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1- مقدمه
اصطالحات میخانه ای به مجموعه ی واژگان خمری از جمله )شراب، میکده، ساقی، جام 
و...( گفته می شود که در نگاه کلی یکی از موضوعات عالم عشق در بیان امور متعالی و هم 
راستای عرفان عاشقانه عنوان می شود. شراب یکی از موتیف های اصطالحات میخانه ایست 
یاد  هوم  گیاه  عنوان  به  زرتشتیان  ادبی  و  دینی  متون  در  کهن  بسیار  زمان های  در  که 

شده است.
این واژگان که به عنوان رمز در متن حادث می شوند و از زندگی اجتماعی، فرهنگی و 
اوضاع و شرایط سیاسی و روزگار شاعر یا هنرمند حکایت دارند و از این راه کسِب »داللت« 
کرده و معنادار می شوند. تقابل موجود در ادبیات عرفانی میان طریقت و شریعت، حاصل 
نگرش خاص عارفان به این موضوع بود که میتوان آن را در محورهای زیر مورد بررسی 
قرار داد؛ تقابلی که در نظام روایی شعر به ویژه غزل عرفانی سبب بسط و گسترش معنا 
آن  مترادفات  و  شراب  به خصوص  میخانه ای  اصطالحات  پیدایش  در خصوص  می شود. 
منبع دقیقی در دست نیست که منحصر به زمان و مکان خاصی باشد، اما از متون بررسی 
شده بر می آید که نخستین بار در سروده های شاعران عهد سامانی این گونه واژه ها دیده 
اولین سراینده ی  احتماالً  اته،  تالیف هرمان  فارسی"  ادبیات  "تاریخ  شده است. در کتاب 
خمریه فارسی ابوعبداهلل محّمدجنیدی از شاعران این عصر بوده است. رودکی هم دنباله 

روی او در قصیده ای 92 بیتی به توصیف باده ی گلرنگ پرداخته است.
یکی از قدیمی ترین شواهدکاربرد "شراب وهم معنی های آن" با معنای عرفانی سخنی 
منقول از بایزید بسطامی است. »ازو پرسیده اند:" چه گویی اندر کسی که به یک قطره 
از بحر محّبت مست گردد؟" و او در پاسخ نوشته است: "چه گویی در کسی که جمله ی 
تشنگی می خروشد؟"«  از  و هنوز  آشامد  در  را  عالم شراب محبت گردد، همه  دریاهای 

)هجویری،283:1384(
یافت،  راه  عرفان  عالم  به  خمریه  اشعار  تصاویر  تدریج  به  هجری  دوم  قرن  آغاز  در 

صوفیان به مدد این تصویرها به وجد-های باطنی و جذبات روحی خود اشاره می کردند.
»مضامین خمریه در شعر فارسی تا پایان سده ی پنجم، همان شراب واقعی و انگوری 
است و از قرن ششم به بعد با ورود تصوف، می با حفظ معنای سابق، معانی دیگری نیز به 
خود گرفت. در دوره ی مغول مقتضیات اجتماعی، رواج صوفی-گری، درهم آمیختن شعر 

و عرفان و... موجب پیدایش سبک تازه در این اشعار شد.« )ثابت و مونانی، 29:1398(
این گونه اشعار در قرن ششم با نام ساقی نامه ها در قالب مثنوی نمود یافتند و مبدع این 
اشعار نظامی گنجوی می باشد. ورود اصطالحات میخانه ای در عالم عرفان از خراسان در 
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بیان اندیشه ی مالمتی و قلندری شکل گرفت؛ که آن بر پایه ی عاشقی و نفی قراین ریایی 
جامعه ی زاهدان بود که بعد راهگشایی برای شاعران از جمله سنایی، عطار و حافظ شد.

بازتاب این اصطالحات »در قلندریات سنایی که در آن ها نوعی بی پروایی به ظاهر شرع 
مشهود است. یا ذکر کلیسا در برابر مسجد و راهب در مقابل واعظ و انتقاد از ریاکاری و 
زهدفروشی و ترجیح باده گساری بر طاعت ریایی آثاری است که از روش مالمتی و قلندری 

در شعر فارسی رسوخ یافته است.« )فروزانفر،734:1380(
خمریه  اسالمی،  سده های  نخستین  در  فارسی  شعر  تکوین  و  ظهور  مراحل  آغاز  از 
یکی از مهم ترین موضوعات فارسی سرایان بوده است. گرایش به استفاده از اصطالحات 
میخانه ای پس از اسالم بی پیشینه نبوده و مجاورت جغرافیایی و داد وستد فرهنگی میان 
ایران و جهان عرب به ویژه پس از ورود اسالم به ایران، سبب تأثیرپذیری شعر فارسی از 

ادب عرب شده است. )رک: کیوانی،136:1390(
اصطالحات  صفویه،  حکومت  دوره ی  در  بخصوص  بعد  به  هجری  نهم  قرن  اواخر  از 
که  طوری  به  یافت  رواج  هندی  فارسی گوی  و  ایرانی  شاعران  شعر  میان  در  میخانه ای 
بافقی، طالب آملی و عرفی شیرازی هم به آن روی آورند.این  شاعرانی همچون وحشی 
اصطالحات در ساقی نامه ها باعث شد در قرن دهم به بعد، به عنوان نوع ادبی در شعر 

فارسی تثبیت شود. )رک: جوکار،101:1399(
عرفای اسالمی برای اینکه غیر را اهل استماع سخنان متعالی خود نمی دانستند، به 
تاویل گرا واستعاری  اما چون جنبه ی رمزی»...  زبانی غیر متعارف و رمزی روی آوردند، 
زبان عرفانی و رندانه، تمثیل ها و نمادهایی را در حوزه ی تجربه های صوفیانه پدید می آورد، 
این  به  به یاری واژه ها و اصطالحات زبان عبارت،  به گونه ای که شاعر مسلک نمی تواند 
تجربه ها دست یابد، به ناچار او به زبان دیگری روی می آورد که توانمندی انتقال تجربه های 

صوفیانه را داشته باشد و این زبان، زبان اشارت است«. )علوی مقدم،119:1386(

پیشینه ی تحقیق
درباره ی اصطالحات میخانه ای، اشارات متعددی در کتاب های مربوط به اشعار شاعران 
و نیز مقاله های بسیاری دیده می شود؛ از جمله، در کتاب باده ی عشق، نوشته ی نصراهلل 
پورجوادی پژوهشی در معنای باده در شعر عرفانی فارسی می باشد، که در این کتاب ضمن 

بحث عشق به معانی متفاوت باده هم اشاره  شده است. 
اصطالحات میخانه ای در چند پایان نامه نیز بررسی شده است؛ ازجمله در پایان نامه 
»فرهنگ اصطالحات شادخواری از قرن چهارم تا پایان قرن ششم« )علی اکبری:1389( 
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و »باده و می و تعابیر آن در شعر عرفانی فارسی« )قلی زاده:1387( بررسی شده است. 
عطار«  غزل های  در  مالمتی  مضامین  »بررسی  عنوان  با  مقاله ای  در  میخانه ای  واژه های 
ولي  ادب چاپ شده است.  بهار  مجله ی  در  و  در شماره 21  قاسمی:1392(  و  )ماحوزی 

تاکنون واژگان راح، صهبا و مل در زمینه ي عرفاني و محورهم نشیني کارنشده است. 

روش تحقیق
مختلف  معانی  ابتدا  که،  استفاده شده استاین گونه  کتابخانه ای  روش  از  مقاله  این  در 
واژگان از فرهنگ نامه های معتبر) دهخدا، سجادی و...( شرح شده و بعد از آن به معرفی 
مولوی  و  حافظ  سنایی،  جمله:  از  شده  یاد  شاعران  فارسی  غزلیات  از  مثال هایی  شاهد 
می پردازیم؛ در هر بیت این واژگان به گونه ایی در معنای عرفانی خود هویدا شده اند که 

شرح و نظر خود را بیان کرده ام.

عرفان به عنوان پایه و مایۀ تقابل و نقد شرایط موجود
باورهای دینی شاعران عارف آنان را به سمت جهان بینی و گرایش های خاص سوق 
میدهد. شاعر در توصیف نظام فکری خویش و اندیشه اش، سعی در نشانه دار کردن »می« 
و متعلقات آن در مقابل »ریا« و »زهد« دارد به گونه ای که کشف و دستیابی به این نظام 
و نشانه ها، مخاطب را به الیه های زیرین و داللت های پنهان و ضمنی اشعار رهنمون سازد. 

این نشانه ها در تقابل با ظاهر شریعت و بسیار پرکاربرد بوده است.
در غزل میخانه ای عرفانی باید به شرایط سیاسی و اجتماعی عصر توجه نمود. تصوف 
به  نوعی  به  بعد  به  دوران سنایی  از  اجتماعی  و  فرهنگی، سیاسی  پدیدة  یک  عنوان  به 
صورت آشکارا و علنی به جبهه گیری علیه شریعت آلوده به تزویر قرار گرفت و حتی به 
تصّوف خانقاهی که وابسته به سالطین و حّکام بود نیز تاخت چرا که تصّوف خانقاهی نیز 
با ادعای پرهیز از لذائذ دنیوی، عماًل وابسته به سیاست های حاکمان وقت بود از این رو 
شاعرانی چون سنایی، عطار، حافظ و.... با نشانه های مختلف اساساً رویکرد انتقادی خویش 
از این رو عرفان حقیقی به تخریب  را به دنیا طلبی صوفیان ظاهر فریب نشان داده اند. 
و ویران ساختن نشانه های »قطب غالب« در جامعه و ترویج نشانه های »قطب مغلوب« 
می پردازند. در این کشف معنایی، واژگان به میزان بسیار زیادی انعکاس دهندة شرایط و 
نظام اجتماعی- سیاسی عصر شاعر خواهند بود؛ به عنوان نمونه زمانی که حافظ به انتقاد 
تند و گزندة از شرایط اجتماع خویش می پردازد در حقیقت این نشانه های واژگانی هستند 

که روایت شعر را گسترش و معناي واژگان را افزایش می دهند:



113 /

وین زهد خشک را به می خوشگوار بخش صوفی گلی بچین و مرقع به بخار بخش     
)حافظ، 1390: 275(  

در این گونه ابیات نشانه های انتزاعی و درونی بر جریان روایت غزل غلبه می کند و 
روایت گر تحول درونی سالک میشود؛ تحّولی که در آن صفای باطن اهمیت دارد. حضور 
»معشوق« و یا »شاهد« و »ساقی« که سالک را در این جریان یاری می سازد در حقیقت 
محصول تقویت بُعد عاطفی و درونی نشانه های کالم است. از این روست که »ساقی« بر 

»پیر« برتری داده می شود:
مـن از کجـا پنـد از کجـا باده بگـردان ساقـیا      آن جام جان افزای را برریز بر جان ساقیا
بر دست من نِه جام جان ای دستگیر عاشقان    دور از لب بیگانگان پیـش آر پنهان ساقیا
)موالنا 1392: 6(  
از این روست که چنین باده ای نه تنها حرام نیست بلکه نوشیدن آن عین صواب است:

می ُخنب خدا نَبَود محّرم شراب حق حالل اندر حالل است       
)همان، 679(  

»باده« و »می« و »میخانه« است که در قالب نشانه ای رمزی، سالوس و ریای خانقاهیان 
و اهل زهد را افشا می سازد:

       با خراباتیان نشین جامی      بگسل از صوفیان طاماتی
)جامی، 1350: 321(  
شرح اسـرار خرابات نداند همه کس                       هم مگر پیر مغان حل کند این مسأله ها
)همان: 44(  

خرقۀ زهد مرا آب طریقت ببرد        خانۀ عقل مرا آتش میخانه بسوخت
)حافظ، 1390: 68(  

     خانۀ عشق در خرابات است                 نیک نامی در او چه کار کند
)سعدی، 1385: 245(  

ساختار تقابلي
دانست.«  گانه  دو  تقابل های  بحث  می توان  را  ساختگرایان  نزد  مفهوم  »اساسی ترین 
)بارت، 1370: 150(. ارزش ساختار تقابلی را میتوان نزد نشانه شناسان نیز درک و دریافت 
نمود. از منظر علم نشانه شناسی »زبان نظام تفاوت هاست که تقابل اجزاء و نشانه ها باعث 
شکل گیری آن می شود و زمانی که نشانه ای در تقابل با نشانۀ دیگر قرار میگیرد، معنا پیدا 
می کند. تکیۀ سوسور بر روابط تقابلی درون نظامی کلی است. او به خصوص بر تمایز های 

ارتباط معنایي و ساختار تقابلي به اصطالحات راح، صهبا و مل در غزل )سنایي، مولوي و حافظ(
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تقابلی و َسلبی میان نشانه ها تأکید میکند و در تحلیل ساختگرایانه، اصل بر تقابل های 
دوتایی گذاشته میشود مثل روبنا-  زیربنا« )سجودی، 1382: 88(. 

اهل  تزویر  و  عناصر تصوف  تقابل  عرفانی،  در غزل  معانی  تقابل  مهم ترین محورهای 
زمانه و زهد ظاهری با مظاهر می پرستی و می نوشی است. »سخن از شراب و شرابخواری 
مقام  انکار  خاستگاهش  که  میروند  تظاهری  و  ریا  جنگ  به  آن  با  که  است  وسیله ای 
از دیگران است«  اجتماعی اش عیب پوشی خویش و عیب جویی  نمود  و  انسان  برزخی 
)پورنامداریان، 1384: 17(. تأمل در ساختار این گونه ابیات نشان می دهد که مؤلفۀ تقابل 
به خودی خود دارای اهمیت و تأثیر چندانی در گسترش معنا نیست، بلکه آنچه که میکده 
و خرابات را در کنار مسجد و دیر و صومعه برجسته می سازد، حضور فّعل و نقش مهم بر 

حضور نشانۀ کنشی یعنی کنشگر است که فضا را تحت تأثیر قرار می دهد:
خـراباتی اسـت یار من از آن یار خراباتم من اختیار  خرابات  من  کار  افتاد  خراب 
جز این کاری نمیدانم که در کار خراباتم خراباتم گرفتـار  نمــیدانم  ره  مسجد  به 
که گر در مسجدم بینی طلبکار خراباتم تو گر جویای تمکینی ِسَزد با من که ننشینی
)اوحدی مراغه ای، 1367: 220(    

»روایتهای عرفانی خالی از تناقض و تضاد نیستند. این تناقض گاهی در بیان تجربه های 
دینی و گاهی در بیان اصول واقعیت رخ میدهد. اگر زندگی این جهانی در چرخه ای از 
تضادها و تناقضها هستی و جریان می یابد پس عرفان نیز به عنوان بخشی از زیست این 
جهانی در این چرخۀ راز آمیز قرار میگیرد« )دهقانی یزدلی و ادراکی، 1398: 151(. از 
این رو به لحاظ معناشناسي دینی مسجد مکانی است که در آن حضور امر مقدس احساس 

می شود.
3- بحث و بررسی

معنای جدید عرفانی"شراب" یا "خمر" و مشتقات آن از قبیل راح و صهبا در آغاز 
مربوط به اصطالح "ُسکر" )مستی( بود، که نزد صوفیه دال بر حالی است که از غلبه ی 
محّبت پروردگار به انسان دست می دهد و توانایی تمییز را از او سلب می کند مانند حالی 
که در اثر میگساری و مستی در آدمی پدید می آید. سبب مستی از نوشیدن باده صوری 
است که صوفیه آن را سبب سکر معنوی تعبیر کرده اند و از آن محبت الهی را خواستارند. 

)رک: پور جوادی،276:1387(
تناقض  آمیز  زباني  با  را  و...  صهبا  میخانه،  جام،  مست،راح،  ساقي،  مي،  سنایي  وقتي 
مي ستاید، خود به خود واژه ها از واقعیت زبان و معناي واقعي خود دور مي شوند. شاعر این 
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واژه ها را که مغایر نظام ارزشي شرع اند در تقابل با نشانه هاي شرعي مانند محراب و تسبیح 
و مسجد و زاهد در کانون نگاه خواننده قرار مي دهد. با صف آرایي این دوگروه نشانه ها در 
برابر هم زباني خالف عادت براي مبارزه منفي با آفات دین و دین منافقانه فراهم مي آید. 

زبان شاعر طنزآلود مي شود، و در این بافت طنزگونه این واژه ها با ماهیتي تازه مي رویند.
تقابلي  و  معنایي  در ساختار  و مل  راح، صهبا  قبیل  از  واژگاني  بررسي  به  این جا  در 

مي پردازیم:
راح

راح در لغت نامه دهخدا به معناي »شراب و خمر«، معنا شده است. لغت نامه ي معین 
معنایي متفاوت تر بیان کرده است: »شادشدن و شادمانی«. معناي عرفاني این واژه در کتاب  
فرهنگ اصطالحات عرفاني آمده است: » راح روح افزای، شراب طهور و انفاس قدسی پیر 

و مرشد کامل است.« )سجادي407،1383(
در تاریخ جهان گشای جوینی هم به معنی خمر دیده شده است:

»... از افراط و انهماک در معاطات کاسات راح از صباح تا رواح مرضی روی نمود...« 
)جوینی،602:1391(

      انعم اهلل صــباح ای پسرا                   وقت صبح آمده راح ای پسرا
      با می و ماه و خرابات بهار               خام خاسـت صـالح ای پسرا

)سنایی، 347:1390(  
زمانی که از واژه ی وقت استفاده کرده پس این راح مقدس است و برای آرامش روح 
آمده است. »حقیقت وقت براساس کتاب اصول تصّوف این است که وقت اسم ظرف کون 
باشد و چون هر کون هر شیئی آن است که حدوث آن شیئی بود که از غیب به شهادت 
درآید لذا معنی وقت آن باشد که در زمانی حالی بر جان سالک احاطه یابد یا جلوه ای 

ساحت دلش را فرو می گیرد.« )استخری،572:1338(
کن رنج  بی  را  روح  درده  راح  کن گنج  سنای  ای  رانام  جام 
کن سنج  طریقت  ازمی  زمان  یک  را سنج  طبیعت  وجان  دل  این 
کن آهنج  جان  جانان  مفرش  دل راه  در  را  پاک  جان  تاج 

)سنایی، 461:1390(                                                   
راح در اینجا رمز معرفت الهی است. روح را بی رنج می سازد و طبیعت انسان را روشن 
می کند. »پس معرفت حیات دل بود به حق و اعراض سر از جز حق و قیمت هر کس به 
معرفت و بود هر که را معرفت نبود وی بی قیمت بود. پس مردمان از علما و فقها و غیر 

ارتباط معنایي و ساختار تقابلي به اصطالحات راح، صهبا و مل در غزل )سنایي، مولوي و حافظ(
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آن صحت علم را به خداوند معرفت خواندند و مشایخ این طایفه صحت حال را به خداوند 
معرفت خواندند. و از آن بود که معرفت را فاضل تر از علم خواندند؛ که صحت حال جز 
به صحت علم نباشد و صحت علم سحت حال نباشد؛ یعنی عارف نباشد که به حق عالم 
نباشد، اّما عالم بود که عارف نبود و آنان که بدین علم جاهل بودند از هر دو طایفه، اندر 
این مناظره ی بی فایده کردند و آن گروه بر این گروه انکار کردند و این گروه بر آن، و اکنون 
من سّر این را کشف کنم تا هر دو گروه را فایده ظاهر گردد، ان شاء اهلل«. )هجویری، 
161:1386( معرفت به منزله ي نوري است که از رحمت و فیض الهي ساطع شود که با 
کرامات حقیقي مانند حق نوري به قلب سالک مي رسد و با تابش این نور زائدات از وجود 
سالک خارج مي شود و آن چه شایسته است در قلب سالک منعکس مي شود و شعله ور 

مي سازد. )رک: معصفری،102:1381(
     هر بلبل مست بر نهالی           ماننده ی راح روح افزاست 

)مولوی،1392: 185(  
شادی آور بودن بلبل و خبرش از غیب به شرابی روح افزا تعبیر گشته است.  

بهار آمد، بهـــار آمـد، بهـار مشـکبــار آمــد          نگـار آمـد، نگار آمد، نگار بردبار آمد 
صبوح آمد ، صبوح آمد صبوح راح و روح آمــد          خرامان ساقی مه رو به ایثار ُعقار آمد
صفا آمد، صفا آمد، که سنگ و ریگ روشن شد           شفا آمد، شفا آمد، شفای هر نزار آمد
)همان، 78 (  

با توجه به واژه صبوح؛ راح، ُعقار، ساقی، که مشتقات یک شادی هستند با آمدن بهار 
به تصویر مي کشد و حال درون را صیقل می دهد. در خصوص واژه ي صبوح آمده است: 
»صبوح اشتقاقی است از کلمه ی صبح، و مقصود شرابی است که بامداد پگاه می خوردند. 
با شرایط الزم ضرر  و  غذا  از  بعد  زیرا شراب  عادی خورده نمی شد،  در حالت  نی صبوح 
محض است تا چه رسد به می صبوح که  صبح زود با شکم خالی خورده شود، بعضی از 
افراد در خوردن شراب افراط می کردند و در نتیجه حالشان بسیار خراب می شد و عالج آن 
بداحوالی شراب بود، یعنی کسی که شراب زیاد خورد، شب خواب و آسایش نداردودرآن 
حال از شراب بدش می آید، ولی اگر به زور به او بخورانند حالش بهتر می شود.« )فروزانفر، 

)18:1382
ای خواجوی بازرگان، از مصر شکر آمد                وان یوسف چون شکر ناگه ز سفر آمد
روح آمد و راح آمد، معجون نجاح آمـد                ور چیز دگر خواهی، آن چیز دگر آمد
آن میوه ی یعقــوبی وان چشـمه ایّوبی                 از منظره پیــدا شــد، هنگام نظر آمد
)مولوی،1392: 286(   



117 /

»از واژه های خاص صوفیان، تصویر های نمادین در ادبیات عرفانی است. این تصویر ها که 
غالبا نام عناصر و پدیده های طبیعی و حسی اند هر کدام رمزی از ایده های ناگفتنی عارف و 
کلید اشارت به دریافت ها و معانی غیبی صوفی شاعر هستند.« )فتوحی،213-1385:14( 
همچنان که مولوی، راح را مایه ي شادی روح می داند و از پیامبران به عنوان شادی آوران 

یاد می کند.
گشا دست، گشا دست، سر خابیه امـروز                کــدوها  سبـوها سوی خمخانه کشانید
صال گفت، صال گفت، کنون فالق اصباح              سبک روح کند راح اگر سست و گرانید

رســـیدند، رســــیدند رسـوالن نهانی             در آیـد، درآیـــد، بــرو نشان منشانید 
)مولوی،1392: 296(    

فالق اصباح برگرفته از آیه ی 96 سوره انعام به معنی شکافنده ی پرده ی سحرگاهان 
است و راح؛ شراب حق است تا روح عاشقانی که به بارگاه انس الهی دعوت شده اند، از 

تعلقات مادی رهایی یابد. 
از زمیــن کالبــد بر زن سـری وانـگه ببین     کو ترا آسمــان بر مــی کشد یا مــی کشد

روح ریحی می ستاد، راح و روحی می دهد     باز جان را می رهاند، جغد غم را می کشد 
آن گمان ترسا برد، مؤمن نـدارد آن گــمان      گـو مسیـح خـویشتن را بر چلیپا می کشد
)مولوی،1392: 339(    

روح ریح بانگاهي عرفاني : »جان حیوانی که بخاری است لطیف و قائم به نفس است.« 
)کی منش، 1366، 582 :2( با توجه به روح ریح، اصطالح راح و روح را انفاس قدسی 
است، از آن جهت که معشوق روح حیوانی را جایگزین انفاس ملکوتی می نماید و اندوه 

را از خود دور می کند. 
در آن صبوح که ارواح راح خاص خورند                ترا خـالص نمایم ز روز و شب شهری
قضا که نیز حوادث به تو همی انـداخت               ترا کند به عنایت از آن سپس سپری
)مولوی،1392: 1385(     

راح خاص خوردن ارواح، درک و معرفت فیض الهی است که حتی او را در برابر حوادث 
حفظ خواهد کرد. و این  در حالت وجد عرفاني رخ مي دهد به طوري که »در حالت وجد 
و بی خویشی که عارف، مست از شراب تجلی حق و مشاهده-ی محبوب است، معرف و 
به درون صورت  بیرون  از  معرفت  و جریان  نیست،  نفس  و  زاییده ی عقل  دیگر  حکمت 
نمی گیرد، بلکه معارف چون چشمه ای از درون دل یا نفس ناطقه یا روح انسانی می جوشد 
و به بیرون می ریزد... معرفتی از این دست را غزالی، گشوده شدن روزن دل به عالم ملکوت 
می داند. عین القضات میان علم و معرفت این فرق را قائل می شود که علم یا معانی علمی، 

ارتباط معنایي و ساختار تقابلي به اصطالحات راح، صهبا و مل در غزل )سنایي، مولوي و حافظ(
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نفس را، از طریق حواس و عقل ادراک می شود، و معرفت نفس را از طریق بصیرت به 
حاصل می آید. و این بصیرت اگر حاصل می شود، معارف ربانی روح را حاصل آید، بدون 

واسطه حواس و عقل و تعلّم.« )پورنامداریان،82:1364(
    می وزد از چــمن نسـیم بهــشت           هان بنوشید دم به دم می ناب
    تخت زمرد ز ده است گل به چمن           راح چون لعـل آتشـین دریاب
    در میــــخانه بستــه انــد دگــر           افــــتح یا مفــتح االبواب .....

)حافظ،1390: 23(
با نگاهی عرفانی به این ابیات می توان اشاره کرد:یکی از صفات راح و می و... سوزانندگی 
و آتشین بودن آن است، چرا که همین آتشین بودن شراب در نگاهی متناقض؛ آرامش 

دهنده ی وجود پر درد عاشق است. همچنان که صدرالدین شیرازی می گوید:
»عامل کلی و حاکم مطلق عالم اجسام جرم خورشید است که به واسطه ی اشعه ی نورانی 
و ایجاد حرارت کلیه ی مواد جسمانی را تحریک و تجزیه و تحلیل می کند تا لطافت جسمانی 

یافته و استعداد حیاتی در مواد مخصوصه حاصل گردد.« )مشکوة الدینی،208:1361(
صهبا

صهبا در لغت نامه ها و همچنین در تمام اشعار فارسی در معنای شراب سفید رنگ، 
یاد شده است و شاعران از این واژه بیشتر براي قافیه سازی از این ترادِف شراب، استفاده 

کرده اند.
ما همـــه راه لـــب آن دلـــبر یغـــما زنیم    شّکـر او بـه بوسـه هـر شـبی یغما زنیم
هم توان از دو لبش شـــکر زدن یغـما و لیک    هـرشبی راه لـب آن دلبـر یغـــما زنیم
ما چو وامق او چو عذرا ما چو رامین او چو ویس    رطل زیبد در چنین حالی اگر صهبا زنیم
شخص را می وار هر شب در برویس افکــنیم    بوسـه وامـق وار هر دم بر لب عذرا زنیم
)سنایی،1390: 371(  

این واژه اگر با رطل در آرایه ي مراعات نظیر قرار دهیم تعبیري از به اوج رساندن شادي 
را به دنبال دارد که در تمام متن های عاشقانه و میان تفریح های شاهانه از شراب، می و... 
بدین گونه سخن به میان می آید. ولي در ساختار تقابلي با رطل و آرایه ي ایهام؛ متاسب با 
معناي دلبر سرخ و سفید است. »از زمان های بسیار دور، دورانی که تاریخش برما پوشیده 
است، این نوشیدنی با صدها نام و شکل خود جلوه گاه تفنن ها و هوس های بشر شناخته 
شده است. بسیاری از مردم در هر عصر و زمانه ای چنین می پنداشتند که با نوشیدن می، 
می توان خستگی و افسردگی را از جان و تن زدود. آن ها در روشنی می دنیای دیگری 
می دیدند که هر چند بی بنیاد و زودگذر بود، دست کم چند لحظه ای آنان را به سیر و 
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تماشای خود مشغول می داشت و دشواری های زندگی را از یادشان می برد و به این ترتیب 
به زعم خود بار زندگی را سبک تر احساس می کردند و در آن حیاتی دمسازتر، شوخ تر و 

غیر جدی تر می جستند.« )لسان،47:1355(
زدی در من یکی آتش، که شد جان مرا مفرش

که تا آتش شود گل خوش، که تا یکتا شود صدتا
فرست آن عشق ساقـی را، بگــــــــردان جـــام باقــــی را 

                                       که از مزج و تالقی را، ندانــم جـامـــش از صهبا
بُکن این رمز را تعییـــن، بگو مخدوم شـــمس الدین

                                       به تبـــریز نکــو آییـــن، ببـــر این نکته ی غّرا
)مولوی،1392: 38(   

ارتباط عاشقی موالنا با شمس تبریزی است که جان و روحش را با او یکی می داند به 
طوری که صهبا )شراب سرخ و سفید( در جام یکی شده است و با هم آمیخته گشته اند و 
قابل تمیز دادن آن نیست. در تعریفي از عاشقانهمي توان گفت که: »عاشقانه وجود بیرونی 
است تا بر دوام از خود خبر دارد. این وجود بیرونی نظارگی است. گاه بود که نقد درون روی 
بدو نماید و گاه بود که ننماید. عالم های درون را بدین آسانی در نتوان یافت و آن چنان 

آسان نیست که آن جا استتار است و حجت و خزاین و عجایب است.« )غزالی،6:1352(
کیمیایی کیمیا سازســت عشق                    خــاک را گنج معانی می کند
گه چو صهبا بزم شادی می نهد                    گه چو دریا ُدر فشانی می کند

)مولوی،1392: 375(    
صهبا )شراب( در توصیف بزم شادی عشق آمده است. مولوی هم مانند شاعران دیگر از 

واژگان در معانی مجازی پلی برای رسیدن به عشق حقیقی تعبیر می کند.
ای غرقه سودای او، ای بی خود از صهبای او 

از مدرسه ی اسمای او اندر معانی می روی   
)همان، 1096(  

عرفانی  متون  در  است.  الهي  معانی خداوند، صهبا همان شراب  و  اسماء  به  اشاره  با 
شاعران به نوعی با زبان رمز به وصف حال می پردازند و حالت سکر و جذبه  را از صهبای 

حق می دانند.
مبـارک بـاد بـر مـا ایـن عروسی                   خجـسته بـاد مـا را این عروسی
چو شیر و چون شکر بادا همیشه                   چو صهبا و چو حلوا این عروسی

)همان، 1210(    

ارتباط معنایي و ساختار تقابلي به اصطالحات راح، صهبا و مل در غزل )سنایي، مولوي و حافظ(
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الدین  صالح  دختر  خاتون  هدیه  عروسی  در  را  غزل  این  موالنا  افالکی  نوشته ی  به 
زرکوب سروده است. )افالکی عارفی، 1396: 728-726 : 2( 

سال ها دفتـــتر ما در گــرو صهـبا بود               رونق میـکده از درس و دعــای ما بود
نیکی پیر مغان بین که چو ما بد مستان                 هر چه کردیم به چشم کرمش زیبا بود
)حافظ،213:1390(  

کرمش  چشم  با  را  شاعر  گناه  هر  که  مغان)کسی  پیر  شراب،  وصف  مطلع  با  غزلی 
مطرح  پاکیزگی  برای  را  سفید(  انگور  صهبا)شراب  این  حافظ  می شود.  آغاز  می پوشاند( 
می کند؛ دفتر دانش خود را باید در شراب ناب بشوید. معناي عرفاني این واژه در ارتباط 
آن  از  که  گویند  را  ازلی  »تجلی  آمده است:  بدین گونه  نوربخش  فرهنگ  در  بیت  این  با 
به شراب الست تعبیر می کنند.« )نوربخش،2:103:1366( عین القضات اولین حالت مرد 
سالک را بعد از نوشیدن صهبای الهی یادآوری خاطرات الست می داند و می نویسد:»اول 
مقام مرد رونده این باشد که درمانده و متحیر باشد. داند که او را حالت"الست  بربکم" 
مانده  شیفته  و  متحیر  خیال  آن  در  و  نمانده  وی  با  آن  از  خیالی  جز  اّما  است.  بوده 
باشد.« )همدانی،109:1389( مؤلف کتاب نرگس عاشقان درباره ی پیمان الست با توجه 
به کتاب الحجه می نویسند این پیمان، پیمان والیت از شیعیان در عالم ذر است. )رک: 

نیری،124:1392(
مل

مل در اشعار فارسی بیشتر در معنای شراب انگوری عنوان شده است ولی در گفته های 
منصور حاّلج در منظومه ای به زبان عربی در معنای خسته شدن آمده است.

   فکیف اصنُع فی حبٍّ کلفُت بِه               موالی قد مّل مْن سقمی اطبائی
)شوقی نوبر،39:1388(                             

مرا چه تدبیر که سخت شیفته ی آنم؟ سرور من طبیبان از بیماریم به جان آمدند.
جانا نخست ما را مــرد مــدام گردان         وآنگه مدام در ده مست مدام گردان

به ما چو از لطافت ُمل را حالل کردی         بر خصم زغیرت گل را حــرام گردان
دارالغـــرور ما را دارالســرور کــردی         دارالمالم ما را دارالســــالم گــردان

)سنایی،459:1390(   
شاعر در این جا از جانان خود که همان معشوق حقیقی )خدا( است می خواهد که مل 
را برای او حالل گرداند تا جانش از فراق یار آرام گیرد. گل در اینجا رمز مقام وصال است، 

همچنان که سهروردی می گوید:
»عجب راهی است راه سلوک که طعامش بینایی است و شرابش بی آبی. چون سالک 
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بدین زاد گرسنگی و راحلۀ تشنگی قطع منازل و مراحل کند و از لباس بشریّت برهنه شود 
و قدم در حرم خاص خانه قربت خاص احدیّت نهد، از ظلمت وجود برسته و به بقای هست 
مطلق هست شده. در مشاهده گل وصل بلبل وار ترانه آغاز کند.« )سهروردی،139:1375(
سرخ روی ناز را چــون گل اسیر خار مـن        زرد روی آز را چون زر به دســت گازده
حربه و شـل در بـر بـهرام خربـط سـوز نه        زخمه و مل در کف ناهـید بر بط ساز ده
در هوای شمـع عشق و شمع می پروانه وار        پیشـوای خـلد و صدر سـدره را پرواز ده
)سنایی،1390: 490(  

مل، ناهید و زخمه در فراهم آمدن عشرت و طرب است و در معنای عرفانی هارمونی 
آفرینش در روح عرفاست. 

ای شاه جسم و جان ما، خندان کن دندان ما
سـرمه کـش چشـمان ما، ای چشم جان را توتیا

ای مه ز اجاللت خجل، عشقت ز خون ما بحل 
چون دیدمت می گفت دل: جاء القضا، جاَء القضاء

روزی محمد بگ شود، روز پلنگ و سگ شود
گـه دشـــمن بدرگ شــود، گــه والیــن و اقربا

گه خار گردد گاه ُکل، گاه سرکه گردد، گاه ُمل
گاهـی دهـل زن گه دهل، تا می خورد زخم عصا
)مولوی،1392: 78 (    

دگرگونی حال دل صوفیان را در برابر اجالل حق به سرکه و مل تشبیه کرده که بنا بر 
هر استعدادی انقالبی رخ می دهد.

مستان سبو شکستند، برخنب ها نشستند     یارب چه باده خورند! یارب چه ُمل چشیدند!
یک ساقی عیان شد، آشوب آسـمان شـد     می تلخ از آن زمان شد، خیکش از آن دریدند
)همان، 387(    

چشیدن ُمل، کشف وجود شمس تبریزی است که مولوی او را در جایگاه کیمیای عشق 
مشاهده می کرده است.

ده روز مهر گردون افســانه اســت و افسـون          نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا
در حلقه ی گل و ُمل خوش خواند دوش بلبل         هات الّصبوح ُهبـوا یا ایّهــا الســّکارا
ای صاحــب کرامـــت شکـــرانه ســالمـت         روزی تنقــدی کـن درویش بینوا را
آسایش دو گیتـی تفســیر ایـن دو حـرفست          با دوسـتان مـرّوت با دشـمنان مدارا
)حافظ،1390: 15(    
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این ابیات عرفان رندانه را به دنبال دارد حافظ در مقام پیری در آمده است و نصیحت 
می کند در عین حال عاشقانه ای می سراید و از بساط فراخ گل و ُمل و.... سخن می گوید. 

گل و ُمل ، فراهم شدن شرایط برای حضور معشوق است.
»ظاهر این کلمات حکایت از عیش و عشرت دارد ولی حقیقت آن نه امور پست دنیوی 

بلکه امور معنوی و عشق الهی است.« ) پورجوادی،207:1365(

3- نتیجه گیری
راح، مل و صهبا جزو اصطالحات می خانه ای است که در غزلیات شاعران عارف مورد 
بررسی قرار گرفته و عرفا در ضمن اشعارشان دالیل گوناگونی برای استفاده از این الفاظ 
ارائه داده اند. البته باید در نظر داشت که در سنت شعر غیر عرفانی این الفاظ، ظرفیت ها و 
استعدادهای خود را برای پذیرش معانی عرفانی کاماًل آشکار ساخته اند و عرفا با شناخت 
دقیق این قابلیت ها و توانمندی ها، از اصطالحات میخانه ای در معانی اصطالحی خود بهره 
گرفته اند. دالیلی که شاعران عارف برای استفاده از واژگان خمری به آن ها نظر داشته اند 
بسیار زیاد و متنوع است. هر بار شاعر از واژه ی راح و صهبا، باحاالت و اندیشه های خود، از 
آن ها بهره گرفته است. با این حال در تحلیل نهایی می توان به یک نکته ی اصلی برگرداند و 
آن رهایی از بند خود و بی خودی در حالت فناست. زیرا در بند خود و تعلقات بودن؛ انسان 
را اسیر اندوه و غم، حسابگر، محافظه کار ریاکننده می سازد و به محضی که این خودپرستی 

و خودبینی از میان رخت بربندد، آدمی از بند همه ی تبعات آن آزاد خواهد شد.
این فنا و بی خودی که عارفان طالب آنند مقدمه ای برای بقاء هستی به حقیقتی واحد 
محسوب می شود که در نتیجه ی تجلی حضرت حق بر بصیرت و دل منقلب سالک رخ 

خواهد داد.
نشانه های موجود در غزل عرفانی در حیطۀ مصطلحاتی مانند »ساقی«، »پیر خرابات«، 
و  تولید  فرآیند  در  که  هستند  نشانه هایی  و....  »مستی«  و  »می«  »باده«،  مغان«،  »دیر 
تفسیر معنا و شرح شرایط جامعۀ ایران و نیز انتقاد از زهد ریا آلود، بسیار مؤثر هستند. این 
نشانه ها که در قالب رمزپردازی در پردازش روایت های عرفانی، شیوه ای رایج هستند درک 

متن و حصول کارکردهای روایی را آسان تر خواهند ساخت.
و در غزل  دارد  را  کاربرد  بیشترین  نوشی"  "باده  به  تظاهر  در غزل سنایی مضمون 
مولوی و حافظ "رد مظاهر شریعت و تصوف" درصد بیشتری از اشعار را به خود اختصاص 

داده است.
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