر شاعران کُرد


میر جاللالدیم کزازی

تاری دریافت47/73/60 :



بهروز خیریه

تاری پذیر 46/6/71 :

چكیده
خواجه شمسالدین محمد مشهور به حافظ شیرازی ،یکی از شاعران بگیبگدیل ادب
پارسی است ،که اشعار

سالها ورد زبان عار

و عامی بوده و میتوان گفت شعر

کمتر شاعر ایرانی بهوسعت اشعار حافظ در میان مردم رواج یافته است.
حافظ در عرصة انتخاب و کاربرد واژهها و ترکیبهای خاص نیز ،شاعری مبدع
بوده و نه تنها برخی واژهها را در شعر خگود در معنگی خاصگی بگهکگار بگرده؛ بلکگه
ترکیبهایی نیز ساخته است که حاصل ذهن پویا و خالق اوست.
با توجه به هنرمندی حافظ در ساختن و برساختن اینگونه ترکیگبهگا ،شگاعرانِ
پسازوی نیز ،گاه همان ترکیبهای خاصِ شعر خواجگه را در اشگعار خگود بگهکگار
بردهاند .شاعران کُرد نیز از این نوع تأثیرپذیری بهدور نماندهاند.
یکی از واژگان پر بسامد در شعر حافظ ،واژة پیر و ترکیبهای خاص آن نظیگر؛
پیر خرابات ،پیر مغان ،پیر میخانه و پیر میکده است .در این مقاله ،چگونگی کگاربرد
این واژه و برساختههای آن را در شعر شاعران کُرد با شعر حافظ شیراز مقایسه شده
است.
کلیدواژهها :حافظ ،شاعران کرد ،پیر خرابات ،پیر مغان ،پیر میخانه و پیر میکده.

 عاو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک (استاد).
 دانشآموختة دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک (نویسنده مسئول).

behrooz.kheirieh@yahoo.com
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مقدمه
پیر در لغت به معنی انسان سالخورده است و در میان قبایل و ایگالت ،بگزرگِ قگوم و
طائفه را گویند .در لغتنامه دهخدا ذیل این واژه آمده است« :شی  .شیخه .سالخورده.
کالنسال .مسن .معمر .زرّ .مشیخه( .دهار) .مقابل جوان» (دهخدا :7000 ،پیر).
ل راه ،مرشد ،رهنمگا و مگراد اسگت .کسگی کگه مریگد بگا
اما در عرفان به معنی دلی ِ
همراهی و هدایت او مراحل سلوک را طی میکند تا به مقصد و مقصود برسد «مگراد.
مرشد .شی  .دلیل .پیشوا .امام .آنکه خود راهنماست و مرشد و راهنما ندارد .دستگیر.
قطب .پیرطریقت .مقابل مرید .مقابل سالک ،پیشواﻯ طریقت صوفیه .امگام و پیشگواﻯ
صوفیان .شی تصو  .گر مریدﻯ چنانک رانندت /بگه رهگى رو کگه پیگر خواننگدت.
نظامى» (همان) .و پیر آن است که بیوجود او طی کگردن راه پُگرپیچ و خگم سگلوک،
دشوار و پُرخطر است .حافظ خود در اینباره میگوید:
قطع ایم مرحله بیهمرهی خضر مكم

ظلمات است بترس از خطر گمراهـی

(حافظ)091 :7063،
واژة پیر و ترکیبهای آن نظیر؛ پیر مغان ،پیر خرابات ،پیر میخانه ،پیر می فگرو
و پیر میکده در دیوان حافظ در مجموع  41بار ثبت شده است (انوری-260 :7080 ،
 .)206اغلب عرفا و شاعران عار

مسلک در آثار خود به ضرورتِ وجودِ پیرِ راهدان

که سالک را به طریق درست هدایت میکند ،باور داشتهاند و ایگن مسگئله را در آثگار
خود منعکس کردهاند« .یکی از استوارترین بنیادهگای باورشگناختی ،در دبسگتانهگای
درویشی پیری است .در همة این دبستانها رهرو رازآموز چارهای جز یاری جُستن از
پیر ،در پیمودن راه دشوار و بیمانگیز سلوک ندارد؛ تا بدانجاکگه پیمگودن ایگن راه را،
بیپیر ،کاری ناشدنی میدانستهاند .خواجة بزرگ ،در بیتی چنین اندرزمان داده است:
بهکوی عشـق منـه بـیدلیـل راه قـدم

که مم بهخویشنمودم صداهتمام و نشد

خواجه صدبار آزموده است که بیپیر و رهنمای ،گگام در کگوی عشگق بنهگد؛ امگا
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نتوانسته است» (کزازی .)784 :7088 ،حافظ هرچند در زمگرة صگوفیان خانقگاهنشگین
نبوده؛ در اشعار

بر اهمیّت داشتن پیر و مراد و راهنما تأکید کرده است .ابیات زیگر

نیز نشانگر این است که حافظ پیر دارد و بارها از او به نیکی یاد میکند:
پیر دردی کش ما گرچه ندارد زر و زور

خو

عطابیش و خطاپو

خدائیدارد

(حافظ)89 :7063،
پیر گلرنگ مم اندر حـق ازر پوشـان

رخصت خبث نداد ار نه حكایتها بود

(همان)708 :
پیر پیمانهکشمم که روانش خو باد

گفت پرهیزکم از صحبت پیمانشكنان

(همان)621 :
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت

آفریم بر نظر پاک خطاپوشش بـاد

(همان)16 :
او گاه برای حل «مشکل خویش» به سراغ پیر میرود و از او چارهجویی میکند:
مشكل خویش بر پیرمغان بردم دو

کو به تأئید نظر حل معمـا مـیکـرد

(همان) 42 :
بها الدین خرمشاهی در مورد رابطة حافظ و پیر چنین اظهار نظر میکنگد« :حگافظ
به شهادت دیگوانش ذهگن و ذوق عرفگانی پیشگرفتهای دارد .علگیالخصگوص شگیفتة
اندیشههای مالمتی است .به دلیل انتقادهایی که نسبت به صگوفیه و خانقگاهنشگینان و
ارباب صومعه دارد ،پیداست که صوفی ،رسمی حرفهای نیست و با خانقاه و صگومعه
میانة خوبی ندارد و پشمینهپوشی او از سادهپوشی و به قصد رهاکردن رن های تعلق
است و با خرقة زهد ازرقپوشان فرق دارد .قطع نظر از افسانهها ،هیچ سند قاطعی که
حکایت از سرسپردگی حافظ به یک پیر ومرشد ،شگی  ،ولگیر واقعگی یعنگی مشگای
طریقت داشته باشد در دست نیست .اما سخن از پیر و ولی و مرشد و خار و دلیگل
راه و نظایر آن در دیوان وی بسیار اسگت .در اندیشگیدن حگافظ بگه پیگر سگه مرحلگة
مشخ

مشهود است :ال ) سرگشتگی و آرزوی یافتن دلیگل راه؛ ب) پگیبگردن بگه
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لزوم پیر و تأیید این ضرورت؛ پ) یافتن و بلکه آفریدن پیری اسگاطیری بگه نگام پیگر
مغان» (خرمشاهی .)41 :7081،حافظ از این راهنمای راه با عناوینی چون؛ پیر ،خار،
پیر خرابات ،پیر میکده ،پیر میخانه و پیر مغان نام میبگرد .شگاعران کُگردِ نمونگة ایگن
پژوهش نیز ،این ترکیبهای خاصِ دیوان خواجه را در اشعار خود بگه همگان معنگی
بهکار بردهاند .در این مقاله ،به چگونگی کاربرد واژة پیر و ترکیگبهگای آن همچگون؛
پیر خرابات ،پیر مغان ،پیر میخانگه و پیگر میکگده کگه در مجمگوع 770 ،بگار در شگعر
شاعران کُرد همچون؛ «مستوره اردالن ،طاهرب

جا  ،احمد جزیری ،صگالح حریگق،

احمد حمدی و عبدالرحیم وفایی» بهکار برده شدهاند؛ نگاهی خواهیم داشگت و آنهگا
مورد بررسی قرار خواهیم داد (جدول شگماره  .)7امگا پگیش ازآن ،نگگاهی کوتگاه بگه
زندگینامه آنان میاندازیم:
شیخ احمد جزیری؛ برخی وی را با توجه به بررسگی اشگعار  ،شگاعر قگرن نهگم
دانستهاند .اما عبدالرحمان شرفکندی «ههژار» در مقدمة دیوان جزیری که خگود آن را
شرح و تصحیح نموده است ،میگوید« :با توجه به اشعاری که بین او و «فقیه طیران»
یکی دیگر از شاعران کرد ،رد و بدل شده و فقیه طیران در آنها تاری و زمان شگعر را
ذکر کرده است ،گمانی در آن نیست که وی در آغاز قرن دهم میزیسته و اهل جزیره
و بوتان میباشد» (جزیری :7027 ،بیستودو) .گفتنی است که جزیره ،شگهری اسگت
در کنار کوه جودی که در حال حاضر جزو کردستان ترکیه است.
مستوره ارد ن؛ ماهشگر خگانم اردالن ،مگتخل

بگه «مسگتوره» از زنگان ادیگب و

دانشمند قرن سیزدهم هجری است ،که بهسال  7663ه.ق در شهر سگنندج چشگم بگه
جهان گشود .مستوره بیشتر به فارسی شعر سروده و اشعار

لطی

و دلنشین اسگت

و صبغهای از عرفان در بیشتر اشعار او بهچشم میخورد .این شاعر و عار

نگامی در

حدود سال  7600ه.ق بر اثر آشفتگی اوضاع کردستان جالی وطگن کگرده و در سگال
7629ه.ق در سلیمانیه دار فانی را وداع گفته است (روحانی.)028-021 :7029 ،
عبدالرحیم وفایی مهابادی؛ حاج میرزا عبدالرحیم در سال  7629ه.ق در شهرسگتان
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مهاباد متولد شد .او انسانی صوفی مشرب ،متقی ،خگو رو ،خگو خگو ،متواضگع و
مردمدوست بوده و گذشته از زبان کردی ،به زبانهای فارسگی و عربگی و ترکگی نیگز
مسل بوده است .وفایی دوبار به حج رفته و در سفر دوم هنگام مراجعت در بگین راه
دار فانی را وداع گفته است (همان.)20 :
صالح حریق؛ مال صالح متخل

به (حریق) فرزند مالنصراهلل بهسگال 7617ه.ق در

دهکده زیویه متولد شده است .او بعدازاینکه به خدمت شی یوسگ
برهان) مشرّ

(شگمسالگدین

میشود ،به طریقه نقشبندیه تمسک میجوید و مدتی به سیر و سلوک

میپردازد؛ سپس به سابالخ ومهابادر بازگشته؛ در یکگی از مگدارس آنجگا بگه تگدریس
میپردازد .او در اواخر سال  7062یا  7061ه.ق در سن  02سالگی وفات یافته اسگت
(همان.)730 :
احمدحمدی صاحبقران؛ احمد فرزند فتاحب
شاعران بنام کرد در یکی از خاندانهای معرو

صگاحبقران ملقگب بگه «حمگدی» از
کرد ایرانگی پگرور

یافگت .تگاری

والدت او بر اساس بیتی از اشعار  ،سال  7640ه.ق است .اما تاری دقیق مرگ ایگن
شاعر معرو

معلوم نیست .وی شاعری برجسته بگوده و دیگوان اشگعار

در حملگة

انگلیسیها ازبینرفته و بعدها با کوشش ادبدوستان گردآوری شده است.
طاهربگ جاف؛ «بنابر منابع موجود ،طاهرب

پسگر عثمگانپاشگای جگا

در سگال

 7640ه.ق بهدنیا آمده و در سال  7001قمری دنیای فانی را وداع گفته است .جنازة او
را به حلبجه میبرند و در گورستان عبابیلی دفن مگیکننگد .عبگابیلی یکگی از صگحابة
پیامبر اسالم(ص) بوده است» (طاهرب  :7083،مقدمه دیگوان) .طگاهر شگاعری شگیرین
سخن است که با زبانهای عربی ،فارسی ،کردی و ترکی آشگنا بگوده و بگه فارسگی و
کردی و ترکی شعر گفته است .او گاهی از واژههگای خگاص دیگوان شگاعران بگزرگ
پارسی مانند حافظ در اشعار
نظامی گنجوی سروده است.

استفاده کرده است .شعری هم بر وزن مخزناالسگرار
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پیشینه تحقیق
در زمینة بررسی نقش پیر در عرفان اسالمی ،تاکنون در کتابهگای مختلگ  ،مطالگب
گوناگونی نوشته شده است .از جمله آثاری که در این زمینه مطالگب مفیگدی در آنهگا
ثبت شده میتوان از کتب زیر نام برد:
انسان کامل اثر عزیزالگدین نسگفی ( ،)7084بگه تصگحیح مگاژیالن مولگه؛ کیمیگای
سعادت از ابوحامد غزالی ( ،)7027به کوشش حسین خدیو جم؛ شرح کلمات قصگار
باباطاهر همدانی ( ،)7020به کوشش سگلطان علگی گنابگادی؛ حگافظنامگه بها الگدین
خرمشاهی ()7081؛ از کوچة رندان اثر عبدالحسین زرینکوب ()7017؛ جسگتوجگو
در تصو

در ایران از عبدالحسین زرینکوب ( )7021و کتاب از گونهای دیگر تألی

میرجاللالدین کزازی (.)7088
همچنین مقالههای متعددی در رابطه با پیر و نقش آن در عرفان نوشته شده است.
از جمله این مطالب میتوان به مقاالت زیر اشاره کرد:
«مقایسه پیر در شعر حافظ و دیوان حکیم فاولی» (بهار  ،)7047از ایوب کوشگان
و غالمرضا ضیایی چاپ شده در نشریه تخصصی ادبیگاتتطبیقگی دانشگگاه جیرفگت
شماره 67؛ «جایگاه پیر در سلوک عرفانی (از منظگر عرفگای کبرویگه)» (بهگار ،)7043
نوشته سید نادر محمدزاده ،چاپ شده در نشریه علمی تخصصی دانشگاه آزاد زنجان
تحت عنوان عرفان ،شماره 61؛ «مقایسة سیمای پیر در حدیقه سنایی و مثنوی معنوی»
(بهار  ،)7088علیرضا روزبهانی در نشریه پیک نور علوم انسانی؛ «بررسی سیمای پیگر
در ادبیات عرفانی با تکیه بر مثنوی مولوی» (بهار  ،)7046از فگرخزاد ،ملگک محمگد،

اکبر باالیی و نسیم ،در نشریه علمی تخصصی پژوهشهای اعتقادی ـ کالمی ،شماره4؛

«جایگاه پیر در عرفان» ( 64آبان  ،)7081به قلم اشتیاق ،منتشر شده در پایگاه اشتیاق.7
لیکن تاکنون مقالهای در مورد مقایسة پیر در دیوان حافظ و شعر شاعران کُرد منتشگر
نشده است .با این پیشینه ،در این مقاله سعی بر این است جایگاه پیر در شعر حافظ و
1. www.Eshtyagh.blogfa
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شعر شاعران کردِ متأثر از حافظ ،مقایسه و بررسی شود.
 .2واژة پیر
شاعران کرد نمونة این پژوهش ،در مجموع واژة پیر را  27بار در اشعار خویش بهکار
بردهاند (جدول

.)7

الف) پیر در دیوان احمد مالی جزیری
 .)7در ایگن بیگت

در دیوان مالی جزیری ،واژة پیر  6بار بهکار رفته است (جدول

مالی جزیری شاعر کرد کرمانج ،مانند حگافظ ،واژة پیگر را بگه معنگی مگراد و راهبگر
طریقت بهکار برده است:
پیری حكیمهت بیم له ویفقامه شرهبـان

کهس نهدی مهی ریهته فینجانی غهلهت

(جزیری)037 :7027 ،
یعنگی« :پیر حكمت بیم ما که بسی هم فرزانه است ،از آن زمان که مـا
را سقایت میکند ،به هرکس به اندازة طبیعتش باده میدهد .پس ،تـاکنون
دیده نشده به کسی خارج از ظرفیتش ،پیالهای می بدهد »

ب) پیر در دیوان مستوره ارد ن
مستوره در دیوان خود ،واژة پیر را  67بار بهکاربرده است (جگدول

 .)7ایگن بیگت

یکی از آن موارد است:
پیر در صدر ز می بیخود و گوشش بر چنگ
جــامی از بــادة یــاقوتنمــایَش در کــف

(اردالن)776 :7043 ،
ج) پیر در دیوان عبدالرحیم وفایی
وفایی در دیوان خود واژة پیر را  8بار بهکار برده است (جدول

 .)7وفایی مهابادی
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غزلی دارد با ردی

«یا غوث ثانی همّتی» که آن را برای پیر و مراد خود سروده است.

با بررسی این شعر میتوان دریافت که وفایی تا چه حد به پیر و همّت او معتقد بگوده
است .با توجه به نکات ظریفی که در این شعر وجود دارد بخشگی از آن را در اینجگا
میآوریم.
تانه بیه خـاکی مـهییانـه( ،نـهبیـه رووی دوسـت و بیگانـه )
حاشا تو و پیـر و پـهیمانـه ،یـا غـهوسـی سـانی هیممـهتـی
گرتووی کهنار ده ریای فهنام ،سه وداسه ر و شـیت و شـهیـدام
ههر چاوه ری کهشتی بهقام ،یـا غـهوسـی سـانی هیممـهتـی
سه دای یاهوی ده رویشان هات ،ئاه و نالـه ی دلریشـان هـات
رهگ و روحم وه ئیشان هات ،یا غـهوسـی سـانی هیممـهتـی

(وفایی)783-714 :7029 ،
ترجمه« :تا خاک درِ مییانه و روی دوست و بیگانه نشـوی ،حاشـا از
تو و پیر و پیمانه ،یا غو

ثانی همّتی .در ساحل بحر فنا هستم؛ سوداسـر

و دیوانه و شیدا هستم؛ هنوز چشم به راه کشتی بقا هستم؛ یا غـو

ثـانی

همّتی .صدای یاهوی درویشان آمد ،صدای آه و نالة دلْریشان آمد ،رگ و

روحم به درد آمد ،یا غو ثانی همّتی».
وفایی در این ابیات ،از شی خود ،همّت میطلبد .در این شعر ،رابطة بین مگراد و
مرید به بهترین شکل هویداست؛ رابطهای که عرفا معتقدند اگر وجود نداشگته باشگد،
مرید به مقصود نمیرسد و مگراد نیگز نمگیتوانگد در او تصگر

کنگد .وفگایی سگپس

میگوید :تا خاک درِ میخانه نشوی ،به پیگر و پیمانگه نمگیرسگی .در مگورد خگاک در
میخانهشدن ،مامون بیتش شبیه این ابیات از خواجه است:
به سر جام جم آنگه نظر توانی کـرد

که خاک میكده کحل بصر توانیکرد

(حافظ)41 :7063 ،
تا ابد بوی محبـت بـه مشـامش نرسـد

هرکه خاک در مییانه بهرخساره نرفت
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(همان)02 :
خواجه نیز در ابیات مختلفی به مسئلة همّتطلبیدن و همّتخواستن اشگاره کگرده
است .برای نمونه در بیت زیر میگوید؛ اگر در ره خاندان پیامبر(ص) با اخگالص قگدم
نهی ،همّت موال علی(ع) همراه تو خواهد بود:
حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صد
بدرقة رهـت شـود همّـت شـحنة نجـف

(همان )637:
خواجه در این بیت نیز از پیر و مراد خود که از او با لقب خار پگىخجسگته یگاد
میکند ،همّت میطلبد:
دریا و کوه در ره و مم خسته و ضعیف

اى خضر پىخجسته مدد کم بـه همّـتم

(همان )670 :
د) پیر در دیوان صالح حریق
در دیوان حریق واژة پیر  72بار بهکار رفته است (جگدول
ملقب به «حریق» گ که خود عار

 .)7مالصگالح زیویگهای

بوده و مرید شی «شمسالدین برهانی»( )7استگگ،

ابیات متعددی در مورد نقش پیر دارد .در بیت زیر میگوید؛ هرکس مایگل بگه پیگری
است و اهل طریقت خاصی است یا راه خاصّی دارد؛ اما ای حریق ،تو اجاقگت را بگا
شعلة غم روشن نمودی!
ههر کهسی مایـل بـه پیـر یكـهو تـهریقیكـی هـهیـه
تو به شوعله ی غه م حه ریقی وا وجاخـت هـهلگرانـد

(حریق)770 :7028 ،
در این بیتِ حریق ،واژة طریق (تهریقیکی) ایهام دارد .ال ) به معنی این است کگه
هرکس راه و رو
خاصی است.

خاصی دارد .ب) به معنی اینکه در عرفگان هگرکس پیگرو طریقگة
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هـ) پیر در شعر احمد حمدی صاحبقران
حمدی در دیوان خود واژة پیر را  73بار بهکاربرده است (جدول

 .)7برای نمونگه

در این بیت ،حمدی صاحبقران به اوج مقام پیر سوگند میخورد و او را جلوهبخش و
دستگیر میپندارد:
به ئهوجی مـهقـامی موعـهلالیـی پیـر

که ئهو جیلوه بهخشهو که ئهو دهستگیر

(حمدی7480 ،م)81 :
ترجمه« :به اوج مقام معالی (پیر) ،که او جلوهبیش و دستگیر است».
 .6پیر خرابات
در دیوان حافظ ،این ترکیب سهبار و یکبار نیز به شکل «پیر خراباتپرور» بهکار رفته
است (انوری .)203 :7080 ،از جمله این بیت زیر:
به جان پیر خرابـات و حـق صـحبت او
که نیست در سر مم جز هوای خدمت او

(حافظ)683 :7063 ،
در لغتنامة دهخدا زیر این ترکیب آمده اسگت« :پیگر خرابگات؛ پیرمگردی کگه در
میکدهها شراب میفروشد .مرشد و راهنمای تصوّ

و معرفت .در اصطالح متصگوفه

عبارت از مرشد کامل و مکمل است؛ که مریدی را به ترک رسوم و عادات میدارد و
به راه فقر و فنا میسپارد و نیز عاشق و سالک الابالی را گوینگد کگه افعگال و صگفات
جمیع اشیا را محو در افعال و صفات الهی دانگد و هگیچ صگفت بگه خگود و دیگگری
منصوب ندارند .و این مقام فنای ذات سالک است در ذات حق که از خودی فراغگت
یافته و خود را به کوی نیستی دریافته باشگد .و از ایگن خرابگات ،مگراد خگرابشگدن
صفات بشریت است و فانیشدن وجود جسمانی و روحانی» (دهخدا :7000،ذیلپ).
حافظ پیر خرابات را در معنی پیر راهدان و مرشد آورده؛ که اگر از اختراعات خود او
نباشد ،الاقل در دیوان او به معنی خاصی بهکار رفته است؛ نظیر بیت زیر:
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مستی به آب یكدو عنب وضع بنده نیست
مــم ســالیوردة پیــر خرابــات پــرورم

(حافظ)662 :7063 ،

«پیر مغان و پیر خرابات را شاعر طوری تصویر میکند که گویی آنچه در وجود او

مایة هدایت سالک هست ،جدایی راه اوست از هر راه دیگرـ از هر راه کگه نگزد اهگل
خانقاه به مقصد میرسد -وقتی شاعر در امر معرفت ،بگه قلگب بگیش از عقگل تکیگه
میکند و او را با این زبان رمز جامجم میخواند ،دیگر البته جای شگفتی نخواهد بود
که مشکل خویش را نیز نه نزد زاهد مسجدنشین مطرح کند و نه نزد شی خانقاه ،نگه
از حکمت فیلسو

حل این معما را بخواهد نه از کالم اهل نظر» (زرینکوب:7017 ،

 .)730-739شاعران کردِ این پژوهش ،در مجموع  2بار پیر خرابات را بهشیوة حگافظ
و به همان معنی بهکار بردهاند (جدول

)7؛ همچون نمونههایی زیر:

الف) پیر خرابات در شعر مستوره ارد ن
:)7

در دیوان مستوره ،پیر خرابات یکبار بهکار رفته است (جدول
به کوی پیر خرابات یك دو جرعه کشیدم
ز زهد خشك و ز تزویر شیخ شهر برسـتم

(اردالن)707 :7043 ،
مستوره نیز مانند حافظ پیر خرابات را در مقابل شیخی که تزویر و ریگا مگیکنگد،
قرار داده است .همانطورکه حافظ میگوید:
بنــدة پیــر خرابــاتم کــه لطفــش دائمســت
ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست

(حافظ)03 :7063 ،
ب) صالح حریق و پیر خرابات
حریق پیر خرابات را یکبار در دیوان خود بهکار برده است (جدول

:)7
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به قوربانت بم ئه ی پیری خه راباتی جیهان ئابـاد
به شاهید به که وا روحم له رههنی قوربی تودایه

(حریق)794 :7028 ،
یعنی« :قربانت گردم ای پیر خرابات جهانآباد ،شاهد با

کـه روحـم

در گرو قرب توست».
ج) پیر خرابات در شعر وفایی
وفایی پیر خرابات را  6بار در دیوان خود به کار برده است (جدول

 .)7بیت زیگر

نمونة شعر اوست:
مم ره ند و قهلهنده ر سیفه ت و مهست و خهرابم
تو پیری خهراباتی ئهگهر مـهزهـهبـی وات بـی

( وفایی)711 :7029 ،
یعنگی« :مم رند و قلندر صفت و مست و خرابم؛ تو پیر خرابـاتی اگـر

چنیم مذهبی داشته باشی »
وفایی در این بیت از واژههای رند ،قلندر و مست نیز مانند کگاربرد آنهگا در شگعر
حافظ استفاده کرده است.
 .9پیر مغان
پیر مغان  61بار در دیوان حافظ بهکار رفته است (انوری« .)203-264 :7080 ،حگافظ
شیراز مشکالت خود را به حاور پیر مغان عرضه میکند و پیر مغگان در قگدح آینگه
کردار عشق و صفا راه حل آن مشکالت را مینماید .حافظ معتقد است «پیر او هرچه
کند عین عنایت باشد» به همین دلیل بهصراحت خگود را مریگد پیگر مغگان مگینامگد»
(کوشان.)0 :7047 ،
غزالی در اوج و اهمیّت شأن پیر مغان مینویسد« :چون پیگر بگهدسگت آورد ،کگار
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خویش باید که جمله با وی گذارد و تصرّ

خود اندر باقی کند و بداند کگه منفعگت

وی اندر خطای پیر ،بیش از آن بود که اندر صواب خویش .و هر چه شنود از پیر که
وجه آن بنداند ،باید که از قصّة موسی و خارگ علیهما السالمگ یاد آورد که آن بگرای
حکایت پیر و مرید است ،که مشای چیزها بدانسته باشند که به عقل فرا سَرِ آن نتوان
شد» (غزالی .)09/6 :7027 ،این پیر مغان خاص حافظ و زادة طبع اوسگت و گگاه تگا
حد پیر طریقت و دلیل راه و خار راه باال میرود« .تصویر پیر مغان در اشعار خواجه
ترکیبی است از پیر طریقت و پیر می فرو

و عالوه بر این دو نام؛ پیر ،پیگر میکگده،

پیر میخانه ،پیر خرابات و به یک تعبیر پیر گلرن  ،پیر پیمانهکش ،پیگر دُردیکگش ،و
شی ما نیز نامیده شده است .سایر تصاویر پیر هم در دیوان خواجه وجگود دارد .پیگر
مناجات  ،پیر صاحبفن ،پیران ،پیر دانا ،پیر جاهل ،پیر صحبت ،پیر فرزانه» (کوشگان،
.)77 :7047
شاعران کرد این جستار ،در مجموع  64بار پیر مغان را در اشعار خگویش بگهکگار
بردهاند (جدول

 .)7نمونههایی از کاربرد پیر مغان در اشعار آنان بهشرح زیر است:

الف) پیر مغان در دیوان مالی جزیری
واژة پیر مغان  0بار در دیوان مالی جزیری بهکار رفته است (جدول

:)7

خدمه تا پیری موغان دکهت کهسی مـهقسـوده مـهی
شیشه وو جاما زوجاجی ئی دفیت دی رهت حهلـهب

(جزیری)11 :7027 ،
یعنگی« :کسیکه میخواهد به می ناب برسد باید خدمت پیر مغان پیش
گیرد و کسیکه میخواهد شیشه و جام زجاجی بهدسـت گیـرد بایـد راه

حلب در پیش گیرد».
مصرع دوم از ضربالمثلی عامیانه گرفته شده که شبیه مفهوم این مثل است؛ «هگر
که طاووس خواهد جور هندوستان کشد» .او دربارة گفتة پیر مغان و اهمیّت نوشگیدن
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جام از دست شاهد آورده است:
جاما دده ستی شاهید ژه نگـث ژدل دشـوتم
پیری موغان ژ ره ندان وه هوه دکر ریوایه ت

(جزیری)708 :7027 ،
یعنگی« :از پیر مغان شنیدهام و او هم از رندان (آنان که بـا حـق یكـی
شده و در هست او مستغر شدهاند) روایت کرده است که زنگار دل تنها

با آن پیالة می شسته خواهد شد که از دست یار بگیری».
ب) پیر مغان در دیوان مستوره ارد ن
پیر مغان  1بار در دیوان مسگتوره آمگده اسگت (جگدول

 .)7اردالن در بیگت زیگر،

برگرفتن جام را به فتوای پیر مغان میداند:
از موعظـة شــیخ مینــدیش و بـه کــف نــه
رطلی دو سه ،کایم فتویم از پیر مغان است

(اردالن)64 :7043،
مفهوم این بیت مستوره مانند این بیت حافظ است که میگوید؛ هرچگه پیگر مغگان
گفت باید بدان عمل کرد ،او حتی شرابخوردن را نیگز بگه فتگوای پیگر مغگان مجگاز
میداند:
گفتم شراب و خرقه نه آئیم مذهبست

گفت ایم عمل بهمذهب پیرمغان کنند

(حافظ)709 :7063 ،
مستوره ،بانوی شعر سنندج ،در بیت زیر نیز همین مامون را تکرار میکند:
زاهدم گر گنه از می بنویسد چه غمی زانك
فتوی پیـر مغـان اسـت ره صـد و ثـوابم

(اردالن)762 :7043 ،
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در شعر حافظ «پیر به دلیل آگاهی برتر نسبت به منازل در مدارج سگلوک ،هرچگه
فرمان دهد باید اطاعت شود ،گرچه از نظر ظاهر و ظاهربینان ،مشروع و مقبول نباشد.
فرمان او فرمان والیت است؛ والیت حق و والیت مقربان حگق» (کوشگان.)0 :7047،
مستوره اردالن برایناست که از کَرَم پیر مغان ،عمر جاوید حاصل میشود:
سوی مییانه بیا کز کرم پیر مغـان

عمر جاوید بیابی تو ز یمم اقداح

(اردالن)02 :7043 ،
اشارة مستوره به کرم پیر مغان مانند این بیت حافظ است:
نیكی پیر مغان بیم که چو ما بدمسـتان

هرچه کردیم به چشـم کرمش زیبا بود

(حافظ)708 :7063 ،
در این بیت نیز مستوره از یُمنِ پیر مغان سخن میگوید:
چو دل ز صومعه کندم به دیـر جـای گـرفتم
ز یُمم پیر مغان خو

بهجای خویش نشستم

(اردالن)764 :7043 ،
در این بیت نیز مستوره میگوید اگر جنتِ باقی میخواهی باید سر به درگگه پیگر
مغان بنهی:
مستوره سر به در گه پیر مغان بنـه

خواهی اگر به جنت باقی کنی مقام

(همان)760 :
مامون این بیت مستوره شبیه این بیت خواجه است:
تا زمییانه و می نام و نشان خواهد بود

سر ما خاک ره پیر مغـان خواهـد بـود

(حافظ)704 :7063 ،
ج) پیر مغان در دیوان وفایی
پیر مغان در دیوان وفایی  2بار بهکار رفته است ( جدول

 .)7برای نمونه ،وفگایی،
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ساقی را به حق آبروی پیر مغان قسم میدهد که می نابی بدو بدهد:
زه دهی رووتم ،به چاوی تو ،شیفام بی لیوه که ت نابی
به حهققی ئابرووی پیری موغان ساقی مـهیـی نـابی

(وفایی )711 :7029،
در بیت زیر نیز وفایی در فراق پیر

ندا سر میدهد و از او مانند حافظ با عنگوان

پیر مغان نام میبرد:
له باغان ئاه و نالیم دی ،دهلیم شـای نیـو گـو ن رویـی
له مهییانان سهدای شیم دی ،مهگهر پیری موغـان رویـی

(وفایی )744 :7029،
یعنی« :در باغها صدای آه و ناله میآید؛ میگویند پیر مغـان رفـت .از

مییانهها صدای ناله و زاری میآید ،انگار پیر مغان رفت!»
با توجه به اینکه وفایی ،خود عالِمِ دینی بهشمار میآمگده و بگا توجگه بگه بررسگی
اشعار دیوانش ،پیداست که در اینجا منظور

از میخانه ،تکیه و خانقاه و منظور

از

پیر مغان ،شی و مراد خویش است .پیر مغان او در این بیت همان پیرِ خانقاه و شگی
و انسان معنوی است.
متأسفانه در دیوان چاپ شدة وفایی ،به دالیل سرودن این شعر اشاره نشده اسگت.
اما با توجه به ابیات بعدی ،روشن میشود که این شگعر را در رثگای یکگی از مشگای
طریقت سروده است؛ چنانکه در یکی دیگر از ابیات همین قصیده از شی بگا عنگوان
باغبان یاد میکند:
خرابوو خانهقا ،بی شیخ و شهوقی تالیبان سهد حـهیـف
چهمه ن ویران بوو ،نهغمهی بولبو ن چوو ،باغهبان رویی

(همان)637 :
همچنانکه پیشتر اشاره شد ،پیر مغانِ خواجه نیز گگاهی ،همگان پیگر بگاتمکین و
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انسان معنوی و مراد و انسان کامل است؛ که دعایش میتواند بدرقة راه باشد و حریم
درگه او پناه درویشان است:
وگر کمیم بگشاید غمی زگوشة دل

حریم درگه پیر مغـان پناهـت بـس

(حافظ)786 :7063،
آنروز بر دلم درِ معنی گشوده شد

کز ساکنان درگه پیر مغـان شـدم

(همان)674 :
د) پیر مغان در دیوان حمدی صاحبقران
پیر مغان در دیوان حمدی  4بار بهکار رفته است (جدول

 .)7در بیت زیر ،حمدی

به همّت پیر مغان اشاره نموده است:
مهی ئهگهر مهی بیت و هیممهت هیممهتی پیری موغان
بهحر و بهر یهکسانه بو مهیکه

که داخا دهلقی نـوور

(حمدی7480،م)600 :
حمدی میگویگد« :مِی اگر مِی باشد و همّت؛ همّتِ پیر مغان ،برای مِی
نوشی که میخواهد دلق نور پهم کند ،دریا و خشكی یكسان است».

همّت طلبیدن حمدی شبیه مددخواستن و همّتطلبیدن خواجه از پیر مغان است:
گر مدد خواستم از پیرمغان عیب مكم

شیخ ما گفتکه در صومعه همّت نبود

(حافظ)797 :7063،
در بیت زیر نیز حمدی برای تأیید اهمیّتِ نقشِ پیر مغان و اینکه زاهد چون غافل
است ،بدین مسئله بها نمیدهد؛ میگوید:
« ای حمدی اگر زاهد هم شام خرابات سلوک را طی کند ،شاید دامـم
پیر مغان را بگیرد و تا ابد رها نكند»:
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دامه نی پیری موغان ره نگه که بگـری بـه ر نـه دا
(حهمدی) زاهید گهر بكا شامی خهراباتی سلووک

(حمدی7480 ،م)684 :
او بیت زیر را دربارة مقام و رتبة پیر مغان آورده است:
به فهرراشی دهرگاهی پیری موغان

حمدی در این بیت به فرا
که قمر برای پایبوسیا

که بو پای بوسی قهمهر ئهی دهوان

(همان)81 :

درگاه پیر مغان سوگند یاد میکند ،همان پیگر مغگانی

به سَر میدوید.

هـ) پیر مغان در دیوان طاهربگ جاف
پیر مغان در دیوان طاهرب

 6بار بهکار رفته است (جدول

:)7

زهمانی به زمی ریندانه ،بده سـاقی بـه پـهیمانـه
لهبهر تهعزیمی مهییانه بلیم پیری موغـان بـابی

(طاهرب )90 :7083 ،
یعنی « :زمان بزم رندان است ،ساقی می به پیمانه بده؛ برای بزرگداشت

مییانه بگویید پیر مغان بیاید».
طاهرب

مانند حافظ مقام پیرمغان را آنقدر واال میداند که مگیگویگد؛ بگوئیگد بگا

آمدنش موجب سربلندی و بزرگی میخانه شود .رندانی هم که طاهرب

بدانها اشاره

میکند ،همان عارفان پاکباخته و از دنیارستة شعر حافظ هستند.
 .4پیر مییانه
ترکیب «پیر میخانه» نیز در شعر حافظ جایگاه خاصّگی دارد؛ و همگان پیگر طریقگت و
مرشد و راهنماست که گاه از خ جام ،پیشگویی میکند و گاه از آیینة جام ،مرید را
از اسرار آگاه میسازد .برای نمونه در ابیات زیر ،مراد و رهبر معنوی است:
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واندر آن آیینه از حسم تو کرد آگاهم

پیر مییانه سحر جـام جهـانبیـنم داد

(حافظ)698 :7063،
از خط جام که فرجام چهخواهدبودن

پیر مییانه همیخواند معمـایی دو

(همان)613:
پیر میخانه در دیوان حافظ  0بار بهکار رفته است (انگوری .)207 :7080 ،یعنگی در
دو بیت باال و بیت زیر:
پیر مییانه چه خو

گفت به دُردیکش خویش

کــه مگــو حــال دل ســوخته بــا خــامی چنــد

(حافظ)769 :7063،
در شعر شاعران کرد نمونة این مقاله نیز ترکیب پیر میخانه  71بار بهکار رفته است
(جدول

 .)7نمونههای زیر کاربرد این ترکیب در شعر شاعران کُرد است:

الف) پیر مییانه در دیوان مستوره ارد ن
در دیوان مستوره ،پیر میخانه یکبار بهکار رفته است (جدول
پیر مییانة ما جرعة دُردی ای شیخ

)7؛ که چنین است:

به همه وِردِ سحرگاه شما نفروشـد

(اردالن)13 :7043،
در این بیت ،مستوره مانند حافظ ،پیر میخانه را در برابر شی قرار داده است.
ب) پیر مییانه در دیوان وفایی مهابادی
در دیوان وفایی مهابادی ،پیر میخانه  2بار استفاده شده است (جدول

 .)7در نمونة

زیر وفایی از یار میخواهد او را پیر میخانه کند و اگر نمیپسگندد الاقگل بگه مریگدی
خانقاه قبولش نماید (ص :)98
خالی چاوت گوشه ی ئه بروت ،دوو دینیان کردم له سه ر تـو
ی ـا بمكــه پیــری مــهییانــه ،یــا موریــدی خانــهقــات بــم
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یعنی :چون نقطة چشم و گوشة ابرویت مرا دو دیم کردهاند ،یا مرا پیر
مییانه کم ،یا اقل به مریدی خانقاه قبولم کم.

او در این دو بیت زیر میگوید :پشت و دلم از وفات پیر میخانه شکست:
دلم بیهو

و خوونباره لـه دووری نیرگسـی سـاقی

سوراحی که وتوهده گری ،ده لی :کوا باده په یما کـه م
شكا پشت و دلی مـم بـو وهفـاتی پیـری مـهییانـه
به چهرخیكی فهلهک وای کرد ،نه جامم ما نه میناکهم

(همان)12 :
یعنی« :دلم از دوری نرگس ساقی بیهو

و خونبـار اسـت ،صـراحی

افتاده و گریه میکند و میگوید؛ کو بادهپیمایم پشت و دل مم در وفات
پیر مییانه شكست ،فلك با چرخشی کاری کرد کـه نـه جـامم مانـد نـه
مینایم».

وفایی این ابیات را برای یکی از مشای طریقت سروده؛ که مرشد و مراد او بگوده
است .اما او بنا به سبک حافظ برای این شی  ،ترکیب پیر میخانه را بهکار برده اسگت.
او در این بیت زیر نیز میگوید؛ پیر می فرو

مرا گفت« :وفایی» حی

اسگت بگرای

تو که هر دم شیفتة دیر و کلیسایی دیگر شوی:
ههر له تهغدیری (وهفایی) بو شهوی دی مهیفـرو :
حه یفه بـو تـو هـه ر دهمـه ده یـرو کلیسـاییكی دی

(همان)780 :
او در این بیت نیز ،ساقی را به پیر میخانه قسم میدهد که به یاد چشم جانانه ،جام
می را به گرد

درآورد:
ئه ئهی ساقی یی مهستان به حهققی پیری مهییانه
به گهرد

بینه جامی مهی به یادی چـاوی جانانـه

(همان)796-797 :
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یعنی« :ا ای ساقی مستان به حق پیر مییانه ،به یاد چشم جانانه ،جـام
می را به گرد

درآور».

ج) پیر مییانه در دیوان حمدی صاحبقران
در دیوان حمدی ،پیر میخانه  0بار بهکار رفته است (جدول

)7؛ مانند نمونههگایی

زیر:
له خوینی خوم که نووسی پیری مهی فهرمانی ئازادی
فهرهح کهوته دلی دهرویش و سوفی کهوتنـه شـادی

(حمدی7480،م)011 :
در این بیت حمدی با تعبیر «پیر می» از پیگر مغگان و پیگر میخانگه یگاد مگیکنگد و
میگوید؛ هنگامیکه با خون خودم فرمان آزادی را نوشگتم ،شگادی بگه دل صگوفی و
درویش افتاد .حمدی در بیت زیر ،به تندی به زاهدان ریایی تاخته و همچون حگافظ،
در بیتِ او زاهد و صوفی نقش منفی دارند .سپس در مقایسگة بگین پیگر بگاده و شگی
خانقاه میگوید :عاشق در خُلق و خو چون مَلِک؛ و صوفی چون شگیطان اسگت .پیگر
باده نیز بشر؛ و شی ِ ریاییِ خانقاه چون حیوان است.
عاشق و سوفی له خولقا ئهم مهلهک شهیتانه ئـهو
پیری باده و شییی تهکیه ئه م بهشه ر حهیوانه ئهو

(حمدی7480،م)009 :
مامون بیت حمدی مانند مامون این بیت حافظ است که در آن صوفیان ریگایی
را که لقمة شبهه میخورند ،به حیوان تشبیه کرده است:
صوفی شهر بیم که چون لقمة شبهه میخورد
پـاردمش دراز بـاد آن حیـوان خـو علــف

(حافظ)637 :7063 ،
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د) پیر مییانه در دیوان طاهربگ جاف
در دیوان طاهرب  ،پیر میخانه یکبار بهکار رفته است (جدول

 .)7یعنی بیت زیر:

له ده وری پیری مهییانه سـه دایـی موتریبـان بـابی
له تاریكی شه وی هیجران چرای ده فعی خهمان بابی

(طاهرب )07 :7083،
یعنگی« :در دور پیر مییانه (یـا در دورة پیـر مییانـه) بگـذار صـدای
مطربان بیاید؛ برای تاریكی شب هجران ،بگذار چـراغ دفـع غـمهـا پپیـر

بیاید».
همچنانکه پیشتر با آوردن نمونهها نوشتیم ،پیگر میخانگه از ترکیگبهگای خگاص
دیوان خواجه است و حافظ از او بسیار با احترام یاد میکند .طاهرب

هم این ترکیب

را با همان معنی مورد نظر خواجه بهکگار بگرده اسگت .در ضگمن در بیگت اول «دور»
مانند شعر خواجه ایهام دارد .هم به معنی دوران و روزگار است ،هگم بگه معنگی دور
جام .او سپس از واژگانی چون :رندان ،حریفان و شب هجران ،همچون دیوان حگافظ
استفاده کرده است .او بزم رندان و آوای مطربان را همچون حافظ دوای رفگع غگمهگا
میداند .همچنانکه حافظ میفرماید:
مبا

بیمی و مطرب کـه زیـر طـا

ســــــــــــــــــــــــــپهر

بدیم ترانه غم از دل بهدر توانیکـرد

(حافظ)41 :7063 ،

 .5پیر میكده
«در لغتنامه دهخدا ذیل ترکیب «پیر میکده» آمده است« :پیر میکده( .ترکیب اضگافى،
اِ مرکب) پیر میخانه .پیر مىفرو » (دهخگدا :7000 ،ذیگل د) .پیگر میکگده در دیگوان
حافظ دوبار و در  6بیت بهکار رفته است (انوری)207 :7080،؛ که چنین است:
ما باده زیر خرقه نه امروز میخوریم

صدبار پیر میكده ایم مـاجرا شـنید
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(حافظ)729 :7063 ،
به پیرمیكده گفتم که چیست راه نجات

بیواست جام ِ می وگفت عیبپوشیدن

(همان)617:
پیر میکده نیز از ترکیب های خاص دیوان حگافظ اسگت .خرمشگاهی در ایگنبگاره
مینویسد« :این پیر مغان خاص حافظ و زادة طبع اوست و گاه تا حد پیگر طریقگت و
دلیل راه و خارِ راه باال میرود .این تعبیر ،ترکیبی اسگت از پیگر طریقگت و پیگر مگی
فرو

و عالوه بر این دو نام ،پیر ،پیر میکده ،پیر میخانه ،پیر خرابات و پیر پیمانهکش

و شی ما هم نامیده شده است» (خرمشاهی.)48 :7081 ،
شاعران کُرد این پژوهش نیز ،در کل  6بار پیگر میکگده را در اشگعار خگود بگهکگار
بردهاند (جدول

 .)7نمونههای ابیات شاعران کرد که در آن مانند حافظ از ترکیگب

پیر میکده استفاده کردهاند ،چنین است:
الف) مستوره ارد ن و پیر میكده
مستوره یکبار این ترکیب را در دیوانش بهکار برده است (جگدول

 .)7او در ایگن

بیت از پیر میکده میخواهد او را به کوی می فروشان راهنمایی کند.
ز شیخ شهر ملولم تو پیـر میكـده هلل

بیا و راهبری کم به کوی باده فروشم

(اردالن)764 :7043 ،
ب) وفایی مهابادی و پیر میكده
وفایی یکبار این ترکیب را با معنایی همچون کاربرد آن در دیوان حافظ ،بهکار بگرده
است (جدول

:)7
روژیكی پیری مه یكده ،فـه رمـوی :دلـت بـه هـیچ مـهده
ئهو دله پر له مهفسهده ،عهکسـیكی رووی دلـداری گـرت

(وفایی)62 :7029 ،
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یعنگی« :روزی پیر میكده فرمود :به هیچ چیزی دل مبند؛ اما آن دل پر ز
مفسده عكس روی دلدار را گرفت».

نتیجه بحث
با بررسی شعر شاعران نمونة این مقاله ،این نتیجه حاصل میشود که شاعران کرد نیز
این ترکیبهای خاص شعر حافظ را -مانند کگاربرد آن در شگعر خواجگه -در اشگعار
خود استفاده کردهاند .دالیل تأثیرپذیری شاعران کرد از واژههای خاص شعر خواجگه
چنین است :عالقه به شعر و ادبیات فارسگی ،تگأثیر عرفگان و وجگود هگمْزبگانی بگین
شاعران عار مسلک که موجب میشود واژهها و ترکیبهای خاص عرفانی را ماننگد
هم بهکار ببرند؛ وجود واژه های زیبا در شعر حافظ که گاه خود مبدع آنهاست؛ یا آنها
را در معنایی جدید بهکار برده است و تأثیر سبک و ظرائ

روساخت و ژر ساخت

اشعار خواجه بر شاعران کرد .همچنانکه بررسی نمونهها مؤید این نکتههاست.
اما بهتر است از دید آماری نیز به این نحوة تأثیرپذیری نظگری بیفکنگیم .در میگان
واژة پیر و ترکیبهای خاص آن ،پیشینة استفاده از این ترکیبها در شعر شاعران کُرد
این مقاله ،مربوط به واژة «پیر» است .شاعران مورد نظر ،در کل  27بار واژة پیگر را در
اشعار خود بهکار بردهاند .در میان شاعران مورد نظر ،مستوره اردالن  67بار در دیگوان
خود از واژه پیر استفاده کرده؛ که در میان این شاعران ،بیشترین تعداد از آنِ اوست.
کمترین میزان استفاده از ترکیبهای پیر ،مربوط به ترکیب «پیر میکده» اسگت؛ کگه
شاعران در این مقاله  6بار بهکار بردهاند؛ که تنها مربوط بگه مسگتوره اردالن و وفگایی
مهابادی می شود .سرانجام اینکه ،مستوره اردالن با  07بار ،بیشترین؛ و مالی جزیگری
با  2بار ،کمترین استفاده را از این واژهها ،در اشعار خگود داشگتهانگد .آمگار تفکیکگی،
بهصورت جدول زیر است.
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