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  مقدمه 
سب با فضاي از جمله تعابير دقيق حافظ است كه متنا» غزليات عراقي«و » راه عراق«تعابير 

 :هاي متعدد، در اين ابيات به كار رفته است كلي غزل و لحاظ كردن تناسب

 كه از اين راه بشد يار و ز ما ياد نكرد راه عراقمطربا پرده بگردان و بزن 
 كه شنيد اين ره دلسوز كه فرياد نكرد است سرود حافظ غزليات عراقي

  )167ص: تصحيح قزويني ،حافظديوان (                                                                

غير از اينكه از شعر حافظ دور شده، به » راه عراق«شرح و توضيح محققان در بارة تعبير 
به عنوان مقامي در موسيقي و نامي جغرافيائي منحصر اسـت همچنـين بـه    » عراق«توضيح 

انـد امـا در مـورد     در موسيقي و به معني طريق و جاده بسنده كـرده » راه«آميز  وم ايهاممفه
معنـي  » راه عـراق «و از اينكـه   نمودهصرفاً به معني موسيقائي آن توجه » راه عراق«تركيب 

با مفهوم حزن انگيز و » راه عراق«اند همچنين به تناسب  ديگري نيز داشته باشد غفلت كرده
نيـز  » غزليـات عراقـي  «ر مـورد  د. و تناسب بيت با غزل تـوجهي نشـده اسـت   آور بيت  گريه
هاي دوري همچون فخر الدين عراقي يا سبك عراقي يا منطقة عـراق بـراي آن متصـور    ايهام
  .اند اند و از تناسب بيت با غزل، سخني به ميان نياورده شده

آهنـگ  «: ده اسـت را با توجه به دو بيت از حـافظ چنـين توضـيح دا   » راه عراق«دهخدا، 
  .)ذيل واژة راه :لغتنامه دهخدا(» مقام عراق كه نام مقامي است در موسيقي. پردة عراق. عراق

ضبط شده » راه حجاز«نيامده، به جاي آن » راه عراق«در ديوان حافظ تصحيح خانلري، 
عنـي ايهـام   اند كه عـراق بـه دو م   در تعليقات نيز نوشته )293-292ص: ،تصحيح خانلريحافظديوان (است 
براي حجـاز نيـز همـين     )1207ص :همان(هاي موسيقي يكي از آهنگ-2ناحية جغرافيائي -1: دارد
تغييري كه در ضبط بيت ايجاد شده، ناشـي از ايـن    .)1176ص :همان(ها را تكرار كرده است ايهام

افزون بر نـام مقـامي   » راه حجاز«تصور است كه راه عراق، صرفاً مقامي در موسيقي است اما 
در بيـت بعـد آمـده،    » عـراق «شـايد هـم از آنكـه    . در موسيقي، نام راهي مشهور نيز هسـت 

يـن دو بيـت بـه هـم پيوسـته      كه ا جلوگيري شود در حالي» عراق«اند از تكرار لفظ  خواسته
  . است

نـام فخـر الـدين     را در عـين ايهـام، تصـريحي بـه    » غزليات عراقي«كوب نيز تعبير  زرين
و ايهام » غزليات عراقي«گانة تعبير  ايهام سه. )70ص: كوب زريناز كوچه رندان،(شمارد ابراهيم عراقي مي

  .)580-581ص: مشاهيخرّنامه، حافظ(را خرّمشاهي نيز تكرار كرده است » راه عراق«
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و  )1072ص :كلـك خيـال انگيز،اهـور   (اشاره كرده اسـت  » راه عراق«پرويز اهور، به معني موسيقائي 
دربارة غزليات عراقي، به قرينة ره دلسوز، عراقـي را بـه معنـي دسـتگاه و آهنـگ موسـيقي       

  .)1628ص :همان(داند اين اصطالح را نامگذاري تازه مي شمرده نه سبك عراقي چون
نوشـته و در مـورد غزليـات عراقـي      را به معني نغمة عـراق » راه عراق«خطيب رهبر نيز 

هائي است كه يا مراد غزل... عراقي عارف پيشه هاي فخرالدين ابراهيم مقصود غزل«: نويسدمي
  .)188ص: خطيب رهبرديوان غزليات موالنا شمس الدين،(» در دستگاه عراق خوانده شود

را در متن نهاده و توضيح داده است اما » راه حجاز«خانلري، ضبط بهروز ثروتيان به تبعِ 
) در معني سبك فارسـي در مقابـل تـازي   (تعبير غزليات عراقي را بيانگر سبك عراقي حافظ 

شـرح غزليـات   (پنداشته است كه به مقام عراق در اصـطالح موسـيقي نيـز نظـري داشـته اسـت       

  .)882-884ص: ثروتيانحافظ،
هروي نيز راه عراق را آهنگ عراق و يادآور راه سفر به عراق در معناي عراق عجم شمرده 

  .)589ص: هرويشرح غزليات حافظ،(است و عراقي را فخرالدين ابراهيم عراقي فرض كرده است 
عنـي  گويد عراق و عراقي را حافظ به معاني مختلـف آورده اسـت و سـه م   همايونفرخ، مي

و هـايش در آهنـگ   غزل -2اي حافظ در سبك عراقي است هغزل -1براي آن ذكر كرده است 
هـاي فخرالـدين ابـراهيم عراقـي اسـت      هماننـد غزل -3پرده عراقي نواخته و خوانده ميشـود  

. نغمـه و مقـام   -1: را نيز حافظ به سه معني به كار بـرده اسـت  » راه«همچنين معتقد است 
ست كه در شـرح بيـت محـلِ نـزاع     ابر اين بنياد . روش و سبك -3طريق و صراط  -2پرده 

هاي فخرالدين عراقي و مكتب عراقي است و از شيوة غزل هاي حافظ در سبكغزل«: مينويسد
ه شده هر كس كه شود و با آن آهنگ سروده و در پرده و مقام هم خوانده ميهم پيروي كرد

ت كـه بـه   سوز را كه در پرده و مقام عراقي سروده شده بشنود ممكن نيسـ هاي جان اين نغمه
را بشـنود ممكـن   »طريـق «سوز و گداز نيايد و آه و ناله سر ندهد و هر كس كه نام راه عراق 

نيست كه از يادآوري آنكه شاه شيخ از آن راه به اصفهان رفته و ما را به فراق مبتال كرده بـه  
را  هاي عارفانه و پر سوز و گداز فخرالـدين عراقـي  سوز و گداز نيايد و هر كس هم غزلناله و 

  .)178-179ص: همايون فرخحافظ خراتي،(» هاي جانسوز او به سوز و گداز نيفتد بشنود از ناله
را  138حسينعلي مالح، با توجه به ابياتي كه لفظ عراق در آنها به كار رفته، سرودن غزل

يـا عـراق   (شاه شيخ ابواسحاق از فارس گريختـه و در اصـفهان   «متعلق به زماني شمرده كه 
ت گزيده است خواجه به خاطر ارادتي كه به ابواسحق داشته غزليـاتي در فـراق   سكون) عجم

  :وي سروده است از آن جمله است غزلي به مطلع
دبه وداعي دل غم ديدة ما شاد نكرياد باد آنكه ز ما وقت سفر ياد نكرد

  :فرمايدتا آنجا كه مي
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ديار و ز ما ياد نكركه از اين راه بشد بزن راه عراقومطربا پرده بگردان
) بواسـحق : يعنـي (از آن زمـان كـه دلـدار    : براين، تعبير بيت بر اين تقريب تواند بودبنا«

مقيم گشته است سرودي يا غزلـي ورد زبـان   ) يعني عراق(فارس را ترك گفته و در اصفهان 
همان غزلياتي كه به سرودهاي (حافظ نيست مگر آن سرودهائي كه براي عراق ساخته است 

هـاي جانسـوز را بشـنود و     كيست كه اين ترانـه ) ص شده استعراقي يا غزليات عراقي مشخ
در بيت زير كه مالح نقـل  » راه عراق«در آن صورت،  )284ص: مالححافظ و موسيقي،(» فرياد بر نياورد

  كرده است چه مفهومي دارد؟
عراقم به رود ه  را  كه بنمايم از ديده من زنده رود تو بنماي 

ذوالنور نيز با قبول و نقل مطالب حسينعلي مـالح، عراقـي را در تعبيـر غزليـات عراقـي،      
  .)323ص: ذوالنوردر جست و جوي حافظ،(اشاره به فخرالدين ابراهيم عراقي پنداشته است 

ر غزل عراقي بوده، برخي محققان معتقدند به سبب شور و شوق و جذبه و شيدايي كه د
نيز بدين سبب در شعر حافظ به كار رفته » غزليات عراقي«عبير پسنديده و تحافظ آن را مي

  .)70ص: زرين كوباز كوچه رندان، نيز 145ص: مالححافظ و موسيقي،(است 
به كار رفته ولـي در  » راه عراق«ها  بيتي ديگر در ديوان حافظ هست كه در برخي نسخه

  : ضبط شده است» ساز عراق«ها  غالب نسخه
  آهنگ بازگشت به راه حجاز كردوساخت  عراق)ساز/راه(اين مطرب از كجاست كه 

  )472ص: نيساريهاي حافظ، نيسادفتر دگر(                                                                                                          

ديگـر را بپذيرنـد لـيكن تكـرار يـك واژه       تكرار واژة راه در اين بيت، موجب شده ضـبط 
تواند استناد قابل دفاعي باشد مگر آنكه دليل يا داليل ديگـري نيـز آن را اسـتوار سـازد      نمي

در اين مقاله پيشنهاد ميشود شايد ضبط راه عـراق را  » ه عراقرا«توجه به مفهومي كه براي 
بين دو راه را عالوه بر معنـاي   تواند ترددمي» بازگشت«دهد خصوصاً ذكر واژة تر نشان بهنري

  .موسيقائي براي نشان دادن رياي صوفي بهتر نشان دهد
پيونـد فـراق و مرثيـه را بـا     همين  )348-349ص:تصحيح قزوينـي حافظ،ديوان (ها فظ در يكي از غزلحا

   :عراق نشان داده است و قصة مرگ و انتقال به راه عراق را مطرح كرده است
يمي ق سل ا ر ع ل ا ب حلت  نذ  ي م ق ال ي ا ق ال ا ا  م ا  ه ا و ن ن   م

دوست منزل  ساروان  اي  قي اال  ا ي شت ا ل  طا كم  ن ا ب ك ر لي   ا
ه  انداز و مي نوش خرد در زنده رود عراقي گلبانگب ان  ن  جوا

لعمر في مرعي حماكم القي ربيع ا ت ل ا هد  ع ا  ي هللا  ا  حماك 
رطل ه  د ب قي  سا ا  ي م ب ن ا ر اس  گ ك من  هللا  ا اك  ق سق ا ه  د
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ز  ا ب ني  ا دم ميجو ا ي ه  ب د  ر  سماع چنگ و دست افشان ساقي  آ
عمر خوشدل مي باقي بده تا مست و نم  رفشا ب ان  ر ا ي ه  اقي ب  ب

ق درونم خون شد از ناديدن دوست ا ر ف ل ا م  ا ي ال ا  س ع ت ال   ا
ا ه و ر حق ت ال دكم  ع ب وعي  م من د عميق  حر  ب كم  قي ف ا  سو
ي دمي با نيكخواهان متفق باش ق ا ف ت ا ر  و م ا ن  ا د مت  ي ن  غ

فارسي  خوشگو بساز اي مطرب خوشخوان  عراقي صوتبه شعر 
طالقي عروسي بس خوشي اي دختر رز ر  ا و ا ز س ه  گ ه  گ ي  ل  و

ا ر د  ر ج م ي  ا ح ي س د م ز ا ر  وثاقي كه با خورشيد سازد هم ب
فراقيغزلبخوان حافظ  وصال دوستان روزي ما نيست  هاي 

بيت در  گر  هاي او به عراق سفر كرده از دشمنييز من از وقتي معشوق عز: گويداول مي ا
اي سـاروان راه  : گويـد و در بيـت دوم مي ) ز دوريـش رنجـورم  خيلي ا(بينم  بينم آنچه مي مي

شود و در پايان غزل ميگويـد  افران تو همواره دراز و بيشتر ميعراق، اشتياق من به ديدار مس
گـر مرثيـه اسـت امـا     غزل او غزل فراقي است بيانگر مرثيه بودن غزل است؛ فراقي، شكل دي

عدم توجه به اين مفهوم عراق و راه عراق و پيوند آن با جدايي و مرثيه خواني موجـب شـده   
به ضرورت قافيه و تأثيري كـه  » گلبانگ جوانان عراقي«شارحان ديوان حافظ در مورد تعبير 

گلبانـگ  اي نكنند يعني اين تعبيـر در معنـي    اين تركيب احياناً از نحو عربي پذيرفته، اشاره
انـد   عراقي جوانان به كار رفته است اما شارحان، از احتمال سفر حافظ به اصفهان يـاد كـرده  
درس (چنانكه استعالمي ايـن غـزل را مبتنـي بـر خـاطرة شـاد آن سـفر تلقـي كـرده اسـت           

رفتـه اسـت و   بـه كـار    يازدهم البته صوت عراقي در همين غزل در بيت. )1164ص: استعالميحافظ،
انـد   خوانـده » هاي رايج در مركز ايران، يا مقام و پردة عراق در موسيقيآهنگ«از  ايشان آن را

 .)1165ص :همان(
 )193ص: سـبك شناسـي شعر،شميسـا   (اطالق سبك عراقي به شعر دورة مغول و ايلخاني و تيموريان 

يك عنوان كلي است به همين سبب است كه مرحوم فرشيدورد براي تشريح سـبك عراقـي   
قائل به تقسيمات متعدد سبكي در درون سبك عراقي شده است و سبك عراقي را به انـواع  

هاي پيچيده، پيچيده فني، پيچيـده كنـائي، سـهل و ممتنـع، و     هاي فرعي مثل سبكسبك
مفهومي كه هم اكنـون از   )774-776ص: فرشيدوردادبيات و نقد ادبي، دربارة(سايه روشن تقسيم كرده است 

سبك خراساني در شـعر  (شده سبك در نظر محققان رايج شده يا در قديم به نام شيوه و طرز ياد مي

رفته است، نـام  براي اطالق بر شيوه و سبك يك مصنّف خاص به كار مي )20-23ص:محجوبفارسي،
هاي سبك خراساني و  اصطالح«عران مفهومي جغرافيايي داشته خراسان يا عراق نيز براي شا
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هايي كهن نيست و جنبة تحقيقي و علمـي نـدارد و چـون از يـك     سبك عراقي يا هندي نام
هـا  هاي گوناگون شعر پارسي را بدين نامقرن پيش زبانزد شاعران بوده است امروز نيز سبك

عراقي را در شعر حافظ به معني غزل به سـبك  بنا بر اين، غزليات  ).51-52ص:همان(» خوانندمي
شـود  شعر حافظ است در عين حال موجـب مي  عراقي شمردن، پوشاندن معاني رايج امروز بر

غزليـات  «تعبيـر  . مفهوم اصلي اين تعبير كه بيانگر سبك شخصي حافظ است فراموش شود
غـزل يعنـي غزليـات    در شعر حافظ، بيانگر نوع خاصي از » راه عراق«در كنار تعبير » عراقي

  .سوزناك و دلسوز است نه سبك منطقة عراق و دورة عراقي شعر فارسي
ايـم   هاي شهرها را روشن ساخته ها و دروازهقاله، نخست چگونگي نام گرفتن راهدر اين م

هاي شهرها قـرار   ها و دروازهها عمدتاً بر سر راه گاه گورستانايم كه جاي پس از آن نشان داده
ا استناد به تصريح مورخان به وجـود قبرسـتاني مشـهور بـر دروازة عـراق در      داشته است و ب

هاي بزرگداشت مردگان با موسيقي وجـود داشـته   عصر حافظ و پيوندي كه ميان آئين شيراز
همچنين قرار گرفتن مصلي و نمازگاه بر سر راه عراق و عالقة حافظ به مصلي و عاقبت دفن 

ايم كه فرزند حافظ در مصلي و بـر سـر راه عـراق     احتمال داده» خاك مصلي«شدن وي در 
در غزلياتي كه داراي مضمون و مفهوم مرثيـه اسـت   » عراق«بر اين اساس، . دفن شده است

  .عالوه بر معناي موسيقائي به گورستان راه عراق نيز ايهام دارد
  

  هاي شهرها  ها و دروازهچگونگي نام گرفتن راه
ه به راهي بود اي شهرها متنوع بود نامگذاري غالباً با توجه شيوه و سبب نامگذاري در دروازه

د رفتنـ اي مشـهور مي  شهري بزرگ يـا منطقـه   رفت يعني اگر از دروازه بهكه به شهر ديگر مي
شد؛ دروازه ممكن بود به نام شـهر بعـدي شـهرت بيابـد يـا      دروازه به نام آن شهر مشهور مي

منطقة مهم و مشهوري شهرت بيابد اما نام راه  اينكه نه به نام شهر بعدي بلكه به نام شهر يا
كشـيد شـهرت   ة مشهوري كه آن راه به سوي آن ميبا دروازه فرق كند و به نام شهر يا منطق

قـم را  «: هـا را دريـابيم  ميتوانيم چگونگي ارتباط نامهاي راههـا و درب تاريخ قم براساس . بيابد
اه ساوه و آوه كـه آن راه مسـجد   شش راهست، اول راه خراسان كه آن درب ري است، دوم ر

جامع است، سيم راه همدان كـه آن را سـرداب گوينـد و آن هـم دريـن درب اسـت و درب       
عبدويه به رمله و درب چهارم راه عراقست و آن درب بريد است كه آن را درب نصر بن عامر 

همـين   .)27ص: قـم تـاريخ  (» ...اشعري گويند و بدين معروفست و به درب جبانه نيز معروف است
كرد؛ ستوني كه به سمت عراق بود ركـن  نوع نامگذاري در مورد ستونهاي كعبه نيز صدق مي

شـدند   هايي كه به سمت شام يا يمن بود ركن شام يا ركـن يمـاني ناميـده مـي    عراق و ستون
  .)229-228ص:1كيمياي سعادت،ج(
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اي رخ داده بود يعنـي   هاي بود كه بر درواز شيوة ديگر نام گرفتن به اعتبار اتفاق يا حادثه
اي مهم ممكن بود نامي ايجاد كند يا نامي را تغيير دهـد مثـل اينكـه طبـري، دربـارة       واقعه

گويد چـون مـاني را بـر ايـن دروازه بـه      شاپور مي روازة ماني در شهر جنديسبب نامگذاري د
يـابيم   در مي گشايتاريخ جهانيا از  )596: 2،جطبـري تاريخ (دارآويختند دروازة ماني نام گرفته است 

شـد بـه دروازة نمازگـاه    به سوي نمازگاه و يا مصلي بـاز مي  اي از شهر سمرقند كه كه دروازه
  .)94ص: 1ججويني،تاريخ جهانگشاي (مشهور بوده است 

اي بود كه دروازه بر درِ آن محله قرار داشـت مثـل    شيوة ديگر، نام راه بر اساس نام محله
آنكه در محلة رودبار بود چنان نام گرفته بود، بر اين اسـاس  دروازة رودبار طوس كه به علت 

حلة رودبار بـوده اسـت و   دروازة رودبار متعلق به همين م«نويسد مي كدكني است كه شفيعي
» خوانيم كه جنازة او را از دروازة رودبار خارج كردنددر داستانهاي مربوط به استاد طوس مي

  .)745: شفيعي كدكني،تعليقات اسرار التوحيد(
يك شيوة ديگر نامگذاري مبتني بر نام صاحب قبري مشهور و مورد توجه عموم بود كـه  
در گورستانِ سر راه يا دروازه قـرار داشـت چنانكـه در مـورد دروازة علمـدار مـرو ايـن نـوع         

كه به دروازة علمدار معروف اسـت كـه   «هاي شهر مرو  از دروازه: نامگذاري اتفاق افتاده است
عليه افضـل الصـلوات و اكمـل     -و حكم است و ايشان علمداران حضرت رسالتمقبره بريده 

  .)339-340ص: زبدةالتواريخ(» اند و آن دروازه بديشان منسوب است بوده -التحيات
  

  ها موقعيت و جايگاه گورستان
هاي خروجي شهرها بود، اينكـه   ها غالباً در دروازة شهرها و بر سر راه ها و خاكستان گورستان
ها خارج از مواضع اصلي شهر بوده است در داستان فردوسي نيز گفته شده؛ روايـت   قبرستان

در بارة تدفين فردودسي نيز نشان دهندة وجـود گورسـتان اصـلي شـهر بيـرون       چهار مقاله
نيز به  ولياءاالمنظر در . بردند كه از دروازة رزان جنازه مي )51: چهار مقاله(بود  دروازة شهر طوس

در روز «: هاي ديگر تكرار كـرده اسـت   آن اشاره هست و همين نوع تشييع جنازه را در دوره
وفات سلطان اويس، شيخ حسن را هم به قتل رسـانيده جنـازه پـدر را از دروازة دمشـقيه و     

برخي مواقـع كـه در    )195ص: ولياءاالمنظر (» وازة ديگر در يك آن بيرون كردندجنازة پسر را از در
كتابي از به دار آويختن كسي ياد شده غالباً از وجـود دار بـر دروازة شـهر سـخن بـه ميـان       

آورند شايد غير از عبرت براي واردان و اهالي شهر، نزديكي به گورستان نيز در انجام اين  مي
يان براي رو به سبب پيوندي كه بين مرگ و دروازها بود، نويسندة تاريخ. كار مؤثر بوده است
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در اوقات عمرش به انقضا رسيد و عاقبـت، آن شهرسـتان   «: نويسداعالن خبر مرگ فيروز مي
   )173نيز  30ص: تاريخ رويان(» وجود به دروازة كل من عليها فان بيرون رفت

اد كرده كه اهل سمرقند بطوطه از قبر قثم بن العباس در خارج سمرقند ي در سفرنامة ابن
و قبر عكاشـه را در   )428: ابن بطوطهسفرنامه (اند  رفتهدوشنبه و جمعه به زيارتش ميهمواره شبهاي 

  .)432ص :همان(خارج مشهد بلخ ذكر كرده كه قبرهاي بسياري در آنجا بوده است 
دهد كه يگاه گورستان سقناق كرده نشان مياز جا مهمان نامة بخاراتوصيفي كه در كتاب 

مقابر و مراقد ايشان،اصل بلـده سـقناق و   «: دادنداني قرار ميا خارج از شهر و آبادگورستان ر
اي است كه درو شهر و مملكـت و اسـاس مسـجد و    حوالي آن است زيرا كه آن آخر معموره

باشد و وراي آن دشت بحت است كه از معموره درو نشاني و از نمودار مملكـت درو   بازار مي
هر كه را نوبت اجل موعـود رسـيد نقـل     نموداري موجود نيست الجرم از خانان نامدار دشت

 201ص: نامـة بخـارا   مهمـان (» تربت او به صوب سقناق نمودند و بر مزار او شبه گنبد عمارتي كردنـد 

  ).128،329-129نيز

وي از  )223ص: تاريخ نيشابور(اي بود  اي را مقبره به نوشتة حاكم نيشابوري، در نيشابور هر محله
هاي مشهور حيره، بوياباد، ملقاباد، جالباد،  محله نام برده است از جمله از محله چهل و هفت

شادياخ، ميدان زياد، قباب، باب ابي االسود، فُز، باب عقيل، باب عسگر، باب عزره، باب معاذ و 
كنـد نظيـر   كه در موارد متعدد از آنها ياد ميهاي مشهوري  باب معمر ياد كرده است و مقبره

ه، مقبره تالجرد، مقبره سر ميدان، مقبره شاهنبره، مقبره محله فز، مقبره ملقاباد، مقبره حير
اي  مقبره باب معمر، مقبره باب عزره، مقبره امير عبداهللا بن طاهر، مقبره باغك، همه به گونه

هـا قـرار داشـته     هاي خروجي محله ها و دروازهها بر سر راه نشان ميدهد اين مقبره است كه
شـيخ  «:ورت كه در كنار نام مقبره يا از در محله يا راهي مشهور ياد كرده استاست بدين ص

تربتهاء ايشـان در راه  « )226ص :همان(» محمد بن اسلم طوسي تربت او در راه مزار تالجرد است
قبر اين دو بزرگوار، در نيشابور، بر كناره خنـدق شـادياخ بـر    « )226ص :همان(» شارع ادك است

گورستان حيره  )208ص :همان(» جرد، در بناءيك صفه قوي به هم قريب استطرف راه روضه تال
  .1)58ص :همان(بدان سبب به اين نام مشهور شده كه بر درِ محلة حيره قرار داشته است 

اي كه از آن ياد شده مقبره بـابالن اسـت كـه قبـر فاطمـه       ترين مقبره، مهمتاريخ قمدر 
ر آن قرار دارد توصيفي كه از وضعيت يكي از قبرها دختر موسي بن جعفر عليه السالم نيز د

او را به مقبرة بابالن دفن كردند و قبر «: دهد كه در درب ري قرار داشته استشده نشان مي
                                                 

براي ديدن ساير شواهدي كه به وضعيت نامگذاري گورستانها بر اساس دروازه هاي شهرهاي همسايه در شهرهاي مختلف اشاره ميكند رجوع شود .  1
مجمل فصـيحي  / دربارة گورستانهاي سمرقند  445القند في ذكر علماء سمرقند ص / راجع به گورستانهاي قزوين  785تاريخ گزيده مستوفي ص : به 

  .دربارة گورستانهاي بلخ 327فضائل بلخ ص / راجع به شهرهاي صور و مدينه  24سفرنامه ناصر خسرو ص / راجع به بغداد  730و  395ص 
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او به قبة فاطمه ابنة موسي بن جعفر عليهما السالم متصل و باز است از اينجانب كه از شـهر  
  .)213ص: قمتاريخ (» .روندم مين به زيارت فاطمه عليه السالري بدان آيند چو

اي در باب يـا دروازة محلـه مولقابـاذ يـاد شـده       در منتخب تاريخ نيشابور سياق از مقبره
صلي عليه شيخ االسالم الصابوني في وسط محلة مولقاباذ و دفن في مقبـرتهم ببـاب   «: است

  .)608ص: ابورستاريخ ني(» المحلة
بـه گفتـة اصـطخري بـه     «هاي نيشابور بوده كـه   دروازهها و  يا اسپريس كه يكي از محله

تعليقـات  (» شده استي پارس و قهستان از آنجا عبور ميهنگام خروج از نيشابور و رفتن به سو

ر در اي به اين نام وجود داشته است كه سمعاني در التحبي مقبره )731ص: شفيعي كدكني اسرار التوحيد، 
مقبرة اسپريس، نزديـك ابواسـحاق مسـتملي دفـن      گويد درشرح احوال ابو نصر شروطي مي

  .)731ص :همان(شده است 
در اندرون هرات، ميـان  «اند كه چون وفات كرد  در مورد سلطان مجدالدين طالبه نوشته

  .)360ص: نفحات االنس(» درب خشك و فيروزآباد، دفن كردند
ه از مـزار  شـد اه ديده كه بـه سـوي دزفـول كشـيده مي    بطوطه شوشتر را داراي يك ر ابن

. )201-202ص: سـفرنامه ابـن بطوطـه   (متبركي خارج شهر و بر اين دروازة دزفول نيـز يـاد كـرده اسـت     
قبرسـتان مكـه در خـارج بـاب     «: نويسدمورد قبرستان مكه در قرن هشتم مي بطوطه در ابن

راه «گويـد  بطوطـه مي  ابـن  )146ص :همان(» المعلي واقع شده و آن محل را حجون هم مي نامند
هاي دمشـق  مزارات و قبرسـتان » ن قبرستان استات و همچنين جادة طائف و عراق از ايعرف

  .)97-103ص: همان(ها قرار داشته است  نيز خارج شهر و ميان دروازه
 )170ص: تذكره هزار مـزار (»قبر مباركش به درب خفيف قريب رباط شيخ كبير قدس سره است«

بـه در  « )185ص: همـان (» در رباطي كه بيرون شهر قريب دروازه كازرون افتـاده مـدفون اسـت   «
در بقعه باهليـه مـدفون   « ) 194و  193ص :همان(» دروازه نو نزديك مزار شيخ سوسي مدفون است

 )155ص: همـان (» اكنون در تخر به مزار معروف به شيخ دوكي مدفون است « )189ص :همان(» است
» بر در سلم مدفون اسـت « )156:همان(» ديش به مزار معروف به برغر مدفون استدر درب خ«
و  204و  158ص :همـان (» به در سلم به طرف اعلي قبر شيخ سلم مـدفون اسـت  « )164و  157ص :همـان (

» مقبـره درب خفيـف  « )147ص: نامهشـيراز (» مزار مشهور كه قريب درب خلج واقع گشـته « ).203
  ).150ص :همان(

  ان راه عراقگورست
راه عراق در متون كهن ممكن است بدون ايهام يا معناي كنايي و صرفاً در معناي واقعي آن 
يعني راهي به سوي عراق به كار رفته باشد مثل آنچه مستوفي در تاريخ گزيـده نقـل كـرده    
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در عـين   )493نيز 488ص: تاريخ گزيده(» تكش خان به دفع لشكر خليفه آهنگ راه عراق كرد«: است
  . حال ممكن است راه عراق به چيزي اطالق شود كه بر سر اين راه قرار دارد

ي يعنـي شـهر اسـتخر    هاي شيراز بر سر راهي قرار داشت كه به شهر بعـد  يكي از دروازه
مطـابق آنچـه دربـارة     گفتنـد همچنـين  باز ميشد اين دروازه را درب اصـطخر مي ) استطخر(

هاي ديگر نيز شهرت داشت مثل يا راه به نام نقل كرديم اين دربها  ها و دروازهنامگذاري راه
ترين شهر عراق و دارالملك عـراق بـود بـه راه    ه عراق و به سبب آنكه اصفهان مهمدرب يا را

به سبب يكساني لفظ اصفهان و عراق، حافظ ابرو در . اصفهان يا درب اصفهان نيز مشهور بود
واليت عراق و اصـفهان را متـرادف آورده اسـت؛ در    زبدة التواريخ، تفويض حكومت و منشور 

ين حال، از دارالملك عـراق  خواند در عي يك شخص، اصفهان را دارالملك ميگزارش پادشاه
همچنان كه مورخي ديگر، عراق را بـه جـاي اصـفهان آورده     )555-554ص: زبدة التـواريخ (كند ياد مي
رستاد، مقارن نـزول او بـه عـراق، اميـر     شاه شجاع، موالنا معين الدين را به اصفهان ف«: است

همين اشتراك و جابجـايي واژه در   )118و  82نيز  70ص: تارخ آل مظفر(» مباركشاه ايناغ از تبريز بيامد
مورد راه اصفهان و راه عراق نيز تكرار شده است بدين صـورت كـه راه يـا دروازة شـيراز بـه      

و 183-184ص: مجمـع االنسـاب  (انـد   ا عـراق خوانـده  سوي اصفهان را به تناوب، راه يا دروازة اصفهان ي

  .)98: شيرازنامه
يشـان  هجري با چند تـن از خو  220روايت كرده كه علي بن حمزه سال  جنيد شيرازي،

كـرد و در  به شيراز آمدند هيزم گرد ميكـرد و بـر دروازة اصـطخر ميفروخـت و معشـيت مي     
پس در همسـايه ايشـان اكـابر    « )393-394ص :تذكره هزار مـزار (همانجا كشته شد و او را دفن كردند 

-395ص: همـان (» كردند تا مزاري چنين متبـرك شـد  ها دفن مي شريفه از جوانب و طرف سادات

درب اصـطخر نشـان داده    نيز چند قبر مشهور و بقعة مبارك در گورستان شيرازنامهدر ) 394
قبر مباركش بيرون دروازة اصـطخر  «: ترين آنها مربوط به علي بن حمزه استشده كه مقدس

بقعـة مبـارك حضـرت    . )201ص: شيرازنامه(» به مشهدي كه به علي حمزه اشتهاردارد واقع گشته
 تذكره هزار مـزار و  شيرازنامهرا كه نويسندگان ) ع(امير علي ابن حمزة ابن امام موسي كاظم

همان جايگـاه را بـا تعبيـري ديگـر      فارسنامة ناصرياند، صاحب  هبر دروازة استخر نشان داد
  .)1189ص: فارسنامة ناصري(» در خارج دروازة اصفهان شيراز است«: دروازة اصفهان خوانده است

اي شگفت نقـل شـده امـا جايگـاه آن بـر دروازة       تنان نيز هر چند با ذكر حادثه قبر هفت
  .)433-434ص: تذكره هزار مزار(اصطخر قرار داشته است 

قبـر وي  « )113-112ص :همان(» اند شيخ عبداهللا علم دار را نزديك دروازة اصطخر دفن كرده«
  .)176ص :همان(»در خانقاه قريب دروازه استخر مدفون است« )121ص :همان(» در اصطخر است

  .)153ص :همان(»كيا اشتهار دارد مزار معروف كه به شيخ حسن قبر مباركش در درب اصطخر به«
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در قبرستان آل بويه بيرون دروازه استخر شيراز،در جوار قبر مطهر امـامزاده شـاه اميـر    «
  .)226ص: فارسنامة ناصري(» علي ابن حمزة ابن امام موسي كاظم، سالم اهللا عليه، مدفون نمود

  
  مصلي و گورستان راه عراق يكجا قرار داشتند

اند كـه بـه مصـلي     واژة مصلي چند بار در شعر حافظ به كار رفته و در شرح حال وي نوشته
اند چون عالقة حافظ بـر مصـلي    اند نوشته اي نكرده عالقه داشته اما به سبب عالقة وي اشاره

شايد همين هـم باشـد امـا     )147ص: معينحافظ شيرين سـخن، (اند  بسيار بود در آنجا به خاكش سپرده
هاي مصلي موجب اين انگيزه بود؟ يا اينكـه عزيـز يـا     سبزه ها وقه او چه بود، آيا گلسبب عال

عزيزان حافظ بيشتر در آن خاك خفته بودنـد و خـاك جـاي او نيـز درآنجـا قـرار گرفـت؟        
خصوصاً وقتي بدانيم آنجا گورستان مشهور و پر تعداد بود كه خوافي براي نشـان دادن قبـر   

ماده تـاريخ مـرگ وي نيـز خـاك     . )1071و  777ص: مجمل فصيحي(ميدهد افراد به قبر حافظ نشاني 
مكان مصلي در شعر حافظ همان راه يا دروازة عراق است البته در غالـب  . مصلي گشته است

در . ها قرار داشته است شهرها مصلي و نمازگاه عيد در كنار دروازة شهر و در جوار خاكستان
هـا باغـات و    دهد بر اين دروازه و مصليتاريخ نشان مي ها نيز در كتب عين حال، برخي اشاره

  : هاي با نزهت وجود داشته استجاي
ياد شده و از آنچه پيشتر نقل كرده، در )129ص: تاريخ بخارا(از گورستان نوكنده  تاريخ بخارادر 

چون به نوكنده رسيدند «: يابيم كه گورستان نوكنده، نزديك شهر داراي باغات بوده است مي
  .)88ص :همان(» نده شدند به طلب انگور و خربزه و ميوه، و مقدمه به شهر رسيده بودندپراك

هايي كه شود غير از قبرستان معلوم مي نفحات االنساز شرح حال شيخ بهاءالدين عمر در 
شيخ بهاءالدين عمر  بيرون شهر بوده است؛   در مدرسه يا حوالي مسجد است قبرستان اصلي،

سلطان «خواستند در اين قريه دفنش كنند اما به سر ميبرده بعد از وفاتش مي در قرية چغاره
چـون سـلطان بـه نمـاز وي     . وقت استدعا نمود كه قبر وي نزديك شهر باشد، قبول كردنـد 

حاضر شد، جنازة وي را مقداري راه به دوش خود گرفته ببـرد، و در جانـب شـمال عيـدگاه     
شيخ زين الدين ابوبكر خوافي را نيز در جوار عيدگاه هرات  قبر )458ص: نفحات االنس(» دفن كردند
  )495ص: همان.(نوشته است

بايـد كـه قـدم    مي«: سف در مزار سفيدمون ياد شـده ، از باغ خواجه يوانيس الطالبيندر 
چند صفحه بعـد   )239ص: انيس الطـالبين (» شريف به باغ اين فقير كه در مزار سفيدمون است رسد

خواجه يوسف و علما و اكابر و درويشـان  «: مزار خارج شهر بخارا است سازد كه اينروشن مي
  .)242ص :همان(» از باغ مزار سفيدمون به طرف شهر بخارا رفتند
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: شـيرازنامه (» اي است كه محاذي مزار شيخ جعفـر حـذاء افتـاده    در مقبره باغ نو به حظيره«

، قريب محلت باغ قطلغ از محالت مرقد مباركش در خانقاه مشهور معروف«) 179و  137نيز  180ص
  .)178ص :همان(» شيراز است

هاي جيحون از شهر فربر در سمت هيطـل يـاد    مقدسي دربارة كرانه احسن التقاسيمدر 
: كرده است و نشان داده كه جـامع در دم دروازة شـهر اسـت و مصـلي بيـرون دروازه اسـت      

رون دروازه دارد نصربن احمـد  جامعش زيبا دم دروازة شهر در سمت بخارا است مصالئي يب«
  .)422ص: احسن التقاسيم(» كننند را در آنجا كاروانسرائي هست كه راه ماندگان را در آن پذيرائي مي
گورسـتان  .)171ص: تاريخ نيشـابور (علي بن حمشاد بن سختويه در مقبرة مصلي دفن شده است 

حيره كه مشهورترين گورستان نيشابور بوده خارج نيشـابور و بـر سـر راه مـرو قـرار داشـته       
  .)739ص: تعليقات اسرار التوحيد، شفيعي كدكني(هاي بزرگي در آن وجود داشته است  است،كه مصال

اي نشـان داده   ، دربارة بلوك خيابان از بلوك هرات آن را مزرعـه جغرافياي حافظ ابرودر 
اين بلوك بر شمال رود است و بـر شـمال شـهر    «: ها و گورستان در آن است ست كه مقبرها

نيز، متصل بلوك انجيل است بر شمال انجيل، و مقابر اهل شهر اكثر در اين مزرعـة خيابـان   
  .)21ص: حافظ ابروجغرافياي (» است و مزارات بزرگان در اين گورستان بسيار است

تشييع جنازة فرزند اتابك در ايذه، پيوند بـاغ و گورسـتان را    بطوطه دربارة هاي ابن اشاره
جنازه را آوردند، جنازه را در ميان درختان ترنج و نارنج و ليمـو قـرار   «: دهد بيشتر نشان مي

طـوري كـه تـو    ها را چند تن حركـت ميدادنـد ب   بود و درختها پر از ميوه  داده بودند، شاخه
  .)208ص: بطوطه ابنسفرنامة (» دكنجنازه در ميان باغي حركت مي گوئي

باشد آن مصلي كـه حـافظ بـدان     در شهرهاي بزرگ ممكن بود چند مصلي وجود داشته
مند بوده و در آن به خاك سپرده شده بر سر راه عراق و دروازة استخر قرار داشته است عالق

ت موارد هايي كه دربارة مزارت شيراز اس كه خاكستاني مشهور و بزرگ بوده است و در كتاب
هي عالوه بر نام مصـلي بـه وجـود    اند در اين موارد گا هاي آن را ذكر كرده متعددي از مقبره

  : ها و باغات آن نيز اشاره شده استگل
عنوان نوبت هفتم، مصلي و گرداگرد آن نهاده شده است روضة اصلي  تذكرة هزار مزاردر 

و مـوارد   )393ص: تذكره هـزار مـزار  (است روضة شاه امير علي بن حمزه موسي الكاظم عليهم السالم 
عالوه بـر مـواردي كـه گـرد     ) 462،463،464،472ص: همان(متعددي از دفن در مصلي ياد كرده است 

هـاي اطـراف   هـا و رباط  همراه دارد يـا در تكيـه  اند و نام مصلي  بقعة علي بن حمزه دفن شده
يا در اصطخر نيز يـاد شـده    اند گاهي با نام مصلي مصلي كه متعلق به مشايخ بوده دفن شده

در راه اصـطخر از  «چنين نوشـته شـده اسـت     تذكرة هزار مزاراست دربارة حظيره رازي در 
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او را دفن كردند در حظيرة خود در مصلي و آن «. )414ص :همان(» طرف مصلي او را دفن كردند
  .)441و  440ص :همان(» او را دفن كردند در مصلي« )428ص :همان(» حظيرة مشايخ و ائمه است

بنا به وصيت شاه شجاع مدفن موقت شاه نيز در اراضي مصلي خـارج دروازة اصـطخر در   
  )208ص: حافظ شيرين سخن،معين(پاي كوه چهل مقام قرار گرفته است 

در سـنه سـبع و سـبعمائه از     شـيرازنامه در مصلي شيراز قبرستان مشهور بـوده كـه در   
در مصلي شيراز در ساحت ربـاطي كـه بـه نـام     «اند و  بزرگان بسيار ياد كرده كه وفات كرده

موالنا سعيد ركن الدين مذكور مشهور بوده مدفونند و جماعتي از ايمـه عظـام و مشـاهير و    
ــد اعيــان آن عصــر تبــرك را در جــوار حضــرت ايشــان مــدفن كــرده   نيــز  173ص: شــيرازنامه(» ان

165،193،183،173،172،170،166(.  
  

  ها و تعابير هنري آنهاو ايهام» راه عراق«نامگذاريهاي مشابه 
نمونة مشابه راه عراق، راه حق يا حقره است هر چند ممكن است توجيه نويسنده يا مردمان 

. اسـت عصر وي با اصل نامگذاري يكسان نباشد اما بيانگر نوعي مفهوم كنـايي در نامگـذاري   
جـاي دعـا   (خـاك او بـه دروازة نـو،معروف اسـت     «: نويسدرشخي در مورد قبر ابوحفص مين

ــد  ) مســتجاب اســت ــوحفص خوانن ــام اب ــة ام ــل خواج ــل را ت ــا مســجدها و . و آن ت و آنج
و آن موضع را . دباشند، و مردمان بدان خاك تبرك كننهاست، و پيوسته مجاوران مي صومعه

رحمـة اهللا  (خوانند كه مردمان فتوي آنجا بردندي، نزديك خواجه ابـوحفص درِ حقره بدان مي
  ) 80ص: تاريخ بخارا(. »اند اند و از اين جهت حقره، راه حق خواسته و فتوي را حق خوانده) عليه

خاقاني نيز در مرگ فرزندش امير رشيدالدين از راه دروازه با مفهومي شبيه به راه عـراق  
 :ياد كرده است

 ره دروازه بر آن تنگ مقر بگشاييدركب چوبين كه سوارش قمر استآنك آن م
  )162ص: خاقانيديوان (                                                          

همچنين به اعتبار وجود قبرستان مشهور بغداد در محلة كـرخ بـوده اسـت كـه خاقـاني      
  :در بيت زير به كار برده است» بقابغداد «را در مقابل » كرخ فنا«تعبير 

 از اين كرخ فنا بايد به بغداد بقا رفتنهنوز اندر بيابان باشي آن ساعت كه جانت را
  ) 447ص :همان(                                                           

كرخ نيستي، «: نويسددي، كرخ فنا را اضافة استعاري ميداند و در مورد معني آن ميسجا
 )1236ص: سـجادي فرهنگ لغات و تعبيرات با شرح اعالم و مشكالت ديـوان خاقـاني شرواني،  (» شهر نيستي، محلّت نيستي

دربارة كرخ نوشـته و   حدود العالماما به سبب كاربرد اين تعبير نپرداخته است، آنچه صاحب 
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: شاني از ويرانـي و نيسـتي نـدارد   دهخدا آورده است، هيچ ن لغتنامةسجادي آن را به نقل از 
 :همـان (» شهركي است كه معتصم بنا نهاده و مأمون تمـام كـرده اسـت، آبـادان و بـا نعمـت      «

اما اگر روايت بوستان سعدي را با تعبير كرخ فنا تطبيـق كنـيم كـه از تربـت و گـور       )1236ص
  :يابيم بسيار در كرخ ياد كرده است، سبب كاربرد كرخ فنا را در مي

معروف نيست كه در كرخ تربت بسي است نبيني معروف   بجز گور 
  )309ص: سعديكليات (                                                                                               

هاي بغداد كه در باب الدير قرار داشت گورستاني بـود كـه   چون يكي از مشهورترين گورستان
قبر معروف كرخي در آن قرار داشت و خطيب بغدادي نشاني گورهاي متعددي را با نسـبت  

 469، 39/12ص: تـاريخ بغـداد  (موقعيت يا نزديكي و فاصلة آنها با گور معروف كرخي نشان داده است 

/10 ،274/11،159/2 ،208/13 ،434/3 ،361/2، 279/7 ،380/4 ،45/5 ،302/6 ،237/4،352/1 ،149/2 ،21/4 ،384/5 ،274/6.(  

بـه صـورت   » باب«و » در«با توجه به جايگاه گورستان كه بر دروازة شهر قرار داشته واژگان 
ايهام آميز به كار رفته است غير از معني اصلي اين دو واژه كه به معني دروازه يا درب است 

اكستان شهر بوده است به معني شايسه و سزاوار نيز در شعر منسوب و جايگاه قبرستان و خ
هنگام گزارش شكست عمار خـارجي   تاريخ سيستانبه وصيف سگزي به كار رفته است؛ در 

از يعقوب آمده است كه وصيف سگزي به مدح يعقوب پرداخت در بيـت آخـري كـه از ايـن     
 :اشاره شده است» طعام«ي و ديگر» آكار«قصيده نقل شده به دو دروازه زرنج يكي 

طعاعمر او نزد تو آمد كه تو چون نوح بزي باب  و  ا سر  و  ا تن  ر  آكا مدر 
  )216ص: تاريخ سيستان(                   

 -2مقـامي در موسـيقي    -1: واجوي كرماني، موهم دو معني استخدر شعر » راه عراق«
  :شود راهي كه به سوي عراق كشيده مي

 تو در راه عراق آيي به آواز سازهان زندامغني چون ز اصف
 ز راه راست چون بيرون توان شد به قول مطرب از ره چون توان شد

  )24ص: گل و نوروز(                                                                                                         

ئي راهي كـه بـه سـوي عـراق     به موقعيت جغرافيا در شعر حافظ با توجه» راه عراق«اما 
تر از شعر خواجو است زيرا از يكسو داللت بر قـرار   سازد گستردهكشيده ميشد ايهامي كه مي

ندة نواختن خـاص  كند و از سوي ديگر، تداعي كنگورستاني مشهور بر سر اين راه ميگرفتن 
د احمدبن موسي برادر امام رضا بطوطه دربارة مقبره و مشه كند آنچه ابندر اين گورستان مي

كـه   يسـازد شود و روشـن م فت معني شعر حافظ بهتر راهنمون ميياد كرده ما را به دريا) ع(
تان بـه كـار رفتـه اسـت     چرا راه عراق به كنايه با توجه به مفهوم موسيقائي به معني گورسـ 

مدرسة عظيمـي  نويسد تاش خاتون مادر سلطان ابواسحاق بر اين مرقد زاويه و بطوطه مي ابن
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هاي دوشـنبه بـه ايـن مشـهد     و در آن به صادر و وارد طعام ميدهند وي هميشه شب ساخته
بـر  اي مشـرف   خاتون در غرفه .شوندها و شريفان نيز در آن شب جمع ميو فق قضاةآيد و  مي

نشستند آنگاه طبل و بوق و نقاره بر درگـاه تربـت مقـدس    مسجد كه روزنه و شبكه دارد مي
هاي جمعـه بـه   بطوطـه، تـاش خـاتون شـب     به گفتة ابن. نانكه بر درگاه پادشاهاننوازند چ مي

ن مقبـره  رفت زاويه و مدرسه در آنجا نيز بنا كرده بود بـر ايـ  يمشهد ابي عبداهللا بن خفيف م
 شوند و همان كارهايي را كه در مشهد احمـد بـن موسـي انجـام    نيز فقها و قاضيان جمع مي

  .)229-230ص: بطوطه ابنسفرنامة (دادند ميدادند در اينجا نيز انجام  مي
نامگذاري و ايهام سازي كه با لفظ قبرستان سرخاب در تبريز انجام گرفته با راه عراق در 

سرخاب مزاري است از مزارات مشهور شهر تبريز بر جانب شمال «شيراز مشابهت دارد چون 
و محله اي كه نزديـك ايـن    )47ص: نروضات الجنان و جنات الجنا(آن شهر در پاي كوه سرخ واقع است 

سـرخاب نيـز    )39-40ص: كـوي سـرخاب و مقبـرة الشـعرا    (كوه است به دروازة سرخاب مشهور بوده است 
عالوه بر نام قبرستاني در تبريز، مثل راه عراق، نام مقامي در موسيقي نيز هست دهخدا نيـز  

  .)ذيل واژة سرخاب: دهخدامة لغتنا(به نقل از آنندراج به اين معني سرخاب اشاره كرده است 
  

  نتيجه
هـاي  هـا و سـر راه   خ ثبـت شـده بـر دروازه   ها در شهرهاي مهمي كه نامشان در تاريگورستان

هـا و راههـا بـه نـام قبرسـتان و خاكسـتانها        است همچنين گاهي دروازهمشهور قرار داشته 
حافظ و پس از آن، هاي مهم و مشهور شيراز در عصر ها و راه يكي از دروازه. شهرت ميگرفت

در عين حال، . شدكشيده مي) دار الملك عراق(صفهان بود كه از شيراز به سوي ا» راه عراق«
هـاي مـذهبي و    به سبب وجود قبر علي بن حمزه بر اين راه و دروازه، بسـياري از شخصـيت  

عالمان و بزرگان شهر در آنجا دفن شده بود و يكي از هفت قبرستان بزرگ و مشـهور شـهر   
در آن حوالي، باغ و گلگشت نيز وجود داشت همچنين مثل ساير شهرها، نمازگاه . ته بودگش

و مصلي نيز در كنار خاكستان راه عراق قرار داشت، مجموع ايـن مـوارد موجـب شـهرت راه     
در عين حال، به سـبب معنـايي كـه    . عراق و مصلي گشته بود و در كالم حافظ راه يافته بود

وسيقي داشت گزينة مناسبي براي ايجاد ايهام گشـته بـود همچنـين    در م» راه عراق«تعبير 
 )191ص: دايرة المعارف موسيقي كهن ايران(انگيز قرار داشت  هاي غمدر موسيقي در زمرة آهنگ» راه عراق«

غيـر از ايهـام بـه    » راه عـراق «از اين روي، . بدين سبب براي تعبير ناله و عزا نيز مناسب بود
سبب عالقة . سيقائي، تعبيري غير مستقيم و كنايي است از گورستانمعني اصلي و معني مو

حافظ به مصلي نيز آن است كه عزيزي را در آنجا بـه خـاك سـپرده اسـت و همچنـان كـه       
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مرسوم بود افراد يك قبيله و خاندان را در گورستاني واحد دفن كنند، حافظ را هـم پـس از   
تعبيـر  » راه عـراق «هـاي  با توجه به ايهام. ندا دفن كرده »راه عراق«مرگ در همان گورستانِ 

انگيز است و بيانگر نوعي ويژگـي و   نيز در شعر حافظ، بيانگر غزل مرثيه و غم» غزل عراقي«
. ابـراهيم عراقـي  طرز و سبك شخصي است نه اشاره به سبك عراقـي يـا شـعر فخـر الـدين      

ك كردن سـخن يـا عبـرت    ها با تعابير هنري براي ايجاد همدردي و سوزنانامگذاري قبرستان
 )143ص: منظر االولياء(گفتند  خاموشان مي  بوده است مثل اينكه مزارستان گجيل را در قديم محلة

 حاليـا غلغلـه در گنبـد    / عاقبت منزل ما وادي خاموشان است(بنا بر اين، اگر حافظ در بيت
خوانده است، » وادي خاموشان«قبرستان را با كنايه  )233ص: ، تصحيح قزوينيحافظديوان () افالك انداز

سـخن خـود را   » غزليات عراقـي «و » راه عراق«دور نيست در غزلي كه مرثيه است با تعابير 
  .سوزناك كند تا همدردي مخاطب را افزون سازد

  
  منابع

ترجمـة  ) 1361(احسن التقاسيم في معرفة االقاليم، مقدسي، ابوعبداهللا محمـد بـن احمـد    
 .شركت مولفان و مترجمان ايران: چاپ اول، تهرانعلينقي منزوي، جلد دوم، 

چـاپ  ) 1369(زريـن كـوب، عبدالحسـين    ، )دربارة زندگي و انديشة حافظ(از كوچة رندان 
  .اميركبير: ششم، تهران

مقدمه،تصحيح ) 1371(اسرارالتوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد، ميهني، محمد بن منور 
  .آگاه: م،تهرانو تعليقات محمدرضا شفيعي كدكني،چاپ سو

تحقيـق  ) 1378(القند في ذكر علماء سمرقند، نسفي، نجم الدين عمر بن محمد بن احمـد  
 .ميراث مكتوب: يوسف الهادي، الطبعة االولي، تهران

تصحيح خليـل ابـراهيم   ) 1383(انيس الطالبين و عدة السالكين، بخاري، صالح بن مبارك 
انجمـن آثـار و مفـاخر    : پ دوم، تهـران سبحاني، چا. صاري اوغلي، به كوشش توفيق هـ

  .فرهنگي
: به اهتمام عبد الحسين نـوائي، چـاپ اول، تهـران   ) 1335(تاريخ آل مظفر، كتبي، محمود 

 .سينا كتابفروشي ابن

ترجمة ابونصر احمـد بـن محمـد بـن     ) 1387(تاريخ بخارا، نرشخي، ابوبكر محمد بن جعفر 
مـدرس رضـوي، چـاپ      يح و تحشـية نصر القبادي تلخيص محمد بن زفر بن عمر، تصح

 .توس: سوم، تهران

دار الكتب العلمية، عـدد  : بيروت) بي تا(تاريخ بغداد، خطيب بغدادي، أحمد بن علي أبو بكر 
 14: األجزاء 
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تاريخ جهانگشاي جويني، جويني، عطاملك عالءالدين بن بهاءالدين محمد بن شمس الدين 
 .ارغوان: ، چاپ چهارم، تهرانتصحيح محمد قزويني، جلد اول) 1370(محمد 

تصحيح منوچهر ستوده، چـاپ اول،  ) 1348(تاريخ رويان، آملي، محمد بن حسن اولياء اهللا 
  .بنياد فرهنگ ايران: تهران

 .معين: تصحيح، محمد تقي ملك الشعرا بهار، چاپ اول، تهران) 1381(تاريخ سيستان 

ترجمـه ابوالقاسـم   ) 1366(ن جريـر  طبري، محمد بتاريخ طبري يا تاريخ الرسل و الملوك، 
 .اساطير: پاينده، جلد دوم، چاپ دوم، تهران

ترجمة حسن بن علي بن حسـن عبـد   ) 1361(تاريخ قم، قمي، حسن بن محمد بن حسن 
 .توس: الملك قمي، تصحيح و تحشية جالل الدين تهراني، تهران

ائي، چـاپ چهـارم،   به اهتمـام عبـد الحسـين نـو    ) 1381(تاريخ گزيده، مستوفي، حمد اهللا 
 .اميركبير: تهران

، اسـمعيل الفارسـي، الحـافظ ابوالحسـن عبـد الغـافر       )المنتخب من السـياق (تاريخ نيسابور 
انتخاب الحافظ ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن االزهر الصريفيني، اعداد محمد ) 1362(

فـي قـم   جماعـه المدرسـين فـي الحـوزه العلميـه      : كاظم المحمودي،الطبعه االولي، قم
 .المقدسه

ترجمـة محمـد بـن حسـين خليفـة      ) 1375(تاريخ نيشابور، حاكم نيشـابوري، ابوعبـد اهللا   
: نيشابوري، مقدمه، تصحيح و تعليقات محمد رضا شـفيعي كـدكني، چـاپ اول، تهـران    

 .آگه

به اهتمـام عبـدالوهاب نـوراني وصـال،     ) 1364(تذكره هزار مزار، شيرازي، عيسي بن جنيد 
 .احمدي: زچاپ اول، شيرا

 .پويندگان راه دانش: چاپ اول، تهران) 1380(شرح غزليات حافظ، ثروتيان، بهروز

، حافظ ابرو، عبداهللا بن لطف اهللا بن عبـد الرشـيد   )قسمت ربع هرات(جغرافياي حافظ ابرو 
 .بنياد فرهنگ ايران: به كوشش مايل هروي، چاپ اول، تهران) 1349(الخوافي 

د معـين،     ) 1366(سمرقندي، احمد بن عمر نظـامي  چهارمقاله، عروضي  بـه كوشـش محمـ
 .اميركبير: چاپ نهم، تهران

 .اساطير: جلد اول، چاپ دوم، تهران) 1369(فرخ، ركن الدين  حافظ خراباتي، همايون

: به كوشش مهدخت معـين، چـاپ اول، تهـران   ) 1369(حافظ شيرين سخن، معين، محمد 
 .معين

، خرّمشاهي، بهاءالـدين  )الم، مفاهيم كليدي و ابيات دشوار حافظشرح الفاظ، اع(نامه  حافظ
  .علمي و فرهنگي و سروش: چاپ دوم، تهران) 1367(
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 .هيرمند: چاپ سوم، تهران) 1367(حافظ و موسيقي، مالح، حسينعلي 

حـوزة  : چـاپ اول، تهـران  ) 1379(دايرة المعارف موسيقي كهن ايـران، پورمنـدان، مهـران    
 .غات اسالميهنري سازمان تبلي

 .امير كبير: چاپ دوم، تهران) 1373(دربارة ادبيات و نقد ادبي، فرشيدورد، خسرو 

چاپ ) 1367(، ذالنّور، رحيم )توضيح، تفسير و تأويل ديوان حافظ(در جست و جوي حافظ 
 .زوار: دوم، تهران

 :چـاپ دوم، تهـران  ) 1386(، اسـتعالمي، محمـد   )هاي حافظ نقد و شرح غزل(درس حافظ 
 .سخن

فرهنگستان : چاپ اول، تهران) 1385(نيساري، سليم هاي حافظ،  ها در غزل دفتر دگرساني
 .زبان و ادب فارسي

تصـحيح پرويـز ناتـل    ) 1362(ديوان حافظ شيرازي ، حافظ شيرازي، شمس الدين محمـد  
 .خوارزمي: خانلري، چاپ دوم، تهران

غني،  ـ  تصحيح قزويني) 1367(ديوان حافظ شيرازي ، حافظ شيرازي، شمس الدين محمد 
 .اساطير: دار، چاپ اول، تهران جربزه -به اهتمام ع

: به كوشش ضياء الدين سجادي، چاپ سوم، تهـران ) 1368(ديوان خاقاني، خاقاني شرواني 
 .زوار

چـاپ بيسـت و    13799(ديوان غزليات موالنا شمس الدين محمد، خطيـب رهبـر، خليـل    
 .صفي عليشاه: هفتم، تهران

جعفـر سـلطان   ) 1344(روضات الجنان و جنات الجنان، كربالئي تبريـزي، حـافظ حسـين    
 .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: القرائي، چاپ اول، تهران

تصـحيح  ) 1372(زبدة التواريخ، حافظ ابرو، عبداهللا بن لطف اهللا بن عبـد الرشـيد الخـوافي    
 .نشر ني: كمال حاج سيدجوادي، چاپ اول،تهران

محجـوب، محمـد   ) بررسي مختصات سبكي شـعر فارسـي  (در شعر فارسي سبك خراساني 
 .فردوس: ، چاپ اول، تهران) بي تا(جعفر 

 .فردوس: چاپ اول، تهران) 1374(سبك شناسي شعر، شميسا، سيروس 

بنگـاه  : ترجمه محمد علي موحـد، چـاپ اول، تهـران   ) 1348(، ابن بطوطه )رحله(سفرنامه 
 .ترجمه و نشر كتاب

تصـحيح محمـد دبيرسـياقي، چـاپ     ) 1373(صر خسرو، ابـومعين حميدالـدين   سفرنامه، نا
 .زوار: پنجم، تهران

 .نشر نو: چاپ اول، تهران  ،)1367(هاي حافظ، هروي، حسينعلي  شرح غزل
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شيرازنامه، زركوب شيرازي، ابوالعباس معـين الـدين احمـد بـن شـهاب الـدين ابـي الخيـر         
  .بنياد فرهنگ ايران: پ اول، تهرانبه كوشش اسمعيل واعظ جوادي، چا) 1350(

تصحيح و تحشية منصـور رسـتگار   ) 1367(فارسنامة ناصري، حسيني فسايي، ميرزا حسن 
  امير كبير: فسايي، چاپ اول، تهران

فرهنگ لغات و تعبيرات با شرح اعالم و مشكالت ديوان خاقـاني شـرواني، سـجادي، ضـياء     
 .زوار: چاپ اول، تهران) 1374(الدين 

ترجمة عبـداهللا  ) 1350(واعظ بلخي، ابوبكر عبداهللا بن عمر بن محمد بن داوود فضائل بلخ، 
 .بنياد فرهنگ ايران: محمد بن حسين حسيني بلخي، تصحيح عبدالحي حبيبي، تهران

  .زوار: چاپ دوم، تهران) 1372(، اهور، پرويز )فرهنگ جامع ديوان حافظ(كلك خيال انگيز 
به اهتمام محمد علـي فروغـي و   ) 1367(ازي، مصلح بن عبداهللا كليات سعدي، سعدي شير

 .اميركبير: تصحيح مجدد بهاءالدين خرّمشاهي، چاپ هفتم، تهران

انجمن : چاپ اول، تهران) 1356(كوي سرخاب تبريز و مقبرة الشعرا، سجادي، ضياء الدين 
  .آثار ملي

چاپ  جم، جلد اول، تصحيح حسين خديو) 1371(كيمياي سعادت، غزالي،محمد بن محمد
  .علمي و فرهنگي: پنجم، تهران

به اهتمام و كوشش كمـال عينـي،   ) 1370(گل و نوروز، خواجوي كرماني، محمود بن علي 
 .مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي: چاپ دوم، تهران

چـاپ  ) 1384(، پورنامداريان، تقـي  )تأملي در معني و صورت شعر حافظ(گمشدة لب دريا 
 .سخن :دوم، تهران

  .دانشگاه تهران: تهران) 1350(لغتنامه، دهخدا، علي اكبر 
تصحيح ميرهاشم محـدث،  ) 1363(اي، محمد بن علي بن محمد  مجمع االنساب، شبانكاره

 .اميركبير: چاپ اول، تهران

مقدمه، تصحيح و تحقيق محسـن نـاجي   ) 1386(مجمل فصيحي، خوافي، احمد بن محمد 
 .اساطير: نصرآبادي، چاپ اول، تهران

) 1388(اسرار تبريزي، محمد كـاظم بـن محمـد     ،)در مزارات تبريز و حومه(منظر االولياء 
 .كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي: چاپ اول، تهران 

بـه  ) 1355(، خنجي، فضـل اهللا روزبهـان   )تاريخ پادشاهي محمد شيباني(نامة بخارا  مهمان
 .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: وم، تهراناهتمام منوچهر ستوده، چاپ د

چـاپ  ) 1368(، گلريز، محمـد علـي   )تاريخ و جغرافياي قزوين(در يا باب الجنه قزوين مينو
 .طه: دوم، قزوين
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تصـحيح محمـود   ) 1370(نفحات االنس من حضرات القدس، جامي، نورالدين عبدالرحمن 
 .اطالعات: عابدي، چاپ اول، تهران


