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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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جهاندوست سبزعلیپور -سهیال وزیری
چکیده

امروزه مطالعات زبانشناسی شناختی به این مهم دست یافته است که بشر بدون استعارة مفهومی تواناایی اندیشاددن
ندارد .با کمک گرفتن از استعارة مفهومی افزونبر راهیابی به ذهن اهل زبان ،با افکار آنان ندز بدشتر میتوان آشنا شاد.
باتوجه به شدوة تفکر بشر میتوان دریافت انسان برای بدان امور معنوی و ماورای فدزیاک ،باه اماور ماادی و برخای
مصداقها ندازمند است تا بتواند به آنها اشاره کند .ادبدات فارسی که در دورهای گزارشارر حااالت عرفاانی عارفاان
بزرگ بوده است .در بسداری از موارد ،برای مفهومی کردن این حاالت از حوزه های مادی استفاده کرده است .یکای
از این حوزه ها ،خرابات و مدکده است .عرفان در ادب فارسی بسدار به خرابات تشبده شده اسات .گویاا خراباات و
مدکده ادامة سنتی آیدنی به نام نوشددن هوم (شدرة سکرآور در مزدیسنا و پدش از آن) است کاه در شاعر فارسای در
دورة اسالمی به یک سنت ادبی تبدیل شد و مضامدن عرفانی ماندگاری را نمایان کرد؛ بهگوناهایکاه بادون اساتعارة
مفهومیِ «عرفان ،خرابات است» ،درک مفاهدم ماورایی در عرفان آسان نخواهد بود .تالش نرارندگان در این پژوهش
بر آن است تا با استفاده از واژهها و اصطالحات حوزة خرابات نشان دهند استعارة نامبرده چرونه شکل گرفته است.
شواهد شعری در این پژوهش از دیوان حافظ است .نتایج نشان میدهد با حذف این استعاره از شعر فارسی (بهویژه
در شعر سبک عراقی) ،متون عرفانی بسدار بیمایه خواهد شد.
واژههای کلیدی

استعارة مفهومی؛ عرفان؛ خرابات؛ کالناستعاره؛ دیوان حافظ
دانشاادار گااروه زبااان و ادبدااات فارساای ،دانشااکده عمااوم انسااانی ،دانشااراه آزاد اسااالمی واحااد رشاات ،ایااران ؛ 
sabzalipor@gmail.com
 کارشناسی ارشد رشتة زبان و ادبدات فارسی Soheyla1358@yahoo.com
تاریخ وصول 5991/9/72

تاریخ پذیرش 5991/57/72

 / 7پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) ،سال یازدهم ،شمارة چهارم ،پداپی  ،91زمستان 5991

1ـ مقدمه
به سبب تالش پژوهشرران در عرصة زبان و تفکر ،مانند فالسفة زبان و زبانشناسان و دیررانی که به
سازوکار تفکر انسان میاندیشند ،بر همران آشکار است ذهن بشر بدون استعاره کار نمیکند .هستی
از رهرذر استعاره به درون ذهن وارد میشود و اگر استعاره نبود شاید ،شناخت هستی ندز آسان نبود؛
زیرا هستی فقط مصداقهای مادی ندست؛ دندا سرشار از مفاهدمی است که بشر برای بدان آن ناگزیر
است از مصداقها کمک گدرد .این رفتوآمد بدن مصداق و مفهوم ،استعاره نامدده میشود.
گویا زبانشناسان غربی مانند لدکاف و جانسون و شارحان این نظریه ها با دیدگاه های دانشمندان
مسممان و ایرانی ،مانند عبدالقاهر جرجانی و تفتازانی و همچندن با سدر تاریخ و نظریههای بالغای
کمتر آشنایی دارند؛ زیرا شدوة داوری آنان دربارة استعارة سنتی و ندز نراه پدشدندان به استعارة سنتی
به گونهای دیرر است؛ برای مثال جورج لدکاف معتقد است« :در نظریههای کالسدک زبان ،استعاره،
موضوعی زبانی تمقی میشود ،نه موضوعی مربوط به اندیشه» (لدکاف .)91 :5939 ،همچندن دربارة
استعاره نوشتهاند« :بهطور خالصه ،دیدگاه کالسدک بهرغم تقسدم استعاره به انواع مختمف و در نظر
گرفتن کارکردهای گوناگون برای آن ،درنهایت اساتعاره را دارای یاک کاارکرد اصامی کاه هماان
شکوهمندسازی و پدرایه بندی گفتار و نوشتار است ،می داند .کارکردی که می تواند سداق کالم را از
سطح عادی و معمول زبان فراتر برد» (هاشمی.)577 :5939 ،
نظر اندیشمندان قدیم در این زمدنه ،چدزی ندست که غربدان گفتهاند« .مثالً عبادالقاهر جرجاانی
در ضمن اینکه استعاره و تشبده و تمثدل را از زیباترین و مهمترین امکانات زبانی و شدوههای بدانی
میداند ،آنها را مانند قطبهایی تصور میکند که معانی در گرداگرد آنها مایچرخاد؛ یعنای اساا
همة این زیبایی ها به معانی آنها وابسته است و نه اینکه صرفاً زیباایی ظااهر کاالم مَاد نظار باشاد
(اسرارالبالغه ،ص  .)72جرجانی عالوه بر آنکه کارکرد استعاره را تزیدن صرف نمی داند ،حتی انواع
سخن را ندازمند استعاره قممداد می کند .این سخن او در تعارض با نظر زبان شناسان شناختی اسات
که بر این باورند که استعاره در دیدگاه سنتی ،تنها خاص زبان ادبی و شعر است .همچندن ابوهالل
عسکری در الصناعتدن ،پنج کاربرد برای استعاره بدان می کند )5 :روشنساختن معنی )7 ،تأکداد)9 ،
مبالغه )۴ ،ایجاز )1 ،آراستن و تزیدن سخن (الصناعتدن ،ص  .)72۴بر این اساا

مای تاوان گفات

آراستری و تزیدن تنها یکی از کاربردهای استعاره در بالغت سنتی است .این نکته ندز جاای تأمال
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دارد که بالغدون فارسی و عربی در آثار خود ادعا نکرده اند که استعاره صرفاً باه زباان ادبای تعما
دارد» (آقاحسدنی و همتدان.)7۴2-799 :599۴ ،
هاوکس ندز معتقد است استعاره بدشتر شدوهای برای دورشادن از زباان متعاارف معرفای شاده
است؛ چنانکه ارسطو مدان کاربرد متعارف و منثور کممات و کاربرد متمایز و شاعرانة آنهاا تفااوتی
ذاتی در نظر میگدرد .او در همة نوشتههایش در بحث از اساتعاره ،آن را جاداشادن از شادوههاای
متعارف زبان میداند (هاوکس.)59 :5932 ،
نظریة معروف «استعاره مفهومی» ( )Conceptual metaphorبدشتر با نام جرج لدکاف و مارک
جانسون گره خورده است .این نظریه بعد از قرن نوزدهم در عموم شناختی ،انقالبی به راه انداخت.
پژوهشرران در همة زبانها در پی کشف این حقدقت هستند تا بدانند چرونه زباان از یاک حاوزة
مادی قرض میگدرد تا مفاهدم حوزة غدرمادی را تفهدم کند و همدن ،سبب اهمدت این انقالب شده
است .این دغدغه گاهی به پاسخگویی پرسشهایی جهانشمول انجامدده و گاهی باه پرساشهاای
استعارههای محمی و بومی پاسخ داده است؛ برای مثال برخی در همة جهان ،بهبودی و پدشرفت را
با استفاده از مکان نشان میدهند و برخی ندز مفاهدمی مانند عرفان و طریقت را با حاوزة عدنای یاا
مممو

خرابات یا مدخانه ،به ذهن نزدیک میکنند.

امروزه عموم ،ارتباط خود را بهگونهای محکم کردهاند که در یک عمم ،بدون کمک از عموم دیرر
نمیتوان موف شد .شناخت ذهن و زبان ،موضوعی زیستی و مربوط به حاوزههاای روانشناسای،
زبانشناسی ،پزشکی و ...است که امروزه بسدار به ادبدات کمک میکند؛ بهطوریکه با بهرهبردن از آنها
تفکر نویسندگان و شاعران قدیم را میتوان دریافت و ارتباط ذهنی آنها با جامعه را دریافات .ایان
حرکت را باید به فال ندک گرفت؛ زیرا برای مثال سبب همنشدنی کمماتی مانند ساقی ،ریدک ،مغبچه،
سدمساق ،بادهفروش ،خرابات ،انرور ،ثاللة غساله ،بط ،ارغوانی ،خط ،دجمه ،بغداد و دُرد را میتوان
دریافت .این همان پمی است که شاعر یا شاعران ،آن را ساختهاند و با آن ،دندای عرفان را به دندای
خرابات و مدکده پدوند زدند تا خوانندگان با عالم یا عوالم ذهنی و معنوی عرفان آشنا شوند.
استعارة «عرفان خرابات است» یکی از پرکاربردترین استعاره ها در ادبدات فارسی است .سالکان
در وادی عرفان با آداب ویژه ای در خانقاه ها چمه نشدنی میکنند و راه طریقت میپدمایند تا به خادا
برسند .شاعران و نویسندگان و بهطورکمی گویندگان زبان فارسی با استعارة «عرفان خرابات است»،
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عرفان را به دندای مادی و خرابات یا مدکده تشبده میکنند و مفهوم پدچددة معنوی و ذهنی عرفان را
که غدر قابل فهم و بدان است ،با دندای خرابات مایسانجند و بارایش مصاداقی خاارجی در نظار
میگدرند تا بتوانند بهآسانی آن را وصف کنند.
استعارة «عرفان خرابات است» بسدار گسترده است؛ بهگونهایکه اشعار سبک خراسانی و عراقی
و کمابدش همة اشعار عاشقانه ا عارفانة ادب فارسی را در بر میگدرد .در این مقاله کوشش میشود
تا باتوجهبه اشعار حافظ و بررسی این استعارة مفهومی مشخص شود تا چه اندازه خرابات و مدکده
در شرلگدری زیباییهای ادب فارسی و ندز غزل فارسی نقش داشته است .همچندن در پای اثباات
این موضوع است که اگر روزی انرور و آداب مدکاده و متعمقاات و مشاتقات آن از ادب فارسای
حذف شود ،از فهمپذیری ادب عرفانی و طریقت کاسته خواهد شد.
با استفاده از نظریههای زبانشناسی شاناختی ،باهویاژه کوشاش پژوهشاررانی مانناد لدکااف و
جانسون ،با بررسی بنداد نوشتههای یک شاعر یا نویسنده ،بهآسانی باه درون ذهان او مایتاوان راه
جُست .با راهیابی به درون ذهن شاعران و نویسندگان با شبکههای معنایی وسدع ذهن آنان که همان
استعارة مفهومی است ،میتوان بدشتر آشنا شد؛ برای نمونه بهنام ( )5939با بررسی استعارة ناور در
دیوان شمس ،توانست درگدریهای ذهن مولوی را کشف کند که چرونه نور در ذهن او به معاانی
مختمفی مانند خدا ،وجود ،مکان ،انسان کامل ،هدایت ،خوراک و ...نمود یافته است .با کشف شبکة
معنایی که این استعاره به وجود آورده است ،میتوان دریافت در ذهن مولوی نور چقدر نقشآفرین
است .افزونبر آثار مولوی ،در آثار عرفانی دیرر ندز اینگونه استعارهها بسدار به ادیبان کمک کارده
است .در استعارة ادبی بحث اصمی بر اثبات این مسئمه اسات کاه چروناه اساتعارة ادبای از نظاام
انراشت ها استفاده می کند و با یک چرخش کوچک ،زبان را از حالت منفعل روزمرگی باه حالات
بسدار فعال ادبی درمیآورد.
اگر شبکة معانی راهیافته به درون ذهن تکتک شاعران کشف شاود ،گویاا از ذهان شااعران و
نویسندگان یک تصویر یا نقشه تهده شده است .این نقشاه کماک خواهاد کارد تاا بتاوان دریافات
شاعران هریک به کدام مکتب ،مذهب و باور تعم دارند و تحتتأثدر چه جریانهای فکری هستند.
بهطورکمی با شناخت کالناستعارههای مفهومی در شعر و نثار ،باه روان و ذهان نویساندگان آناان
بدشتر میتوان نزدیک شد.
«آنچه نظریة استعارة لدکااف و جانساون را منحصاربه فارد مای کناد ،تماایزی اسات کاه مداان

بررسی استعارة مفهومی «عرفان خرابات است» در دیوان حافظ 1 /
استعارههای مفهومی و مفاهدم استعاری و استعارههای زبانی یا بدان استعاری قایل شدهاند .منظور از
استعارههای مفهومی ،عقاید انتزاعی همچون «جدل (مناظره) ،جنگ اسات» ،مایباشاد درحاالیکاه
منظور از استعارة زبانی یا بدان استعاری ،عبارات زبانی ای است کاه برپایاة ایان ناوع عقایاد اباراز
میشود؛ و درواقع تعبدری از همان عقدده است» (محمدی آسادابادی و همکااران ،5۴۴ :5995 ،باه
نقل از .)Yu, 1998: 14
برای نشاندادن نقش استعارة مفهومی در نظام ذهنی عارفان اسالمی ،در این پژوهش متنی انتخاب
شد تا یکی از استعارههای مفهومی آن (عرفان ،خرابات است) استخراج شود .به همدن منظور در این
مقاله شواهدی از دیوان حافظ به تصحدح قاسم غنی و محمد قزوینی ( )5911نقل میشود.
1ـ 2پیشینة پژوهش
امروزه بدشتر لدکاف را نظریه پرداز استعارة مفهومی می دانند؛ اما لدکاف خود با ادای احتارام باه
مایکل ردی مینویسد« :نظریة معاصر مبنیبر آنکه استعاره در اصل جنبة مفهاومی و متعاارف دارد،
بازمیگردد به مقالة مایکل ردی (« ،)5997استعارة مجارا» [ ]The Conduit Metaphrکاه اکناون
مقالهای کالسدک است .ردی با ارائة یک مثال که کامالً تحمدل شاده اسات ،باه ماا امکاان داده تاا
هرچند در قممروی محدود ،ببدندم که انرمدسی متعارف روزمره در حد بسدار گستردهای -اساتعاری
است و درنتدجه یکبار برای همدشه این دیدگاه سنتی را که استعاره در اصل مربوط به قممرو شاعر

و زبان محاورهای است ،رد کرد» (لدکاف .)593 :5939 ،لدکاف کتاب استعارههایی که با آن زندگی
میکندم را در سال  5932منتشر کرد .چهارده سال بعد وقتی لدکااف کتااب را باا ویارایش دوم باه
چاپ رساندد ،نظریة استعارة مفهومی خود را در فصل جدیدی با عناوان «نظریاة معاصار اساتعاره»
مطرح کرد و به آن کتاب افزود (هاشمی و قوام .)5۴2 :5995 ،ساسانی ندز در پژوهشای ،مجموعاه
مقالههایی را از اومبرتو اکو ،مایکل ردی ،جورج لدکاف و دیرران ترجمه کرده است (.)5939
دربارة استعاره در عرفان به مقالههایی میتوان اشاره کرد :بهنام ( )5939در «استعارة مفهومی نور
در دیوان شمس» به جمعآوری خردهاستعارههای نور در دیوان شمس پرداخت و از کاالناساتعارة
«معرفت ،نور است» از دیدگاه موالنا دربارة مفهوم نور در قالب هاای وجاود ،خادا ،انساانِ کامال،
خوراک و ...یاد کرد .اسماعدمی ( )5992در مقالة «مفهوم شناسی مسأله بدان ناپاذیری» در پای اثباات
آسدب شناسی نظریههای افرادی مثل جدمز و اِستدس معتقد است بر این نظریه ها یا اشکالت جادی
وارد است ،یا اساساً مفهوم بدان ناپذیری در آنها درست درک نشده است .هوشنری و سادفی پرگاو
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( )5933در مقالة «استعارة مفهومی در قرآن از منظرِ زبان شناسی شاناختی» ضامن تعریاف اساتعارة
مفهومی و تحمدل استعارههای جمعآوریشده در حوزههای مفهومی قارآن (مانناد بادن ،حدواناات،
گداهان و ،)...آنها را بر مبنای اصولی مانند مفهومیبودن ،فراگدری ،یکسویری و ضرورت ،تبدادن و
تشریح می کنند .کریمی و عالمی ( )5997در مقالة «استعارة مفهومی در دیوان شمس بر مبنای حس
کنش خوردن» ،استعارة «عرفان خاوراک اسات» را در دنداای موالناا نشاان داده اناد .زریان فکار و
همکاران ( )5999در مقالة «استعارة مفهومی رویش در معارف بهاء ولد» مفاهدم حوزة رویش مانند
گداهان و رویددنیها را ساماندهی کرده و نراشت مرکزی «هستی و وجود ،گداه اسات» را در ایان
متن عرفانی به تصویر کشددهاند تا مفاهدمی مانند خدا ،جهان و انسان را برپایة فرضدة ضرورت (در
نظریة جدید) درکپذیر کنند و برای استعارههای بدانشده عوامل جغرافدایی ،عقددتی و ...ذکر کنند.
2ـ عرفان و زبان استعاره
اگر همة واژه های یک زبان را به دو بخش مادی (فدزیکی) و معنوی (انتزاعای) بتاوان دساتهبنادی
کرد ،به نظر میرسد شمار بسداری از واژههای نخستِ زبان از نوع مادی است و واژههاای معناوی
مانند عش  ،خدال ،روح ،عرفان ،سموک و ...ثانوی به نظر میرسد؛ یعنی گویاا در اولویات زنادگی
نبوده اند .اولویت همان چدزی است که همه در زندگی مادی با آن سروکار دارند و ندازهای ماادی
خود را با آن برطرف میکنند .با پذیرش این نظر ،باید پذیرفت از دو بخش مادی و معنوی ،بخاش
معنوی همدشه برای بدانشدن به بخش مادی نداز داشته است؛ زیرا بدون این مصاداقهاای ماادی،
بدان امور معنوی ممکن ندست؛ مثالً معروف است که «عش » یک امر معنوی است و از «عشقه» (نام
گداهی) گرفته شده است .این موضوع اثبات نشده و در منابع معتبر ندز ندامده است؛ اما همدن وجه
نامگذاری هرچه باشد ،نشاندهندة آن است که این موضوع معنوی برای معرفیشدن ،به یاک چداز
مادی نداز داشته است .بهطورکمی واژههای دستة اول (واژههای مادی) شفاف ،روشن و بدون ابهام
است و واژههای دستة دوم (واژههای معنوی) به شرح و تفسدر نداز دارد.
«زبان عرفان زبان روشن منط ندست که مفاهدم در آن واضاح و متماایز باشاد؛ بمکاه حااوی
مطالبی است که باید به گوش اهل آن برسد و لزوماً هرکسی توانایی زبانی داشته باشد ،نمیتواناد
حقدقت آن را درک کند .اینجاست که استعاره رسالت پدامرسانی را بار عهاده مایگدارد و تاالش
میکند تجربههای متافدزیک و مفاهدم انتزاعی را به مفاهدمی مممو

و دساتیاافتنی تبادیل کناد.
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اینگونه است که گاه شاعر قالب این قواعد را برای بدان اندیشهها و تجربههای خود تنگ میبدند و
از ابزار استعاره بهره می گدرد» (بهنام .)99 :5939 ،ایزوتسو در بدان این ادراکات شهودی و معرفتای
که در حوزة عرفانی رخ می دهد ،چندن می نویسد« :اهمدت کاربرد استعاره در بدان ادراکات شهودی
به حدی است که گفته می شود کشف یک استعارة مناسب در حدطة متافدزیک که حدطاه ای متعاالی
است ،یک راه ویژة تفکر و یک شدوه شناخت است؛ زیرا کشف این استعاره به معنای کشف بعضی
از ویژگیهای ظریف ساختار حقدقت اسات» (هماان .)9۴ :از اینجاسات کاه شاناخت بساداری از
استعاره های مفهومی در ادبدات مانند کشف ساختار ذهنی نویساندگان آنهاسات و ایان ،فارد را از
هرگونه پدشداوری دربارة نویسندگان بازمیدارد.
زبان روزمره در حوزة عرفان از بدان حقدقت درمیماند؛ زیرا حقدقت در عرفان ،از جنس فدزیک
و ماده ندست که بتوان به آن اشاره کرد و برای بدانش از کمماات قادیمی در زباان ،یعنای از انباار
واژگانی زبان ،استفاده کرد .در عرفان راهی جز بدان حقدقت به شکل استعاری ندست .اگار مفااهدم
حوزة عرفان در نظر گرفته شود ،میتوان دریافت بسداری از مفاهدم این حوزه مادی ندستند؛ بنابراین
انسان برای تبددن مفاهدم غدرمادی و ماورایی عرفان از ابازاری ماادی و ممماو

باه ناام اساتعاره

استفاده کرده است؛ مانند خداوند جلّ جالله؛ باآنکه با ابزار مادی نمیتوان خدا را درک کرد ،افاراد
برای او دست و پا و چشم ،گوش و ...در نظر میگدرند و برای بدان آن از انساان گوناه انرااری یاا
انسانشکلانراری ( )Anthropomorphismاستفاده میکنند .اینجاست که بشر از ابزار و شارردی
استفاده میکند تا بتواند ماورای فدزیک را با ابزاری فدزیکی بدان کند و آن شررد یا ابزار ،استعاره یا
به قول لدکاف (« )592 :5992نراشت بدن قممروها»ست.
تردیدی ندست که تجربههای عرفانی بدانناپذیرند و باید به زبانی غدرمساتقدم و اساتعاری بداان
شوند .این ویژگی عرفان سبب شده است تا افراد بسداری عمتهای بدانناپذیری آن را بررسی کنند.
مولوی از اندیشمندانی است که بارها به ویژگی بدانناپذیری حاالت عرفانی اشاره کرده است:
هرچــه ــویم عشــر را حــرب و بیــان
رچـــه تفســـر زبـــان روحـــن ر اســـت

چــون بــه عشــر یــم خجــب باحــم از ن
لی ـک عشــر بــی زبــان روحــ تــر اســت
(مولوی)8 :1731 ،

اسماعدمی ( )5992افزون بر بدان نظر جدمز آن را نقد مایکناد و معتقاد اسات ویمداام جدماز و
متفکران غربی ،همواره «بداانناپاذیری» را یکای از ویژگیهای اساسی تجربههاای عرفاانی مطارح
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کردهاند .او در این زمدنه مینویسد« :مسئمهای کاه باا چنادن ادعاایی رخ مینماید ،این است که اگر
به واقع ،تجربة عرفانی بدانناپذیر است ،انبوه گفتهها ،عباارات و آثار عارفاان چروناه بایاد توجداه
شود ... .این غدرقابل انتقال بودن وجودی ،تنها مبتنی بار عااطفیدانساتنِ تجربااه عرفااانی ندسات؛
حتی اگر مفاهدم عقمی را که قابل انتقال لفظی است ،مالحظاه کنادم ،انتقال عدنی دربارة آنها منتفی
است ...نزد برخی محققان ،ادعای بدانناپذیری جدمز ،مبتنیبر این مبنای اوست که تجربة عرفاانی
را از سنخ احسا

و عواطف میداند .ظاهراً این گروه از محققان چندن گمان کردهاند که هرکس

دربارة ماهدت تجربة دینی ،چندن نظری داشته باشد ،الجرم باید بدانناپذیری را به انتقال وجاودی
تفسدر کند و ازاینروست که اشکال مزبور را اشکالی بر ماهدت تجربة عرفانی از منظر جدمز (مَبنا)
شمردهاند ،نه اشکالی بر نظر او درخصوص بدانناپذیری (بِنا)» (اسماعدمی.)22 :5992 ،
زبانشناسی شناختی میکوشد این مفهوم را بدان کند که تا امری در زباان اتفااق ندفتاد ،هساتی
نمییابد و به قولی «نامگذاری ،هستی است» و تأثدر جهانبدنی بر زبان و بالعکس انکارناپذیر است.
با این گمان و باتوجهبه بدانناپذیری تجربهها و عوالم عرفانی ،باید بررسی کرد دندای عرفان چرونه
در زبان بازتاب یافته است .آنچه این پژوهش در پی آن است ،ایان کاالناساتعاره اسات« :عرفاان
خرابات است»؛ یعنی در زبان و شعر فارسی دندای خرابات و مدکده برای بدان دندای عرفان باه وام
گرفته شده است تا بدان مفهوم غدرفدزیکی را با استفاده از فدزیک آسان کند.
7ـ استعارة «عرفان خرابات است»
هر استعارة مفهومی دربرگدرندة یک نراشت و چنادین اساتعارة خرارد اسات .گااه اساتعارة مفهاومی را
میتوان کالناستعاره نامدد .اگر استعاره «نراشت قممروهاای متنااظر [ ]Cross-Domain Mappingدر
نظامی مفهومی» دانسته شود ،آنچنانکه لدکاف به آن معتقد اسات ) ،(Lakoff, 1993: 203هار اساتعاره
نراشتی دارد .منظور از نراشت ( ،)Mapppingتطبد ویژگیهای دو حوزة شناختی است کاه در قالاب
استعاره به هم نزدیک شدهاند (راسخمهند .)12 :5939 ،در کنار این نراشت اصمی چنادین اساتعارههاای
خررد می توان یافت که در بر دارندة مفهوم اصمی نراشتاند؛ مثالً اگر «عش سفر است» نراشات فارض
شود ،میتوان گفت «عش بدابان است»« ،عش راه است» و( ...جمدمی تقویان.)595 :5999 ،
در ادبدات فارسی و بهویژه در شعر حافظ ،کالن استعاره «عرفان خرابات است» ،بسدار باه کاار
رفته و یک استعارة بندادی است .نراشت «عرفان خراباات اسات» ،اساتعارههاای خراردی دارد کاه
درمجموع با هم شبکة معنایی ا تصویری وسدعی را در ادبدات فارسی پدید آوردهاند .اگار باهطاور
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مثال از دیوان حافظ ،همة استعارههای خرد این نراشت با همة واژههاا و ترکدباات و اصاطالحات
خاص خودشان استخراج شود ،چدزی که باقی میماند ،بسدار کمارزش و بیمعنا و ساده خواهد بود
که هدچ لطفی نخواهد داشت.
تعدادی از خرده استعاره های این نراشت عبارتند از« :عرفاان ،سرمساتکنناده اسات»« ،عرفاان
آرام بخش است»« ،عرفان پناهراه خستری ها و سایه سار است»« ،عرفان آدابی و رسومی دارد» و. ...
واژههای بسداری رسانندة این استعاره هستند و در حوزه های بسداری آنها را مایتاوان طبقاهبنادی
کرد؛ برای مثال در حوزة مبدأ یا همان خرابات و مدکده ،دهها حوزة ریزتر وجود دارد؛ مانند ابزارها
(کاسه ،بط ،پداله ،قدح ،جام و ،)...افراد (ساقی ،مغبچه ،ریدک) ،اوصاف اشخاص (مست ،مخماور،
مدهوش ،شنرول ،خراب و  ،)...اوصاف می (دُرد ،صاف ،ارغوانی ،گمرنگ ،دوساله ،چهاردهسااله)،

مکان (مدکده ،دیرمغان ،خرابات ،مدخانه و  )...و غدره .اگر هماة ایان واژههاا و ترکدباات از دیاوان
حافظ کم شود ،این اثر از استعارة خرابات خالی میشود و در آن هنرام عبارات و گفتار حاافظ از
حالت دو پهمو و مبهم ،به یک معنایی ،یکطرفه بودن و حالت مستقدم میرسد؛ بهطاوریکاه هماة
خوانندهها از آن یک برداشت خواهند داشت.
در ادامه برای نشاندادن استعارة مفهومی «عرفان خرابات است» ،عبارتها و ترکدباتی که نتدجاة
این نراشت است ،در بخشهای مختمف معرفی و بررسی میشود.
 1-7جدول تناظر یکبهیک (ن احت) دو حوزة مبدأ (خرابات) و مقصد (عرفان و خانقاه)
حوزة مبدأ :خرابات
خرابات ،مدکده ،مدخانه ،خانة خمار ،بزمراه ،مجمس ،بزم ،شرابخانه

حوزة مقصد :عرفان و خانقاه
خانقاه

جام ،پداله ،قدح ،پدمانه ،صراحی ،ساغر ،رطل ،کوزه ،کشتی (نوعی ظرف ظرف وجودی عاش ،
مدخواری) ،کدو (نوعی ظرف مدخواری) ،کاسه ،قرابه ،ایاغ ،سبو ،خرم

دل سالک

ساقی ،خمار ،مطرب ،مغبچه ،پدرخرابات ،پدرمغان

مراد ،پدر (معشوق ازلی)

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

جموه معشوق و حال عرفانی

خرماری ،دُردکشی ،پدمانهکشی ،مدخواری

سموک ،طی طریقت

7ـ 2ن احتهای اصلی «عرفان خرابات است»
همانطور که بدان شد ،منظور از نراشت ،تطبد ویژگیهای دو حوزة شناختی است که در قالب
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استعاره به هم نزدیک شدهاند .در این بخش ،نخست شماری از عبارتهای استعاری ذکر میشاود
که حافظ آنها را در دیوان خود با استفاده از فضای خرابات و اعمال و لوازم آنها مفهومسازی کرده
است .سپس نراشتهایی بدان میشود که از مجموع این عبارات برمیآید .ناگفته پدداست چنادین
عبارت استعاری ممکن است به یک نراشت بدنجامد؛ به بدان دیرر یک نراشت را باه چناد شادوه
میتوان بدان کرد.
پیاله:
مــا در پیالــه عکــ

رخ یــار دیــدهایــم

رطب:
چــون ز جــا بیخــودی رطلــی کشــی

ای بــیخبــر ز لــ ت حــر

مــدا مــا

(حافظ)3 :1711 ،
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 :

بدت آخر بهترین قرینه برای نشاندادن این مهم است که حافظ از اصاطالحات خراباات بارای
بدان 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:
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مطلب طاعت و پیمان و صالب از م مست

که به پیمانهکشـی حـهره حـد روز السـت
(همان)11 :

جرعهدادن:
در ازل داده است مـا را سـاقی لعـب لبـت

جرعه جامی که م مدهوش ن جامم هنـوز

یکی دیرر از ابدات عرفانی /خرابات حافظ همدن بدت پایانی است.

(همان)111 :

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

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

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

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

عبادت و حال راز و نداز عارف عدش شبردری است.
بادهپرستی:
کــار صــوا

بــادهپرســتی اســت حافظــا

برخی ـز عــز جــز بــه کــار صــوا

کـ

(همان)248 :

مستحدن:
صوفی ما که ز ورد سـرری مسـت حـدی

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

این ابدات در دیوان حافظ ،از بهترین ابدات شاعر برای پرده برداشتن از راز خراباتیشدن اوست.
حافظ در خرابات خود ،مِی بی خودی سر می کشد تا با مستی مدام همة منای و خودپرساتی نفاس
خود را خراب کند؛ زیرا تا وقتی منی و خودپرستی در وجود عاش عارف باشد ،سازاوار معشاوق
نخواهد بود؛ بنابراین 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)241 :
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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 :

از فتـة حـافظ غزلـی نغـز بخـوان

مطر

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

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

بــه در صــومعه بــا بــربط و پیمانــه رو
(همان)221 :

ساغر:
هر نکه راز دو عالم ز خـط سـاغر خوانـد

رموز جا جـم از نقـش خـاک ره دانسـت
(همان)71 :

در این قسمت ،نراشتهای اصمی کالن استعارة «عرفان خرابات است» ذکر میشود:
ن احتها
سالک ،بادهخوار است.

عبارات استعاری حعر حافظ
صوفی ما که ز ورد سحری مست شدی /شامگاهش نرران بااش کاه سارخوش
باشد (همان)99 :

سالک قمارباز است.

هرکسی با شمع رخسارت بهوجهی عش باخت /زان مدان پروانه را در اضطراب

عش قمار است.

انداختی (همان)725 :

جذبة ح  ،مستی باده است.

تا مرر جرعه فشاند لب جانان بر من /سالها شد کاه مانم بار در مدخاناه مقادم
(همان)792 :

طمااب حاا  ،بااادهخااواری ما در پداله عکس رخ یار دیدهایم /ای بیخبر ز لذت شرب مدام ما (همان)2 :
است.
خداوند ،ساقی است.

به درد و صاف تو را حکم ندست خوش درکش /که هرچه ساقی ماا کارد عادن
الطاف است (همان)73 :

نداز به ح  ،مستی است.

زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نداز /تا تو را خود ز مدان با که عنایت باشد
(همان)99 :
زاهد چو از نماز تو کاری نمیرود /هم مستی شبانه و راز و نداز من (همان)715 :
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نراشت های دیرری ندز برای این استعاره میتاوان در نظار گرفات؛ مانناد «مقاام عشا باازی،
خرابات است»« ،خداوند ،پدر مدخانه است»« ،راه طریقت ،مدکده است»« ،حال وارده به قمب سالک،
مستی است»« ،معرفت به ح  ،باده است» و «قبض و گرفتری در عرفان ،خماری است».
4ـ واژههای استفادهحده برای بیان استعارة منظور
در ادامه واژه ها و ترکدباتی که در دیوان حافظ برای اشاره به مِی ،مایخاواری و آداب و لاوازم آن
وجود دارد ،در چند دستة مختمف بدان میشود.
4ـ 1افراد و صفات نها
منظور از افراد ،واژهها و ترکدباتی است که در دیوان حافظ برای اشاره به افراد حاضر در مدخانه
به کار میرود :ساقی ،مغنّی ،مغبچه ،مغ ،کاسهگردان ،بادهفروش ،مست ،السکارا ،مخماور ،مطارب،
مجمرهگردان ،بادهپرست ،بادهپدما ،بادهنوش ،قرابهپارداز ،قراباهپرهداز ،قراباهکاش ،خرابااتپارور،
خراباتنشدنان ،خراباتی ،رنادی ،خرماار ،مخماوری ،شارابخاورده ،شارابزده ،مساتانه ،هشادار،
لولیوش ،شنرول ،شوخ ،خراب ،سبوکش ،دُردکش ،مست ،معاشر ،خَمار ،مدرسار.
4ـ 2ظروف و ابزار

منظور از ظرف و ابزار در این بخش ،کمدة ابزارها همراه با صفات آنهاست که در دیوان حاافظ
دربارة خرابات و مدکده به کار رفته است :جام ،جام جهانبدن ،جام جهاننما ،جام عاالمبادن ،جاام
کدخسرو ،جام گدتینما ،جام جمشدد ،ایاغ ،بط شراب ،پداله ،پدمانه ،سااغر ،سااغر مدناایی ،شدشاه،
صراحی ،قدح ،قرابه ،کدو ،کشتی باده ،رطل ،رطل گران ،جام صبوح ،جام صبوحی ،جام عدل ،جام
مرصع ،جام مدنایی ،کشتی مِی ،کشتی شراب ،ساغر مدنایی ،کاسه ،سفالدن کاسه ،کوزه ،سبو ،خرم.
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4ـ 7مکان خرابات
مکان خرابات همان مدکده و اصطالحات دیرری است که در دیوان حافظ برای اشاره به محال
بزم و عدشونوش به کار رفته است :مدخانه ،مدکده ،خانه خمار ،کاوی رنادی ،کاوی مغاان ،کاوی
میفروشان ،کوی مدکده ،آستان پدر مغان ،جناب پدرمغان ،مجمس مغاان ،سارای مغاان ،دیار مغاان،
مصطبه ،بزمراه ،بزمره ،بزم ،شرابخانه ،خرآبآباد ،خرابات ،خرابات مغان ،کوی خرابات ،خمخانه.
4ـ 4اصطالحات مربوط به باده
در این بخش واژه ها و مشتقاتی بدان میشود که در دیوان حافظ برای اشاره به مِی و باده به کار
رفته است:
4ـ4ـ 1می و ترکیبات وابسته به ن :میآلود ،میپرسات ،مایپرساتی ،مدخاناه ،مدخاناهنشادن،
مدخواران ،مدخواره ،میفروش ،مدکده ،مدرسار ،مدرون ،پدر مدخانه ،پدرمیفاروش ،پدار مدکاده ،مای
رنردن ،می گمرون ،می لعل ،می لعلفام ،میگسار ،آتش مدخانه و. ...
4ـ4ـ 2باده و ترکیبات وابسته به ن :بادهنوش ،بادهپدما ،بادهپرست ،بادة صافی ،بادهفروش بادة
ناب ،بادهپدمودن ،بادهخوردن ،باده درکشددن ،بادهزدن ،باادهنوشاددن ،باادة ازل ،باادة شابردر ،باادة
گمرنگ ،بادة ناب ،بادة تمخ ،بادة خوشخوار ،بادة صافی ،بادة لعل ،بادة خشروار ،باادة صابوح ،باادة
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مست ،بادة رنردن ،بادة کهن ،بادة مشکدن ،بادة گمرون ،بادة لعل ،بادة صبوح ،کشتی باده و غدره.
4ـ4ـ 7حرا

و ترکیبات وابسته به ن :پرشاراب ،شارابخاورده ،شارابآلاوده ،شارابزده،

شرابخانه ،شرابخوار ،شرابخواره ،شراب ارغوانی ،شراب بیخمار ،شراب بیغش ،شاراب تماخ،
شراب خام ،شراب خانری ،شرابخور ،شارابخاوری ،شاراب دوسااله ،شاراب روشان ،شاراب
فرحبخش ،شرابکش ،شراب کوثر ،شراب لعل ،شراب لعل فام ،شراب مست ،شراب ناب و غدره.
4ـ4ـ4

ِ ان ور و ترکیبات مانند ن :آب خرابات ،آب حارام ،آب آتشارون ،آب طربنااک،

آب عنب ،آب اندیشهسوز و غدره.
4ـ4ـ 1خون خُم و ترکیبات مانند ن :خون جام ،خون پدالاه ،خاون رَزان ،خاون دختار رز و
غدره.
و نامهای دیرری مانند دختر رز ،صهبا ،خَمر ،خمر بهشت ،دُرد ،صبوحی ،راح ،مدام ،نبدد ،آتش
مدخانه ،امالخبائث ،رحد  ،صهبا ،مل.
4ـ 1اعمال و افعال
در این بخش همة افعال و اعمالی فهرست میشوند که برای باده خواری در دیوان حافظ به کار
رفته است .شماری از اینها مصدر فارسی و شماری ندز مصدر عربی ،مثل عدش ،عشرت و ...است:
بادهپدمودن ،بادهخوردن ،باده درکشددن ،بادهزدن ،بادهنوشددن ،پدالهگرفتن ،جامخوردن ،جامداشاتن،
جامزدن ،جامنوشددن ،رطلزدن ،ساغر برگرفتن ،ساغرزدن ،ساغرگرفتن ،شرابخوردن ،میخوردن،
شرب مدام ،شربالدهود ،ساغردادن ،ساغر شکرانه زدن ،جرعهدادن ،کاسهگرفتن ،مستشدن ،صداع،
عدش ،عدش شبردری ،عشرت ،بادهپرستی ،میپرستی ،طربکردن ،صال ،بانگ نوشانوش.
4ـ 1پیر میکده
اصطالح پدر تنها ویژة مدخانه ندست؛ اما حافظ در دیوانش طوری این واژه را به کاار بارده کاه
گویا این اصطالح ویژة خرابات است .او بارها از این اصطالح بهره برده است :پدر بادهفروش ،پدار
پدمانهکش ،پدر خرابات ،پدر خراباتپرور ،پدر دردیکش ،پدر دهقان ،پدار مغاان ،پدار گمرناگ ،پدار
مدخانه ،پدر میفروش ،پدر مدکده.
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4ـ 3انواع باده برپایة زمان بادهخواری
از دیوان حافظ و متون دیرر ادبی چندن برمیآید که واژه هاای خاصای بارای بداان زماانهاای
باده خواری در زبان فارسی وجود دارد که در ادامه ذکر میشاود .بارای معناای آنهاا مایتاوان باه
شروحی توجه کرد که دربارة اشعار حافظ نوشته شده است :الصبوح ،بادة شبردر ،بادة صبوح ،ثالثه
غساله ،صبوح ،صبوحی ،عشرت شبردر ،عدش شبردری ،می صبوح.
4ـ 8مغ و ترکیبات ن
بسداری از پژوهشرران (ن.ک :خرمشاهی )521 :5932 ،باتوجهباه حارامباودن بااده در اساالم،
بادهخواری در دورة اسالمی را به مغان زرتشتی نسبت دادهاند .به همدن سبب هرجا نشانی از بااده
هست ،کوشش میشود تا به اشاره و یا حتی آشکارا ردپایی از مغان در آن به مدان آید .این اندیشاه
باعث شده است شماری واژه مربوط به خرابات ساخته شود که در شکل گدری اساتعارة منظاور در
این مقاله نقش داشته است.

آنچه در باال ذکر شد ،کمداتی از واژهها ،ترکدبات و اصطالحاتی بود که در دیوان حافظ از حوزة
مدکده در جایراه حوزة مبدأ به کار گرفته شده است .شمار این واژهها در دیوان حافظ بسدار اسات
و این نشاندهندة این نکته است که حوزة خرابات در شعر فارسی حوزهای بسدار تأثدرگذار بوده و
توانسته است تصاویر بسداری بدافریند و واژگان حوزة مبدأ را به حوزه مقصد هدایت کند.
در ایران ،سامانة رسمی و دقدقی ندست تا بتوان باتکدهبر آن بسامد چندن واژههاایی را مشاخص
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کرد .افزونبر کتاب این شرح بینهایت از بهرام اشتری ( )5931که در آن ،صاورت دقدا و عممای
کممات و اصطالحات حافظ با ذکر شواهد و تعداد تکرار آن آمده است ،بهتازگی نرمافزاری به ناام
«واژهیاب 5بسامدی حافظ» از پایراه اینترنتی «همصدا» به بازار آمده است .این نرمافزار توانایی آن را
دارد که بسامد واژگان دیوان حاافظ را نشاان دهاد .در ایان پاژوهش کاه مساتخرج از پایاانناماة
کارشناسی ارشد است ،از هر دو منبع نامبرده استفاده شده است؛ اما برای جموگدری از خطا در آمار،
7

نخست بسامدها به روش سنتی استخراج و در ادامه از آمار دو منبع باال استفاده شد.

ممکن است در دیوان حافظ ابداتی دیده شود که این کممات در آنها معنای غدرعرفانی دارد؛ اماا
وجه غالبشان چنان است که در بافتی عرفانی به کار میرود .هدف اصمی در این بحاث ،تأکداد بار
این نکته است که حافظ بدشتر برای ترسدم فضایی عرفانی که ویژة اوست ،ناخودآگاه بهسوی حوزة
خرابات میرود؛ یعنی این استعاره چنان در ذهنش جایردر شده که در بسداری از اشعار ،ناآگاهانه از
آن استفاده میکند.

جدول بسامد واژههای کمددی حوزة خرابات و مدکده در دیوان حافظ
واژه حوزة خرابات

فراوانی هریک از واژهها

9

757

ساقی

573

باده

553

مغ

21

شراب

29

ساغر

۴1

مطرب

۴5

خرابات

93

جرعه

91

خمار

75

مدکده

۴۴

جام

شاید در ابتدا این آمار چندان پربسامد نباشد؛ اما هرکسی که با دیوان حافظ آشنا باشد ،میداناد
این واژهها ،کمماتی هستند که بدون آنها شاید دیوان حافظ چندان زیبایی نداشته باشد .شااید ذکار
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شاهد و مثال برای همة کممات حوزة مقصد برای این اساتعاره ،ندااز نباشاد و در ایان مجاال نداز
نرنجد .در ادامه برای نمونه ،شماری از ابدات دیوان حافظ ذکر میشاود کاه در آنهاا اصاطالحات
حوزة مدخانه 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:
منم کـه وحـة میخانـه خانقـاه مـ اسـت

مصطبه:
به صدر مصطبه بنشی و سـاغر مـی نـوش

دعای پیـر مغـان ورد صـبر اه مـ اسـت
(همان)74 :
که ای قدر ز جهان کسب مال و جاهت ب
(همان)118 :

بزم اه:
عرصــــة بزم ــــاه خــــالی مانـــــد

از حریفــــــان و جــــــا ماالمــــــال
(همان)182 :

خانة خمار:
ما مریدان روی سوی قبله چون ریـم چـون

روی ســوی خانــة خمــار دارد پیــر مــا
(همان)3 :
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بز :
م جرعهنوش جـا تـو بـود هـزار سـال

کی ترک بخور کند طبعی که خو ر اسـت
(همان)211 :

کوی میکده:
ز کوی میکده دوحش بـه دوش مـیبردنـد

اما حهر کـه سـجاده مـیکشـید بـه دوش
(همان)133 :

کوی خرابات:
حافظا روز اجب ـر بـه کـ

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:
دلــم ز صــومعه ب رفــت و خرقــة ســالو

کجاسـت دیـر مغــان و حـرا

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)1 :
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پیمانهکش:
پیر پیمانهکش م کـه روانـش خـوش بـاد

فت پرهیز کـ از صـربت 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)111 :

هات

میخانه:

بیا که هـات

میخانـه دوش بـا مـ

فـت

که در مقـا راـا بـاش و از قمـا م ریـز
(همان)113 :

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 حکست

کنـون بـه

مـی لعـب خرقـه مـیحــویم

باز به یک جرعه مـی عاقـب و فرزانـه حـد
(همان)111 :
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 :
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می صبوب:
م ـی صــبوب و حــکرخوا صــبرد تــا چنــد

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

می لعب:
کنــون بــه

مــی لعــب خرقــه مــیحــویم

نصــیبة ازل از خــود نمــیتــوان انــداخت
(همان)12 :

باده:
مــا مــرد زهــد و توبــه و طامــات نیســتیم

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:
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)171 :

1ـ تبدیب سنت یینی به سنتی ادبی و زبانی
به یقدن نمی توان عمت های رواج استعارهای را در یک زبان بررسی کرد؛ زیرا استعارههاای مفهاومی
کالن ،شبده آنچه در این مقاله بررسی شد ،از نوعی ندستند که بتوان گفت دقدقاً کی و چرونه شکل
گرفتهاند .آنچه در ادامه بدان میشود ،فرضدهای برای شکلگداری ایان اساتعاره در زباان فارسای و
بهویژه در ادبدات عرفانی است.
در این بخش پرسشهایی به ذهن می رسد؛ ازجممه آنکه چرونه این استعاره در ادبدات فارسای
جایردر شد و چرا این استعاره در ادبدات ایران بسدار پربسامد و مهم شده است؟ بارای جاواب باه
این پرسش ها باید با دیدی تاریخی به این بحث نراه کرد تا مشخص شود ریشه های تااریخی ایان
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مسئمه چدست .آیا واقعاً در دوران اسالمی برای شاعری که لسان الغدب و حافظ قرآن بوده ،این همه
رخصت دینی و اجتماعی وجود داشته است که از باده و مِی صحبت کند؟ طبدعی است پاسخ منفی
است؛ یعنی در جامعة ادبی عصر حافظ این ،امر رایجی نبوده و فقاط یاک سانت ادبای باه شامار
میرفته و حافظ ندز همانند شاعران دیرر از سنت ادبی پدروی کرده است .در بحث باده خاواری در
ادبدات فارسی ،نظریه های بسداری مطرح شده است .نظر بدشتر پژوهشرران این است که مِی و باده
همان «سوم» یا شربتِ آیدنی سُکرآور در زمان پادش از اساالم اسات .در دورة اساالمی باه سابب
حرام بودن باده ،این امر ،ناپسند شناخته شد؛ اما در شعر و زبان فارسای همچناان در جایرااه یاک
سنت ادبی باقی ماند و در قالب یک استعاره به کارش ادامه داد.
هوم (در سانسکریت :سومه) یکی از نوشاددنیهاای آیدنای در ایاران باساتان اسات .در مناابع
زرتشتی این گداه بسدار مقد

است و شدرة آن را در مراسم دینی مینوشددند .در فرهناگ پهماوی

ذیل هوم آمده است« :هوم ۴گداهی است که از ایران بهدست میآید و آن را در هااون مایکوبناد و
شدرة آن در مراسم مذهبی زرتشتدان چشدده میشود .برهمنان ندز گداهی را به ناام «ساوم  »somدر
مراسم دینی به کار میبرند .شدرة گداه ندز همدن نام را دارد و نام فرشتهای هم است که موکال ایان
گداه است و ندز در هومیَشت نام شخصی است» (فرهوشی.)753 :5917 ،
آنچه برای هوم ذکر شد ،در عرفان اسالمی برای باده ندز آمده است .موله در ایران باستان دربارة
شعر عرفانی که در دورة اسالمی به وجود آمد ،چندن میگوید « :شکی ندسات کاه در ضامن آن از
شراب مغها و مغ پدر که در مدکده است سخن به مدان میآید» (موله .)95 :5922 ،پاورداود معتقاد
است هوم همان شرابی است که در دین مسدح روح و خون مسدح در آن پنداشته میشود و ممکن
است مراسم هوم با آیدن مهر به روم رفته و در آنجا به شراب تبدیل شده باشد (همان.)753 :
جان هدنمز دربارة نشاط در آیدن نوروزی مینویسد« :برداشت این دیان (زرتشاتی) از زنادگی،
برداشتی شادمانه است ،در روزی از ماه که به خدا اختصاص دارد (روز هرمز ،روز اول هر ماه) باه
مؤمنان اندرز میدهند که «مِی خور و خرم باش» ...البته به همان نسبت عداشی و مساتی و هرزگای
ندز مذموم است؛ زیرا همه باید تحت فرمان اعتدال آرمانی باشند با ایان شاعار کاه هماه چداز باه
اعتدال» (هدنمز .)752 :5913 ،طبدعی است پس از دین زرتشتی ،هوم با همان خویشاکاری باهطاور
مالیمشده و به نام باده ،در آیدنها و جشنهایی مثل نوروز به حدات خود ادامه داده باشد؛ نوشددن
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آن هم جزئی از آیدن بوده؛ اما به سبب حرامبودن در دورة اسالمی گویا به یک سنت ادبای تبادیل
شده است؛ زیرا افرادی که آن را حرام میدانستند ،در اشعار خود از آن یاد کردهاند.
معدن دربارة نقش فرحبخشی و ندروبخش بودن هوم چندن میگوید« :آریایدان قدیم گداه مزباور
را مقد

میدانستند و عصارة آن را میجوشاندند ،بهحدی که دارای رنگ میشود و بار آن بودناد

که شدرة آن روح را فرح میبخشد .این نوشابه خدایان را قویدل و مسرور و حس جنرجویی آنان
را تهددج میکند .مخصوصاً ایندره ( Indraربالنوع رعد) از این مسکر بسدار میآشامد و پس از آن
هدچ قوه ای قادر ندست در برابر او مقاومت ورزد .استعمال ماایع مزباور در موقاع قرباانی یکای از
کهنترین رسوم عبادت آریایی است .این نوشابه را روی آتش میریختند ،الکمی کاه در آن داشات
سبب اشتعال آن می گردید .روحاندون ندز در موقع اجارای مراسام عباادت باه قادر کفایات از آن
مینوشددند» (معدن.)99 -92 :591۴ ،
نظر بعضی پژوهشرران آن است که آیدنهایی که در آنها از مایعات سُکرآور استفاده مایشاود،
بهنوعی تحت تأثدر آیدنهای دیوندزوسی هستند .مشهور این اسات کاه دیاوندزو

خادای شاراب

است و رقص پرشور و میخواری با یاد اوست (گرانت و هدزل .)921 :5992 ،به نظر فریازر ممال
باستانی غرب آسدا و مصر تغددر فصلها و بهویژه رویددن و پژمردن سااالنة گداهاان را حاوادثی در
زندگی خدایان میدانستند و برای «مرگ ماتمزا» و «رستاخدز سرورانردزشان» آیدنهای عزاداری یاا
شادمانی بر پا میکردند .به بدان دیرر این مراسم تماشایی یاا تقمداد ،تولدادِ مثال بهااری نباتاات و
افزونی حدوانات را که در ظاهر با آمدن زمستان به خطر افتااده باود ،تضامدن مایکارد .البتاه آیادن
دیوندزوسی هم یک آیدن صرف بادهخواری و نشاط مطم ندست؛ بمکه در آغاز از ارزیاریس مشات
شده است که با حاصلخدزی و کشاورزی ارتباط دارد .شاخة تاکی هم که اغمب در دست او دیاده
میشود ،نمادِ شراب ندست؛ بمکه بهطورکمی نمادی از درخت و حاصلخدزی است؛ اما بعدها او را
مقدد کردناد و خادای رزش خواندناد .همچناانکاه فریازر نشاان مایدهاد 1او لقابهاایی مانناد
شکوفاکننده ،بارآورندة مدوه ،مدوهدار یا مدوههای سبز دارد (فریزر.)۴۴۴ :5937 ،
باتوجهبه آنچه ذکر شد ،میتوان نتدجه گرفت یک سنت آیدنی که در مزدیسانا و پادش از آن در
آیدن دیوندزوسی و ندز در بدن آریایدان رایج بوده است ،بعادها باه دالیمای باه سانتی ادبای تبادیل
میشود .این سنت چنان در زبان و ادبدات فارسی جاایردر مایشاود کاه در ادبداات فارسای دورة
اسالمی بهویژه در سبک عراقی بسامد واژههای اشارهکننده به این آیدن بسادار افازون مایشاود .در
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مراحل بعدی ،این آیدن با یک انتقال معنایی از حوزة اصمی خود به حوزة ادبی وارد میشود و یک
استعارة کالن در زبان فارسی شکل میگدرد؛ حاوزة مبادأ ،یعنای محال خاوردن مُساکر و شاربت
خمسه آور ،برای حوزة مقصد ،یعنی عرفان ،مثال و الرو میشود و استعاره مفهومی «عرفان ،خرابات
است» شکل میگدرد .کارکرد این استعاره به زبان فارسی محاوره راه ندافته است؛ اما در همان زباان
ادبی ندز این استعاره چنان بسامدی دارد که شایستة توجه ویژه است.
1ـ نتیجه یری
استعارههای مفهومی نقش مهمی در زندگی روزمرة انسان دارند و شناخت اینگوناه اساتعارههاا از
اهمدت ویژهای برخوردار است .در بخشی از ادبدات فارسی بستری برای بدان حاالت عرفانی فراهم
شد .در این دوره متونی با درون مایة اصمی عرفانی شکل گرفت .این متون از عوالم خدالی و معنوی
عارفان خبر می دهند؛ اما در آنها از زبان روزمره نمیتوان استفاده کرد؛ زیرا حاالت عرفانی آنهاا در
عالم فدزیکی اتفاق نمیافتد که با زبان فدزیکی بدان شود .به همدن سبب عارفان مجبور شادهاناد از
زبانی رمزی و استعاری بهره برند .در یکی از این استعارهها خانقاه و محل جماعشادن صاوفده باه
مدکده شباهت یافته و آداب و افعال عارفان به آداب و اعمال خراباتدان تشبده شده است.
با حذف واژه های مربوط به خرابات و مدکده از ادبدات فارسی ،زیباایی و ظرافات کمای بااقی
میماند .درواقع شمار این استعارهها به اندازهای است که اگر آنها از متون حذف شاوند ،باهآساانی
میتوان نبود آنها را حس کرد .دیوان حافظ از متونی است که این استعاره بهطور شررفی در تاار و
پودش نقش بسته است .با شناخت استعارة مفهومی «عرفان خرابات است» میتوان نقشهای از ذهن
حافظ به دست آورد که در یکسوی آن خرابات و مدکده (دندای آرماانی و نداک و مثبات) نقاش
بسته و در سوی دیرر آن خانقاه صوفدان و زاهدان (محمی برای سالو

و کبر و غرور) قرار گرفته

است .با شناخت این موضوع مشخص خواهد شد که سبب استفادة حافظ از این همه کممات ویژة
مدکده و خرابات ،استعارهای است که بهطور ناخودآگاه در ذهن او یا در زبان او ایحاد شده اسات.
همچندن عمت های متعددی که بعضی شارحان برای تفسدر باده در دیوان حافظ برشمردهاند ،از این
دیدگاه ندز درخور بررسی دوباره است؛ به این سبب که اگر برای مثال همة این واژههاای پربساامد
دیوان حافظ ،جزئی از یک استعارة بزرگ در نظر گرفته شود ،هنرام بررسی تاک تاک آنهاا نتدجاة
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بهتری به دست خواهد آمد.
پینوحتها
 .5برای پرهدز از خطا در این نرمافزار دو نتدجه به شکل بسامد عدنی واژه و بسامد کمی واژه ذکر شده است.
منظور از بسامد عدنی آن است که کممه به همان صورت که درخواست شده است ،ظاهر میشود و منظاور
از بسامد کمی آن است که شاید آن واژه به کممة دیرری متصل شده باشد؛ ماثالً اگار واژة «بااده» جساتجو
شود ،ممکن است «بادهفروش» هم پددا شود .در این پژوهش بسامد عدنی در نظر گرفته شد و از بسامد کمی
برای جموگدری از خطای کمتر پرهدز شد.
 .7مثالً برای کممة خرم شراب امکان جستجوی درست وجود ندارد ،چون خَم گدسو را ندز در نتاایج نشاان
میدهد؛ بنابراین در این جستجو فقط تعدادی واژة کمخطا انتخاب و جستجو شده است.
 .9البته باید ترکدب پدرجام را ندز در نظر گرفت که در این آمار در نظر گرفته نشد و از این آمار حذف شد.
 .۴در گاتاهای زردتشت از آن (هوم) نامی ندامده؛ چنانکه از هدچ ایزد و فرشتهای ندز یاد نشاده اسات؛ اماا
هوم در اوستای متأخر ارج و احترام ویژهای دارد و در بدشتر تشریفات رسمی از کاربرد آن یاد شده اسات.
در گاثاها تنها شاهدی که میتوان گفت در آن اشارهای منفی به هوم شده است ،در هات سی و دوم بند 5۴
است  .اشاره چنان است که زرتشت به اعتراض میگوید« :کاهنان آموزند که در مراسم ستایش خادایان دور
اوشه  Dura oshaرا به یاری بطمبدد و بنوشدد» (اوستا.)515 :5919 ،
 .1فریزر در جایی ( )۴۴1 :5937نوشته است« :همچندن شواهد اندک اما مهم وجود دارد که دیاوندزو

را

خدای کشت و غمه میدانستند و معتقد بودند که خود وی کشترری میکند .مایگفتناد او نخساتدن کسای
است که گاو را به خدش بست و پدش از آن فقط خدش را با دست حرکت میداد».
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