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The Study of Conceptual metaphor" Erfan is Tavern "in Hafez's Divan
Jahandoost Sabzalipour
Soheila Vaziri

Abstract
Today, cognitive linguistics has come to the conclusion that humankind cannot think
without conceptual metaphors. If conceptual metaphor can be found, it is possible to
get into the minds of the linguists and become more familiar with their thoughts. The
attention to human thinking has proven that man needs some examples to express
spiritual and physical matters to material things and some examples so that he can
refer to them. In the Persian literature that has been the reporter for the mystical
episodes of the great mystics, material issues have been used to refer to the mystical
and spiritual states that are not of matter ,has used material affairs to expressing
beyond physics issues. One of these domains is Tavern (Kharabat). In Persian
literature, Mysticism has been compared with Tavern more than anything else .
Without conceptual metaphor, the metaphor" Erfan is Tavern "understanding the
beyond physics concepts of mysticism will not be easy. This article has tried to show
how this metaphor is shaped. All of Poetic examples in this research are from Hafez
Shirazi's Divan .The results of the research showed that by removing this metaphor
from Persian poetry, especially in Iraqi style poetry, mystical texts will be very
unlucky and poor.
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بررسی استعارة مفهومی «عرفان خرابات است» در دیوان حافظ


جهاندوست سبزعلیپور -سهیال وزیری
چکیده

امروزه مطالعات زبانشناسی شناختی به این مهم دست یافته است که بشر بدون استعارة مفهومی توانایی اندیشیدن ن دارد .ب ا
کمکگرفتن از استعارة مفهومی افزونبر راهیابی به ذهن اهل زبان ،با افکار آنان نیز بیشتر میتوان آشنا ش د .باتوج هب ه ش یوة
تفکر بشر میتوان دریافت انسان برای بیان امور معنوی و ماورای فیزیک ،به امور مادی و برخی مصداقه ا نیازمن د اس ت ت ا
بتواند به آنها اشاره کند .ادبیات فارسی که در دورهای گزارشگر حاالت عرفانی عارفان بزرگ بوده است در بسیاری از م وارد،
برای مفهومی کردن این حاالت از حوزههای مادی استفاده کرده است .یکی از این حوزهها ،خرابات و میکده است .عرفان در
ادب فارسی بسیار به خرابات تشبیه شده است .گویا خرابات و میکده ادامة سنتی آیینی به نام نوشیدن هوم (شیرة سکرآور در
مزدیسنا و پیش از آن) است که در شعر فارسی در دورة اسالمی به یک سنت ادبی تبدیل شد و مضامین عرفانی مان دگاری را
نمایان کرد؛ بهگونهایکه بدون استعارة مفهومیِ «عرفان ،خرابات است» ،درک مفاهیم ماورایی در عرف ان آس ان ناواه د ب ود.
تالش نگارندگان در این پژوهش بر آن است تا با استفاده از واژهها و اصطالحات حوزة خرابات نشان دهند اس تعارة ن امبرده
چگونه شکل گرفته است .شواهد شعری در این پژوهش از دیوان حافظ است .نتایج نشان می دهد با ح ف

ای ن اس تعاره از

شعر فارسی (بهویژه در شعر سبک عراقی) ،متون عرفانی بسیار بیمایه خواهد شد.
واژههای کلیدی
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ـ مقدمه
به سبب تالش پژوهشگران در عرصة زبان و تفکر ،مانن د فالس فة زب ان و زب انشناس ان و دیگران ی ک ه ب ه
سازوکار تفکر انسان میاندیشند ،بر همگان آشکار است ذهن بش ر ب دون اس تعاره ک ار نم یکن د .هس تی از
رهگفر استعاره به درون ذهن وارد میشود و اگر استعاره نبود شاید ،ش ناخت هس تی نی ز آس ان نب ود؛ زی را
هستی فقط مصداقهای مادی نیست؛ دنیا سرشار از مفاهیمی است ک ه بش ر ب رای بی ان آن ن اگزیر اس ت از
مصداقها کمک گیرد .این رفتوآمد بین مصداق و مفهوم ،استعاره نامیده میشود.
گویا زبانشناسان غربی مانند لیکا

و جانسون و شارحان این نظریه ها با دیدگاه های دانشمندان مسلمان

و ایرانی ،مانند عبدالقاهر جرجانی و تفتازانی و همچنین با سیر تاریخ و نظری هه ای بالغ ی کمت ر آش نایی
دارند؛ زیرا شیوة داوری آنان دربارة استعارة سنتی و نیز نگاه پیشینیان به استعارة س نتی ب ه گون ه ای دیگ ر
است؛ برای مثال جورج لیکا

معتقد است« :در نظریه های کالسیک زبان ،استعاره ،موضوعی زب انی تلق ی

میشود ،نه موضوعی مربوط به اندیشه» (لیکا  .)91 :5949 ،همچنین دربارة استعاره نوش تهان د« :ب هط ور
خالصه ،دیدگاه کالسیک بهرغم تقسیم استعاره به انواع ماتل

و در نظ ر گ رفتن کارکرده ای گون اگون

برای آن ،درنهایت استعاره را دارای یک کارکرد اصلی که هم ان شکوهمندس ازی و پیرای ه بن دی گفت ار و
نوشتار است ،میداند .کارکردی که میتوان د س یاق ک الم را از س طع ع ادی و معم ول زب ان فرات ر ب رد»
(هاشمی.)577 :5949 ،
نظر اندیشمندان قدیم در این زمینه ،چیزی نیست که غربیان گفتهاند« .مثالً عبدالقاهر جرجانی در ضمن
اینکه استعاره و تشبیه و تمثیل را از زیباترین و مهمترین امکانات زبانی و شیوههای بیانی میدان د ،آنه ا را
مانند قطب هایی تصور میکند که معانی در گرداگرد آنها می چرخد؛ یعنی اس ا

هم ة ای ن زیب اییه ا ب ه

معانی آنها وابسته است و نه اینکه صرفاً زیبایی ظاهر کالم مَدّ نظر باشد (اس رارالبالغه ،ص  .)72جرج انی
عالوه بر آنکه کارکرد استعاره را تزیین صر

نمیداند ،حتی انواع سان را نیازمند استعاره قلمداد م یکن د.

این سان او در تعارض با نظر زبان شناسان شناختی است که بر این باورند که اس تعاره در دی دگاه س نتی،
تنها خاص زبان ادبی و شعر است .همچنین ابوهالل عسکری در الصناعتین ،پنج کاربرد برای استعاره بی ان
می کند )5 :روشنساختن معنی )7 ،تأکید )9 ،مبالغه )7 ،ایجاز )1 ،آراستن و تزیین س ان (الص ناعتین ،ص
 .)727بر این اسا

می توان گفت آراستگی و تزیین تنه ا یک ی از کاربرده ای اس تعاره در بالغ ت س نتی

است .این نکته نیز جای تأمل دارد که بالغیون فارسی و عربی در آثار خ ود ادع ا نک رده ان د ک ه اس تعاره

بررسی استعارة مفهومی «عرفان خرابات است» در دیوان حافظ 79 /
صرفاً به زبان ادبی تعلق دارد» (آقاحسینی و همتیان.)772-799 :5997 ،
هاوکس نیز معتقد است استعاره بیشتر شیوهای ب رای دورش دن از زب ان متع ار
چنانکه ارسطو میان کاربرد متعار

معرف ی ش ده اس ت؛

و منثور کلمات و کاربرد متمایز و شاعرانة آنه ا تف اوتی ذات ی در نظ ر

میگیرد .او در همة نوشتههایش در بحث از استعاره ،آن را جداشدن از شیوههای متع ار

زب ان م یدان د

(هاوکس.)59 :5942 ،
نظریة معرو

«استعاره مفه ومی» ( )Conceptual metaphorبیش تر ب ا ن ام ج رج لیک ا

و م ارک

جانسون گره خورده است .این نظریه بع د از ق رن ن وزدهم در عل وم ش ناختی ،انقالب ی ب ه راه ان داخت.
پژوهشگران در همة زبانها در پی کش

این حقیقت هستند تا بدانند چگون ه زب ان از ی ک ح وزة م ادی

قرض میگیرد تا مفاهیم حوزة غیرمادی را تفهیم کند و همین ،سبب اهمیت این انقالب ش ده اس ت .ای ن
دغدغه گاهی به پاسخگویی پرسشهایی جهانشمول انجامیده و گاهی به پرسشهای استعارههای محل ی و
بومی پاسخ داده است؛ برای مثال برخی در همة جهان ،بهبودی و پیش رفت را ب ا اس تفاده از مک ان نش ان
میدهند و برخی نیز مفاهیمی مانند عرفان و طریقت را با حوزة عینی یا ملم و

خراب ات ی ا میاان ه ،ب ه

ذهن نزدیک میکنند.
امروزه علوم ،ارتباط خود را بهگونهای محکم کردهاند ک ه در ی ک عل م ،ب دون کم ک از عل وم دیگ ر
نمیتوان موفق شد .شناخت ذهن و زبان ،موضوعی زیستی و مربوط به حوزههای روانشناسی ،زبانشناس ی،
پزشکی و ...است که امروزه بسیار به ادبیات کمک میکند؛ بهطوریکه با بهرهبردن از آنها تفک ر نویس ندگان و
شاعران قدیم را میتوان دریافت و ارتباط ذهنی آنها با جامعه را دریافت .ای ن حرک ت را بای د ب ه ف ال نی ک
گرفت؛ زیرا برای مثال سبب همنشینی کلماتی مانند ساقی ،ریدک ،مغبچه ،س یمس اق ،ب ادهف روش ،خراب ات،
انگور ،ثاللة غساله ،بط ،ارغوانی ،خط ،دجله ،بغداد و دُرد را میتوان دریافت .این همان پلی است که شاعر یا
شاعران ،آن را ساختهاند و با آن ،دنیای عرفان را به دنیای خرابات و میکده پیوند زدند تا خوانن دگان ب ا ع الم
یا عوالم ذهنی و معنوی عرفان آشنا شوند.
استعارة «عرفان خرابات است» یکی از پرکاربردترین استعاره ه ا در ادبی ات فارس ی اس ت .س الکان در
وادی عرفان با آداب ویژه ای در خانقاه ها چله نشینی میکنند و راه طریقت میپیماین د ت ا ب ه خ دا برس ند.
شاعران و نویسندگان و بهطورکلی گویندگان زبان فارسی با استعارة «عرفان خرابات اس ت» ،عرف ان را ب ه
دنیای مادی و خرابات یا میکده تشبیه میکنند و مفهوم پیچیدة معنوی و ذهنی عرفان را که غیر قابل فهم و
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بیان است ،با دنیای خرابات میسنجند و برایش مصداقی خارجی در نظر میگیرند تا بتوانند بهآس انی آن را
وص

کنند.
استعارة «عرفان خرابات است» بسیار گسترده است؛ بهگون هایک ه اش عار س بک خراس انی و عراق ی و

کمابیش همة اشعار عاشقانه

عارفانة ادب فارسی را در بر میگی رد .در ای ن مقال ه کوش ش م یش ود ت ا

باتوجه به اشعار حافظ و بررسی این استعارة مفهومی مشاص ش ود ت ا چ ه ان دازه خراب ات و میک ده در
شگلگیری زیباییهای ادب فارسی و نیز غزل فارسی نقش داشته است .همچنین در پی اثبات این موض وع
است ک ه اگ ر روزی انگ ور و آداب میک ده و متعلق ات و مش تقات آن از ادب فارس ی ح ف

ش ود ،از

فهمپفیری ادب عرفانی و طریقت کاسته خواهد شد.
با استفاده از نظریههای زبانشناسی شناختی ،بهویژه کوشش پژوهشگرانی مانند لیک ا

و جانس ون ،ب ا

بررسی بنیاد نوشتههای یک شاعر یا نویسنده ،بهآسانی به درون ذهن او میتوان راه جُست .ب ا راهی ابی ب ه
درون ذهن شاعران و نویسندگان با شبکههای معنایی وسیع ذهن آنان ک ه هم ان اس تعارة مفه ومی اس ت،
میتوان بیشتر آشنا شد؛ برای نمون ه بهن ام ( )5949ب ا بررس ی اس تعارة ن ور در دی وان ش مس ،توانس ت
درگیریهای ذهن مولوی را کش

کند که چگونه نور در ذهن او به مع انی ماتلف ی مانن د خ دا ،وج ود،
شبکة معنایی که این استعاره ب ه وج ود

مکان ،انسان کامل ،هدایت ،خوراک و ...نمود یافته است .با کش

آورده است ،میتوان دریافت در ذهن مولوی نور چقدر نقشآفرین است .اف زونب ر آث ار مول وی ،در آث ار
عرفانی دیگر نیز اینگونه استعارهها بسیار به ادیبان کمک کرده است .در استعارة ادبی بحث اصلی بر اثبات
این مسئله است که چگونه استعارة ادبی از نظام انگاشت ها استفاده می کند و با یک چرخش کوچک ،زب ان
را از حالت منفعل روزمرگی به حالت بسیار فعال ادبی درمیآورد.
اگر شبکة معانی راهیافته به درون ذهن تکتک شاعران کش

شود ،گویا از ذهن شاعران و نویس ندگان

یک تصویر یا نقشه تهیه شده است .این نقشه کمک خواهد کرد تا بتوان دریافت شاعران هری ک ب ه ک دام
مکتب ،مفهب و باور تعلق دارند و تحتتأثیر چه جری انه ای فک ری هس تند .ب هط ورکل ی ب ا ش ناخت
کالناستعارههای مفهومی در شعر و نثر ،به روان و ذهن نویسندگان آنان بیشتر میتوان نزدیک شد.
«آنچه نظریة استعارة لیکا

و جانسون را منحصربه فرد می کند ،تم ایزی اس ت ک ه می ان اس تعاره ه ای

مفهومی و مفاهیم استعاری و استعاره های زبانی یا بیان اس تعاری قای ل ش ده ان د .منظ ور از اس تعاره ه ای
مفهومی ،عقاید انتزاعی همچون «جدل (مناظره) ،جنگ است» ،می باشد درحالیکه منظور از اس تعارة زب انی
یا بیان استعاری ،عبارات زبانیای است که برپایة این نوع عقاید ابراز میشود؛ و درواق ع تعبی ری از هم ان

بررسی استعارة مفهومی «عرفان خرابات است» در دیوان حافظ 15 /
عقیده است» (محمدی آسیابادی و همکاران ،577 :5995 ،به نقل از .)Yu, 1998: 14
برای نشاندادن نقش استعارة مفهومی در نظام ذهنی عارفان اسالمی ،در این پژوهش متنی انتااب ش د ت ا
یکی از استعارههای مفهومی آن (عرفان ،خرابات است) استاراج شود .به همین منظور در این مقاله ش واهدی
از دیوان حافظ به تصحیع قاسم غنی و محمد قزوینی ( )5911نقل میشود.
1ـ 2پیشینة پژوهش
امروزه بیشتر لیکا

را نظریهپرداز استعارة مفهومی میدانند؛ اما لیکا

خود ب ا ادای احت رام ب ه مایک ل

ردی مینویسد« :نظریة معاصر مبنیبر آنکه استعاره در اصل جنبة مفهومی و متعار

دارد ،ب ازمیگ ردد ب ه

مقالة مایکل ردی (« ،)5997استعارة مجرا» [ ]The Conduit Metaphrکه اکنون مقالهای کالسیک اس ت.
ردی با ارائة یک مثال که کامالً تحلیل شده است ،به ما امکان داده تا هرچند در قلمروی محدود ،ببینیم ک ه
انگلیسی متعار

روزمره در حد بسیار گستردهای -استعاری است و درنتیج ه ی کب ار ب رای همیش ه ای ن

دیدگاه سنتی را که استعاره در اصل مربوط به قلمرو شعر و زبان محاورهای است ،رد کرد» (لیکا :5949 ،
 .)594لیکا

کتاب استعارههایی که با آن زندگی میکنیم را در سال  5942منتشر کرد .چه ارده س ال بع د

وقتی لیکا

کتاب را با ویرایش دوم به چاپ رسانید ،نظریة استعارة مفهومی خود را در فصل جدی دی ب ا

عنوان «نظریة معاصر استعاره» مطرح کرد و به آن کتاب افزود (هاشمی و ق وام .)572 :5995 ،ساس انی نی ز
در پژوهشی ،مجموعه مقالههایی را از اومبرتو اکو ،مایکل ردی ،جورج لیکا

و دیگران ترجمه کرده است

(.)5949
دربارة استعاره در عرفان به مقالههایی میتوان اشاره کرد :بهن ام ( )5949در «اس تعارة مفه ومی ن ور در
دیوان شمس» به جمعآوری خردهاستعارههای نور در دیوان شمس پرداخت و از کالناستعارة «معرفت ،نور
است» از دیدگاه موالنا دربارة مفهوم نور در قالب های وجود ،خ دا ،انس انِ کام ل ،خ وراک و ...ی اد ک رد.
اسماعیلی ( )5992در مقالة «مفهومشناسی مسأله بیانناپفیری» در پی اثبات آسیبشناسی نظریههای اف رادی
مثل جیمز و اِستیس معتقد است بر این نظریه ها یا اشکالت جدی وارد است ،یا اساساً مفهوم بیان ناپ فیری
در آنها درست درک نشده است .هوشنگی و سیفی پرگو ( )5944در مقال ة «اس تعارة مفه ومی در ق رآن از
منظرِ زبانشناسی شناختی» ض من تعری

اس تعارة مفه ومی و تحلی ل اس تعارهه ای جم عآوریش ده در

حوزه های مفهومی قرآن (مانند بدن ،حیوانات ،گیاهان و ،)...آنها را بر مبنای اص ولی مانن د مفه ومی ب ودن،
فراگیری ،یک سویگی و ضرورت ،تبیین و تشریع می کنن د .کریم ی و عالم ی ( )5997در مقال ة «اس تعارة
مفهومی در دیوان شمس بر مبنای حس کنش خوردن» ،استعارة «عرفان خوراک است» را در دنی ای موالن ا
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نشان دادهاند .زرینفکر و همکاران ( )5999در مقالة «استعارة مفهومی رویش در معار

بهاء ول د» مف اهیم

حوزة رویش مانند گیاهان و روییدنیها را ساماندهی کرده و نگاشت مرکزی «هستی و وجود ،گیاه اس ت»
را در این متن عرفانی به تصویر کشیدهاند تا مفاهیمی مانند خدا ،جهان و انسان را برپایة فرض یة ض رورت
(در نظریة جدید) درکپفیر کنند و برای استعارههای بیانشده عوامل جغرافیایی ،عقیدتی و ...ذکر کنند.
2ـ عرفان و زبان استعاره
اگر همة واژههای یک زبان را به دو باش مادی (فیزیکی) و معنوی (انتزاعی) بتوان دستهبندی کرد ،به نظر
میرسد شمار بسیاری از واژههای ناستِ زبان از نوع مادی است و واژههای معنوی مانن د عش ق ،خی ال،
روح ،عرفان ،سلوک و ...ثانوی به نظر میرسد؛ یعنی گویا در اولوی ت زن دگی نب ودهان د .اولوی ت هم ان
چیزی است که همه در زندگی مادی با آن سروکار دارند و نیازهای مادی خود را با آن برطر

میکنند .ب ا

پفیرش این نظر ،باید پفیرفت از دو باش مادی و معنوی ،باش معنوی همیشه برای بیانشدن ب ه با ش
مادی نیاز داشته است؛ زیرا بدون این مصداقهای مادی ،بیان امور معنوی ممکن نیست؛ مثالً معرو

است

که «عشق» یک امر معنوی است و از «عشقه» (نام گیاهی) گرفته شده است .این موضوع اثبات نش ده و در
منابع معتبر نیز نیامده است؛ اما همین وجه نامگفاری هرچه باشد ،نشاندهن دة آن اس ت ک ه ای ن موض وع
معنوی برای معرفیشدن ،به یک چیز مادی نیاز داشته است .ب هط ورکل ی واژهه ای دس تة اول (واژهه ای
مادی) شفا  ،روشن و بدون ابهام است و واژههای دستة دوم (واژههای معنوی) ب ه ش رح و تفس یر نی از
دارد.
«زبان عرفان زبان روشن منطق نیست که مفاهیم در آن واضع و متمایز باشد؛ بلکه حاوی مطالبی است
که باید به گوش اهل آن برسد و لزوماً هرکسی توانایی زبانی داشته باشد ،نم یتوان د حقیق ت آن را درک
کند .اینجاست که استعاره رسالت پیامرسانی را بر عهده میگیرد و تالش میکند تجرب هه ای متافیزی ک و
مفاهیم انتزاعی را به مفاهیمی ملمو

و دستیافتنی تبدیل کند .اینگونه است ک ه گ اه ش اعر قال ب ای ن

قواعد را برای بیان اندیشهها و تجربههای خود تنگ میبیند و از ابزار استعاره بهره میگیرد» (بهن ام:5949 ،
 .)99ایزوتسو در بیان این ادراکات شهودی و معرفتی که در حوزة عرفانی رخ می دهد ،چن ین م ی نویس د:
«اهمیت کاربرد استعاره در بیان ادراکات شهودی بهحدی است که گفته میشود کش

یک استعارة مناس ب

در حیطة متافیزیک که حیطهای متعالی است ،یک راه ویژة تفکر و یک شیوه شناخت است؛ زیرا کش
استعاره به معنای کش

بعضی از ویژگیهای ظری

این

ساختار حقیقت است» (همان .)97 :از اینجاس ت ک ه
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شناخت بسیاری از استعارههای مفهومی در ادبیات مانند کش

ساختار ذهنی نویس ندگان آنهاس ت و ای ن،

فرد را از هرگونه پیشداوری دربارة نویسندگان بازمیدارد.
زبان روزمره در حوزة عرفان از بیان حقیقت درمیماند؛ زیرا حقیقت در عرفان ،از جنس فیزیک و م اده
نیست که بتوان به آن اشاره کرد و برای بیانش از کلمات ق دیمی در زب ان ،یعن ی از انب ار واژگ انی زب ان،
استفاده کرد .در عرفان راهی جز بیان حقیقت به شکل استعاری نیست .اگر مف اهیم ح وزة عرف ان در نظ ر
گرفته شود ،میتوان دریافت بسیاری از مفاهیم این حوزه مادی نیستند؛ بنابراین انسان ب رای تبی ین مف اهیم
غیرمادی و ماورایی عرفان از ابزاری مادی و ملمو

به نام استعاره استفاده کرده است؛ مانند خداون د ج ل

جالله؛ باآنکه با ابزار مادی نمیتوان خدا را درک کرد ،افراد برای او دست و پا و چشم ،گوش و ...در نظ ر
میگیرند و برای بیان آن از انسانگونهانگ اری ی ا انس انش کلانگ اری ( )Anthropomorphismاس تفاده
میکنند .اینجاست که بشر از ابزار و شگردی استفاده میکند تا بتواند ماورای فیزیک را ب ا اب زاری فیزیک ی
بیان کند و آن شگرد یا ابزار ،استعاره یا به قول لیکا

(« )592 :5992نگاشت بین قلمروها»ست.

تردیدی نیست که تجربههای عرفانی بیانناپفیرند و باید به زبانی غیرمستقیم و استعاری بیان شوند .این
ویژگی عرفان سبب شده است تا افراد بس یاری عل ته ای بی انناپ فیری آن را بررس ی کنن د .مول وی از
اندیشمندانی است که بارها به ویژگی بیانناپفیری حاالت عرفانی اشاره کرده است:
هرچــه ــویم عشــر را حــرب و بیــان
رچـــه تفســـر زبـــان روحـــن ر اســـت

چــون بــه عشــر ی ـم خجــب باحــم از ن
لی ـک عشــر ب ـی زبــان روح ـ تــر اســت
(مولوی)8 :1731 ،

اسماعیلی ( )5992افزونبر بیان نظر جیمز آن را نقد میکن د و معتق د اس ت ویلی ام جیم ز و متفک ران
غربی ،همواره «بی انناپ فیری» را یک ی از ویژگیهای اساسی تجربههای عرفانی مطرح کردهاند .او در ای ن
زمینه مینویسد« :مسئلهای ک ه ب ا چن ین ادع ایی رخ مینماید ،این است که اگر ب هواق ع ،تجرب ة عرف انی
بیانناپفیر است ،انبوه گفتهها ،عب ارات و آثار عارفان چگونه باید توجیه شود ... .این غیرقابل انتق ال ب ودن
وجودی ،تنها مبتنی ب ر ع اطفیدانس تنِ تجرب ه عرف انی نیست؛ حتی اگر مفاهیم عقل ی را ک ه قاب ل انتق ال
لفظی است ،مالحظ ه کن یم ،انتقال عینی دربارة آنها منتفی است ...نزد برخی محققان ،ادعای بیانناپ فیری
جیمز ،مبتنیبر این مبنای اوست که تجربة عرفانی را از سنخ احسا

و عواط

میداند .ظاهراً این گروه

از محققان چنین گمان کردهاند که هرکس دربارة ماهیت تجربة دینی ،چنین نظری داشته باشد ،الجرم باید
بیانناپفیری را به انتقال وجودی تفسیر کند و ازاینروست که اشکال مزبور را اشکالی بر ماهی ت تجرب ة
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عرفانی از منظر جیمز (مَبنا) شمردهاند ،نه اشکالی بر نظر او درخصوص بی انناپ فیری (بِن ا)» (اس ماعیلی،
.)22 :5992
زبانشناسی شناختی میکوشد این مفهوم را بیان کند که تا امری در زبان اتفاق نیفتد ،هستی نمییاب د و
به قولی «نامگفاری ،هستی است» و تأثیر جهانبینی بر زبان و بالعکس انکارناپفیر اس ت .ب ا ای ن گم ان و
باتوجهبه بیانناپفیری تجربهها و عوالم عرفانی ،باید بررسی کرد دنیای عرفان چگونه در زبان بازتاب یافت ه
است .آنچه این پژوهش در پی آن است ،این کالناستعاره است« :عرفان خرابات اس ت»؛ یعن ی در زب ان و
شعر فارسی دنیای خرابات و میکده برای بی ان دنی ای عرف ان ب ه وام گرفت ه ش ده اس ت ت ا بی ان مفه وم
غیرفیزیکی را با استفاده از فیزیک آسان کند.
7ـ استعارة «عرفان خرابات است»
هر استعارة مفهومی دربرگیرندة یک نگاشت و چندین استعارة خُ رد اس ت .گ اه اس تعارة مفه ومی را م یت وان
کالناستعاره نامید .اگر استعاره «نگاشت قلمروهای متناظر [ ]Cross-Domain Mappingدر نظ امی مفه ومی»
دانسته شود ،آنچنانکه لیکا به آن معتقد است ) ،(Lakoff, 1993: 203ه ر اس تعاره نگاش تی دارد .منظ ور از
نگاشت ( ،)Mapppingتطبیق ویژگیهای دو حوزة شناختی است که در قالب استعاره به هم نزدی ک ش دهان د
(راسخمهند .)12 :5949 ،در کنار این نگاشت اصلی چندین استعاره های خُرد می ت وان یاف ت ک ه در ب ر دارن دة
مفهوم اصلی نگاشتاند؛ مثالً اگر «عشق سفر است» نگاشت فرض شود ،می ت وان گف ت «عش ق بیاب ان اس ت»،
«عشق راه است» و( ...جلیلی تقویان.)595 :5999 ،
در ادبیات فارسی و بهویژه در شعر حافظ ،کالن استعاره «عرفان خرابات است» ،بسیار ب ه ک ار رفت ه و
یک استعارة بنیادی است .نگاشت «عرفان خرابات است» ،استعارههای خُ ردی دارد ک ه درمجم وع ب ا ه م
شبکة معنایی تصویری وسیعی را در ادبیات فارسی پدید آوردهاند .اگر بهطور مثال از دیوان ح افظ ،هم ة
استعارههای خرد این نگاشت با همة واژهها و ترکیبات و اص طالحات خ اص خودش ان اس تاراج ش ود،
چیزی که باقی میماند ،بسیار کمارزش و بیمعنا و ساده خواهد بود که هیچ لطفی ناواهد داشت.
تعدادی از خرده استعاره های این نگاشت عبارتند از« :عرفان ،سرمستکننده اس ت»« ،عرف ان آرام با ش
است»« ،عرفان پناهگاه خستگی ها و سایه سار است»« ،عرفان آدابی و رسومی دارد» و . ...واژه های بس یاری
رسانندة این استعاره هستند و در حوزه های بسیاری آنها را میتوان طبقهبندی ک رد؛ ب رای مث ال در ح وزة
مبدأ یا همان خرابات و میکده ،دهها حوزة ریزتر وجود دارد؛ مانند ابزارها (کاس ه ،ب ط ،پیال ه ،ق دح ،ج ام
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و ،)...افراد (ساقی ،مغبچه ،ریدک) ،اوصا
اوصا

اشااص (مس ت ،مام ور ،م دهوش ،ش نگول ،خ راب و ،)...

می (دُرد ،صا  ،ارغوانی ،گلرنگ ،دوساله ،چهاردهساله) ،مکان (میکده ،دیرمغان ،خرابات ،میاان ه

و  )...و غیره .اگر همة این واژهها و ترکیبات از دیوان حافظ کم شود ،این اث ر از اس تعارة خراب ات خ الی
میشود و در آن هنگام عبارات و گفتار حافظ از حالت دو پهلو و مبهم ،به یک معنایی ،یکطرف ه ب ودن و
حالت مستقیم میرسد؛ بهطوریکه همة خوانندهها از آن یک برداشت خواهند داشت.
در ادامه برای نشاندادن استعارة مفهومی «عرفان خرابات است» ،عبارته ا و ترکیب اتی ک ه نتیج ة ای ن
نگاشت است ،در باشهای ماتل

معرفی و بررسی میشود.

 1-7جدول تناظر یکبهیک (ن احت) دو حوزة مبدأ (خرابات) و مقصد (عرفان و خانقاه)
حوزة مقصد :عرفان و خانقاه

حوزة مبدأ :خرابات
خرابات ،میکده ،میاانه ،خانة خمار ،بزمگاه ،مجلس ،بزم ،شراباانه

خانقاه

جام ،پیاله ،قدح ،پیمانه ،صراحی ،ساغر ،رطل ،کوزه ،کشتی (نوعی ظر

ظر

میاواری) ،کدو (نوعی ظر

میاواری) ،کاسه ،قرابه ،ایاغ ،سبو ،خُم

وجودی عاشق،

دل سالک

ساقی ،خمّار ،مطرب ،مغبچه ،پیرخرابات ،پیرمغان

مراد ،پیر (معشوق ازلی)

می ،باده ،شراب ،جرعه ،خمر ،نقل ،شُرب ،مُدام (شراب)

جلوه معشوق و حال عرفانی

خُماری ،دُردکشی ،پیمانهکشی ،میاواری

سلوک ،طی طریقت

7ـ 2ن احتهای اصلی «عرفان خرابات است»
همانطور که بیان شد ،منظور از نگاشت ،تطبیق ویژگ یه ای دو ح وزة ش ناختی اس ت ک ه در قال ب
استعاره به هم نزدیک شدهاند .در این باش ،ناست شماری از عبارتهای استعاری ذکر میشود که حافظ
آنها را در دیوان خود با استفاده از فضای خرابات و اعمال و لوازم آنها مفه ومس ازی ک رده اس ت .س سس
نگاشتهایی بیان میشود که از مجموع این عبارات برمیآید .ناگفت ه پیداس ت چن دین عب ارت اس تعاری
ممکن است به یک نگاشت بینجامد؛ به بیان دیگر یک نگاشت را به چند شیوه میتوان بیان کرد.
پیاله:
مــا در پیالــه عکــ

رطب:

رخ یــار دیــدهایــم

ای بــیخبــر ز لــ ت حــر

مــدا مــا

(حافظ)3 :1733 ،
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چــون ز جــا بیخــودی رطلــی کشــی

کـــم زنـــی از خویشـــت الف منـــی
(همان)711 :

فت ـی ز ســر عهــد ازل ی ـک ســخ ب ــو

ن ــه ب ویمــت کــه دو پیمانــه درکشــم
(همان)212 :

بیت آخر بهترین قرینه برای نشاندادن این مهم اس ت ک ه ح افظ از اص طالحات خراب ات ب رای بی ان
اندیشة عرفانی خود استفاده کرده است.
پیمانه:
دوش دیـد کــه مالیـک در میخانــه زدنــد

ــب د بسرحــتند و بــه پیمانــه زدنــد
(همان)111 :

قدب:
حاشهلل کـه نـیا معتقـد طاعـت خـویش

ای قدر هست که ه ه قـدحی مـینوحـم
(همان)217 :

سبو:
نه م سبوکش ای دیـر رنـدسـوز و بـ

بسا سرا که در ای کارخانة سنگ و سبوست
(همان)73 :

پیمانهکشی:
مطلب طاعت و پیمان و صالب از م مست

که به پیمانهکشـی حـهره حـد روز السـت
(همان)13 :

جرعهدادن:
در ازل داده است مـا را سـاقی لعـب لبـت

جرعه جامی که م مدهوش ن جامم هنـوز

یکی دیگر از ابیات عرفانی /خرابات حافظ همین بیت پایانی است.

(همان)133 :

جرعهافشاندن:
تــا م ــر جرعــه فشــاند لــب جانــان بــر م ـ

ســالهــا حــد کــه مــنم بــر در میخانــه مق ـیم
(همان)271 :

عیش حب یری:
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دریغا عیش حب یری که در خوا سحر ب حـت

ندانی قدر وقت ای دل م ر وقتی کـه درمـانی
(همان)222 :

عبادت و حال راز و نیاز عار

عیش شبگیری است.

بادهپرستی:
کــار صــوا

بــادهپرســتی اســت حافظــا

برخی ـز عــز جــز بــه کــار صــوا

کـ

(همان)248 :

مستحدن:
صوفی ما که ز ورد سـحری مسـت حـدی

حا اهش ن ران باش کـه سـرخوش باحـد
(همان)22 :

این ابیات در دیوان حافظ ،از بهترین ابیات شاعر برای پرده برداشتن از راز خراباتیشدن اوست .ح افظ
در خرابات خود ،مِی بیخودی سر میکشد تا با مستی مدام همة منی و خودپرستی نف س خ ود را خ راب
کند؛ زیرا تا وقتی منی و خودپرستی در وجود عاشق عار

باشد ،سزاوار معش وق ناواه د ب ود؛ بن ابراین

باید در خرابات همة هستی خود را خراب کند.
میپرستی:
به میپرستی از ن نقـش خـود زد بـر

که تـا خـرا

کـنم نقـش خـود پرسـتیدن
(همان)243 :

میخانه:
بر در میخانة عشر ای ملـک تسـبیح ـوی

کانــدر نجــا طینــت د مخمــر م ـیکننــد
(همان)121 :

مطر :
چه ساز بود که در پـرده مـیزد ن مطـر

که رفت عمر و هنوز دماغ پـر ز هواسـت
(همان)11 :

مطر

از فتـة حـافظ غزلـی نغـز بخـوان

تــا ب ــویم کــه ز عهــد طــربم یــاد مــد
(همان)118 :

بربط:
تا ب ویم که چه کشفم حد از ای سیر و سـلو

بــه در صــومعه بــا بــربط و پیمانــه رو
(همان)221 :
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ساغر:
هر نکه راز دو عالم ز خـط سـاغر خوانـد

رموز جا جـم از نقـش خـا

ره دانسـت
(همان)71 :

در این قسمت ،نگاشتهای اصلی کالن استعارة «عرفان خرابات است» ذکر میشود:
عبارات استعاری حعر حافظ

ن احتها

صوفی ما که ز ورد سحری مست شدی /شامگاهش نگ ران ب اش ک ه س رخوش

سالک ،بادهخوار است.

باشد (همان)99 :
سالک قمارباز است.

هرکسی با شمع رخسارت بهوجهی عشق باخت /زان میان پروانه را در اض طراب

عشق قمار است.

انداختی (همان)725 :

جفبة حق ،مستی باده است.

تا مگر جرعه فشاند لب جانان بر من /سالها ش د ک ه م نم ب ر در میاان ه مق یم
(همان)792 :

طل ب ح ق ،ب ادهخ واری ما در پیاله عکس رخ یار دیدهایم /ای بیخبر ز لفت شرب مدام ما (همان)2 :
است.
به درد و صا

خداوند ،ساقی است.

الطا
نیاز به حق ،مستی است.

تو را حکم نیست خوش درکش /که هرچه س اقی م ا ک رد ع ین

است (همان)74 :

زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز /تا تو را خود ز میان با که عنایت باشد
(همان)99 :
زاهد چو از نماز تو کاری نمیرود /هم مستی شبانه و راز و نیاز من (همان)715 :

نگاشت های دیگری نیز برای این استعاره میتوان در نظ ر گرف ت؛ مانن د «مق ام عش ق ب ازی ،خراب ات
است»« ،خداوند ،پیر میاانه است»« ،راه طریقت ،میکده است»« ،حال وارده به قلب سالک ،مس تی اس ت»،
«معرفت به حق ،باده است» و «قبض و گرفتگی در عرفان ،خماری است».
4ـ واژههای استفادهحده برای بیان استعارة منظور
در ادامه واژهها و ترکیباتی که در دیوان حافظ برای اشاره به مِ ی ،م یخ واری و آداب و ل وازم آن وج ود
دارد ،در چند دستة ماتل

بیان میشود.

4ـ 1افراد و صفات نها
منظور از افراد ،واژهها و ترکیباتی است که در دیوان حافظ برای اشاره به افراد حاضر در میاانه به ک ار
میرود :ساقی ،مغنی ،مغبچه ،مغ ،کاسهگردان ،بادهفروش ،مست ،السکارا ،مامور ،مط رب ،مجم رهگ ردان،
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بادهپرست ،بادهپیما ،بادهنوش ،قرابهپرداز ،قرابهپرهیز ،قرابهکش ،خراب اتپ رور ،خراب اتنش ینان ،خراب اتی،
رندی ،خُمار ،ماموری ،شرابخورده ،ش رابزده ،مس تانه ،هش یار ،ل ولیوش ،ش نگول ،ش وخ ،خ راب،
سبوکش ،دُردکش ،مست ،معاشر ،خَمّار ،میگسار.
4ـ 2ظروف و ابزار
منظور از ظر

و ابزار در این باش ،کلیة ابزارها همراه با صفات آنهاست که در دی وان ح افظ درب ارة

خرابات و میکده به کار رفته است :جام ،جام جهانبین ،جام جهاننما ،جام عالمبین ،ج ام کیاس رو ،ج ام
گیتینما ،جام جمشید ،ایاغ ،بط شراب ،پیاله ،پیمانه ،ساغر ،ساغر مینایی ،شیشه ،صراحی ،قدح ،قرابه ،کدو،
کشتی باده ،رطل ،رطل گران ،جام صبوح ،جام صبوحی ،جام عدل ،جام مرصع ،ج ام مین ایی ،کش تی مِ ی،
کشتی شراب ،ساغر مینایی ،کاسه ،سفالین کاسه ،کوزه ،سبو ،خُم.

4ـ 7مکان خرابات
مکان خرابات همان میکده و اصطالحات دیگری است که در دیوان حافظ ب رای اش اره ب ه مح ل ب زم و
عیشونوش به کار رفته است :میاانه ،میکده ،خانه خمّار ،کوی رندی ،کوی مغان ،ک وی م یفروش ان ،ک وی
میکده ،آستان پیر مغان ،جناب پیرمغان ،مجلس مغان ،سرای مغان ،دیر مغ ان ،مص طبه ،بزمگ اه ،بزمگ ه ،ب زم،
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شرابخانه ،خرآبآباد ،خرابات ،خرابات مغان ،کوی خرابات ،خماانه.
4ـ 4اصطالحات مربوط به باده
در این باش واژه ها و مشتقاتی بیان میشود که در دیوان حافظ برای اشاره به مِی و باده ب ه ک ار رفت ه
است:
4ـ4ـ 1می و ترکیبات وابسته به ن :میآلود ،میپرست ،میپرستی ،میاانه ،میاان هنش ین ،میا واران،
میاواره ،میفروش ،میکده ،میگسار ،میگون ،پیر میاانه ،پیرمیفروش ،پیر میکده ،می رنگین ،م ی گلگ ون،
می لعل ،می لعلفام ،میگسار ،آتش میاانه و. ...
4ـ4ـ 2باده و ترکیبات وابسته به ن :بادهنوش ،بادهپیما ،بادهپرست ،بادة صافی ،بادهفروش ب ادة ن اب،
بادهپیمودن ،بادهخوردن ،باده درکشیدن ،بادهزدن ،بادهنوشیدن ،بادة ازل ،بادة شبگیر ،بادة گلرنگ ،بادة ن اب،
بادة تلخ ،بادة خوشاوار ،بادة صافی ،بادة لعل ،بادة خشگوار ،بادة صبوح ،ب ادة مس ت ،ب ادة رنگ ین ،ب ادة
کهن ،بادة مشکین ،بادة گلگون ،بادة لعل ،بادة صبوح ،کشتی باده و غیره.
4ـ4ـ 7حرا

و ترکیبات وابسته به ن :پرشراب ،شرابخورده ،ش رابآل وده ،ش رابزده ،ش راباانه،

شرابخوار ،شرابخواره ،شراب ارغوانی ،شراب بیخمار ،شراب بیغش ،شراب تلخ ،شراب خام ،ش راب
خانگی ،شرابخور ،شرابخوری ،شراب دوساله ،شراب روشن ،شراب فرحبا ش ،ش رابک ش ،ش راب
کوثر ،شراب لعل ،شراب لعل فام ،شراب مست ،شراب ناب و غیره.
4ـ4ـ4

ِ ان ور و ترکیبات مانند ن :آب خرابات ،آب حرام ،آب آتشگون ،آب طربناک ،آب عنب،

آب اندیشهسوز و غیره.
4ـ4ـ 1خون خُم و ترکیبات مانند ن :خون جام ،خون پیاله ،خون رَزان ،خون دختر رز و غیره.
و نام های دیگری مانند دختر رز ،صهبا ،خَم ر ،خم ر بهش ت ،دُرد ،ص بوحی ،راح ،م دام ،نبی د ،آت ش
میاانه ،امالابائث ،رحیق ،صهبا ،مل.
4ـ 1اعمال و افعال
در این باش همة افعال و اعمالی فهرست میشوند که برای باده خواری در دیوان حافظ ب ه ک ار رفت ه
است .شماری از اینها مصدر فارسی و شماری نیز مصدر عربی ،مثل عیش ،عشرت و ...است :بادهپیم ودن،
بادهخوردن ،باده درکش یدن ،ب ادهزدن ،ب ادهنوش یدن ،پیال هگ رفتن ،ج امخ وردن ،ج امداش تن ،ج امزدن،
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جامنوشیدن ،رطلزدن ،ساغر برگرفتن ،ساغرزدن ،ساغرگرفتن ،شرابخ وردن ،م یخ وردن ،ش رب م دام،
شربالیهود ،ساغردادن ،ساغر شکرانه زدن ،جرعهدادن ،کاس هگ رفتن ،مس تش دن ،ص داع ،ع یش ،ع یش
شبگیری ،عشرت ،بادهپرستی ،میپرستی ،طربکردن ،صال ،بانگ نوشانوش.
4ـ 3پیر میکده
اصطالح پیر تنها ویژة میاانه نیست؛ اما حافظ در دیوانش طوری این واژه را به کار برده که گوی ا ای ن
اصطالح ویژة خرابات است .او بارها از این اصطالح بهره برده است :پیر بادهفروش ،پی ر پیمان هک ش ،پی ر
خرابات ،پیر خراباتپرور ،پیر دردیکش ،پیر دهقان ،پیر مغان ،پیر گلرنگ ،پیر میاانه ،پیر میف روش ،پی ر
میکده.
4ـ 3انواع باده برپایة زمان بادهخواری
از دیوان حافظ و متون دیگر ادبی چنین برمیآید که واژههای خاصی برای بیان زمانه ای ب ادهخ واری
در زبان فارسی وجود دارد که در ادامه ذکر میشود .برای معنای آنها میتوان به ش روحی توج ه ک رد ک ه
دربارة اشعار حافظ نوشته شده است :الصبوح ،بادة شبگیر ،بادة ص بوح ،ثالث ه غسّ اله ،ص بوح ،ص بوحی،
عشرت شبگیر ،عیش شبگیری ،می صبوح.
4ـ 8مغ و ترکیبات ن
بسیاری از پژوهشگران (ن.ک :خرمشاهی )521 :5942 ،باتوجهبه حرامبودن باده در اسالم ،ب ادهخ واری
در دورة اسالمی را به مغان زرتشتی نسبت دادهاند .به همین سبب هرج ا نش انی از ب اده هس ت ،کوش ش
میشود تا به اشاره و یا حتی آشکارا ردپایی از مغان در آن به می ان آی د .ای ن اندیش ه باع ث ش ده اس ت
شماری واژه مربوط به خرابات ساخته شود که در شکل گیری استعارة منظ ور در ای ن مقال ه نق ش داش ته
است.
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آنچه در باال ذکر شد ،کلیاتی از واژهها ،ترکیبات و اصطالحاتی بود که در دیوان حافظ از حوزة میک ده
در جایگاه حوزة مبدأ به کار گرفته شده اس ت .ش مار ای ن واژهه ا در دی وان ح افظ بس یار اس ت و ای ن
نشاندهندة این نکته است که حوزة خرابات در شعر فارسی حوزهای بسیار تأثیرگفار بوده و توانسته اس ت
تصاویر بسیاری بیافریند و واژگان حوزة مبدأ را به حوزه مقصد هدایت کند.
در ایران ،سامانة رسمی و دقیقی نیست تا بتوان با تکیه بر آن بسامد چن ین واژه ه ایی را مش اص ک رد.
افزونبر کتاب این شرح بینهایت از بهرام اش تری ( )5941ک ه در آن ،ص ورت دقی ق و علم ی کلم ات و
اصطالحات حافظ با ذکر شواهد و تعداد تکرار آن آمده اس ت ،ب هت ازگی ن رماف زاری ب ه ن ام «واژهی اب

5

بسامدی حافظ» از پایگاه اینترنتی «همصدا» به بازار آمده است .این نرمافزار توان ایی آن را دارد ک ه بس امد
واژگان دیوان حافظ را نشان دهد .در این پژوهش که مستارج از پایاننامة کارشناسی ارش د اس ت ،از ه ر
دو منبع نامبرده استفاده شده است؛ اما برای جلوگیری از خطا در آم ار ،ناس ت بس امدها ب ه روش س نتی
استاراج و در ادامه از آمار دو منبع باال استفاده شد.

7

ممکن است در دیوان حافظ ابیاتی دیده شود که این کلمات در آنها معنای غیرعرف انی دارد؛ ام ا وج ه
غالبشان چنان است که در بافتی عرفانی به کار میرود .هد

اصلی در این بحث ،تأکید بر این نکته اس ت

که حافظ بیشتر برای ترسیم فضایی عرفانی که ویژة اوست ،ناخودآگاه به سوی حوزة خرابات میرود؛ یعنی
این استعاره چنان در ذهنش جایگیر شده که در بسیاری از اشعار ،ناآگاهانه از آن استفاده میکند.

جدول بسامد واژههای کلیدی حوزة خرابات و میکده در دیوان حافظ
واژه حوزة خرابات

فراوانی هریک از واژهها
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757

ساقی

574

باده

554

مغ

21

شراب

29

ساغر

71

مطرب

75

خرابات

94

جرعه

91

خمار

75

میکده

77

جام

شاید در ابتدا این آمار چندان پربسامد نباشد؛ اما هرکسی که با دیوان حافظ آش نا باش د ،م یدان د ای ن
واژهها ،کلماتی هستند که بدون آنها شاید دیوان حافظ چندان زیبایی نداشته باشد .شاید ذکر شاهد و مث ال
برای همة کلمات حوزة مقصد برای این استعاره ،نیاز نباشد و در ای ن مج ال نی ز نگنج د .در ادام ه ب رای
نمونه ،شماری از ابیات دیوان حافظ ذکر میشود که در آنها اصطالحات حوزة میاانه به کار رفته است.
4ـ 2حواهدی برای واژههای مربوط به مکان میکده
خرابات:
ر ز مسجد به خرابات حـد خـرده م یـر

مجل

وعظ دراز است و زمان خواهد حـد
(همان)112 :

مقــا اصــلی مــا وحــة خرابــات اســت

خداش خیر دهاد نکـه ایـ عمـارت کـرد
(همان)82 :

میکده:
کســی کــه از ره تقــوا قــد بــرون ننهــاد

بــه عــز میکــده اکنــون ره ســفر دارد
(همان)32 :

خانقاه:
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منم کـه وحـة میخانـه خانقـاه مـ اسـت

دعای پیـر مغـان ورد صـبح اه مـ اسـت
(همان)74 :

مصطبه:
به صدر مصطبه بنشی و سـاغر مـی نـوش

که ای قدر ز جهان کسب مال و جاهت ب
(همان)138 :

بزم اه:
عرصــــة بزم ــــاه خــــالی مانــــد

از حریفــــــان و جــــــا ماالمــــــال
(همان)182 :

خانة خمار:
ما مریدان روی سوی قبله چون ریم چـون

روی ســوی خانــة خمــار دارد پیــر مــا
(همان)3 :

بز :
م جرعهنوش جـا تـو بـود هـزار سـال

کی تر

بخور کند طبعی که خو ر اسـت
(همان)213 :

کوی میکده:
ز کوی میکده دوحش بـه دوش مـیبردنـد

(همان)133 :

کوی خرابات:
حافظا روز اجب ـر بـه کـ

اما حهر کـه سـجاده مـیکشـید بـه دوش

ری جـامی

یک سر از کوی خرابات برندت بـه بهشـت
(همان)11 :

ستانة میکده:
بــر ســتانة میخانــه هرکــه یافــت رهــی

ز ف ـیض جــا م ـی اســرار خانقــه دانســت
(همان)71 :

دیر مغان:

بررسی استعارة مفهومی «عرفان خرابات است» در دیوان حافظ 11 /
دلــم ز صــومعه ب رفــت و خرقــة ســالو

کجاسـت دیــر مغـان و حــرا

نـا

کجــا

(همان)2 :

خرابات مغان:
در خرابــات مغــان ــر ــ ر افتــد بــاز

حاصــب خرقــه و ســجاده روان دربــاز
(همان)211 :

4ـ 11حواهدی برای واژههای مربوط به افراد میکده
ساقی:
ساقی به دست باش که غم در کمی ماسـت

مطــر

ن ــاه دار هم ـی ره کــه م ـیزن ـی
(همان)711 :

دُردکش:
ترسم ای قو که بر دردکشـان مـیخندنـد

در ســر کــار خرابــات کننــد ایمــان را
(همان)3 :

پیمانهکش:
پیر پیمانهکش م کـه روانـش خـوش بـاد

فت پرهیز کـ از صـحبت پیمـانحـکنان
(همان)242 :

مغنی:
ساقی بـه بـینیـازی رنـدان کـه مـی بـده

تــا بشــنوی ز صــوت مغنــی هــو الغنــی
(همان)211 :

مغبچه:
مغبچــهای مــی حــت راهزن دیــ و دل

در پــی ن حــنا از همــه بی انــه حــد
(همان)113 :

هات

میخانه:
بیا که هـات

میخانـه دوش بـا مـ

فـت

که در مقـا راـا بـاش و از قمـا م ریـز
(همان)133 :
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هـــــاتفی از وحـــــه میخانـــــه دوش

فـــت ببخشـــند نـــه مـــی بنـــوش
(همان)133 :

4ـ 11می و ترکیبات ن
می:
صوفی مجل

که دی جا و قدب می حکسـت

کنون بـه

مـی لعـب خرقـه مـیحـویم

باز به یک جرعه مـی عاقـب و فرزانـه حـد
(همان)113 :
نصــیبة ازل از خــود نمــیتــوان انــداخت
(همان)12 :

می مغان:
م ــر شــایش حــافظ در ایــ خرابــی بــود

کــه بخشــش ازلــش در مــی مغــان انــداخت
(همان)12 :

می صبوب:
م ـی صــبوب و حــکرخوا صــبحد تــا چنــد

بــه عــ ر نــیمحــبی کــوش و ریــة ســحری
(همان)287 :

می لعب:
کنــون بــه

مــی لعــب خرقــه مــیحــویم

باده:
مــا مــرد زهــد و توبــه و طامــات نیســتیم

نصــیبة ازل از خــود نمــیتــوان انــداخت
(همان)12 :
بــا مــا بــه جــا بــادة صــافی خطــا کــ
(همان)248 :

حرا :
دلــم ز صــومعه ب رفــت و خرقــة ســالو

کجاســت دیــر مغــان و حــرا نــا کجــا
(همان)2 :

خون دختر رَز:
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امــا خواجــه کــه بــودش ســر نمــاز دراز

بــه خــون دختــر رز خرقــه را قصــارت کــرد
(همان)87 :

عنب:
همــت عــالی طلــب جــا مرص ـ

ــو مبــاش

رنـــد را

عنـــب یـ ـاقوت رمـــانی بـــود
(همان)173 :

1ـ تبدیب سنت یینی به سنتی ادبی و زبانی
بهیقین نمیتوان علتهای رواج استعارهای را در یک زبان بررسی کرد؛ زیرا اس تعارهه ای مفه ومی ک الن،
شبیه آنچه در این مقاله بررسی شد ،از نوعی نیستند که بتوان گفت دقیقاً ک ی و چگون ه ش کل گرفت هان د.
آنچه در ادامه بیان میشود ،فرضیهای برای شکل گیری این استعاره در زب ان فارس ی و ب ه وی ژه در ادبی ات
عرفانی است.
در این باش پرسشهایی به ذهن می رسد؛ ازجمله آنکه چگونه این استعاره در ادبیات فارسی ج ایگیر
شد و چرا این استعاره در ادبیات ایران بسیار پربسامد و مهم شده است؟ برای جواب به این پرسشها بای د
با دیدی تاریای به این بحث نگاه کرد تا مشاص شود ریشه های تاریای این مسئله چیست .آیا واقع اً در
دوران اسالمی برای شاعری که لسان الغیب و حافظ قرآن بوده ،این همه رخصت دینی و اجتم اعی وج ود
داشته است که از باده و مِی صحبت کند؟ طبیعی است پاسخ منفی است؛ یعنی در جامعة ادبی عصر ح افظ
این ،امر رایجی نبوده و فقط یک سنت ادبی به شمار میرفته و حافظ نیز همانن د ش اعران دیگ ر از س نت
ادبی پیروی کرده است .در بحث باده خواری در ادبیات فارسی ،نظریه های بسیاری مطرح شده اس ت .نظ ر
بیشتر پژوهشگران این است که مِی و باده همان «سوم» یا شربتِ آیینی سُ کرآور در زم ان پ یش از اس الم
است .در دورة اسالمی به سبب حرامبودن باده ،این امر ،ناپسند شناخته ش د؛ ام ا در ش عر و زب ان فارس ی
همچنان در جایگاه یک سنت ادبی باقی ماند و در قالب یک استعاره به کارش ادامه داد.
هوم (در سانسکریت :سومه) یکی از نوشیدنیهای آیینی در ایران باستان است .در من ابع زرتش تی ای ن
گیاه بسیار مقد

است و شیرة آن را در مراسم دینی مینوشیدند .در فرهنگ پهلوی ذیل هوم آم ده اس ت:

«هوم 7گیاهی است که از ایران بهدست میآید و آن را در ه اون م یکوبن د و ش یرة آن در مراس م م فهبی
زرتشتیان چشیده میشود .برهمنان نیز گیاهی را به نام «سوم  »somدر مراسم دینی به کار م یبرن د .ش یرة
گیاه نیز همین نام را دارد و نام فرشتهای هم است که موکل این گیاه است و نیز در هومیَشت نام شاص ی
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است» (فرهوشی.)754 :5917 ،
آنچه برای هوم ذکر شد ،در عرفان اسالمی برای باده نیز آمده است .موله در ایران باس تان درب ارة ش عر
عرفانی که در دورة اسالمی به وجود آمد ،چنین میگوید« :شکی نیست که در ضمن آن از شراب م غه ا و
مغ پیر که در میکده است سان به میان میآید» (موله .)95 :5922 ،پورداود معتقد است هوم همان ش رابی
است که در دین مسیع روح و خون مسیع در آن پنداشته میشود و ممکن است مراسم هوم با آیین مهر به
روم رفته و در آنجا به شراب تبدیل شده باشد (همان.)754 :
جان هینلز دربارة نشاط در آیین نوروزی مینویسد« :برداشت این دین (زرتشتی) از زن دگی ،برداش تی
شادمانه است ،در روزی از ماه که به خدا اختصاص دارد (روز هرمز ،روز اول هر م اه) ب ه مؤمن ان ان درز
میدهند که «مِی خور و خرم باش» ...البته به همان نسبت عیاشی و مستی و هرزگی نیز مفموم است؛ زی را
همه باید تحت فرمان اعتدال آرمانی باشند با این شعار که همه چیز به اعتدال» (هینلز .)752 :5914 ،طبیعی
است پس از دین زرتشتی ،هوم با همان خویش کاری ب هط ور مالی مش ده و ب ه ن ام ب اده ،در آی ینه ا و
جشنهایی مثل نوروز به حیات خود ادامه داده باشد؛ نوشیدن آن هم جزئ ی از آی ین ب وده؛ ام ا ب ه س بب
حرامبودن در دورة اسالمی گویا ب ه ی ک س نت ادب ی تب دیل ش ده اس ت؛ زی را اف رادی ک ه آن را ح رام
میدانستند ،در اشعار خود از آن یاد کردهاند.
معین دربارة نقش فرحباشی و نیروباش بودن هوم چنین م یگوی د« :آریایی ان ق دیم گی اه مزب ور را
مقد

میدانستند و عصارة آن را میجوشاندند ،بهحدّی که دارای رنگ میشود و بر آن بودند که شیرة آن

روح را فرح میباشد .این نوشابه خدایان را قویدل و مسرور و حس جنگجویی آنان را تهی یج م یکن د.
ماصوصاً ایندره ( Indraربالنوع رعد) از این مسکر بسیار میآشامد و پس از آن هیچ قوهای قادر نیس ت
در برابر او مقاومت ورزد .استعمال مایع مزبور در موقع قربانی یکی از که نت رین رس وم عب ادت آری ایی
است .این نوشابه را روی آتش میریاتند ،الکلی که در آن داشت سبب اشتعال آن م یگردی د .روح انیون
نیز در موقع اجرای مراسم عبادت به قدر کفایت از آن مینوشیدند» (معین.)99 -92 :5917 ،
نظر بعضی پژوهشگران آن است که آیینهایی که در آنها از مایعات سُکرآور استفاده میشود ،ب هن وعی
تحت تأثیر آیینهای دیونیزوسی هستند .مشهور این است ک ه دی ونیزو

خ دای ش راب اس ت و رق ص

پرشور و میخواری با یاد اوست (گرانت و هیزل .)921 :5992 ،به نظر فریزر ملل باس تانی غ رب آس یا و
مصر تغییر فصلها و بهویژه روییدن و پژمردن ساالنة گیاهان را حوادثی در زندگی خ دایان م یدانس تند و
برای «مرگ ماتمزا» و «رستاخیز سرورانگیزشان» آیینهای عزاداری یا شادمانی بر پا میکردند .به بیان دیگ ر

بررسی استعارة مفهومی «عرفان خرابات است» در دیوان حافظ 19 /
این مراسم تماشایی یا تقلید ،تولیدِ مثل بهاری نباتات و افزونی حیوانات را که درظاهر با آمدن زمس تان ب ه
خطر افتاده بود ،تضمین میکرد .البته آیین دیونیزوسی هم یک آی ین ص ر

ب ادهخ واری و نش اط مطل ق

نیست؛ بلکه در آغاز از اُزیریس مشتق شده است که با حاصلخیزی و کشاورزی ارتباط دارد .شاخة ت اکی
هم که اغلب در دس ت او دی ده م یش ود ،نم ادِ ش راب نیس ت؛ بلک ه ب هط ورکلی نم ادی از درخ ت و
حاصلخیزی است؛ اما بعدها او را مقید کردند و خدای رزش خواندند .همچنانکه فریزر نشان میده د 1او
لقبهایی مانند شکوفاکننده ،بارآورندة میوه ،میوهدار یا میوههای سبز دارد (فریزر.)777 :5947 ،
باتوجهبه آنچه ذکر شد ،میتوان نتیجه گرفت یک سنت آیین ی ک ه در مزدیس نا و پ یش از آن در آی ین
دیونیزوسی و نیز در بین آریاییان رایج بوده است ،بعدها به دالیلی به سنتی ادبی تبدیل می شود .این س نت
چنان در زبان و ادبیات فارسی جایگیر میشود که در ادبیات فارسی دورة اسالمی بهویژه در س بک عراق ی
بسامد واژههای اشارهکننده به این آیین بسیار افزون میشود .در مراحل بع دی ،ای ن آی ین ب ا ی ک انتق ال
معنایی از حوزة اصلی خود به حوزة ادبی وارد میشود و یک استعارة کالن در زبان فارسی شکل میگیرد؛
حوزة مبدأ ،یعنی محل خوردن مُسکر و شربت خلسه آور ،برای حوزة مقصد ،یعن ی عرف ان ،مث ال و الگ و
میشود و استعاره مفهومی «عرفان ،خرابات است» شکل میگیرد .ک ارکرد ای ن اس تعاره ب ه زب ان فارس ی
محاوره راه نیافته است؛ اما در همان زبان ادبی نیز این استعاره چنان بسامدی دارد که شایس تة توج ه وی ژه
است.
3ـ نتیجه یری
استعارههای مفهومی نقش مهمی در زندگی روزمرة انسان دارند و شناخت اینگونه اس تعارهه ا از اهمی ت
ویژه ای برخوردار است .در باشی از ادبیات فارسی بستری برای بیان حاالت عرفانی ف راهم ش د .در ای ن
دوره متونی با درون مایة اصلی عرفانی شکل گرفت .ای ن مت ون از ع والم خی الی و معن وی عارف ان خب ر
می دهند؛ اما در آنها از زبان روزمره نمیتوان استفاده کرد؛ زیرا حاالت عرفانی آنها در عالم فیزیک ی اتف اق
نمیافتد که با زبان فیزیکی بیان شود .به همین سبب عارفان مجبور شدهاند از زبانی رمزی و استعاری به ره
برند .در یکی از این استعارهها خانقاه و محل جمعشدن صوفیه به میک ده ش باهت یافت ه و آداب و افع ال
عارفان به آداب و اعمال خراباتیان تشبیه شده است.
با حف

واژههای مربوط به خرابات و میکده از ادبیات فارسی ،زیبایی و ظرافت کم ی ب اقی م یمان د.

درواقع شمار این استعارهها به اندازهای است که اگر آنها از متون حف

شوند ،بهآسانی میتوان نب ود آنه ا
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را حس کرد .دیوان حافظ از متونی است که این استعاره بهطور شگرفی در تار و پودش نقش بس ته اس ت.
با شناخت استعارة مفهومی «عرفان خرابات است» میتوان نقشهای از ذه ن ح افظ ب ه دس ت آورد ک ه در
یکسوی آن خرابات و میکده (دنیای آرمانی و نی ک و مثب ت) نق ش بس ته و در س وی دیگ ر آن خانق اه
صوفیان و زاهدان (محلی برای سالو

و کبر و غرور) قرار گرفته است .با شناخت این موض وع مش اص

خواهد شد که سبب استفادة حافظ از این همه کلمات ویژة میکده و خرابات ،استعارهای است ک ه ب هط ور
ناخودآگاه در ذهن او یا در زبان او ایحاد شده است .همچنین علتهای متعددی که بعضی ش ارحان ب رای
تفسیر باده در دیوان حافظ برشمردهاند ،از این دیدگاه نیز درخور بررسی دوباره است؛ به این سبب که اگ ر
برای مثال همة این واژه های پربسامد دیوان حافظ ،جزئی از یک استعارة بزرگ در نظر گرفته شود ،هنگ ام
بررسی تکتک آنها نتیجة بهتری به دست خواهد آمد.
پینوحتها
 .5برای پرهیز از خطا در این نرمافزار دو نتیجه به شکل بسامد عینی واژه و بسامد کلی واژه ذکر شده است .منظ ور
از بسامد عینی آن است که کلمه به همان صورت که درخواست شده است ،ظاهر میشود و منظ ور از بس امد کل ی
آن است که شاید آن واژه به کلمة دیگری متصل شده باش د؛ م ثالً اگ ر واژة «ب اده» جس تجو ش ود ،ممک ن اس ت
«بادهفروش» هم پیدا شود .در این پژوهش بسامد عینی در نظر گرفته شد و از بسامد کلی برای جلوگیری از خط ای
کمتر پرهیز شد.
 .7مثالً برای کلمة خُم شراب امکان جستجوی درست وجود ندارد ،چون خَم گیسو را نیز در نتایج نشان م ی ده د؛
بنابراین در این جستجو فقط تعدادی واژة کمخطا انتااب و جستجو شده است.
 .9البته باید ترکیب پیرجام را نیز در نظر گرفت که در این آمار در نظر گرفته نشد و از این آمار حف

شد.

 .7در گاتاهای زردتشت از آن (هوم) نامی نیامده؛ چنانکه از هیچ ایزد و فرشتهای نیز یاد نش ده اس ت؛ ام ا ه وم در
اوستای متأخر ارج و احترام ویژهای دارد و در بیشتر تشریفات رسمی از کاربرد آن یاد ش ده اس ت .در گاثاه ا تنه ا
شاهدی که میتوان گفت در آن اشارهای منفی به هوم شده است ،در هات سی و دوم بن د  57اس ت .اش اره چن ان
است که زرتشت به اعتراض میگوید« :کاهنان آموزند که در مراسم ستایش خدایان دور اوش ه  Dura oshaرا ب ه
یاری بطلبید و بنوشید» (اوستا.)515 :5919 ،
 .1فریزر در جایی ( )771 :5947نوشته است« :همچنین شواهد اندک اما مهم وجود دارد ک ه دی ونیزو

را خ دای

کشت و غله میدانستند و معتقد بودند که خود وی کشتگری میکند .میگفتند او ناستین کسی است که گاو را ب ه
خیش بست و پیش از آن فقط خیش را با دست حرکت میداد».
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