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استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
تاریخ دریافت  .94/11/22تاریخ پذیرش 95/9/3

چکیده
حرمت شراب و باده در فرهنگ اسالمی موجب شده بحثهای حافظشناسان دربارۀ این پدینده در غنزل
حافظ به حوزۀ فقهی محدود شود و عمدتاً از دقت در تعابیر هنری جایگزی آن غفلت شود .در ای مقاله،
تعابیر متعدد حافظ از شراب ،متناسب با ساختار غزلیات وی ،استخراج شدهاست .در تعنابیر حنافظ ،عمندتاً
طنزهایی نهفتهاست که علت کاربرد شراب را در غزل نشان میدهد .حافظ به اعتبار رازگشایی شنراب ،از
تعابیر استعاری «پیشبی » و «سروش عالم غیب» و «هاتف غیب» و «مفتاح مشکلگشایی» بهره جسته تنا
با ای تعابیر ،علت نهی و انکار شراب را از قول ریاکاران نشان دهد .متناسب با جنبنۀ افشناگری شنراب،
گاهی از آن بهصورتِ استعاری به «آفتاب» و «خورشید» تعبیر کنردهاسنت« .آفتناب صنبا امیند» و «شنم
خلوتگه پارسایی» و «ماه کنعانی» و «ماه تمام» ،تعابیری استعاری هستند برای «افشای راز خلوتیانی» که به
ظاهر برای عبادت خلوت گزیدهاند اما به حرام مشغول هستند و «پردهای بر سر صد عیبِ» نهان میدارند.
ل کسانی که برای پنهان کردن هویت اصنلی خنود بنرای ان نام کارهنای زشنت ،خنود را «پینر»
در مقاب ِ
می شمارند ،شاعر همچنان با تعابیر استعاری دست به دامان پیری دیگر میشود تا دروغنی بنودنِ چننان
کسانی را نشان دهد که در لباسِ «پیر» دغا می ورزند .ای پیری که شاعر دست به دامانش شده ،برعکس
پیران ریاکار صوفیه ،دروغ نمیگوید و موجب راستی کسانی میشود که بدان روی میآورند؛ بدی سنبب،
از شراب با تعابیر استعاری بهصورتِ «پیر طریقت» و «پیر خرابات» و «شنیخ جنام» و «شنیخ منذهب» یناد
میکند.
واژههای کلیدی :استعاره ،حافظشیرازی ،ساختار ،شراب ،غزل.
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

t.malmir@uok.ac.ir
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 .1مقدمه
برخی استعارهها از بس تکرار میشوند بهصورتِ کلیشه درمیآیند بهگونهایکه اهل زبنان بنا
شنیدن آنها به معنایی در حند واژگنان و اصنحالحات راین و بنهصنورتِ شنهودی ارجنا
میشوند .محققان از چنی مواردی با عنوان «مرگ استعاره» یاد کردهانند (صنفوی.)340 :1391 ،
اما برخی موارد در آثار ادبی یا غیرِادبی بهگونهای است که باید بنه کناربرد آنهنا در منت و
بافت کالم توجه کرد و در فهم ای موارد به آگناهی زبنانی و دریافنت معننای تحنتِلفظنی
واژگان و تعابیر و «به میزان زیادی ذه خوانی نیز نیاز داریم» (کوری .)36 :1391 ،چنی منواردی،
گاهی در حد جمله است که معنای کاربردی آن را با توجه به معنای ثانوی جملنه در داننش
«معانی» درمییابیم ،و گاهی به تعابیر و مفرداتی برمیخوریم که بنهسنبب تنازگی آنهنا ،بنا
مراجعه به کلیشههای رای  ،قابلِ دریافت نیست ،بلکه باید با توجه به منت و بافنت سنخ ،
قصد گوینده و پیوندی که میان لفظ و بافت کالم ای اد کرده ،به دانش «بیان» روی آورد.
بهسبب دیدگاه سنتی شارحان مبنی بر قرائت تاریخی غزل حافظ و تکیه بر کلیشههای
رای  ،بسیاری از استعارههای تازه و ابتکاری حافظ پنهان مانندهاسنت؛ بندی صنورت کنه
برخی شارحان بر ای باورند که نیت مؤلف یا شاعر را خارج از لفظ و بافت کنالم ،از این
تعابیر روش سازند .همی طرز تلقی ،گاهی موجب میشود بهعوضِ توجه به غزل حنافظ
بهعنوان یک «مت ادبی» ،آن را چونان یک گزارش تاریخی و زندگینامهای بنگرنند و در
پی تحبیق تاریخی برآیند؛ چندانکه مغبچگان بادهفنروش در شنعر حنافظ (نظنری،)1386 ،
بهرغم نام و رسالتش ،به هیچیک از تعبیرهای هنری حافظ که جایگزی شراب و لوازم آن
شده ،کمتری اشارهای نکردهاست .از سوی دیگر ،حرمت شراب و باده در فرهنگ اسالمی
موجب شده بحثهای حافظشناسان به حوزۀ فقهی محدود شنود و از دقنتهنای ززم در
تعابیر هنری جایگزی شراب و لوازم آن و سبب جایگزینی آن غفلت شود.
 .2پیشینه و مبانی نظری
خرمشاهی ( )47 :1368باده را در شعر حافظ به سه نو طبقهبندی کردهاست :بادۀ انگوری ،بنادۀ
عرفانی ،بادۀ ادبی یا کنایی .جلیل نظری ( )116 :1386بناده را بنه عرفنانی و انگنوری (م نازی)
طبقهبندی کردهاست و بادۀ ادبی را هم در یکی از ای دو گروه عرفانی یا م ازی قرار میدهد.
دادبه دیدگاههای حافظشناسان را دربارۀ شراب و باده در دیوان حافظ به دو دستۀ یکسونگرانه
و میانهروانه طبقهبندی کردهاست؛ اعتقاد به تأویل شراب به شنراب عرفنانی (معننای حقیقنی) و
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بادۀ انگوری (معنای واقعی) را در زمرۀ یکسونگرانه دانستهاست که به فاعل توجنه دارنند یعننی
معتقدند حافظ شراب نمینوشیده یا مینوشیدهاست؛ حکمی که هرگز قابل اثبات یا نفی نیست.
تفکر گروهی که آن را میانهروانه خواندهاند «مبتنی بر توجه به فعل» است که
با تأمل در شعر حافظ ،به اسنتدزل و اسنتنتاج دسنت منیزننند و بنه صندور حکنم
میپردازند .حاصل ای گونه عملکرد و نتی ۀ بهکارگیری ای روش ،صدور سنه حکنم
بودهاست؛ به یاد داشته باشیم که در هر سه حکنم بایند قیند «در برخنی از بینتهنا»
ملحوظ شود .احکام سهگانه عبارتاند از )1 :می ،بادۀ انگوری است= می م نازی؛ )2
می ،رمز عشق و بیخودی است= می حقیقی (=عرفنانی)؛  )3منی ،تعبینری ادبنی ن
کنایی است= می ادبی (دادبه.)301 :1374 ،
او به نقد همی تقسیم سهگانه ،بهخصوص سوم یعنی می ادبی پرداخته و معتقد است «در
طبقه بندی می به م ازی ،عرفانی ،و ادبی ،توجه بنه فاعنل نینز تنأثیر خنود را بخشنیده و حکاینت

بادهنوشی خواجه ،حضور خود را در صدور احکام سهگانه ،بهگونهای ،اعالم کردهاست» (همنان.)302 :
سران ام وی برای حل معضل می در اشعار حافظ ،همچنان با توجنه بنه تنکتنک ابینات و
عمدتاً فارغ از کلیت غنزل ،بناده و منی را نمناد آزادی و رهنایی دانسنتهاسنت (همنان.)321 :
حمیدیان به تفصیل دربارۀ نمادی بودن باده در ادب پارسی و نمادگرایی حافظ از ای پدینده
بحث کردهاست (حمیدیان ،)518 :1390 ،بهخصوص «مسئله بودن» آن و اینکه مرادف با خوردن
و نخوردن شاعر است (همان72 :نن .)76حمیدیان به بیحاصلی دعوا بر سر اینکنه حنافظ بناده
مینوشیده یا نه ،اشاره میکند و البته راهِحل پیشنهادیاش مثل بسنیاری دیگنر ،نمنادگرایی
است (همان519 :ن .)520حمیدیان برای آنکه نشان دهد حافظ در کناربرد شنراب در غزلینات،
روش خاصی دارد ،هم شراب انگوری را لحاظ میکنند و هنم شنراب عرفنانی را؛ در ابینات
آغازی غزل ( 150حافظشیرازی102 :1390 ،ن )103شراب را عرفانی میداند ولی در بیتهنای چهنارم و
پن م ،آن را عینی و انگوری میداند .حمیدیان ( )2095 :1392معتقد است «این غنزل نموننهای اسنت
بس گویا از یکی از شیوههای سمبولیسم در بهکارگیری نمادی باده؛ گویا ،ازای روی که بیتی حاوی
بادۀ عرفانی یا الهی ،درست در کنار چند بیت با توصیف بناده بنه شنکل معمنولی ینا انگنوری قنرار

گرفته» ،درحالیکه باید به علت ای کاربرد متضاد توجه شود؛ زیرا نمادگرایی مذکور به قرائت
خواننده متکی است .چنی خوانشی اگر هم در جای خود محملی داشته باشد ،معضل اصنلی
را نمیگشاید چون ای نمادگرایی بر مبنای مواردی است که تعبیر شنراب ینا بناده و منی و
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لوازم آن آشکارا بهکار رفته ،درحالیکه تعابیری که بیانگر مفهوم شراب اسنت در بسنیاری از
موارد متنو است؛ همی تنو نیز بیانگر آن است که شراب در شعر حافظ دستکنم از نظنر
خود وی نمادی نبوده ،بلکه کارکرد دیگری داشتهاست .تازمانیکه ای تعابیر متعندد روشن
نشود ،امکان بررسی جنبههای دیگر ای پدیده ممک نیست .شفیعیکدکنی (27 :1368ن )28از
شیوۀ حافظ برای تعالی بخشیدن به زبان شعر و زنده کردن کلمنات منرده بنهصنورتِ نقنل
صفت بهجای موصوف یاد کرده و آن را برابر  epithetبالغت فرنگی قرار داده و مثنال زده
که در بیت «پیر گلرنگ م اندر حق ازرقپوشان /رخصت خبث نداد ارننه حکاینتهنا بنود»،
حافظ «بهجای اینکه بگوید شراب ،میگوید پیر گلرنگ م » .چنی نکتهای در بالغنت کهن در
مبحث استعارۀ مصرحه طرح شدهاست؛ استعاره ،بهکار بردن اسم جنس بهجای اسنم جنسنی
دیگر است (تفتازانی)593 :1425 ،؛ بهسبب شباهتی که میان آن دو هست و قرینۀ صارفهای که
ذه را از ارادۀ معنای اصلی تعبیرِ بهکاررفته یا لفظ مستعار بازمیدارد (همان578 :ن.)582
در شرح اشعار حافظ و تعابیر و اصحالحات استعاری دیوان حافظ ،کوششهای زینادی
صورت گرفته است ،لیک شارحان حافظ عمدتاً در تبیی ای استعارهها به معنانی مشنهور
توجه کردهاند و شعر حافظ را تکرار کلیشههای رای دانستهاند ،درحنالیکنه ممکن اسنت
شاعر در برخی از ای تعابیر ،معانی جدیدی در نظر داشته و م مو همی مفهوم کهن و
ارادۀ مفاهیم تازه ،ممک است تا نقض مفهوم رای و ارادۀ معانی تازه ،پیش رفته باشد.
 .3جامعۀ آماری
مواردی مثل بادۀ ازل و میکدۀ عشق و مانند آن که لفظ باده یا می بهکار رفتنه ،از حنوزۀ
تحقیق ما خارج است و دربارۀ چنی تعابیری بحث نکردهایم .منواردی مثنل امالخبائنث و
یناقوت مننذاب و دختننر رز و بنننتالعنننب و بیننتالحننرام در معنننای شننراب نننزد محققننان
پذیرفتهاست و دربارۀ چنی مواردی نیز بحث نکردهایم ،مگر آنکنه برخنی محققنان براثنر
کمتوجهی به ساختار غزل ،معنای دیگری عرضنه کنرده باشنند؛ منثالً «پینر گلرننگ» در
تحقیقات حافظپژوهی عمدتاً در تعبیر شراب پذیرفته شدهاست؛ هرچند برخی محققان کنه
در پی قرائتهای تاریخی و زندگینامهای مبتنی بنر ظناهر الفناظ بودنند ،پینر گلرننگ را
تعبیری بدانند از «عارفی وارسته و شیخالشیوخِ زمان حافظ که در مس د جام شیراز به کار وعظ
مشغول بود و صورتی چون گل قرمز داشنت» (جاللینان )1095 :1379 ،ینا برخنی ،حندسهنای
تازهای عرضه کنند و مثالً آن را یکی از پیشوایان قلندریه در حدود یک قرن پیش از حافظ
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به نام «لعل شهباز قلندر» بدانند (رزاز201 :1385 ،ن )202یا «دختر رز» که حنافظشناسنان بنر
مفهوم «شراب» برای آن اتفاق نظر دارند.
در ای مقاله ،دو هدف داشتهایم :نخست آنکه چه تعابیری جایگزی شراب و باده شده
و دوم آنکه ای تعابیر چه کارکردی دارند .تعابیر متعدد حافظ از شراب را متناسب با ساختار
غزلیات وی استخراج کرده ایم .محققان غالباً متعرض مفهوم یا مصداق شراب در برابر ای
تعابیر نشدهاند؛ بدی سبب ،ضرورتاً پیوند ای تعابیر را با ساختار غزل تبیی کردهایم.
 .4استعارههای جایگزی شراب
4ن .1پیر خرابات ،چراغ صاعقه ،سحاب
به جان پیر خرابات و حق صحبت او

که نیست در سر م جز هوای خدمت او

چراغ صاعقۀ آن سحاب روشن بناد

کننه زد بننه خننرم مننا آتننش محبننت او
(حافظشیرازی)280 :1390 ،

شارحان حافظ ،پیر خرابات را پیر بادهفنروش دانسنتهانند (اسنتعالمی852 :1386 ،؛ جاللینان،

1751 :1379؛ سنودی .)1872 :1378 ،تعبیر پیر خرابات در بینت دیگنری نینز در همنی مفهنومِ
استعاره از شراب تکرار شدهاست« :به فریادم رس ای پیر خرابات /به یک جرعه جنوانم کن کنه

پیرم» (حافظشیرازی )227 :1390 ،اما ختمیزهوری (2143 :1387ن )2144همچنان پیر خرابنات را
مرشد کامل میداند« .چراغ صاعقۀ آن سحاب» استعاره از شراب و ساقی است ،ولی اسنتعالمی
( )1035 :1386صاعقه را عشق حق دانسته اما ننوشته سحاب چیست و ارتباط عشق حنق بنا
سحاب چگونه است .ثروتیان ( )3383 :1380چراغ صاعقه را رعد و برق دانسته و سحاب را ابر
رحمت .از فحوای عبارت خرمشاهی ( )1116 :1367به نظر میرسد به اعتبنار خانمنانسنوزی
عشق ،چراغ صاعقه را خحاب به عشق پنداشتهاست و دربارۀ سحاب نوشته« :آن سنحاب هنم

یعنی انگیزه و عامل محبت و لوازم آن» .هروی ( )1663 :1367سنحاب را دوسنت شنمردهاسنت.
اهور ( )1237 :1372بیت را به نثر روان برگرداندهاست .در شرح ختمنیزهنوری ()2608 :1387

مصر اول بهصورتِ «صد آفری خدا بر بالی آن طوفان» ضبط شده و از نظنر وی «بنالی آن
طوفان» تعقید لفظی دارد و اصل ترکیب ،طوفان بالست و «طوفان بال اشارت است به تهنی و

تموج طغیان در او که ثمره و نتی ۀ محبت است» .سودی ( )2202 :1378در مرحلۀ نخست «چراغ
صاعقۀ آن سحاب» را در معنی اصلی کلمات پنداشته اما با تردید نوشتهاست:
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جایز است که مراد از «چراغ صاعقه» ،رخسار و مقصنود از «سنحاب» ،زلنف کاکنل و
گیسو باشد و ضمیر «او» باز هم برگردد به جانان ،یعنی چراغ صاعقۀ رخ جانان در ابنر
زلفش دائماً روش باشد؛ زیرا صاعقۀ رخش بر خرم وجود ما آتش محبنت جاننان را
زد .مراد :آتش عشق جانان را بر وجود و خاطر ما مسلط ساخت.

بافت غزل حکایت از آن دارد که کسی با ادعای زهد و ایمان به ترک ناشایسنتی چنون
شراب و میخانه دعوت میکند و برای تأثیر سخ خود ،به بهشنت و نعمنتهنای آن وعنده
میدهد و منکر را به عذاب میترساند و با او بدرفتاری میکند .شاعر در مقابل ای دعوت ،به
روش پیر میخانه و خرابات ،دل بستهاست و آن را راهگشا میداند؛ بدی سبب است که غزل
را با سوگند آغاز کردهاست؛ سوگند به جان پیر خرابات و حق صنحبت او منیخنورد کنه در
سرش فقط هوای خدمت اوست .در بیت دوم ،با توجه به وعندۀ بهشنت مندعی ،خرابنات را
بهشت نقد در مقابل وعدۀ نسیه خواندهاست ،ازای روی که به استظهار و پشتگرمی همت و
دعای پیر خرابات تقاضای باده کردهاست« .چراغ صاعقه» در بیت سوم ،به اعتبنار روشننی و
درخشش شراب ،استعاره از آن است و «سحاب» بهصورتِ استعاری در معننی سناقی بنهکنار
رفتهاست .از آنکه از سحاب ،هم باران فرومیآید و هم برق میدرخشد ،ساقی را کنه شنراب
درخشان و مای را در پیاله میکند «سحاب» خوانده و شراب را «چراغ صناعقۀ آن سنحاب».
بنابرای  ،در بیت سوم می گوید شراب موجب شنده کنه خنرم وجنود من آتنش بگینرد و
ناخالصیهایش بسوزد؛ به همی سبب از آن تم ید کردهاست .در بیت «درونها تیره شد باشد

که از غیب  /چراغی برکند خلوتنشینی» (حافظشیرازی )342 :1390 ،همچنان چراغ اشارهای است
به درخشش شراب که در ای بیت با تعبیر «خلوتنشی » از آن یاد کردهاست.
4ن .2مردم دیدۀروشنایی ،مفتاح مشکلگشایی ،شم خلوتگه پارسایی
سننالمی چننو بننوی خننوش آشنننایی

بنننندان مننننردم دینننندۀ روشنننننایی

درودی چنننو ننننور دل پارسنننایان

بننندان شنننم خلوتگنننه پارسنننایی

نمی بینم از همدمان هنیچ بنر جنای

دلم خون شد از غصنه سناقی ک نایی

ز کوی مغان رخ مگنردان کنه آن نا

فروشنننند مفتننناح مشنننکلگشنننایی
(همان)351 :

استعالمی (« )1243 :1386شم خلوتگه پارسایی» را «از دوسنتان سنالهنای پینری حنافظ»
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میشمارد درحالیکه پارسایی در ای غزل ،مفهومی طنزآلنود دارد« .خلوتگنه پارسنایی» اگنر
راستی بود ،شم ززم نداشت؛ پارسایی ریاآلود نیازمند شم و چنراغ اسنت و البتنه شنراب،
شم محفل ریایی است .دقت در ساختار غزل روش میسازد که حافظ بنه دوسنتی سنالم
نفرستاده که اگر چنان میبود ،چه لزومی داشت به دوستش سالم برسناند و از زهند رینایی
بنالد و شراب بخواهد؟ بهسبب خاصیتی کنه شنراب در رفن و دفن معضنالت دارد ،بخنش
نخست ای غزل درخواستِ شراب و بیان اهمیت آن اسنت (ابینات 1نن .)4بخنش دوم ،بینان
معضل و راهِحل ناگزیر آن یعنی پناهبردن به شراب است (ابیات 5ن .)10بخش سوم (بینت )11

بیان حکمت ارادۀ خداوند در طرح معضالت است؛ حافظ میگویند وجنود همنی معضنالت،
برخی موضوعات دیگر را روش میسازد؛ بنابرای هیچچیز بیحکمت نیست ،منتها چنون بنا
روش مرسوم ،ای حکمت درکشدنی نیست ،درک آن نیز ناشی از شراب است .اگنر شناعر
بننهجننای شننراب ،تعننابیرِ «مننردم دینندۀ روشنننایی» و «شننم خلوتگننه پارسننایی» و «مفتنناح
مشکلگشایی» را بهکار میبَرد ،برای آشکار ساخت ریاکاری زاهدِ خلوتنشی است.
4ن .3آفتاب صبا امید
بنننرآی ای آفتننناب صنننبا امیننند

کننه در دسننت شننب ه ننران اسننیرم
(حافظشیرازی)227 :1390 ،

سودی ( )1872 :1378ترکیب «آفتاب صبا امید» را اضافه بیانی دانسته و فقط آن را بنه
نثر نوشتهاست« :ای خورشید صبا امید! طلو ک » .جاللیان ( )1751 :1379نیز تعبیر سودی را
تکرار کردهاست« :امید به آفتاب صبا ،یعنی خورشید ،تشبیه شدهاست» .ختمیزهنوری (:1387

2143ن« )2144پیر خرابات» را در بیت اول ،مرشد کامل می داند کنه در بینت دوم از آن بنه
«ساغر» و در بیت چهارم به «آفتاب صبا امید» تعبیر شدهاست .اسنتعالمی ( )852 :1386آن
را «فراهم شدن وصال محبوب» شمردهاست« .آفتاب صبا امید» اگر با ساختار غزل در نظر
گرفته شود ،استعارهای است از شراب؛ همچنانکه «شَمْسَة کَنرْم» در شنعر حنافظ شنیرازی

( )324 :1390بهمعنی شراب بهکار رفته است یا در بیت «ماه شعبان منه از دسنت قندح کنای

خورشید  /از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد» (همان )111 :قدح به اعتبنار شنراب درون آن
به خورشید مانند شده است ،با طنزی به ریاکاران که در ماه رمضنان چشنمبنهراه طلنو و
درخشش شراب هستند و ماه شوال ،یادآور پایان پنهانی نوشیدن آنان است.
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4ن .4استعارۀ مکنیه
گر پرتوی ز تیغت بر کان و معدن افتند

یاقوت سرخرو را بخشنند رننگ کناهی
(همان)348 :

استعالمی ( )1234 :1386مخاطب غزل را شاهش ا شمرده که ای غزل ،سنتایشنامنۀ او
همراه با عذرخواهی است و پرتو تیغ شاه را به معنی «برق شمشیر او ،جلوۀ قدرت او ،هیبنت او»
پنداشتهاست (همان .)1236 :حمیدیان ( )4050 :1392دربارۀ ای غزل نوشته« :شعری اسنت تمنام

مدح و تاحدودی در حالوهوای قصاید» و آن را یکی از رشتهاشعار اینام غربنت شناعر از شنیراز
میداند (همان) ،و نهتنها پرتو و کان و معدن در بیت یازدهم را در معنی اصلی و معحنوف بنه
تیغ پادشاه میشمارد ،که تهی بودن جام در بیت دهم را هم نه در معنی شراب بلکه کنایهای
از وضن نامسنناعد مننالی و معیشننتی شنناعر منیپننندارد (همننان4049 :؛ جاللیننان.)2572 :1379 ،
ختمیزهوری (2753 :1387ن )2754مخاطب غزل را پیامبر(ص) میداند و الفناظی چنون تینغ و
کلک را اشارتی به ایشان میداند؛ تیغ را در بیت قبلی اشاره به تیغ محمدی منیدانند کنه از
زرادخانۀ فیض الهی آب خورده که در ای بیت وصف مهابت و صالبت آن تیغ را شاعر ززم
دیدهاست .سودی ( )2615 :1378تیغ را در معنی اصلی آن تصور کرده و در معنی بیت نوشنته:
«اگر از شمشیرت پرتوی بر کان معدن بیفتد ،معادن یاقوت قرمز را رنگ کاهی میدهی».

ززم است به «انوار» و تعبیرهای دیگر آن در توصیف شراب در غزلیات حافظ توجنه شنود؛
مثل اینکه در موارد زیاد ،از پرتو و درخشش و نور و شعا شراب و مشرق پیاله و آفتاب قدح یاد
شدهاست .با ای وصف« ،انوار پادشاهی» ما را به ای موضو رهنمنون منیشنود کنه پادشناه،
دارنده و صاحب نوری است که متعلق به باده است .هشت بیت اول غنزل ،خحناب بنه سناقی
است ،منتها پوشیده و در قالب توصیفهای تم یدآمیز .توصیفاتی هم که از ساقی در ای ابیات
کرده ،با دقت انتخاب شدهاست ،بهخصوص او را به سلیمان مانند کردهاسنت ،تنا بتوانند طنرف
مقابل را به اهریم و دیو مانند کند .ساقی همچون سلیمان است که با جنام و شنراب ،دسنت
اهریم را رو میکند؛ اهریم گاهی خود را به شکل سلیمان هم درمیآورد تا بتوانند منردم را
بفریبد ،اما همی شراب ،دست او را رو میکند .به همی سبب است که در بینت نهنم آشنکارا
لفظ «ساقی» بهکار رفته و در مقابل بهجای اهریم  ،خرقه و خانقاه را آشکارا بهکنار بنردهاسنت.
آنگاه در بیت دهم ،ساقی را پادشاه میخواند .ای بیت ،نشان میدهد که تعبیر «انوار پادشاهی»
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در آغاز غزل نیز بر همی ساقی دزلت میکند .در مصر بعد ،محتسنب را همدسنت اهنریم
خوانده ،از آنکه او نیز همراه و همدم اهل خرقه است هم نشان داده محتسب ،کناری جنز این
مراقبت ندارد و البته ان ام مراقبتش نه برای جلنوگیری از ان نام ناشایسنتهنا ،کنه بنا هندف
بهرهگیری از شراب است ،درحالیکه یگانه وظیفۀ محتسب ،دور ساخت مردم از حرامنی چنون
شراب است« .تیغ» در بیت یازدهم همان شعا می است و با توجنه بنه درخششنی کنه بنرای
شراب تصور میکردند و تشبیه شراب به خورشید و اینکه تابش خورشید موجنب رننگ ینافت
یاقوت در سنگ میشود ،برای تشبیه تفضیل ،شراب را از آفتاب برتر شنمرده کنه اگنر تینغ ینا
شعا آن به یاقوت سرخ برسد ،یاقوت خ ل میشود و زردرو میشود .از ای تیغ در بیت ششم
نیز یاد کردهاست .با ای وصف ،علت کاربرد استعارۀ مکنیه بنرای نشنان دادن وضن ریاکناری
خرقهپوشان و کسانی که از خرقه و برخی مقدسات مثل تیغ استفاده میکنند ،روش منیشنود.
شرابی که تا ای حد روشنیبخش است ،شاعر حق دارد آن را آفتاب درخشان بخواند.
4ن .5سروش عالم غیب
چه گویمت که به میخانه دوش مسنت و خنراب

سروش عالم غیبم چه مژده ها دادسنت

نصنننیحتی کنمنننت یننناد گینننر و در عمنننل آر

که ای حدیث ز پینر طنریقتم یادسنت
(حافظشیرازی)27 :1390 ،

تعبیر «سروش عالم غیب» استعاره از شنراب بنه اعتبنار رازگشنایی آن در سننت شنعر
فارسی است ،اما شارحان ،بهاتفاق ،سروش را در مفهوم اصلی آن یعنی فرسنتادۀ غیبنی و
پیام گزار آسمان خواندهاند (اسالمیندوش 97 :1382 ،؛ استعالمی 167 :1386 ،و 1035؛ خرمشناهی،

249 :1367؛ جاللیان306 :1379 ،؛ ثروتیان3383 :1380 ،؛ حمیندیان .)1123 :1392 ،ختمیزهنوری
( )226 :1387سروش عالم غیب را در معنی اصلی آن تلقی کرده و عالم غیب را عالم قدس
میداند .سودی ( )265 :1378آن را «فرشتۀ عالم غیب» شمردهاست .تعبینر «پینر طریقنت»،
تکرار سروش عالم غیب در بیت سوم است ،اما شارحان در ای مورد به وجود یا عدم وجود
پیر حافظ پرداختهاند (اسالمیندوشن 100 :1382 ،؛ اسنتعالمی .)168 :1386 ،نفیسنی در مقدمنۀ
کلیات اوحدیمراغی ( ،1340بیستوسه) به اعتبار آنکه حافظ در ای بیت ،به بیتی از اوحدی
نظر داشته ،پیر طریقت را اوحدی دانستهاست .جاللیان ( )309 :1379مینویسند« :حنافظ بنه
کنایه از اوحدی یاد کرده و میفرماید که ای حدیث ز پیر طریقتم یاد است ،آنگاه مضمون خنود
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را آورده و مصرا اوحدی را تضمی میکنند» .ختمنیزهنوری ( )226 :1387و سنودی (:1378

 )267نیز پیر طریقت را در معنی اصلی آن فرض کردهاند.
ابتکار حافظ در ای غزل ،آن است که شیوۀ زاهدان در دعوت به ترک دنیا و نعمتهنای
آن را غیرواقعی و ریاکارانه میشمارد؛ به همی سبب در دعوت به ترک واقعی مظناهر دنینا
اصرار میورزد .ای اصرار ،خود را عالوه بر گفتار ،در عمل نیز نشان دادهاست؛ شیوۀ قلندری
حافظ در همی پیوند زدن گفتار با عمل است .در «عمل» به میخانه و بناده روی آورده تنا از
رنگهای تعلقآمیز بپرهیزد؛ برای تأیید ای روش ،در بیت سوم از نازل شدن سنروش عنالم
غیب در میخانه یاد کردهاست .در بیت اول از سستی «قصر امل» یاد کرده تا نشان دهد ترک
شادی و غم خوردن برخی افراد ،مبتنی بر آرزو و نوعی ت ارت نسیه است و اگر هم چیزی از
نعمتهای دنیا را ترک میکنند ،برای کسب نعمتهای بهتر است .نتی ۀ چنی کاری ،عنی
در بند بودن است؛ بدی سبب است که پند میدهد تا ای شیوه را ترک کننند .او دنینا را بنا
تعابیر کنایهایِ «کن محنتآباد» و «دامگه» و «ع نوز هزاردامناد» ینا صنفت «سسنتنهناد»،
بیارزش نشان داده و انسان را از دل بست به آن نهی کردهاست .در برابنر دنینا بنا ینادکرد
نیک از عالم دیگر ،با تعابیر «عالم غیب» و «سدره» و «کنگرۀ عرش» بدان دعوت کردهاسنت.
بیتهای اول و دوم گواه آن است که میخواهد کسی را از دل بسنت بنه دنینا بازبندارد .در
بیتهای سوم تا پن م ،ضم ای بازداشت از دنیا ،او را به عنالم دیگنر دعنوت منیکنند و
آگاهی خود را از عالم دیگر و راه درست ،نتی ۀ پناه بردن به میخانه و مستی شنمرده ،چنون
سروش در آن ا به وی مژده دادهاست .ازآنروی که طرف خحابش اهل طریقنت اسنت ،بنه
سخنان پیر طریقت تکیه کرده ،منتها پیر طریقت صوفی ،او را به راه راست رهنمون نشنده و
نتی های مناسب ،عاید او نکردهاست ،اما در شعر حافظ ،ای «پینر طریقنت» ،تعبینر دیگنری
است از سروش عالم غیب که در میخانه است؛ سنروش عنالم غینب میخاننه بنا توجنه بنه
رازگشایی شراب ،استعارهای تازه از شراب است.
در بیت دیگری نیز «سروش عالم غیب» همچنان استعاره از شراب است« :بیا کنه دوش
به مستی سروش عالم غیب  /نوید داد که عام است فیض رحمت او» (حافظشیرازی.)280 :1390 ،

زاهد که یکسونگر است ،تصور میکند همهچیز برای اوست و باقی دچنار عنذاب جهننم
میشوند .شاعر در مقابل ای تصور میگوید شراب از غیب خبر میدهند و فنیض رحمنت
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حق ،ع ام است .ای بیت ،تکرار همان اندیشۀ مصر دوم بیت دوم است که گفت «بیار باده

که مستظهرم به همت او» .همچنی در بیت ششم با زبان متعارف زاهد با او سخ میگوید؛
همچنان که زاهد معتقد است هیچچیز بیمشیت حق اتفاق نمیافتد ،زهد و معصیت نیز با
مشیت اوست تا زاهد را از روش مرسوم نهی کند که به مستان به تحقیر ننگرد ،چنون در
معصیت مستان نیز حکمتی هست.
4ن .6شیخ مذهب ما
ورای طاعت دیوانگنان ز منا محلنب

که شیخ مذهب ما عاقلی گننه دانسنت
(همان)34 :

ختمی زهوری (207 :1387ن )208با توجه به تعبیر طاعت دیوانگان در مصر نخسنت و
حکایت حالی که برای لقمان سرخسی در ترجمۀ حال وی نقل شده ،تعبیر «شنیخ منذهب
ما» را اشاره به شیخ لقمان سرخسی میداند ،و سودی ( )321 :1378مینویسد« :شنیخ و پینر
مذهب ما عاقلی را گنه دانست» (نیز نک :جاللیان.)349 :1379 ،

هدف آفرینش و سازِکار آن بر مبنای کسب داننایی اسنت؛ آدمنی بهشنت را بنهعلنت
خوردن میوۀ معرفت رها کرد .شاعر در ای غزل با اشناره بنه آن قصنه ،میکنده را جنایی
می داند که انسان در آن می تواند ای دانایی را به دست آورد منتها حس ای آگاهی بدان
است که ما را به شناخت شیحان نائل میسازد .در بیت سوم غزل میگوید« :ز فنیض جنام

می اسرار خانقنه» را میتوان دانست .ما با جام می درمییابیم که در خانقاه چنه منیگنذرد،
یعنی راز ریای خانقاهیان با می آشکار میشود .در بیت چهارم ،همچنان نشان میدهد که
راز عالم را میتوان از طریق خط ساغر خواند .در بیت پن م ،به حکم مستی و راستی ،بنه
همانندی مست با دیوانه اشاره کرده و میگوید «ورای طاعت دیوانگنان »...چنون دیوانگنان
طاعت ندارند و مهم تری نکته دربارۀ دیوانگان ،اسقاط تکلیف از آنان است (بخناری:1391 ،

 .)221تنها چیزی که از دیوانه سرمیزند ،افشای راز است؛ طاعت دیوانه نینز در این بینت
همان افشای راز است« .مذهب» با توجه به بیت دوم غزل ،مذهب رندی است .شنیخ این
مذهب نیز شراب است که ضد عاقلی است و میگوید ما مست و دیواننهاینم؛ اوج طاعنت
شرابخوار ،مستی است ،البته نه برای ارزش مستی ،بلکه بنرای آشنکار سناخت راز .وقتنی
میگوید مست است ،یعنی راز را آشکار میکند و از بیان راز ناگزیر است.
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4ن .7هاتف غیب
ساقی بیا که هاتف غیبم به منژده گفنت

با درد صبر کن کنه دوا منیفرسنتمت
(حافظشیرازی)63 :1390 ،

برخی شارحان به معنای واژگنان توجنه کنردهانند و «هناتف غینب» را فرشنتۀ غینب
پنداشتهاند (جاللیان .)553 :1379 ،استعالمی ( )294 :1386برای آنکه ای استنباط را با مصر
دوم سازگار کند ،میگوید حافظ «دعوت هاتف غیب را با طنز بنازمیگویند ننه بنا خنودبینی و

اع اب» .خرمشاهی (248 :1367نن )249صرفاً به نقل توضیحات لغنوی پرداختنه و ابیناتی از
حافظ نقل کردهاست؛ همی کار را حمیدیان (1636 :1392ن )1639با تفصیل بیشتری ان نام
دادهاست .جاوید ( )27 :1377هم هاتف غیب را کالم الهی میداند.
شاعر از زبان «هاتف غیب» به خود امید داده که درد درمان میشود و احیاناً با توجه به
«ساقی» ،ای «هاتف غیب» که درد را نیز درمان میکند ،همان شراب است .بیتوجهی بنه
ای نکته ،موجب شده برخی محققان« ،هاتف غیب» را مربوط به آسمان و بزم عنالم بناز
بپندارند که با فرستادن اسب و قبا در بیت بعند ناسناز منینمایند و طننز ای ناد منیکنند
(استعالمی293 :1386 ،ن ،)294اما چنی نیست بلکه اسب و قبا فرستادن نیز تعبیری از دعوت
سری و شتابان به بزم بادهنوشی و دف غم دوری است« .هاتف غیب» شراب اسنت ،چنون
خحاب به ساقی بیان شده ،و از اینکه دواست بهگونهای غیرمستقیم یاد شدهاسنت .هناتف
غیب ،همان «هاتف میخانه» است که در بیت دیگری بهکار رفتهاست« :بیا که هاتف میخانه

دوش با م گفت  /که در مقام رضا باش و از قضا مگرینز» (حنافظشنیرازی .)181 :1390 ،هناتف
خواندن شراب به اعتبار رازگشایی آن است که حافظ برای نشان دادن پنهانکاری و درون
پلید زاهدان ریاکار با زبان خودشان از غیبنمایی آن یاد میکند.
4ن .8شیخ جام
حافظ مرید جام می است ای صبا برو

وز بنننده بننندگی برسننان شننیخ جننام را
(همان)7 :

سودی (« )64 :1378شیخ جام» را تلمیحی به شیخ احمد نامقی اهل شهر جام شمرده و
معتقد است «شعرای ع م هر جا که اسمی از شیخ جام بردهاند ،مراد حضنرت شنیخ احمند جنام

نامقی است» .ختمیزهوری (« )93 :1387شیخ جام» را اشاره به موزنا زی الدی تایبادی در
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مقابل ریاکاری عماد فقیه می پندارد .با توجه به فاصلۀ زمانی عصنر حنافظ بنا احمند جنام
ژندهپیل ،قاسم غنی ( )208 :1368احتمال داده که ای شخص زی الندی ابنوبکر تایبنادی،
معاصر حافظ ،باشد .حمیدیان ای استبعاد را غیرضروری دانسته و معتقد است وقتی دیگنر
شاعران با فاصلۀ زمانی به ستایش شیخ احمد جام پرداختهاند ،حافظ هم با اطالعی کنه از
سختگیری های شیخ داشته ،به او طع و تعریض زدهاست (حمیدیان818 :1392 ،ن ،)820ولی
سه نمونه شعر از کمال الدی اسماعیل اصفهانی و سلمان ساوجی و موزنا ذکر کردهاسنت
که شراب همچون پیر و شیخ توصیف شنده ،لنیک همچننان شنیخ جنام را شنیخ احمند
ژندهپیل شمردهاسنت (همنان .)820 :اهنور (« )1444 :1372شنیخ جنام» را ترکینب تشنبیهی
شمردهاست .امامی (162 :1388ن )163ای تعبیر را ایهامآمیز میشمارد؛ از یکسو آن را شیخ
احمد جام نامقی می شمارد که مظهر صوفیان متقشر خانقاهی بوده و از سوی دیگر تعبینر
شیخ جام را اضافۀ تشبیهی میداند و مینویسد« :شیخ جام یعنی شیخی که همانا جام یا جنام

می (= دل) است» .استعالمی ( )87 :1386نیز «شیخ جام» را همنان جنام منی شنمردهاسنت.
خرمشاهی به م موعۀ م ادزت قلمی بر سر تعبیر شیخ جام یا شیخ خام اشاره کرده کنه
پیشتر خان لری هم شیخ جام را تصحیف شیخ خام پنداشته بود ،اما از رأی خنود بازآمند و
آن را بهصورتِ «شیخ جام» در دیوان مصحَّا خود ضبط کرد و محققان تعبیر شیخ جنام را
اشاره به شیخ احمد جام نامقی پنداشتهاند غیر از مرحوم همائی کنه آن را «جنام منی» بنا
ایهامی به شیخ احمد جام ژنده پیل دانستهاست و برخی با نظر تأییند بندان نگریسنتهانند
(خرمشاهی147 :1367 ،؛ جاللیان .)154 :1379 ،م تبایی ( )136 :1386محابق نظر همایی ،شنیخ
جام را همان جام شراب دانستهاست ،با تعریض و ایهامی کنایهآمیز به شیخ احمد جام.
نکتۀ تأملبرانگیز آنکه جام می در مصر اول در حکم خانقاه تلقی شده و شیخ ای جام،
شراب است .طنز بیت با ای تصور دقت و قوت بیشتری دارد؛ بهسبب همی بیتوجهی است
که برخی آن را جام می تصور کردهاند یا به احمد جام نامقی محدودش ساختهاند.
4ن .9پیشبی
ره میخانننننه بنمننننا تننننا بپرسننننم

منننخل خنننویش را از پنننیشبیننننی
(حافظشیرازی)342 :1390 ،

«پیشبی » با توجه به ذکر میخانه در مصر اول و رازگشایی باده در سنت شعر فارسی و

 /178کارکرد استعارههای طنزآمیز شراب در غزلیات حافظ

تکرار پیوستۀ آن در شعر حافظ ،شراب است .ثروتیان ( )3815 :1380میخانه را به اعتبار حضور
پیشبینان در آن ،عبادتگاه و خانقاه شمردهاسنت .سنودی ( )2582 :1378و اسنتعالمی (:1386

 )1218و هروی (« )1978 :1367پیشبی » را با توجه به میخاننه ،پینر مغنان تصنور کنردهانند.
اشننرفزاده ( )242 :1381آن را «پیننری روشنن ضننمیر و آینننهدل» خواننندهاسننت .توضننیحات
اسالمیندوش ( )361 :1382نشان میدهد که وی نیز «پیشبنی » را ینک فنرد منیشنمارد.
جاللیان (« )2534 :1379پیشبی » را فرد میداند و براساس ای بیت ،اعتقناد دارد «این غنزل

دزلت بر سردرگمی و نومیدی حافظ و عدم توانایی او در پیشبینی حوادث آینده» است .حمیندیان
( )3627 :1392پیشبینان را اهل عشق و مستی میداند که دارای دلی چون جام جنم ،رازدان
و پیشبی هستند؛ اگرچه در شرح غزل ،متعرض تعبیر پیشبی نشدهاست (همان.)4021 :
تمام غزل شمارۀ  483نقد کردار و رفتار صوفی است که راه به جایی نمیبنرد؛ نتی نۀ
بررسی کردار صوفیان ،انسان را به ترک صوفی و روی آوردن به میخانه رهنمون میشود.
در بیت اول و دوم ،از زبان رهرو ،معمایی طرح میکند تا ناپاکی صوفی را نشان دهد .معما
ای است :شراب ،چهل روز که در شیشه میماند ،صاف و ناب میشود؛ تا با تعریض بگوید
چگونه است که صوفی چلهنشینی میکند اما همچنان آلوده است .در بیت سوم ،ناپناکی و
آلودگی صوفی را توضیا میدهد که درون خرقۀ او بت هست ،بلکه صد بت در هر آستی
اوست .در بیت چهارم ،غیرمستقیم از بیمروتی صوفی سخ میگوید اما در بینت پنن م،
ای بیمروتی را آشکار می سازد که چگونه است صوفی مدعی برداشنت محصنول دعنا و
ریاضت و اربعی گرفت خود است و ای حاصل خود را در خرم اندوختهاست ولی خرمنی
که از آن نه نشانی میبیند و نه خوشهای مییابد؛ چنی خرمنی یا دروغ است یا بیارزش،
و مثل هیزم ،بی دانه است .در بیت ششم ،همچنان بی ارزشی ای خرم را آشکار میسازد
که دردی را درمان نمیکند و به درد دی هنم نمنیخنورد .در بینت هفنتم ،حاصنل این
خرم اندوزی را تیرگی میبیند که سزاوار آتش است و باید آن را سوزاند تا ناپاکیها زدوده
شود« .خلوتنشی » نیز استعاره از شراب است با طنزی به صنوفی کنه دروننی تینره دارد.
شراب ،چراغی میافروزد و خرم بیارزش صوفی را میسوزاند و روشنگر بیحاصنلی او و
درون تیرۀ او میشود .در بیت هشتم دوباره به وجود چیزی مثل خرم اشاره میکنند کنه
اصل ،دارندۀ آن است و از انگشتر سلیمان و دیوی مثال زده که آن را ربود ،یعننی همنی
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حکایت خرم و درون تیرۀ صوفی ،حکایت همی سفر صوفی و ناپختگی اسنت .در بینت
نهم ،می گوید صوفی در مقابل حرف حق و طلب مرید ،چیزی نندارد و بنهعنوض توبنه و
صداقت ،چنگ و دندان نشان میدهد .در بیت دهم ،برعکس صوفی و تنندی او و ادعنای
خرم و هیزم بودنش ،از میخانه یاد شده که راهگشاست .در آن ا شراب بنا چلنهنشنینی،
انسان را از خود بهدر منیکنند و رازهنا منیگشناید؛ «پنیشبنی میخاننه» همنان شنراب
رازگشاست .همی بیت نشان میدهد که روایت آغاز غزل ،دوباره تکرار شنده و ابینات در
میان ای دو حرف ،برای طنز به صوفی و بیارزشی کار او سروده شدهاست.
4ن .10چشمۀ خورشید
به هواداری او ذره صفت رقص کننان

تا لب چشمۀ خورشنید درخشنان بنروم
(حافظشیرازی)247 :1390 ،

سننودی ( )1987 :1378و جاللیننان ( )1906 :1379و حمینندیان (3385 :1392ننن )3386ترکیننب
«چشمۀ خورشید درخشان» را اضافۀ بیانی و در معنای اصلی آن تصور کردهاند .ختمیزهنوری
( )2242 :1387با توجه به ظاهر الفاظ ،ضمیر «او» را عاید به سلحان احمد بغندادی منیشنمارد و
«چشمۀ خورشید درخشان» را اشاره به دریای دجله میداند کنه در کثنرت خینر و وفنور منناف
مشهور بودهاست ،اما در معنی عرفانی و زبان اشارت عرفانی« ،او» را راج بنه محبنوب حقیقنی
میداند و چشمۀ خورشید درخشان را اشاره به ذات انوار ای محبوب حقیقی .اسنتعالمی (:1386

 )922تصور عرفانی از آن دارد« :سخ از هواداری همان سرو خرامان بیت چهارم است و معنی بینت
ای است که در آرزوی دیدار او مثل ذرۀ غباری که در نور آفتاب معلق است ،رقصکننان بنه سنوی او

میروم» .امامی (279 :1388ن )280بیت را در معنی تحتلفظنی آن فنرض کنرده و نوشنتهاسنت:
«همانند ذرهای رقصکنان به اشتیاق او تا کنارۀ چشمۀ خورشید تابناک در حرکت خواهم شد».
«چشمۀ خورشید» تعبیری متناقضنماست که در بیت دیگری هم بهکنار رفتنه« :گرچنه
گردآلود فقرم شرم باد از همتم  /گر به آب چشمۀ خورشید دام تر کننم» (حنافظشنیرازی:1390 ،

 )238دربارۀ چشمۀ خورشید در ای بیت چه باید کرد؟ هاشم جاوید ( )19 :1377خواسته ای
تناقض را حل کند ،پس به تحهیرکنندگی آب چشمه و خورشید اشاره کرده و ترکیب این
دو را به منزلۀ تأکیدی بر لزوم حفظ غبار فقر تلقی کردهاست .سخ اصنلی غنزل ،تقابنل
جایی محلوب با جایی نامحلوب است؛ جای نامحلوب را منزل ویران ،زندان اسکندر ،غم و
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بیابان خو انده و در مقابل آن ،از جای محلوب با ننام مننزل جاننان و ملنک سنلیمان یناد
کردهاست .درعی حال در ای جای محلوب از شخص محلوب بنا توصنیفهنای عاشنقانه
به صورتِ جانان و سرو خرامان یاد کرده است ،منتها در بیت ششم ،آن را در مقابنل غنم و
میکده آورده و در بیت هفتم ،بهجای میکده ،آن را «چشمۀ خورشید درخشان» خواندهاست.
ای تعبیر به اعتبار درخشش شراب ،استعارۀ مصرحه از میخانه است.
4ن .11ماه تمام
حافظا سر ز کلهگوشۀ خورشنید بنرآر

بختت ار قرعه بندان مناه تمنام انندازد
(حافظشیرازی)103 :1390 ،

استعالمی ( )434 :1386بهسبب آنکه متوجه مفهوم استعاری «ماه تمام» نشده ،مینویسد
«ای بیت بیرون از حالوهوای غزل است؛ کدام ماه تمام؟ همان ساقی بینتهنای اول و دوم؟ ینا

معشوق دیگر؟ نمیدانیم» .سودی ( )917 :1378و جاللیان (« )827 :1379ماه تمام» را تعبینری
از جانان شمردهاند .ختمیزهوری ( )1317 :1387مینویسد« :مراد از ماه تمام ،محبت خنالص
الهی است که تعبیر نمود از آن سابقاً به باده ،و می خام .و تعبیر از می ،محبت خالص الهی به ماه
تمام ،بنا بر آن نموده که نور محبت از جمی انوار روش تر است چنانکه اب فارض تعبیر نموده از

شراب کذایی به شنمس» .آنچه زهوری در نگاه اول دریافته درست است ،اما بهسبب مبنای
تأویل عرفانی خود ،نتوانسته به تناسب و سبب کاربرد ای تعبیر با ساختار غزل توجه کند.
بیت نخست غزل ،طنزی است به عارفان که در مقابنل بنادۀ نناب ،عرفنان نگهدارشنان
نیست .به تعبیر دیگر ،اکنون هم بادهنوش هستند ،اما ریاکارانه خود را عارف نشان میدهند،
ولی ساقی اگر بادۀ ناب ن آن گوننه کنه آرزوی شناعر اسنت ن در جنام برینزد ،عارفنان نینز
دائمالخمر میشوند .بیت دوم اشارهای است به مدعیانِ ترکِ باده تا بگوید آننان در موقعینت
لغزیدن قرار نگرفتهاند ،اما در چنان موقعیتی آنان نیز گرفتار میشوند و عقلشان مثل مرغ در
دام زلف ساقی میافتد .مصر اول بیانگر حالت زیبایی ساقی است کنه عنذرها را بنیاعتبنار
میسازد .در بیت سوم در مقابل عاقل بیت دوم و عارف بیت اول ،از مست تم ید میکند که
چیزی برای پوشاندن ندارد ،از کوچه میگذرد و کنارش آشنکار اسنت؛ درحقیقنت همچننان
سرزنش عارف و عاقل است که مدعیاناند ،ولی در عمل همان کار مستان را ان ام میدهند.
در بیت چهارم ،مثل آغاز غزل ،زاهد را سرزنش میکند که اهنل انکنار اسنت ،امنا وقتنی در
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موقعیت قرار بگیرد ،تغییر میکند .تعبیر «خامی که پخته گردد» همچنان سرزنش است از آنکه
مدعی زهد که انکار شراب میکند با دیدن آن خود را میبازد ،گویی خام بوده که با جوششِ
باده پخته میشود ،آنهم با یک نگاه .ابیات پن م و ششم ،بیانگر وض بادهنوشی زاهد است
که روزها به ظاهر پرهیزگار است ولی شب ،بادهنوشی میکند و طنزی است به او ،ننه آنچنه
استعالمی ( )432 :1386تصور کرده که بیانگر ت ربنۀ شخصنی حنافظ و پنندی بنرای تنرک
بادهنوشی در روز باشد؛ همچنانکه بیت هفتم ،طنزی به محتسب است ،یعنی محتسنب نینز
بادهنوشی میکند اما جام باده میشکند و به نشانۀ ترک بادهنوشی ،سنگ به جام منیانندازد.
در بیت آخر ،وقتی با طنز ،وض عارف و خردمند و زاهد و محتسب را روش کرده که چقندر
ریاکار و اهل دروغ هستند ،مثل بیت سوم ،از پناه بردن به باده در مقابل ریا استقبال میکند؛
میگوید در ای وض اگر بخت ،ما را به آن ماه تمام (شراب) بیفکند ،مایۀ فخنر و سنربلندی
است و شکر میکند که بادهنوش باشد نه عارف و زاهد و محتسب ریاکار.
4ن .12ماه کنعانی
ماه کنعانی م مسند مصر آنِ تو شد

وقت آن است که بدرود کنی زنندان را
(حافظشیرازی)8 :1390 ،

حافظ با توجه به داستان حضرت یوسف( ) ،زیبایی و ماجرای زندانی و عزت یافت وی،
در مقابل پسر نوح( ) ،یک «ماه کنعانی» عرضه کرده که عزت یافتهاسنت .شنارحان بندون
( )

توجه به انگیزۀ شاعر ،از انتخاب تعبیر «ماه کنعانی» ،آن را یوسف پنداشتهاند (خرمشناهی،

157 :1367؛ جاللیان165 :1379 ،؛ حمیدیان844 :1392 ،ن .)845سودی ( )78 :1378آن را یوسف

( )

دانسته که شاعر برای جانان خود ،ای استعاره را بنهکنار بنردهاسنت .محمنودی و حینران
( )985 :1386آن را استعارۀ مصرحه از معشوق یا روح تصور کردهاند و درعی حال معتقدنند
«ماه در زیبایی و معصومیت و بیگناهی به حضرت یوسف هم تشنبیه شندهاسنت» (همنان.)986 :
ختمیزهوری (78 :1387ن« )79ماه کنعانی» را مرشد حافظ عارف اسنت .اسنتعالمی (:1386

 )92آن را روح انسان دانسته که در زنندگی تن  ،زنندانی اسنت .امنامی ( )164 :1388آن را
استعاره از یوسف( ) دانسته ،با اشاره ای تاریخی به یکی از وزیران روزگار حافظ «کنه ماننند
یوسف چندی اسیر زندان شده و انتظار میرفتهاست تا پنس از بینرون آمندن از زنندان ،مسنند و

منزلت ازدستدادۀ خویش را بازیابد» .هروی ( )51 :1367هم چنی نظری دارد.
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محققان متوجه شدهاند که کاربست ای استعاره در شعر حافظ باید سببی داشنته باشند
لیک بهدلیل آنکه به غزل حافظ با مبنایی از رابحۀ تاریخی شعر و دربار یا کلیشههای رای
غزل نگریستهاند ،از حصر «ماه کنعانی» بنه «من » غفلنت کنردهانند .ینک موضنو مهنم
درخصوص «شراب» در دیوان حافظ ،توجه به ای نکته است کنه حصنر و حرمنت شنراب
محابق آنچه در جامعۀ عصر حافظ رخ داده ،زندانی کردن یک عنصر محلوب است و مبتنی
بر اعتقادی شرعی نیست ،یعنی از شریعت برای پیشبرد اهداف خود سوءاستفاده کردهانند.
بنابرای طبیعی است که شاعر ،آنهم حافظ که مبتنی بر تفکر سیاسی غزلسرایی میکند
(شفیعیکدکنی421 :1368 ،ن )422با ای سوءاستفادههنا بنه مبنارزه برخینزد ،منتهنا مبنارزهای
هنرمندانه تا بتواند هم به مبارزۀ خود استمرار بخشد و هم نافذ و ماندگار باشد.
سراسر غزل مبتنی بر دعوت به شادی و سرخوشی و ترک ریا و زهد رینایی و گنرانجنانی
است .در بیت نخست ،از تغییر فصل و رسیدن بهار خبر دادهاسنت .واژۀ «دگنر» در مصنر اول
ازآنرو انتخاب شده تا تکرار و جابهجایی در کار صوفیان را همچون تغییر فصل بازنمایاند ،یعنی
بهاریۀ آغاز غزل ،با واژۀ «دگر» و مسئلۀ «جلوۀ» مغبچه با جابهجایی ایمان با شراب تناسب دارد.
شاعر میخواهد دیگران را از اعتماد به ظاهرِ پارسایان ،بهویژه با انتخاب «مناه کنعنانی» ،پرهینز
بدهد .چون پسر نوح کنعان تباه شد و جلوهاش به جایی نرسید و فقط یک ادعای بنیسنران ام
کرد ،کنعان از یکسو نام جایی است و از سنویی ننام شنخص (جاویند ،)186 :1377 ،امنا شناعر،
کنعانی دیگر آورده :ماه کنعانی که تعبیری کنایی است از یوسف( ) و این تعبینر بنا اسنتفاده از
روش جایگزینی با تکیه بر تناسب و انس ام سراسر غزل میتواند شراب باشد کنه بهنار فصنل
عیش و طرب است .نسبت «م » در «ماه کنعانی م » خود دزلتی است که محلوبی دیگر غینر
از یوسف( ) مشهور را در نظر دارد؛ محلوبی که زندان به او عزت میدهد.
 .5نتی ه
حافظ در غزل ،از شراب سخ گفته و درعی حال تعابیر دیگری نیز بهکار بنرده کنه جنایگزی
شراب هستند و در ای تعابیر عمدتاً طنزهایی نهفتهاست که علنتِ کناربرد شنراب را در غنزل
نشان میدهد .با روش شدن ای تعابیر ،سبب بسامد بسیار شراب در غنزل حنافظ نینز روشن
میشود .حافظ برای نقض دیدگاه زاهدان و صوفیان ریاکار ،از عناصنر و پدیندههنایی اسنتفاده
میکند که خودشان به کار میبرند .به اعتبار رازگشایی شراب ،از تعابیر استعاری «پنیشبنی » و
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«سروش عالم غیب» و «هاتف غیب» بهره جستهاست تا با ای تعابیر ،علت نهی و انکنار شنراب
را از دید ریاکاران نشان دهد که اگر شراب را انکار میکنند نه بهسبب خبث و پلیدی آن ،بلکنه
از بیم افشاگری شراب و آمیختگی کردا ر ای ریاکناران بنه دغنا و ناراسنتی اسنت ،امنا شنراب
خاصیتی دارد که شاعر با کشف آن ،نیرنگ ریاکاران را «باطل» میکند؛ این خاصنیت ،همنان
«غیبنمایی» در مفهوم ضدِ پنهانکاری و ریاکاری شراب اسنت .متناسنب بنا جنبنۀ افشناگری
شراب ،گاهی از آن بهصورتِ استعاری به آفتاب و خورشید تعبیر کردهاسنت .تشنبیه شنراب بنه
خورشید و آفتاب به اعتبار روشنی و درخشش آن کهنه شده ،ولیک تازگی و نازکی کنار حنافظ
در کاربرد استعاری آفتاب و شم و روشنی بهجای شراب یا همانندی شراب بهصنورتِ اسنتعارۀ
بالکنایه به آفتاب ،مبتنی بر طنزی است که در ای تعابیر نهفتهاست و همچنان توانسته نیرننگ
ریاکاران را بیاثر کند« .آفتاب صبا امید» یا «چشمۀ خورشید» خواندن میخانه و «شم خلوتگنه
پارسایی» و «ماه کنعانی» و «ماه تمام» تعابیری استعاریانند بنرای «افشنای راز خلوتینانی» کنه
بهظاهر برای عبادت خلوت گزیدهاند ،اما به حرام مشغول هستند و «پردهای بر سر صند عینبِ»
نهان میدارند .شراب آن «مفتاح مشکلگشایی» است که شاعر رند با آن میتواند ای درِ بسنته
را بگشاید بهگونهایکه همچنان بتواند به افشای راز ادامه دهند .در مقابنلِ کسنانی کنه بنرای
پنهان ساخت هویت اصلیشان برای ان ام کارهای زشت ،خود را «پینر» منیشنمارند و قصند
تعلیم و راهنمایی ما را دارند ،شاعر همچنان با تعابیر اسنتعاری دسنت بنه دامنان پینر دیگنری
میشود تا دروغی بودن چنان کسانی را نشان دهد که در لباسِ «پیر» ،دغا میورزند .ای پیری
که شاعر دستبهدامانش شده ،برعکس پیران ریاکار صوفیه ،دروغ نمیگوید و موجنب راسنتی
کسانی میشود که بدان روی میآورند؛ بدی سبب در غنزلهنای حنافظ از شنراب بنا تعنابیر
استعاریِ «پیر طریقت» و «پیر خرابات» و «شیخ جام» و «شیخ مذهب» یاد شدهاست.
مناب
استعالمی ،محمد ( ،)1386درس حافظ (نقد و شرح غزلهای حافظ) ،چاپ دوم ،تهران ،سخ .
اسالمیندوش  ،محمدعلی ( ،)1382تأمل در حافظ (بررسی هفتناد و هفنت غنزل در ارتبناط بنا تناریخ و
فرهنگ ایران) ،چاپ اول ،تهران ،آثار و یزدان.
اشرفزاده ،رضا ( ،)1381پیغام اهل راز (شرح شصت غزل از حافظشیرازی براسناس دینوان حنافظ چناپ
قزوینی) ،چاپ اول ،تهران ،اساطیر.
امامی ،نصرهللا ( ،)1388بر آستان جانان (گزیدۀ صدویک غزل حافظ با مقدمه و شرح غزلها) ،چناپ اول،
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اهواز ،رسش.
اوحدیمراغی ،رک الدی ( ،)1340کلیات ،با تصحیا و مقدمۀ سعید نفیسی ،چاپ اول ،تهران ،امیرکبیر.
اهور ،پرویز ( ،)1372کلک خیالانگیز (فرهنگ جام دیوان حافظ) ،چاپ دوم ،تهران ،زوار.
بخاری ،محمد ب اسماعیل ( ،)1391صحیا البخاری ،جلد  ،7ترجمنۀ عبندالعلی ننوراحراری ،چناپ دوم،
تربتجام ،شیخازسالم احمد جام.
تفتازانی ،سعدالدی مسعود ب عمر ( ،)1425المحول (شرح تلخیص المفتاح) ،الحبعنةازولنی ،بینروت ،دار
احیاء التراث العربی.
ثروتیان ،بهروز ( ،)1380شرح غزلیات حافظ ،چاپ اول ،تهران ،پویندگان راه دانش.
جاوید ،هاشم ( ،)1377حافظ جاوید (شرح دشواریهای ابیات و غزلیات دیوان حافظ) ،چاپ دوم ،تهران ،فرزانروز.
جاللیان عبدالحسی ( ،)1379شرح جاللی بر حافظ ،چاپ اول ،تهران ،یزدان.
حافظشیرازی ،شمسالدی محمد ( ،)1390دیوان ،تصحیا قزوینی و غنی ،چاپ دهم ،تهران ،زوار.
حمیدیان ،سعید ( ،)1390شرح شوق (شرح و تحلیل اشعار حافظ) ،جلد  ،1چاپ اول ،تهران ،قحره.
ننننننن ( ،)1392شرح شوق (شرح و تحلیل اشعار حافظ) ،جلد  2تا  ،5چاپ اول ،تهران ،قحره.
ختمیزهوری ،ابوالحسن عبندالرحمان ( ،)1387شنرح عرفنانی غنزلهنای حنافظ ،تصنحیا بهاءالندی
خرمشاهی و همکاران ،چاپ ششم ،تهران ،قحره.
خرمشاهی ،بهاءالدی ( ،)1367حافظنامه (شرح الفاظ ،اعالم ،مفاهیم کلیدی و ابیات دشوار حنافظ) ،چناپ
دوم ،تهران ،علمی و فرهنگی و سروش.
ننننننن ( ،)1368ذه و زبان حافظ ،چاپ چهارم ،تهران ،البرز.
دادبه ،اصغر (« ،)1374ماجرای پایانناپذیر می در شعر حنافظ» ،نامنۀ شنهیدی (جشن نامنۀ اسنتاد دکتنر
سیدجعفر شهیدی) ،چاپ اول ،تهران ،طرح نو ،صص 297ن.333
رزاز ،علیاکبر ( ،)1385شرح اشارات حافظ ،چاپ دوم ،تهران ،علمی و فرهنگی.
سودیبسنوی ،محمد ( ،)1378شرح سودی بر حافظ ،ترجمۀ عصمت ستارزاده ،چاپ پن م ،تهران ،زری و نگاه.
شفیعیکدکنی ،محمدرضا ( ،)1368موسیقی شعر ،چاپ دوم ،تهران ،آگاه.
صفوی ،کورش ( ،)1391نوشتههای پراکنده (دفتر اول) ،چاپ اول ،تهران ،علمی.
غنی ،قاسم ( ،)1368یادداشتهای دکتر قاسم غنی در حواشی دیوان حافظ ،چاپ سوم ،تهران ،علمی.
کوری ،گریگوری ( ،)1391روایتها و راویها ،ترجمۀ محمد شهبا ،چاپ اول ،تهران ،مینویخرد.
م تبایی ،فتاهللا ( ،)1385شرح شک زلف (بر حواشی دیوان حافظ) ،چاپ اول ،تهران ،سخ .
محمودی ،خیرهللا و صغری حیران ( ،)1386کلک مشاطۀ صن (بررسی تصاویر در اشعار حافظ) ،چاپ اول،
تهران ،آسیم.
نظری ،جلیل ( ،)1386مغبچگان بادهفروش در شعر حافظ ،چاپ اول ،تهران ،آسیم.
هروی ،حسینعلی ( ،)1367شرح غزلهای حافظ ،چاپ اول ،تهران ،نو.

