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(ابهام آفرینی در مقصود از «آن گناه» در بیتی از حافظ)
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چكیده
یکی از شگردهای بیان رندانۀ حافظ ،استفاده از باورهای رایج و مسلم خواننده به ننهوان روشهو
معانی ثانوی است .در این نوشت  ،برای اثبات این فرض ،وجوه معانی بیت زیر بررسی شده است:
اگر شراب خوری جرعه ای فشان برر خرا

از آن گناه که نفعی رسد به غیر چره برا
(حافظ)172 :2731 ،

همنشینی واژههای «شراب» و «گناه» در این بیت ،ب سرنت ذهن خواننده را ب گناه شهرابوواری
سوق میدهد .ب همین سبب همۀ شارحان مقصود از «آن گناه» را گناه شرابوواری دانست اند اما اگر
فرض کنیم منظور از «آن گناه» ،ن «شراب خواری» بلک «شراب ریزی» است ،معنی تازهای از بیهت
دریافت خواهد شد .بر این اساس شانر شراب را ننصر ارزشمندی دانست ک هدر دادن یک قطهره
از آن هم گناهی بزرگ محسوب میشود ،لیکن چون در سنت جرن ریزی ،به مردگهان که خها
شدهاند ،نفعی میرسد ،از گناه شراب ریزی  -ن شراب خواری -باکی نیست.
رمزگشایی از واژگان «شراب»« ،جرن » و «خا » بر اساس سابقۀ رمزی آنهها در متهون نرفهانی
متقدم ،امکان تلقی معنی دیگری را فراهم میسازد .بر این مبنا منظور از «آن گنهاه» ،گنهاه آدم ()) و
 استاديار زبان و ادبيات فارسی دانشگاه لرستانjalilian.m@lu.ac.ir
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بیت بیان نمادین واقعۀ افاضۀ روح ب انسان و یا انطای نشق ب او از جانب سهاقی از و مهاجرای
انتراض فرشتگان ب آفرینش آدم ())خواهد بود .فرض آن است ک حافظ ،رندان هر سه معنهی را
همزمان در نظر داشت است.
واژههای کلیدی
حافظ ،جرن افشانی بر خا  ،گناه ،بیان رندان .
 -1مقدمه
تنیدن معانی متعدد و گاه متضاد در یک بیت و ایجاد ابهام در معنهی ،از بهارزترین هنرههای حهافظ
است .این شیوۀ سونوری ک میتوان آن را «هنر بیان رندان » نامید ،یکی از دالیل اقبا نمهومی به
شعر خواج و در نین حا یکی از نلل اختالف نظر در حقیقت نقاید اوست .حهافظ از ابزارههای
متفاوتی برای اجهرای ایهن شهگرد هنهری بههره گرفته اسهت .یکهی از کهاراترین و در نهین حها
موفیترین ابزارهای وی استفاده از بدیهیات انتقادی و ب ننوان روشو ِ معانی ثانوی است.
ب ننوان نمون  ،واژۀ محراب بار مثبتِ مقدسی ب همراه دارد .اما از آنجا ک حافظ با زاهدانی ک
خداوند را تنها برای رسیدن ب بهشت نبادت میکنند ،موالف است ،محراب ابروی یهار را تهرجب
می دهد اما در چینش واژگان ب نحوی نمل کرده است ک ذهن خواننده ابتدا به قداسهت محهراب
متمایل شود:
حافظ ار میل به ابرروی ورو دارد شراید

جای در گوشه محراب کنند ،اهرل کر م
(حافظ)142 :2731 ،

مضمون روشن بیت ،بر تناسب ابرو و محراب مبتنی است .همان ک اغلب شارحان ب آن اشهاره
کرده و در معنی بیت گفت اند« :اگر حافظ ب ابروان تو مایل شد جاى آن را دارد ،چرا که مدرسسهین
کالم خدا در گوش اى از مسجد مىنشینند و ب درس و بحث مىشردازند» (جاللیهان .)2373/7 :نیهز
ر( : .سودى .)2377/7 :2731 ،در این معنی حافظ خود ،از اهل کهالم ،یعنهی «نالمهان» یها اههالی
«منبر و وانظان» (استعالمی ) 721/1 :2777 ،محسوب شده است.

«هنر بيان رندانه حافظ» 07 /
توج ب معنی ایهامی «اهل کالم» ،یعنی «شانر» و سونور ،معنی دیگری ب بیت میدهد ،اما هنهر
بیان رندانۀ حافظ ،امکان خوانشی متفاوت و استوراج معنی سومی را نیز فراهم کرده است .در ایهن
معنی بر خالف دو معنی شیشین ،حافظ ن تنها از اهل کالم نیست بلک در مقابل آنان قرار میگیهرد.
حافظ ک معتقد است «از نماز زاهد کاری نمیرود» محرابی دیگر را برگزیده است .چرا ک زاههدان
گوشۀ محراب را برای رسیدن ب حور و قصور برگزیدهاند.
زاهد اگر به حور و قصرور اسرا امیردوار

ما را شرابخانه قصور اسرا و یرار حرور
(حافظ)152 :1731،

معنی بیت بر اساس این خوانش چنین خواهد بود :آنان ک در گوشۀ محراب جهای دارنهد ،اههل
کالم هستند .من (حافظ) ک اهل کالم (وانظ  ،زاهد یا متکلم) نیستم ک در گوشه محهراب جهای
داشت باشم .من ناشقم (در معنی ایهامی :شانرم) و اگر ب محراب ابروی تهو تمایهل داشهت باشهم،
شایست تر است .این همان مضمونی است ک خواج در بیت دیگری بیان فرموده است:
بجز ابروی وو محرراب د حرافظ نیسرا

طاعا غیر وو در مرهه

مرا نتروان کررد

(حافظ)273 :2731 ،

ابروی یار محراب د و البت در نظر حافظ ،بسی برتر از محراب گل است .ایهن همهان محرابهی
است ک نماز در آن جز با وضوی خون روا نیست.
نمررراز در خرررب آن ابرررروان محرابررری

کسی کند که به خون جگرر طهرارک کررد
(حافظ)221 :2731 ،

گفتنی است واژۀ محراب ،در مجمو) شانزده بار در شعر حافظ ب کار رفته که در سهیزده مهورد
محراب با واژۀ ابرو همراه است .در غالب این موارد ،ابروی دوست ک محراب د است بر محراب
زاهدان یعنی قبلۀ گِل ،ترجی داده شده است .لذا معنی اخیر ممکن اسهت بها شهیوۀ حهافظ ،یعنهی
موالفت با زاهدانِ شیفتۀ بهشت نیز سازگارتر باشد.
هدف ترجی یک معنی بر دیگر معانی نیست .مقصود تنها طرح این نکت است که خواجه در
چینش واژگان چنان رندان نمل کرده است ک بتوان از یهک بیهت ،معهانی متفهاوت و گهاه متضهاد
استنباط کرد .در این گون ابیات معانی ثانوی در شس برخی بدیهیات انتقادی شنهان شدهاند تا لهذت
کشف معانی جدید خواننده را سرمست کند.
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یکی از بیتهای بهرهمند از «هنر بیان رندان » حافظ بیت زیر است:
اگر شراب خوری جرعه ای فشران برر خرا

از آن گناه که نفعی رسد به غیرر چره برا

نگارنده بر آن است ک «هنر بیان رندانۀ» حافظ در این بیت نیز جاری است و مهیتهوان همزمهان
س معنی متفاوت از بیت استوراج کرد.
 -1پیشینه وحقیق
بیت مورد بحث منشأ نگار

مقاالت متعددی بوده است .اما در اغلب این نوشت ها بیشتر ب سهنت

جرن افشانی بر خا شرداخت شده است .ظاهراً نوستین بار در شاسخ شرسش نالم قزوینی راجه
ب منشأ آیین «جرن فشانی بر خها » دو نوشهت از محمهد معهین (معهین )42-44 :2714 ،و غهالم
حسین صدیقی (صدیقی )44-45 :2714 ،در مجلۀ یادگار چاپ شد و نبهاس اقبها سهردبیر وقهت
مجله  ،تکمله ای بههر ایههن دو مقاله نگاشههت اسههت (اقبهها  .)45-43 :2714 ،شههس از آن در اغلههب
نوشت های حافظ شژوهان و شروح موتلف دیوان ،ب موضو) جرن افشانی توج شده اسهت .ر: .
(اردشههیری271-274 :2724 ،ب؛ اهههور 124/2 :2737 ،و123؛ رفیعههی437 :2772 ،؛ سههجادی و
بهرامیان727 :2735 ،؛ ابتههاج 73 :2733 ،مقدمه ؛ نظمهیتبریهزی225-212 :2734 ،؛ نلهوی:2772،
55-227؛ خرمشهههاهی 753/1 :2737 ،و753؛ همهههایون فهههر 342 :2735 ،؛ ههههروی :2773 ،ج،1
ص 2143و شجانیادب .)327 :2772 ،بدیهی است ک همۀ شروح حافظ جزو شیشینۀ ایهن تحقیهق
محسوب می شوند اما ب جهت شرهیز از تطویهل و تکهرار ،ضهمن بحهث به آثهار و نظهر برخهی از
شارحان اشاره خواهد شد.
 -7روش پژوهش
رو

تحقیق در این مقال مبتنی بر تفسیر حافظ با حافظ است .ابتدا نظر شارحان و حهافظ شژوههان

محترم مطرح شده است و شس از آن با استفاده از شعر حافظ و سابق نمادین واژههای مورد اسهتفاد
در ترکیب جرن ریزی بر خا  ،برای اثبات فرضی تال

شده است.

 -2بحث اصلی
شاید وضوح مضمون بیت مورد بحث ،موجب شده است ک شارحان کمتر ب معنهای آن برردازنهد.
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نوشت هایی ک در مورد این بیت منتشر شده ،اغلب در مورد سنت جرن ریزی بر خا است .جهان
کالم در همۀ این نوشت ها ،همان مطالب مجلۀ یادگار اسهت که منشهأ و دالیهل شهکلگیهری آیهین
جرن ریزی را بیان میکند .از جمل اینک  :منشأ این آیین ،یونهان باسهتان (صهدیقی )42 :2714 ،یها
ایران باستان بوده است (معین .)47 :2714 ،این آیین در میان مههر شرسهتان (همهایون فهر :2731 ،
 ) 342/1هندوها ،آشوریان و اقوام نهرب و یهودیهان نیهز جهاری بهوده اسهت (معهین.)41 :2714 ،
فنیقیها در اجرای این آیین ب جای شراب از شیر استفاده میکهردهانهد (نلهوی.)222-227 :2772 ،
دلیل رواج این آیین در یونان ،تقدس «مو» بهوده که درختهی آسهمانی و موهبهت خهدایان قلمهداد
می شده و بعدها این آیین در میان دیگر اقوام نیز رایج شده است (صدیقی .)44 :2714 ،حکایتی نیز
نقل کرده اند ک بر اساس آن دو تن از مردان بنی اسد ب ایران سفر کردند ،با دهقانی دوست شهدند.
شیوست شراب مینوشیدند .شس از مرگ یکی از آنان ،دوستانش بر مزار وی شهراب مهینوشهیدند و
سهم یار درگذشت را بر گور وی میریوتند .رسم جرن ریزی از آنجا رایج شهده اسهت (شهعار و
انوری.)21 :2773 ،
شارحانی ک نالوه بر موضو) جرن افشانی ،ب معنی بیت هم اشهاره کهردهانهد ،ظهاهراً متهأثر از
همنشینی واژههای «شراب» و «گناه» و سابقۀ ذهنی نسبت ب مضمون شهراب ریهزی بهر خها  ،بهر
«گناه شرابوواری» و جواز ارتکاب این گناه در صورت نف رسانی ب غیر تکی کردهانهد .به ننهوان
نمون در شرح سودی میخوانیم« :اگر شراب بووری یک جرن هم به خها بیفشهان زیهرا از آن
گناه ک ب غیر فایده برسد ،ترسی نیست؛ یعنی گناهی ک از آن ب مستحقان خیر برسهد امیهد اسهت
ک خدا نفو

کند» (سودی .)2317/7 :2733 ،هروی گفت اسهت« :بها ایهن کهار ،خیهری به غیهر

میرسانی .شس از این کار شروا نداشت با » (هروی .)2147 :2733 ،استعالمی شس از بحثهی دقیهق
در باب خمر و میسر در قرآن و دستور اجتناب از آن ،ب نظر برخی از فقههای اههل سهنت در ایهن
باب اشاره کرده و گفت است« :خاص در مذهب ابوحنیف ک نمل خالف ،ایمان را نفی نمهیکنهد و
سیئات مؤمنان مشمو نفو شروردگار میشود ،این گناه بوشودنی است» (اسهتعالمی.)14/2 :2777 ،
وی معتقد است ک حافظ شراب خوردن را گناه میدانست اما گناهی بوشودنی و در ادام میگوید:
«نف غیر در این جا همان چند قطرهای است ک ب خا میرسد .اما بعید نیست ک ذهن حافظ به
مضمون آی  125سوره بقره هم توج داشت ک فیها مناف للناس» (استعالمی.)344/1 :2777،
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ثروتیان ضمن تکرار همین معنی رایهج ،افهزوده اسهت :حهافظ «بها بههرهجهویی از مهیخهوارگی
فرمانروایان نصرخویش موصوصاً شاه شجا) ،آنان را به احسهان تشهویق و از امسها منه کهرده
است» (ثروتیان .) 457 :2773 ،دیگر شارحان هم با اندکی تفاوت در واژگان ،همین سونان را تکرار
کردهاند .مثالً« :اگر چ شراب نوشیدن حرام و گناه است اما چون می گساران جرن ای از شراب به
خا میافشانند و گویی سودی ب آن میرسانند شس این گناه ،جای نگرانی ندارد» (یوسفی:2772 ،
 )437نیز (ر . .برزگر خالقی 353 :2771 ،و شریعت.)157 :2775 ،
شک نیست آنچ شارحان و حافظ شژوهان در این باب گفت اند نهین صهواب و یکهی از معهانی
مورد نظر خواج است .همنشینی واژههای «شراب» و «گناه» و سابقۀ ذهنهی خواننهده و نیهز سهابقۀ
مضمون «جرن ریزی بر خا » در متون متقدم ،ب شکل گیری چنین تصوری کمک میکند اما یکهی
از شگردهای «بیان رندانۀ» حافظ ،طرح باورهای رایج و نقاید مسلم مهردم و در نهین حها تعبیهۀ
معانی ثانوی در شس شرده الفاظ است .همین هنر بیان رندانۀ حافظ ،یعنی «بیهان و کتمهان در حهوزۀ
صورت و معنی» (شورنامداریان )73 :2774 ،موجب شده اسهت برخهی مضهامین از جمله «مهی» و
«معشوق» در شعر او ماجرایی «شایان ناشذیر» محسوب شوند( .دادبه  .)135-771 :2734 ،البته ایهن
ماجرا را شایانی نیست اما چون فرض ما این است ک در بیت مهورد بحهث ،خواجه  ،بهاور حرمهت
شراب را دستمایۀ مضمون آفرینی قرار داده است تا در کنار معنی روشن بیت ،معهانی دیگهری نیهز
قابل استنباط باشد ،اشارهای ب دیدگاههای حافظ شناسان در مورد شهراب ،الزمهۀ شیشهبرد بحهث و
رسیدن ب نتیج است.
 1-2شراب در شعر حافظ
محققان با ننایت ب تاریخ نصر حافظ ،سابقۀ کاربرد نمادین شراب در ادبیات نرفانی فارسهی و
نیز شواهد شعری در دیوان خواج و البت با تکی بر دیدگاه خاص خود ،در بارۀ شهراب در شهعر و
اندیشۀ حافظ سون گفت اند .دست ای مقصود حافظ را در همۀ ابیات ،می انگوری دانست اند .برخهی
همۀ آنچ را در شعر او آمده است بیان رمزی مفاهیم نرفانی فرض کردهاند .گروهی نیز این ههر دو
را در کنار هم شذیرفت و بر جنبۀ ادبی شراب در شعر خواج بیشتر تأکید کردهاند.
در خصوص این ک حافظ خود شراب نوشیده است یا صرفاً قصهد مضهمون سهازی داشهت نیهز
نقاید متفاوت است .برخی «میهان مسهجد و میوانه راههی» جسهت و حهافظ را از ایهن گنهاه مبهرا

«هنر بيان رندانه حافظ» 00 /
دانست اند ک « :او هرگز شراب ننوشیده و توصیف شراب در شعر او دلیل بر نوشیدن نیسهت .او نیهز
همچون نظامی توصیف شراب کرده ولی هرگز «ب می دامن لهب نیهالوده» اسهت»( .ر : .محهی
طباطبایی .) 274-241 :2733 ،گروهی معتقدند حهافظ اگهر چه طالهب لهذت شایهدار اسهت امها از
لذتجویی اشیکوری روی گردان نیست (معین )733/2 :2735 ،و همواره بیشیرایه «در شهی شهراب
ناب است» (دستغیب .)233 :2734 ،دست ای هم میگویند« :با توج ب توغّهل حهافظ در قهرآن به
سوتی میتوان باور کرد ک حافظ شراب نوشیده باشد و اهل فسق و فجور بوده باشد .اما بها توجه
ب شعر او ن میتوان گفت حافظ شراب نوشیده و طعم گناه را چشیده و ن مهیتهوان نکهس آن را
اثبات کرد» (شورنامداریان.)23 :2774 ،
برخی بر این باورند ک اساساً نوشیدن می در نصر حافظ فسق نظیمی شمرده نمهیشهده اسهت
اگر چ زهاد از آن اجتناب میکردهاند .از این رو معتقدند حافظ میخواست اسهت «بهدون تهرس و
تعصهب و تزویهر دمهاو خهود را مطهرا کنهد ولهی دیگهران تزویهر را چهون مهی و مطهرب گرامههی
میشمردهاند» (خرمشاهی.)235/2 :2737 ،
دست ای از شژوهندگان اوضا) آن روزگار را بیشتر مؤثر دانست  ،انتقاد دارند ک شراب خواری در
قرنهای هفتم و هشتم بیشهتر از گذشهت رواج یافته (معهین )33/2 :2735 ،و در ایهن نصهر «بهاده
خواری تفریحی نادی بود ک شاه و محتسب هم از آن روگردان نبودند( ».زرینکهوب)44 :2733 ،
(نیز زرین کوب ) 274-274 :2733 ،با این هم اگهر چه تهاریخ نصهر حهافظ مؤیهد رواج شهراب
خواری است نمون هایی از سوت گیری برخی امرا و بستن در میکدههها گهزار

شهده که نشهان

میدهد هر چند «باده نوشی از نظر اخالقی صرف ،ناشسند نبوده ،طبق تشهری شهار) و نهر قهرآن
حرمت شرنی داشت است» (خرمشاهی.)245 :2734 ،
قطعاً استعداد تأویل شذیری حیرت انگیز شعر حافظ ک ب انتقاد گروهی« بعد از قهرآن مبهین ،در
هیچ کالمی دیگری» وجود ندارد (شورنامداریان ،)72 :2774،یکی از دالیل اصلی ایهن همه تشهتت
آراء در مورد نقاید اوست .هر کس در آینۀ شعر وی خود را دیده و او را هم مرام و مسهلک خهود
شنداشت است .ب قو شورنامداریان «شعر حافظ را تغییر میدهیم تا با مقتضیات بُعد مثبت هستی مها
همساز شود» (شورنامداریان .)7 :2774،از این رو یکی حافظ را کفرگو میشندارد دیگهری روشهنفکر
مسلمان ،برخی نارف مالمتی ،برخی وحدت وجودی و گروهی «مهرآیین»« .اگر صهوفی و نارفهان
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تمام سونان او را ب تجرب های نرفانی و مکاشفات روحانی منسوب میسازند ،کسانی ههم هسهتند
ک در وجود او یک شکا یا یک اشیکوری سراو میدهند( ».زریهنکهوب )52 :2733 ،حتهی اقبها
الهوری ک با نرفان آشناست شعر او را با بنگ وحشیشِ حسن صباح همشایه مهیدانهد (محتبهایی،
 53 :2774و.)57
در این میان ،نظر خرمشاهی ک معتقد است شراب ب س صورتِ شراب انگوری ،شراب نرفانی
و شراب ادبی در شعر خواج متجلی اسهت (خرمشهاهی )254/2 :2737 ،نیهز (خرمشهاهی:2734 ،
 )43-42ب صواب نزدیکتر می نماید .با نگاهی گهذرا به دیهوان بهرای ههر یهک از انهوا) مهذکور
نمون های متعددی میتوان نشان داد.
شراب انگوری :بیتهای فراوانی از دیوان حافظ وصف شراب انگوری و دستکم در ظاهر نشان
دهندۀ نالقۀ حافظ ب «شراب تلخ مرد افکن» و «می بیغش و ساقی خو » است .او از بسهت شهدن
در میوان ها ناراضی و طالب «جنس خانگی» «ترس محتسب خورده» است .از آزاری ک ب واسهطۀ
جرن ای می ،از مردم نادان میکشد گل مند است .طالب «جام شراب یک منی» و جویای «دختر تیهز
و تلخ رز» است .توب از شراب را در فصل گل ،کاری ناصواب و موجب خجلهت مهیدانهد .ونهده
میدهد ک «وظیف گر برسد مصرفش گل است و نبیذ» .انکار شراب را نشان بی نقلی و بیکفهایتی
دانست و حتی بهترین زمان برای نوشیدن می را نیز تعیین کرده است:
روز در کس هنر کوش که می خوردن روز

د چون آینره در زنرظ مر م انردازد

آن زمان وقا می صبح فروغ اسا که ش

گرررد خرگرراه افررق پررردد شررام انرردازد
(حافظ)223 :2731 ،

چنین ابیاتی حتی اگر مضمون آن از خالهد برمکهی باشهد( ،زریهاب خهویی )124 :2737 ،نشهان
دهندۀ نالقۀ خواج ب بیان مضامین خمری است.
شراب ادبی -اجتمانی :روشن اسهت که برخهی مضهامین خمریه ای در دیهوان حهافظ بهرای بیهان
نارضایتی وی از ریاکاری مردم روزگار است .در این اشعار او با طنزی گزنده ،فقی و مفتی و محتسهب و
شیخ و صوفی را ب استهزا گرفت است .فقیه مدرسه از سهر مسهتی فتهوا به حرمهت شهراب مهیدههد
(حافظ« .)74 :2731،رنگ می انگوری» «ن ب هفت آب» ک «ب صد آتش» از خرقۀ زاهد شا نمهیشهود
(حافظ .)225 :2731 ،نهایتاً شیخ و مفتی و محتسب هم تزویر میکنند (حافظ.)244 :2731 ،

«هنر بيان رندانه حافظ» 01 /
گاه خواج از مضامین مربوط ب شراب ،برای ایجاد لذت هنری بهره برده است .ایهن مضهامین صهرفاً
کاربرد ادبی دارند .یعنی خواج در جایگاه شانری مضمون شرداز ،از مضامین مربوط ب شهراب و شهراب
خوارای -مانند هر مضمون دیگری – تنها برای خلق شگفتی در خواننده و نشهان دادن هنرخهویش بههره
گرفت است .شم ای از این هنر حافظ ،دربیت مورد بحث این مقال شدیدار میگردد.
شراب نرفانی :تقریباً همۀ حافظ شژوهان اتفاق نظر دارند ک دست کم برخی از اشعار خواج به
صراحت بیان رموز نرفانی است .حافظ حتی اگر نارف نباشد ،شانری است که به زبهان نارفهان
شیش از خود اشراف تمام داشت است .آثار نرفای بزرگ شیش از خود را به دقهت مطالعه کهرده و
نالوه بر مضامین ،سرمای های فکری و شیوههای نمادشردازی آنهان را نیهز به وام گرفته اسهت .از
اینرو برخی واژههای دیوان او کارکرد دوگان دارنهد .بهدون شهک مقصهود از «سهاقی» و «جهام» و
«باده» در بیتهای زیر تنها ظاهر واژگان نیست.
عكس روی وو چرو در آینرۀ جرام افتراد

صوفی از خندد مری در طمر خرام افتراد

این همه عكس می و نقش نگارین که نمرود

یک فروغ رخ ساقی اسا کره جرام افتراد
(حافظ)73 :2731 ،

ساقی به نرور براده برر افرروز جرام مرا

مطرب بزن که کار جهران شرد بره کرام مرا

مررا در پیا رره عكررس رخ یررار دی ردهای رب

ای برری خبررر ز ررهک شرررب مرردام مررا
(حافظ)5 :2731 ،

مسأل این است :شراب در بیت مورد بحث ،کدامیک از سه نهو) شهرابِ انگهوری ،ادبهی و یها
نرفانی است؟ شارحان و حافظ شژوهان-حتی کسانی ک حهافظ را نهارف مهیشندارنهد -به اتفهاق
مقصود حافظ را در این بیت ،شراب انگوری فرض کردهاند .استاد مطهری هم این غز را در دسهتۀ
غز های «ساده و متوس » آوردهاند (مطهری .)127: 2731 ،یعنی از نظر ایشان جنبهۀ نرفهانی غهز
بسیار اند است.
اما فرض نگارنده آن است ک خواج با «هنر بیان رندانۀ» خود و با اسهتفاده از مضهمون مشههور
جرن ریزی بر خا  ،در شس انتقاد ب «گناه شرابوواری» ،دو معنهی دیگهر را در شهرده بیهان کهرده
است .مرکز ثقل هنر حافظ ک معانی س گانۀ بیت را شکل میدههد ،ایجهاد ابههام در مقصهود از «آن
گناه» است.
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 -1-2معانی سه گانه بیا
معنی نخسا :شراب انگوری
معنی نوست ک با کمک همنشینی واژگان «شراب» و «گناه» و نهد ذهنی خوانندۀ مسلمان و نیز
سابقۀ مضمون جرن ریزی در متون متقدم شکل میگیرد ،همان است ک همۀ شارحان به آن اشهاره
کردهاند .در این معنی مقصود از «آن گناه» گناه شرابوواری است.
معنی دوم :شراب ادبی
معنی نوستین کامالً روشن و با باورهای مردم رایج مسلمان سازگار اسهت .امها ایهن بیهت از آن
ابیاتی است ک با خواندن آنها «وسوسۀ بی انتبار بهودن معنهی ظهاهری یها وجهود معنهی و منظهور
دیگری نهفت در آن سوی معنی ظاهری در خواننده شیدا میشود» (شورنامداریان.)175 :2774،
میدانیم ک شراب یکی از دستمای های اصلی مضهمون آفرینهی ادبهی در شهعر حهافظ اسهت .او
دست کم در ظاهر ،غالباً ستایشگر شراب است و ب قو زرینکوب« :آنچ تمام غهز وی سهتایش
آن است بیش از هر چیز شراب است» (زرین کوب .)223 :2733 ،حتی اگر گاه اشاراتی ب حرمهت
شراب در شعر حافظ دیده میشود ،نشان هایی از طنز و رندی حافظی در آن شدیدار است.
فقیه مدرسره دی مسرا برود و فتروا داد

که می حرام و ی به ز مرا اوقراا اسرا
(حافظ)74 :2731 ،

در بیت مورد نظر ظاهراً گناه شرابوواری ب خاطر نف رسانی ب غیر مجاز شمرده شده است .بهر
اساس سنت جرن ریزی ،قطرهای شراب ب امواتی هدی میشود ک اکنون خا شده و دستشهان از
شراب کوتاه شده است .سوا این است ک  :بوشیدن شراب حرام ،چ نفعی ب مردگان مهیرسهاند؟
اگر شراب برای زندگان حرام است چرا باید برای اموات ،حال بلک ناف باشد؟
چگون مقصود از «آن گناه» را شراب خواری فرض کنیم در حالی ک مهیدانهیم مضهمون غالهب
غز حافظ –دست کم در ظاهر -ستایش شراب است ن حرمهت آن .حتهی در همهین غهز مهورد
بحث خواج گفت است:
دختررر رز طرفرره مرریزنررد ره عقررل

مباد ورا بره قیامرا خرراب طرارم ورا

فری ر

به راه میكده حافظ خروش از جهران رفتری

دعای اهرل د را براد مرونس د پرا
(حافظ)171 :2731 ،

«هنر بيان رندانه حافظ» 03 /
ممکن است گفت شود :حافظ شانر است و کار او مضمون سازی .او تنها میخواست است مردم
یا شاهان روزگار را ب بوشش تحریض کند .لذا قصد او طرح مباحث فقههی نبهوده اسهت .در ایهن
صورت و ب فرض اینک حافظ صرفاً قصد مضمون شردازی داشت است ،میتوان مضمون زیبهاتری
از بیت استوراج کرد ک هم متضمن تحریض ب بوشش باشد ،هم با مضمون اغلب ابیات دیوان ک
ستایش شراباند ،هماهنگی داشت باشد.
برای این منظور کافی است فرض کنیم مقصود از «آن گنهاه» ،نه شهراب خهواری بلکه «جرنه
ریزی» است .بر اساس این معنی خواج «شراب ریزی» را گناه دانست است ن «شرابوواری» .یعنهی
او برای تحریض ب بوشش گفت است :شراب بسیار ارجمند است .حتی یک قطره از ایهن «یهاقوت
مذاب» نیز نباید ضای شود .شس ریوتن جرن بر خا  ،گناه بزرگی است .اما شهما هرگهاه شهراب
میخورید ،جرن ای بر خا بیفشانید .هرچند این کار یعنی جرن ریزی ب خاطر هدر دادن شهراب
گناه است اما چون ازاین طریق نفعی ب غیر میرسد از آن گناه باکی نیست.
یادآوری این نکت ضروری است ک «اگر» در برخی از بیتهای حافظ نالوه بر معنای شرط ،گاه
مفهوم «آنگاه» و «هرگاه» را تدانی میکند .بنابراین نیهازی نیسهت در بیهت ،حتمهاً در شهی شهرط و
جواب شرط باشیم« .اگر» در بیتهای زیر نیز چنین مفهومی را تدانی میکند:
ای صبا گر بره جوانران چمرن براز رسری

خدما ما برسران سررو و گرل و ریحران را
(حافظ)3 :2731 ،
آن وادی و مشكین کن نفرس

ای صبا گر بگهری برر سراحل رود ار

بوسه زن برخا

ای برراد اگررر برره گلشررن احبرراب بگررهری

زنهررار عرضرره ده بررر جانرران پیررام مررا

(حافظ)123 :2731 ،
(حافظ)5 :2731 ،

این معنی با دیگر ابیات خواج در باب ارجمندی شراب و روایاتی ک در مورد شکلگیری آیین
جرن افشانی بر خا

گزار

شده تناسب بیشتری دارد و البت با محتوای سون شانرانی همچون

منوچهری ،خاقانی ،اثیرالدین اومانی و مولوی ک جرنه ریهزی بهر خها را بهرای یهادآوری یهاران
درگذشت و رسانیدن فیض شراب ب مردگان ب کار بردهاند.
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معنی سوم :شراب عرفانی
میدانیم ک واژههای خمری ای ،در زبهان شهانران نهارف ،معهانی رمهزی و نمهادین دارنهد .برخهی
شژوهندگان معتقدند حافظ نیز گاه چون دیگر نارفان با این واژگهان« ،نهفته اسهراری» را به «ایمها
اظهار» میکرده است .اگر چنین باشد قطعاً خواج را باید در این کار مقلهد دانسهت .ایهن اشهارات
رمزی شیش از وی در ادب نرفانی فارسی «از تنگنای قلمرو نهالم حهس به آن سهوی دنیهای غیهر
حسی راه یافت اند» (زرینکوب .)57 :2733 ،تفاوت بارز حافظ با نارفان متقهدم ،آن اسهت که وی
«زبان رمزی صوفیان را چنان ب کار میبرد که گهویی مهراد او از مهی و مسهتی و جهام و سهاقی و
میوان  ،همان معناهای حقیقی آنها در نالم تجربی اسهت» (آشهوری .)27 :2774 ،همهین موضهو)
موجب شده ک جنبۀ هنری کالم حافظ نمایانتر از جنبۀ نرفانی آن باشد .چرا که «بهادهههای او را
میتوان هم ب انگوری تفسیر کرد و هم ب نرفانی» (خرمشاهی .)24 :2734 ،بررسهی سهابقۀ رمهز-
واژههای حاضر در بیت حافظ ،در متون نرفانیِ شیش از وی ،راهگشا خواهد بود.
میدانیم ک نارفان متقدم با استفاده از واژههای« :ساقی»« ،شراب»« ،جرن » و «خا » در ترکیهب
«جرن ریزی بر خا » ،مضمون انطای روح یا نشق ب آدم ()) را با بیانی نمادین مطرح کردهانهد.
در آن متون ،از واژۀ ساقی ،اغلب «ساقی از »؛ از شراب« ،نشهق»؛ از جرنه « ،نشهق یها روح» و از
خا « ،کالبد آدم» ()) اراده شده است .در اینجا تنها ب ذکر چند نمون از نطهار و مولهوی بسهنده
میکنیم .شیخ نیشابور گفت است:
مررا ز خرابرراک عشررق مسررا ا سررا آمرردیب

نام بلی چون بریب چون همره مسرا آمردیب

پرریش ز مررا جرران مررا خررورد شررراب ا سررا

ما همه زان یک شراب مسا ا سرا آمردیب

خا بُد آدم که دوسا جرعهبرآنخرا ریخرا

ما همه زان جرعۀ دوسا بره دسرا آمردیب

(نطار)454 :2732،
مولوی در غزلیات بیش از ده بار ترکیب «شراب نشق» را ب کار برده است .در بیتهای زیر که
البد حافظ آنها را خوانده ،ساقی نماد حضرت حق ،خها نمهاد آدم ()) و جرنه  ،نمهاد روح یها
نشق است.
ساقیا بر خا

ما چرون جرعرههرا مریریختری

گر نمیجستی جنون مرا چررا مریریختری

ساقیا آن طر

کرو کران روز همچرون آفتراب

نور رقص انگیز را برر ررههرا مریریختری
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زاو ین جرعه که بر خا

آمرد آدم رو یافرا

جبرئیلی هسا شد گر بر سما مریریختری
(مولوی)2271/1 :2734 ،

مضمون ریوتن جرنۀ نشق بر خا آدم در جایی دیگر این گون بیان شده است:
از بس که ریخا جرعه بر خا

مرا ز برا

سینه شركاا گشرته د عشرق براا گشرته

هرررررره خرررا

مرررا را آورد در عررر

چون شیشه صاا گشته از عشق حرقوعرا ی
(مولوی)223/2 :2734 ،

از نظر مولوی آدمی ب ننوان تنها موجودی ک ب اختصاص از جرنۀ جام نشهق سهیراب شهده،
وظیف دارد برای رسیدن ب میوانۀ نشق و ساقی از  ،هماره در جوشهش و کوشهش باشهد .از ایهن
روست ک مولوی تقاضای «جرن ای دیگر» دارد:
جرعررهای چررون ریخررا سرراقی ا سررا
جوش کررد آن خرا

و مرا زان جوششریب

بر سرر ایرن شروره خرا

زیرر دسرا

جرعهای دیگرر کره برس بری کوششریب
(مولوی)775/4 :2733 ،

جرن در ادب تمثیلی نرفانی ،رمزی برای روح نیز هست .انتواب شراب ب ننوان رمز روح ،بها
ساختار کالبد آدم()) ک همچون کوزهای از گل و تههی از شهراب بهود ،ههم متناسهب اسهت .روح
شرابی است ک با نفو در کوزهی کالبد آدم ریوت شد« .کالبد آدم از گل اسهت و گهل کنایه از آن
است ک آدمیان چون سفالین اند ک خدا روح خود را همچهون شهراب در آن مهیریهزد» (آشهوری،
 .)173 :2774مولههوی گههاه بهها توجهه بهه حههدیث «إن اهلل تعههالى خلههق الولههقُ فههی ظلمههۀ
ثم ر ّ نلیهمْ من نورهِ» ب جای لفظ شراب یا جرن  ،از نور استفاده کرده است.
وفرقرررره در جرررران حیرررروانی بررررود

نفرررس واحرررد رو انسرررانی برررود

چررون کرره حررق رش علرریهب نرروره

مفتررررر هرگرررز نگرررردد نرررور او
(مولوی)125/1 :2737 ،

از نظر نارفان ،ارجمندی خا انسان ،ب آن نطیۀ الههی اسهت .مولهوی در کنهار نشهق و روح،
حسن را نیز جرنۀ جام حق دانست است .وی با اشاره ب این موضو) انتقاد دارد حتهی نشهقههای
زمینی نیز ن میل ب صورت بلک نشق ب جرنۀ جام حهق ،یعنهی روح یها حسهن اسهت (مولهوی،
 .) 177/1 :2733او در ابیاتی با اشاره ب همین موضو) ،روح را جرن و تن را کلو خوانده است:
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چررون برره وقررا مررره آن جرعرره صررفا

زیررن کلرروخ وررن برره مررردن شررد جرردا

آنچرره مرریمانررد کنرری دفررنش وررو زود

این چنین زشتی بردان چرون گشرته برود

جرران چررو برری ایررن جیفرره بنمایررد جمررا

مرری نتررانب گفررا وصرر

آن وصررا

(مو وی)323/5 :1737 ،

ب نظر میرسد ک «ساقی»« ،شراب»« ،خها » و«جرنه » در برخهی ابیهات حهافظ تکهرار همهان
نمادهایی است ک در اشعار مولوی و نطار دیده میشود .او هم در این گون ابیات از «شراب نفو
یا روح الهی در شیمانۀ قالب انسان» سون گفت است (شورنامداریان .)144 :2774،در این گون ابیات
او «میخواهد چگونگی وصلت روح و جسم و شیوند جهان معنوی را با جههان مهادی بیهان کنهد».
(زریهاب خههویی )714 :2737 ،حههافظ خههود را نههاظر آن واقعه قلمههداد و در مکاشههف ای شههگرف،
تصویری از روز از نرض میکند« .در این تصویر شانر از ورای دریچۀ کشف و شههود ،شیهدایش
دنیایی را توصیف میکند ک گل آدم را تا با رشحۀ جام ،رشحۀ می ،در شیمان ای ب ههم در نیهامیزد،
نمیتوانند برای نشق و آدمیت از آن معجونی بسازند» (زرینکوب 57 :2733 ،و.)55
حافظ همزمان با طرح مضمون جرن ریزی بر خا آدم ()) ب موضو) انتهراض فرشهتگان به
آفرینش آدم نیز اشاره کرده است .او البت انتراض فرشتگان را ناشی از بیخبری آنان از نشق و سرّ
گناه آدم ()) دانست است .از این رو در کنار «ساقی»« ،شراب»« ،خا » و «جرن » ،رمهز -واژهههای
دیگری همچون« :زاهد»« ،بیخبر»« ،بیهنر»« ،خودبین»« ،گناه»« ،نیب»« ،سرمحبت» و «نف غیهر» در
اشعار حافظ دیده میشود .در بیتهای زیر این رمز -واژهها بزرگنمایی شدهاند:
سرراقیا برراده کرره اکسرریر حیرراک اسررا بیررار

وررا وررن خرراکی مررا عررین بقررا گردانرری

سرراقی برره نررور برراده بررر افررروز جررام مررا

مطرب بزن که کار جهران شرد بره کرام مرا

مررا در پیا رره عكررس رخ یررار دیرردهایررب

ای برریخبررر ز ررهک شرررب مرردام مررا

فرشرته عشرق ندانرد کره چیسرا ای سراقی

بخررواه جررام گ برری برره خررا

آدم ریررز

اگر شراب خوری جرعهای فشران برر خرا

از آن گناه که نفعی رسد بره غیرر چره برا

عی

رندان مكرن ای زاهرد پراکیزه سرشرا

کرره گنرراه دگررران بررر وررو نخواهنررد نوشررا

ندیرد

انررررداز

یارب آن زاهد خود بین که بجز عیر

برو ای زاهد خرودبین کره ز چشرب مرن ورو

دود آهرررریش در آیینرررره ادرا

راز این پرده نهان اسا و نهان خواهرد برود
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که هر که بیهنرر افترد ن رر بره عیر

کمررا سررر محبررا ببررین نرره نقررص گنرراه

کنرد

با تکی ب رمز شردازیهای رایج در متون نرفانی شیش از حافظ ،واژههای کلیدی این گون ابیات
را ب شرح زیر میتوان رمزگشایی کرد:
و

ساقی

شراب

جرعه

اژه

خا

ر
مز

جرررام/

حضر
ک حق

عشرررق

عشق/

حق به خود رو

گنررراه /
عی

د /
کا بد آدم

برریهنررر ،خررودبین،
عی

خرروردن

کننده /زاهد
فرشتگان  /ابلیس

از شجره

درونمایۀ ابیاتی از این دست ،برداشتی خهاص از داسهتان آفهرینش و خهروج آدم ()) از بهشهت
است .در این نگر  ،گناه آدم ()) امری مطلوب تلقی شده است .حافظ انتراض فرشتگان را ناشی
از بیخبری آنان از رازی بزرگ میداند ک همان نشق حضهرت حهق به جمها خهویش و لهزوم
شیدایی آین ای جما نما ب نام د انسان است« .خالص نفهس انسهان د اسهت و د آینه اسهت»
(نجم رازی .)41 :2737 ،نفسِ انسان «مستعد آینگی» بود اما تا در کورۀ فراق نمیگداخت« ،د که
آین شاهی است» از آن حاصل نمیگشت و گناه آدم ()) بهان ای برای ایجاد فراق بود.
از این جاست ک برخی نارفان ،گناه آدم ()) را ب ارادۀ حق دانست و گفت انهد« :ارادت بهود که
آدم از آن درخت بوورد تا مستحق آن شود ک وی را از بهشت بیرون کند و با چیزی نقهل کنهد از
بهشت شریفتر و نالیتر .و آن اصطفائیت و اجتبائیت و توبت و رسهالت و کمها ِ محبهت اسهت»
(میبدی .)144 ،2/7 :2732 ،ترکیب «کما محبت» در این بند یادآور سون خواج است ک فرمود:
مرا به رندی و عشق آن فضرو عیر

کنرد

که اعتررا

برر اسررار علرب غیر

کنرد

(حافظ)244 :2731 ،
کمررا سررر محبررا ببررین نرره نقررص گنرراه

که هر که بی هنر افتد ن رر بره عیر

کنرد

گویی این بیتها ترجمۀ آیاتی است ک بیخبری فرشتگان و انتراضشان ب نلم خداوند را بیهان
میکند .آنگاه ک گفتند« :أُتُجْعل فِیها من یُفسِدُ فِیها و یسْفِکُ الدِّماء» و شاسخ شنیدند« :إِنِّی أُنْلُمُ ما ال
تُعْلُمُونُ »(بقره ) 72/نجم الدین رازی هم ک حافظ از او بسیار متأثراست ،انتراض فرشتگان را ناشی
از بیخبری آنان از سرّ نشق دانست و از زبان حضرت حق گفت است« :شما چ دانید ما را بها ایهن
مشتی خا از از تا ابد چ کارها در شیش است  ...معذورید ک شما را سرو کهار بها نشهق نبهوده
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است» (نجم رازی.)32 :2737 ،
بی خبری فرشتگان از سرّ گناه آدم ()) از آن جاست ک وقتی «در مجلس انس از جهام محبهت و
شراب نشق» انسان را مست میکردند ،آنان را نصیبی نبود .ناچار از سر حسرت انتراف کردند« :مها
باری از این شراب هرگز نچشیدهایم( ».میبدی :2732 ،ج )354 ،7ازاین رو فرشهت در شهعر حهافظ،
زاهدی خشک و بیخبر از راز نشق و البت موالف گناه است .حافظ فرشهتگان و بهویژه ابلهیس را
«مدنی»« ،بیهنر»« ،بیخبر»« ،رقیب» و «خصم» و آدمی را رند و «دردی کش» میخواند.
راز درون پرررده ز رنرردان مسررا پررر

کرراین حررا نیسررا زاهررد عررا ی مقررام را
(حافظ)3 :1731 ،

تناسب مضمون و همسانی رمز -واژههای موجود در بیت مورد مطالع با دیگر ابیهات خواجه و
نیز متون نرفانی شیش از او ،اجازه می دهد این بیت را نیز بیان کنندۀ همان مضمون ،یعنی ذکر واقعۀ
آفرینش آدم ()) و انتراض فرشتگان بدانیم .حافظ در این بیت نیز ،خود را در فضای نهالم قهدس،
هنگام آفرینش انسان تصور کرده است .در این فضا فرشتگان با ایهن برههان که آدم گنهاه خواههد کهرد،
موالف خلقت اویند .غافل از این ک گناه آدم ()) اگر چ ب خروج از بهشت میانجامهد ،مقدمهۀ نشهق
ورزی است .لذا حافظ از ساقی از میخواهد «ب رغم مدنیانی ک من نشق کنند» (فرشتگان) از «فهیض
جام» نشق( ،ک همان نشق حق ب خویش است ،).جرن ای (نشق یا روح) ،بر «خاکیان نشهق» (کالبهد
آدم) نثار کند .در این صورت مقصود از «آن گناه» در بیت ،گناه آدم ()) خواهد بود.
آنچ این معنی را محتمل جلوه میدهد حضور رمز-واژههای اصلی است ک در شهعر مولهوی و
نطار و دیگر بیتهای خود حافظ نشان داده شد .در بیت مورد بحث ،از میان رمز-واژههای مطهرح
شده ،تنها واژۀ «ساقی» وجود ندارد .اما شاید بتوان با توج ب فحوای سهون ،بها تسهام  ،مواطهبِ
بیت را ساقی نیز دانست .درست است ک او جام شراب نشق ب خویش را در میکشهد ،امها چهون
جرن ای ب خا نیز میبوشد ،برای خها سهاقی محسهوب مهیشهود .شهاید مقایسهۀ واژگهان و
مضمون بیت زیر راهگشا و روشنگر باشد .حافظ همین مضمون را در بیتی دیگهر ایهن گونه بیهان
کرده است:
فرشته عشرق ندانرد کره چیسرا ای سراقی

بخواه جام گ بی بره خرا

آدم ریرز

(حافظ)137 :1731 ،
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مقصود از جام خواستن در این بیت و ترکیبهایی همچون« :بوواه جام صبوحی» و «بوواه جهام
لبالب» و «حا از این خوشتر نباشد حافظا ساغر بوواه» روشن است و تقریباً مفهومی معهاد «جهام
گرفتن» و «قدح گرفتن» در دیگر ابیات خواج دارد .ب نبارتی خواهندۀ جام ،یا گیرندۀ جام همهان
نوشندۀ شراب است .اما او خود ،نسبت ب خا  ،ساقی محسوب میشود .چرا ک بهر خها جرنه
میریزد .ب همین دلیل «خواهندۀ جام» در بیت باال با ننوان «ای سهاقی» مهورد خطهاب واقه شهده
است .شاید بتوان با تسام در بیت مورد بحث ما نیز ب قرینهۀ «جرنه ریهزی بهر خها » ،خورنهدۀ
شراب را «ساقی» نیز قلمداد کرد.
جام خواهی و جام گرفتن ساقی از  ،در این ابیات ظاهراً اشاره است ب نشق حضهرت حهق به
خویش .اگر شراب را نماد نشق بدانیم ،معنی ابیهات موافهق نظهر نارفهان ناشهق خواههد بهود که
حضرت حق را نوستین ناشق و نوستین معشوق فهرض کهرده و آفهرینش نهالم و آدم را «طفیهل
هستی نشق» او ب خود دانست اند .ب قو مولوی او از شراب نشق ب خود مست اسهت که « :ههم
خود او آب است و هم ساقی و مست» (مولوی )122 /1 :2733،حافظ نیهز همهۀ هسهتی را «طفیهل
هستی نشق» حق ب خود دانست و گفت است:
نرردیب و مطرررب و سرراقی همرره اوسررا

خیررررا آب و گررررل در ره بهانرررره

کرره بنرردد طرررا وصررل از حسررن شرراهی

کرره بررا خررود عشررق بررازد جاودانرره
(حافظ)772 :2731 ،

ممکن است گفت شود :گیرم ک «ساقی» نماد حضرت حق« ،جرن » رمز نشق یا روح و «خها »
همان کالبد آدم ()) باشد و حافظ در بیت مورد بحث ،ب خلقت آدم و انطهای نشهق به او اشهاره
کرده باشد؛ منظور از «نف غیر» چیست؟ غیرکیست و نفعی ک ب او میرسد کدام است؟
در شاسخ باید گفت :شیشتر اشاره شد ک هنر حافظ در ایهن بیهت ایجهاد ابههام در مقصهود از «آن
گناه» است .آن گناه را میتوان گناه شراب خواری ،گناه شراب ریهزی و گنهاه آدم ()) فهرض کهرد.
معنی اخیر برخاست از مضمونی است ک حافظ آن را نیز از متقدمان به وام گرفته اسهت .نارفهان
ناشق معتقدند کما آدم و بنی آدم منوط ب حضور در زمین بود« .شیر طریقهت را شرسهیدند که در
آدم چ گویی؟ در دنیا تمامتر بود یا در بهشت؟ گفت در دنیا تمامتر بود .از بهر آنک در بهشهت در
تهمت خود بود و در دنیا در تهمت نشق ... .آنگ گفت تا ظن نبری ک از خواری آدم بود ک او را
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از بهشت بیرون کردند .نبود ک از نلو همت آدم بود .متقاضی نشق ب در سینۀ آدم آمد ک یا آدم جمها
معنی کشف کردند و تو ب نعمت دارالسالم بماندی؟ آدم جمالی دید بی نهایت ک جما هشهت بهشهت
در جنب آن ناچیز بود ...فرمان آمد ک یا آدم اکنون ک قدم در نشق نههادی از بهشهت بیهرون شهو .ایهن
سرای راحت است .ناشقان درد را با سالمت دار السالم چ کار؟» (میبدی.)231/2 :2732،
از طرفی همین گناه موجب نف غیر شد .چرا ک فرزندان آدم()) در زمین ،کیمیای نشهق را به
دست آوردند .اگر آدم در بهشت میماند او و فرزندان او از نشق بهی نصهیب مهیماندنهد« .تها آدم
صفی نیامد فراق و وصا و ردس و قبو نبود .حهدیث د و دالرام و دوسهتی نبهود .ایهن نجایهب و
ذخایر هم در جریدۀ نشق است .و جز د آدم صدف درس نشق نبود» (میبدی .)432/7 :2732 ،لهذا
گناه آدم ()) موجب ایجاد حرکت چرخۀ نشق ورزی شد و از این طریق نفعی ب همۀ فرزنهدان او
رسید .اکنون نیز اگر یکی از فرزندان آدم ب واسطۀ گناه و سرس توب و ششیمانی آهی از د برآورد،
ب قو خواج «آتش اندر گن آدم و حوا» خواهد افکند.
 -5نتیجه
تأویل شذیری کالم حافظ موجب اختالف نظهر در بهارۀ حقیقهت نقایهد او و در نهین حها اقبها
نمومی ب شعر وی است .این موضو) از هنر بیهان رندانهۀ خواجه نشهأت گرفته اسهت .یکهی از
شگردهای ابهام آفرینی حافظ ،شنهان سازی مضامین ثانوی در شس شردۀ باورههای نمهومی و قطعهی
مردم است .بیت مورد مطالعۀ این شژوهش یکی از نمون ههای سهون سهرایی رندانهۀ حهافظ اسهت.
خواج در این بیت با ایجاد ابهام هنری در مرج «آن گناه» امکان برداشت سه مفههوم متفهاوت از
بیت را فراهم آورده است .ابهام ایجاد شده مبتنی بر آمادگی ذهنی خواننده مسلمان نسهبت به گنهاه
شرابوواری است ک ذهن را ب خود معطوف میکند و بالفاصل حکم خواهد کهرد که مقصهود از
«آن گناه» خوردن شراب است .اما با اندکی تأمل در مییابیم ک شهیوۀ حهافظ دسهت کهم در ظهاهر
نموماً تکریم شراب است .از این رهگذر معنای دوم شدیدار میگهردد که بهر اسهاس آن مهیتهوان
منظور از «آن گناه» ،را گناه شراب ریزی دانست ن شرابخواری .توج ب این نکت ک خواج گهاه
ب تبعیت از نارفان متقدم از واژگان خمری ای استفادۀ نمادین کرده است ،معنهی سهوم را به ذههن
متبادر میکند .در این معنی منظور از «آن گناه» ،گناه آدم()) خواهد بود .سابقۀ رمز -واژههای بیهت
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در آثار نارفان متقدم و نیز دیگر ابیات حافظ این معنی را ششتیبانی میکند .اما نکت ای که همچنهان
ب قوت خود باقی است این ک هیچ یک از س معنی مطرح شده ترجیحی بر دیگری ندارند .آنچه
همواره ترجی دارد «هنر بیان رندانۀ» خواجۀ شیراز است.
مناب
 -2قرآن کریم.
 -1آشوری ،داریو  .)2774( .عرفان ورندی در شعر حافظ .تهران :مرکز.
 -7ابتهاج ،هوشنگ .)2733( .حافظ به سعی سایه .تهران :کارنام .
 -4اردشیری ،بهمن .)2724( .جرن فشانی بر خا  .ارمغان .سا ششم .شماره سوم271.-274 :
 -4استعالمی ،محمد .)2777( .در حافظ (نقد و شرح غز ههای خواجه شهمسالهدین محمهد).
تهران :سون.
 -3اهور ،شرویز ( .)2737کلک خیا انگیز .تهران :زوار.
 -3اقبا  ،نباس .)2714( .تکمل بر مقاالت «جرن ریزی بر خا » ،یادگار .سا او شماره هشتم:
.43-45
 -7بحرالعلومی ،حسین« .)2733( .نوشداروی حهافظ» .مقا وی در بارد زندگی و شعر حرافظ .به
کوشش منصور رستگار فسایی ،تهران :نشر جامی .ص 215.-244
 -5برزگر خالقی ،محمدرضا .)2771( .شاخ نباک حافظ .تهران :زوار.
 -22بهشتی شیرازی ،سید احمد .)2732( .شر جنون .تهران  :روزن .
 -22شورنامداریان ،تقی .)2774( .گمشده

دریا .تهران :سون.

 -21ثروتیان ،بهروز .)2773( .سرودههای بی گمان حافظ .تهران :امیرکبیر.
 -27جاللیان ،نبدالحسین .)2735( .شر ج ی بر حافظ .تهران :یزدان.
 -24حافظ ،شمسالدینمحمد .)2745( .دیوان حافظ .تصهحی و تحشهی از شرویهز ناتهل خهانلری
تهران :بنیاد فرهنگ ایران.
 .)2735(. ----------------- -24دیوان حافظ .ب کوشش صادق سجادی و نلهی بهرامیهان.
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معنای ابیات از کاظم برگنیسی .تهران :فکر روز.
 .)2772(. ----------------- -23دیوان حرافظ .به کوشهش ابوالفضهل محمهدی و حسهن
ذوالفقاری .تهران :چشم .
 .)2731(. ---------------- -23دیوان حافظ .با تصحی و تحقیق محمدرضا جاللی نهائینی
و نورانی وصا  .تهران :قطره و سون.
 .)2737(. --------------- -27دیوان حافظ .مقدم منصور رستگار فسایی .تهران :کتابسرای
تندیس.
 .)2772(. --------------- -25دیوان حافظ .ب اهتمام حسین نلی یوسفی .تهران :روزگار.
 .)2772(. --------------- -12دیوان حافظ ،ب اهتمام محمدرحیمی .تهران :قدیانی.
 -12خرمشاهی ،بهاءالدین .)2774( .رهن و زبان حافظ .ویراست دوم .تهران :ناهید.
 .)2737( .------------- -11حافظ نامه .تهران :نلمی فرهنگی.
 -17دادب  ،اصغر« .)2734( .ماجرای شایان ناشذیر می در شعرحافظ» .شهیدی نامه .جشن نام اسهتاد
سید جعفر شهیدی .تهران :طرح نو.)153-771(.
 -14دستغیب ،نبدالعلی .)2774( .مستی شناسی حافظ .شیراز :نوید شیراز.
 -14زریاب خویی ،نباس .)2737( .آئینۀ جام .شرح مشکالت دیوان حافظ .تهران :نلمی.
 -13زرین کوب ،نبدالحسین .)2733( .از کوچه رندان .تهران :امیرکبیر.
 -13سودی بسنوی ،محمد .)2731( .شر سودی برحرافظ .ترجمهۀ نصهمت سهتارزاده .ارومیه :
انزلی.
 -17شجانیادب ،شفی  .)2772( .خاطر مجموع (دیوان حافظ با مقدمۀ قمهر آریهان شهور) .تههران:
فاخر.
 -15شریعت ،محمد صادق .)2775( .شر مجموعه گل .تهران :قاصد

صبا.

 -72شعار ،جعفر و حسن انوری .)2773( .رزمنامۀ رستب واسفندیار .تهران :قطره.
 -72صدیقی ،غالم حسین« .)2714( .جرن ریزی بر خا » .مجله یادگار .سا او  .شماره هشهتم.
صر 44.-47
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 -71نطار ،فرالدین محمد .)2732( .دیوان عطار .ب اهتمام تقی تفضلی .تهران :نلمی و فرهنگی.
 -77نلوی ،شرتو .)2772( .بانظ جر  ،تهران :شرکت سهامی انتشار.
 -74مجتبایی ،فت اهلل .)2774( .شر شكن ز

 .حواشی بر دیوان حافظ .تهران :سون.

 -74محی طباطبایی ،محمد .)2733( .آنچه در بارد حافظ باید دانسا .تهران :بعثت.
 -73مرتضوی ،منوچهر .)2777( .مكت

حافظ .تهران :توس.

 -73مطهری ،مرتضی .)2774( .آئینۀ جام .دیوان حافظ همراه با یادداشتهای استاد مطهری .تهران:
صدرا.
 -77معین ،محمد .)2735( .حافظ شیرین سخن .ب کوشش مهدخت معین .تهران :انتشارت معین.
 -75مولوی ،جال الدین محمد .)2734( .کلیاک دیوان شمس .ب تصحی بدی الزمهان فروزانفهر.
تهران :نشر راد.
 -42مولوی ،جال الدین محمد .)2733( .مثنوی معنوی .تهران :امیرکبیر.
 -42میبدی ،احمد ابن ابی سعد .)2732( .کش

ا سرار و عده ا برار .تهران :امیرکبیر.

 -41معین ،محمد« .)2714( .جرن ریزی بر خا » .مجلۀ یادگرار .سها او  .شهمارۀ هشهتم .ص
.42-44
 -47نجم رازی ،نبداهلل بن محمد .)2737( .مرصادا عباد .ب اهتمهام محمهد امهین ریهاحی .تههران:
نلمی و فرهنگی.
 -44نظمی تبریزی ،نلی .)2734( .گلشن معانی شر بعضی از ابیراک مشركله فارسری ،تههران:
خیام.
 -44هروی ،حسین نلی .)2772( .دیوان حافظ (گردآورنده و شارح) .تهران :روزگار.
 -43همایون فر  ،رکنالدین .)2735( .روابط اجتماعی سیاسی خواجره حرافط برا معاصررانش.
تهران :اساطیر.
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