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جلوههای می در غزلیّات شمس
دکتر احمدرضا نظری چروده
استادیار زبان و ادبیات فارسی -دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا
چکیده
در گسترۀ عالم عرفان ،واژهها و کلمات از دنیای حقیقی و محسوس به عاریت گرفته میشود تا با سیر تحوّل معنایی از صورت
به سوی تشبیه ،مجاز و استعاره ،بیانگر حاالت و خواستِ گویندگان و شاعران باشند« .می» یکی از مهمترین الفاظ و مصطلحاتی
است که شاعران عارف در اشعار عرفانی خود به کار بردهاند؛ اینگونه تعابیر غالباً در حوزۀ تصوّف و عرفان ،معنایی غیر از معنای
حقیقی و واقعی خود دارد .صوفیّه و شعرای عارف مسلک ،برای بیان عواطف و احساسات درونی و معنوی و نشان دادنِ عشق و
محبّت الهی ،از الفاظ و کلماتی که به صورت کنایه و رمز به کار برده میشود بهره و سود جستهاند تا به دستاویز کالم و واژه ،منظور
خود را از شراب و خَمر و باده و می که در اشعار غیرعرفانی نیز به کار برده شده است ،بیان نمایند .در عرفان ،عروج از لفظ به معنا و
سیر صعودی از عبارت به اشارت ،از طریق شهود باطنی و رؤیت درونی صورت میگیرد که مبنای آن انسان است که با تحوّل و
ارتقای وجودی به ادراک حقایق در هر مرتبه نایل میشود .موالنا در غزلیّات شمس ،از طریق دریافتِ باطنی و راه بردن به اشارت ،با
عدم نفی ظاهر و عبارت ،حجابهای ظاهر را دریده ،به عالم قُدس وارد میشود .بدین ترتیب ،اتّصال روحِ عارفانهاش با دنیای نامرئی
و جهانِ غیب پدیدار می شود که البتّه این را با استمداد از پروردگار باید یافت .نتایج این تحقیق ،نشان میدهد که منظور موالنا از
«می» که با تعابیر گوناگون و معانی مجازی بیان نموده ،همانا «تجلّیات و جلوههای پروردگار» است.
کلیدواژهها :شعر عرفانی فارسی ،موالنا ،غزلیّات شمس ،می ،دریافت باطنی ،تجلّی.
مقدّمه
جالل الدین محمد بلخی که در ایران به مولوی نامور است ،در سال  614هجری قمری در بلخ زاده شد .در جهان غرب او را با
نام رومی میشناسند از مشهورترین شاعران ایرانیتبار پارسیگوی است .نیام کامیل وی «محمید ابین محمید ابین حسیین حسیینی
خطیبی بکری بلخی» بوده و در دوران حیات به القاب «جاللالدین»« ،خداوندگار» و «موالنا خداوندگار» نامییده مییشیدهاسیت .در
قرنهای بعد (ظاهراً از قرن  )3القاب «مولوی»« ،موالنا»« ،مولوی رومی» و «مالی رومی» برای وی به کار رفتیهاسیت و از برخیی از
اشعارش تخلص او را «خاموش» و «خَموش» و «خامُش» دانستهاند .زبان مادری وی پارسی بوده است .البته برخی او را «ملّای روم»
یا «مولوی رومی» نیز میخواندند (زمانی :4946 ،مقدمه)دیوان شمس به لحاظ گستردگی واژگان در میان مجموعه های شعر زبیان
فارسی ،به خصوص در میان آثار غزل سرایان ،استثناست .موالنا کوشیده است تا زبان را در شکل جاری و ساری آن به خدمت گیرد.
در حقیقت معانی فراوانی و لحظه های متنوع وحال ها و تجربه های بی -شمار ،استفاده از واژگانی زنده تر و فراختیر را ایجیاب میی
کرده است (شفیعی کدکنی :4943،بیست و یک) .درباره شکل ذهنی یا درونی غزلیات شمس باید گفت که در مییان همیه اجیزا و
ابیات این غزلها هماهنگی و در مجموع غزل " انسجام  " Coherenceبرقرار است .اغلب غزل های موالنا نمونههای شیگفت آور و
موفق ثبت لحظه های زندگی اوست .نکته دیگری که در باب شکل شعر موالنا جالب توجه است قالب شکنی اوست (همان :بیسیت و
هفت) .موالنا سبک حیرت انگیزی دارد که گاه به سوررئالیسیم نزدییک مییشیود .منشیأ بسییاری از اندیشیههیای موالنیا آنجاسیت
(شمیسا .)49 :4941،او تا پایان عمر ( 612ه.ق) در قونیه به تربیت و ارشاد و دستگیری مردم به طریق صیوفیان و عارفیان مشیغول
بود.
دربارۀ لغت شراب در فرهنگ اصطالحات عرفانی آمده است« :شراب :آشامیدنی ،نوشیدنی ،جمع اشربه ،در فارسی بیه معنیای
می ،باده ،آب انگور که تخمیر شده باشد گویند .از صفات و تشبیهات شراب ،آب آتش زا ،آب تلخ ،آب توبیه سیوز ،آب حیرام ،اشیک
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دختر تاک ،ام الخبائث ،خون خم زهر مینا ،شراب پخته ،شراب رسیده ،شراب کهنه ،شراب طهور ،شراب پاک کیه در بهشیت نصییب
بهشتیان می شود» (سعیدی )414 :4941،و در اصطالح افراط محبّت یا کمال عشق را گویند .حافظ گوید:
وز شراب خدای مست شوی

جهد کن تا ز نیست هست شوی

همان طور که روشن است ،واژۀ شراب به معنای خَمر و نوشیدنی سُکرآوری است که بر همگان شناخته شده است و نه هر
نوشیدنی .در فرهنگها ،اسامی مختلفی برای «شراب» (به معنای نوشیدنی سُکرآور) ذکر شده است که آنها را به همراه معنایشان از
لغتنامة دهخدا نقل می کنیم:

«نبیذ :مِیِ خرما (زمخشری)  ،شرابی که از خرما یا جو یا مَویز یا عسل سازند؛ شرابی که از خرما یا کشمش سازند (ناظم
االطباء) ،شرابی که از خرما یا جو و غیره سازند و در استعمال فارسی این لفظ به "دال مُهمَله" (نبید) نیز صحیح باشد؛
مُل :نبیذ است ،مِی و شراب انگوری و هر مایع مُسکَر .به معنی شراب انگوری هم هست (برهان قاطع)؛
مِی :به معنی شراب انگوری است (فرهنگ جهانگیری)؛ (برهان قاطع) .مطلق شراب اعم از این که از انگور حاصل آید یا مویز
و خرما و جز آن (یادداشت لغتنامه).
باده :شراب ،چه باد غرور در سر آورد (فرهنگ رشیدی) .شراب ،چه باد به معنی غرور آمده و «هاء» نسبت است (غیاث
اللغات) .شراب (ناظم االطباء) .به معنی سُکری است که از انگور تازه بگیرند و در عربی خَمر گویند؛
مُدام :شراب (غیاث اللغات) ،مِی (دستور االخوان) ،مِی انگوری (منتۀ االرب)؛
صَهبا :فشاردۀ انگور سپید (همان) ،شراب انگوری (غیاث اللغات) ،شرابی که مایل به سرخی باشد (همان)؛
راح :شادمانی (منتۀ االرب) ،ارتیاح یعنی نشاط .پنجه ،کفهای دست (آنندراج) ،شراب (منتۀ االرب)؛ (آنندراج) .خمر (اقرب
الموارد):
خوان جییم را خلّ خرمایی فرست (خاقانی)
دسیییت جم چون راح ریحیانیت داد
 -4می در اندیشة ایرانیان باستان (پیش از اسالم)

می فارسی در متون کهن ایرانیان معادل هوم است« .هوم» یا «هَومه» در اوستایی  ،Haomaدر ودایی  ،Somaدر
پهلوی  ،Homاز ریشۀ ایرانی  :√huکوبیدن و هندی  :√suفشردن(.)Mayrhofer,1904: 1733
نام گیاه و نام ایزد موکّل آن و نام نوشیدنیای است که از آن گیاه در «یسنه» (مراسم اوستاخوانی و قربانی) استفاده
میشود و فراهمکردن افشرۀ هوم و نوشیدن آن از جمله سنّتهای ستوده و کهن هند و ایرانی است.
ایزد هوم دینمرد و موبِد در میان ایزدان ،و درمانگر ،زندگیبخش و دوردارندۀ مرگ است و نیز دِلیر و پیروزی بخش ،به بند
کشندۀ افراسیاب تورانی ،زیبا و زرّینگون و بخشندۀ فرزندان نیکوست (پورداوود.)414 :4911،
بنابر روایتی اسطورهای در اوستا ،آفریدگار ،هوم را بر فراز کوه البرز مینهد ،سپس مرغی آموخته او را به هر سو ،بر ستیغ
کوهها برده و بر آن کوهها میروید (.)Josefson,1997: 91-93
 -1مِی و ادیان

بی گمان شراب و شراب نوشی ،مسئله ای نیست که شرع و شریعت در ادیان و مذاهب مختلف ،بدون بیان حکم ،از آن
بگذرد .از آن جا که تاریخ پیدایش یا اختراع و ساخت شراب ،به هزاران سال می رسد؛ لذا در تمامی ادیان شناخته شده امروزی در
مورد آن بحث شده و حکمش نقل گردیده است.
در میان گناهان دین زرتشت ،گناهانی همچون :بت پرستی ،بی عالقگی نسبت به امور خانواده و اجتماع ،ریاضت کِشی ،تعدد
زوجات ،اعتقاد به خُرافات ،عدم رعایت بهداشت ،زنا ،لواط و ...دیده می شود و این در حالی است که هیچ معنی برای باده نوشی
دیده نمی شود (ر.ک رضایی ،4943 ،ج.)413 :4
 -9کاربرد مِی در لسان عرفا
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یکی از ویژگی های عرفا در بیان افکار و آراء ،سمبولیک سخن گفتن است .زبان سمبولیک به متکلم امکان میدهد مفاهیم و
مضامین بلند را در قالب الفاظ فرودین و عامی به سیالن درآورد و ضمن آنکه اسرار کالم خود را به مخاطبان حقیقی خود ارائه
میدهد ،کوتهنظران و نااهالن را از وصول به کنه معانی عاجز ساخته و در درک مقصود دچار تردید مینماید .خاصیت زبان
سمبولیک آن است که توأم با رمز و کنایه و مجاز است و تا کسی با اسرار و اشارتهای اهل دل آشنا نباشد ،بشارت نکتههای کالم
آنان را در نخواهد یافت .اشعار حضرت لسان الغیب چکیدۀ فرهنگ اسالمی است .مخِّ دین اسالم هم عرفان اسالمی است(ابراهیمی
دینانی)434 :4946،؛
 -1نامگذاریها
 -4می
 4-4آب
بده آن آب زِ کوزه که نه عشقیست دو روزه

چو نمازست و چو روزه غمِ تو واجب و مُلزَم
(مولوی)3 /613 :4944،

آب :می و شراب /به قرینۀ عشق ،آبی که در کوزه است مینماید که شراب باشد.
افتادم،

افتادم

آبی

در

گر

افتادم

خوردم من دلشادم
(همان)4 /334 :

آبی

دلشادم

 1-4راه
بس کن ای ساقی و کس را چو رۀ مست مکن

ور

کنی

مست بدین حد ،رهِ هموارش
(مولوی)3 /414 :4944،

راه ،همان شراب است و «ره هموار» ،شاید شراب خالص و صاف و یکنواخت باشد.
 9-4رحیق
دردِه

زِ

خویش

رحیقِ

یک

یا

جام

رَزِ

از

خویش یک کفی
(همان)41 /412 :

بنگ

رحیق :شراب ،میِ سپید
 1-4ساغر
از

ساغرِ

او

است

گیج

از

سرم

دیدنِ

است
جان
او
(همان)4 /644 :

تنم

ساغر :مجازاً به معنی می استعمال شده است با ذکر ظرف و ارادۀ مظروف.
 0-4شیره
از

شیرۀ

او

من

در

شیردلم
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شیره ،شرابی است که از انگور سازند و دارای انواعی است و به لحاظ درجۀ جوشانیدن و پختن و کیفیّات حاصل از آنها در
نظر مذاهب فقۀ هر کدام میتواند حکمی داشته باشد.
میِ من نیست زِ شیره ز چه رو شیشه پرستم
(همان)4 /334 :

تو بدان شیشه پرستی که زِ شیشهست شرابت

 -1ساقی
 4-1زلفانداز
چو

اندازِ

زلف

ساقی،

من،

به

درآید

دستی

زلف و دستی
(همان)3 /361 :

جام

گیرد

آنکه زلف بر دوش اندازد ،مجازاً ساقی و معشوق.
 1-1سَردِه
سَردِهاناند

که

تا

سَر

ندۀ

سِر

ساقیاناند

ندهند

که

انگور
()9 :244

نمیافشارند

سَردِه :ساقی؛ یعنی ساقیانی هستند که در راه ایشان سَرِ خویش را ندهی ،اسرار را با تو درمیان نخواهند نهاد.
خوب است همین شیوه ،ای دوست همین میکن
(همان)4 /112 :

ای سَردِهِ صد سودا ،دستار چنین میکن

 -9ظرف شراب
 .4-9خُنب
چو شرابِ سرکشِ تو به لب و سرم نیامد
(همان)2 /241 :

سرِ خُنبها گشادم ،زِ هزار خُم چشیدم

خُنب :خُم ،کلماتی مانند خُم ،سُم ،دُم ،در متون قدیم و نیز در بعضی از لهجههای فارسی معاصر به صورتِ خُنب و سُنب و
دُنب تلفّظ میشود .در مثنوی این کلمات به همین صورت به کار رفته است:
کارِ آن کس نیست کاو را عقل و هوش

پرّد

از تن چون ،بجنبد دنبِ
(مولوی)9413 /3 :4941،

موش

می

مایه

لبهای
میِ
از
(همان)2329 /3 :

وی

که خود همیننهیم
(همان)4241 /4 :

سُنب

خُنبهای

خُسروانی

پُر

زِ

سر

ما به بَوش و عارض و طاق و طُرُنب

حضرت خداوندگار در جایی دیگر میفرماید:
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زیر

زَبَر

و

خراباتِ

گشت

ما

نگون گشت و قرابه
(مولوی)4 /464 :4944،

خُنب

شکست

 1-9صحن

صحن از عربی وارد فارسی شده است به معنی قَدَح بزرگ ،چنانکه در آغاز مُعُلَّقۀ عَمرو بن کلثوم تَغلبِی میخوانیم:
اَال

بِصَحنِکِ

هُبّی

وَ

فَاَصبِحِینا

خُمو َر
تُبقِی
ال
(شعار؛ فرزاد)243 :4944،

األَندَرینا

یعنی از خواب برخیز و ما را از قدحِ کالنِ خود ،شرابِ صبوحی دِه و شرابهای اندرین را (از قُرای شام که شرابش به نیکی
معروف است) ذخیره مساز.
ویژگیهای مادّی می
 -4رنگ
 4-4زرد
ساقی

هال

ساغر

بیا

مرا

زَرَم

دِه

بِستان ،میِ چون زَر
(مولوی)4 /461 :4944،

مرا

دِه

میِ چون زَر :تشبیه شراب به زر در شعر فارسی و در ادب عرب سابقه دارد .البّته چنین شرابی رنگ زرد داشته است .اسدی
طوسی میگوید:
چنانکه د ر بسیاری از جاهای دیگر موالنا به این امر اشاره کرده است ،درینجا (این غزل) نیز منظور خود را از می و شراب،
چنین بیان میکند:
آن
بپیما
رَبُّهُم»
«سَقاهُم

شرابی
رطلی

بویش
است

که
را
شگرف

بِه از مُشک است و از عنبر مرا ده
ده
مرا
کافَر
و
مؤمن
از
نهان
(مولوی 4 /461 :4944،و )3

مصراع نخست بیت دوّم ،اشاره است به «وَ سَقاهُم رَبُّهُم شَراباً طَهُوراً»(دَهر )24 /و نوشانید پروردگارشان ایشان را شرابی پاکیزه؛ و
منظور موالنا از رطلِ شگرف و عالی ،همان معرفت حق تعالی است.
موالنا در غزلی دیگر میگوید:
دمِ

تو

دمِ

تو

دمِ

جان

وَشِ

میِ

تو

تو

میِ

تو میِ چون
(همان)4 /496 :

زَرِ

تو

 1-4سرخ

باده و شراب به سبب آتشین بودن ،رنگ آن ،یعنی «سرخی» را نیز داراست و عاشق با نوشیدن می و شرابی که سرخ
همچون «خون» است ،رخسار خویش را نیز چون باده ،سرخگون مینماید:
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موالنا باده را چون عقیق (سرخرنگ) دانسته است:
بادۀ چون عقیق بین ،یادِ عقیقِ کان مکن
(مولوی)42 /649 :4944،

باده بنوش مات شو ،جملۀ تن حیات شو

و حضرت خداوندگار ،ترکیب میِ احمر را نیز به کار برده است:
از دل فراخیها بَرَد ،دلتنگِ ما ،دلتنگِ ما
(همان)3 /6 :

هر کان میِ احمر خورد ،با برگ گردد ،برخورَد

شراب قرمز رنگ ،بادۀ حمراء .و حمراء برای باده و می ،به اعتبارِ خَمر است که در عربی مؤنّث است و صفتِ مؤنّث میگیرد.
بادۀ

حمرای

باده

گلگونهست

تو

بر

همچون

رخسار

بیماران

پلنگ

گرگ

غم

غم

اندر کفِ او موش
(همان)2 /4134 :

موش

ما خوش از رنگ خودیم و چهرۀ گلگونِ خویش
(همان)4 /444 :

 9-4سفید

چنانکه پیشتر گذشت ،شراب و میِ سپید را رحیق گویند که در این بیتِ موالنا به کار رفته است:
دردِه

رحیقِ

زِ

خویش

یک

یا

جام

از

رَزِ

خویش یک
(همان)41 /412 :

کفی

بنگ

کمیّت
 -4جام بر جام
که در مجلس تو داری جام بر جام
(همان)4 /319 :

چه می پرسم؟ تو خود چون خوش نباشی

به معنی پیوسته نوشیدن است به گونهای که هیچ انقطاعی و فاصلهای در میان نباشد ،نظیر صبوح بر صبوح در این عبارتِ
اسرارالتّوحید« :مدّتِ چهل شبانه روز است که او به فساد مشغول است و صبوح بر صبوح دارد( »...میهنی)216 /4 :4961،
در غزلی دیگر به صورتِ رطلِ دَمادَم آورده است:
مگر

ساقی

بینداید

از

دهانم

آن

جام و از آن رطلِ
(مولوی)6 /336 :4944،

دَمادَم

 -1جوی خَمر
زِ جوی خَمر چون مستم چرا تشنۀ لَبَن باشم؟
(همان)3 /341 :

حسد بر من حسد دارد مرا بر که حسد باشد؟

از اوصاف بهشت در قرآن کریم چنین آمده است« :وَ اَنهارٌ مِن خَمرٍ لَذَّهٍ لِلشّاربین»(محمّدص /)43 /و جویهایی از خَمر (شراب)،
که مایۀ لذّتِ نوشندگان است.
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تقریباً در همۀ مواردی که موال نا به کمیّت می اشاره فرموده ،توجّه وی به بسیاری و فراوانی باده بوده است همانند جوی
شراب در بیتی که گذشت.
 -9می گزافه
گردن بزن اندیشه را ،ما از کجا او از کجا!
(مولوی)4 /44 :4944،

می دِه گزافه ساقیا ،تا گُم شود خوف و رجا

معموالً میخوارگان ،پس از تأثیر شراب در آنها ،شراب بیشتری میطلبند.گزافه :خارج از حدّ.
نیز در غزلی دیگر ،موالنا میفرماید:
باده افزون کن که ما با کمزنان برخاستیم
(مولوی)3 /331 :4944،

کم سخن گوییم و گر گوییم کم کس پی بَرَد

نوع و کیفیّت
 -4می کهنه و جوان
برجِه

بادۀ

ساقی!

کهنۀ

خدا،

طرب

آغاز

کن

روزِ

اَلَست

رهنما

وز

میِ

بنه
کهنه
(همان)9 /441 :

آغازِ

نو

ث انبیا تویی
گشته به دستِ انبیا ،وار ِ
(همان)42 /313 :

و درمقابل این شراب کهنه ،شراب جوان قرار دارد:
به

نَظارۀ

جوانان

بنشستهاند

به میِ جوانِ تازه دو سه پیر را عصا دِه
(همان)1 /411 :

پیران

 -1می خام
می

خام

اَر

نگردانی

تو

مرا

ساقی!

خام
زحمت دهد صد
(مولوی)1 /934 :4944،

دیگر

شرابِ نپخته :از آنجا که شراب پخته و جوشیده در فقه بعضی از اهل سنّت حالل است ،می خام را بهعمد آورده برای نوعِ
غیرمُجازِ آن.
 -9می رواقی
دردِه میِ رَواقی ،زین مختصر چه آید؟
(مولوی)4 /941 :4944،

چیزی زِ ماست باقی ،مردانه باش ساقی!

شراب پالوده و تصفیه شده ،مروَّق؛ از رواق که صورتی است از راوَق و راووق و راوک به معنیِ پالودن .موالنا این کلمه را به
صورتهای دیگری نیز به کار برده است.
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در بیت زیر منظور از شراب صِرف نیز ،شراب مصفّی و پالوده است:
صِرفِ

شرابِ

بریزیم

سلطانی

ذوفنون
عقل
(همان)4 /32 :

بخوابانیم

را

-1بادة خاص
خیال

دوست

بیاورد

سوی

من

که « گیر بادۀ خاص و زِ خاص و عام مترس»
(همان)6 /494 :

جامی

بادهای که ویژۀ خاصان است ،جای دیگر میگوید:
بادۀ خاص خوردهای ،نُقل خالص خوردهای

بوی شراب میزند خربزه در دهان مکن
(همان)2 /649 :

گردنِ عربده بزن ،وسوسه را زِ بُن بکن

تویی

بادۀ

خاص

درفکن ،خاصبَ ِ
ک
(همان)4 /313 :

خدا

خاصبَک :پیوستۀ خاص و ویژۀ پادشاه ،افراد بسیار نزدیک به شاه و یا خلیفه؛ از خاص (به معنی ویژه و نزدیک)  +بَک (به
معنی بزرگ) ساخته شده است .در اسرارالتّوحید آمده است« :نیمشب برخاست و پوستینی بر سر درکشید ...تا کسی وی را نشناسد
و جملۀ خاصبکان و غالمان و حاشیه خُفته بودند» (میهنی.)442 /4 :4961،
 -0شراب نار
هوای نورِ صبوح و شرابِ نار چه میشد!
(همان)9 /994 :

زِ های و هوی حریفان ،زِ نای و نوشِ ظریفان

شرابی است که چون آتش سوزنده است.
ظریف :کسی که دارای مجموعهای از خصال است که آن را ظرافت میگفتهاند و ظرافت یعنی دارای هوش و نکتهسنجی و
طنز و سبک روحی بودن .موالنا در یکی از نامههای خویش به شمس تبریزی او را «ظریفِ جهان» میخوانَد( .افالکی/2 :4962،
)112
همچنین در غزلی ،صالحالدّین زرکوب را به همین لقب و عنوان میخوانَد:
ای

ظریف

جهان

سالم

ای

علّیک

سالم
زمان
غریبِ
(مولوی)4 /414 :4944،

علّیک

مصراعِ اوّل این غزل در غزلی دیگر خطاب به شمس تبریزی نیز آمده است که ظاهراً آن غزل مقدّم بر این غزل سروده شده
است:
ای

ظریف

جهان

سالم

اِنَّ

علّیک
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و این غزل دوّمین نامۀ منظومِ موالناست به شمس تبریزی( .افالکی :4962،پیشین)
نورِصبوح :کنایه از شراب است به اعتبارِ زاللی و روشنیِ آن و صبوح شرابی است که در بامداد خورند.
 -6می آسوده
غم

بیهوده

در

جهان

می

نخوریم

قدح
در
آسوده
(مولوی)4 /636 :4944،

ریزیم

شرابی که بر اثرِ گذشتِ زمان ،در خُم ،از جوش و خروش فرو ایستاده است .سنایی ،شوریدۀ غزنه و پدر شعر عرفانی فارسی
گفته است:
 -7بادة گویا
ساقی!

بادۀ

اگر بایدت تا کنم این را تمام

گویا بنه بر لبِ مخمورِ
(مولوی)1 /434 :4944،

خویش

شرابِ سخنگو ،شرابی که زبان را گشاده کند.
ویژگیهای دیگر
 -4آتشین بودن و سوزانندگی

یکی از صفات می ،سوزانندگی و آتشین بودن آن است ،چرا که سوزانندگی و شراب تیز و تلخ است که آتش بر خرمنِ وجو ِد
عاشق میزند و هستی او را بهیکباره میسوزاند تا جسم او را لطافت بخشیده و از تیرگی برهاند .همچنانکه صدرالدّین شیرازی می-
گوید « :عامل کلّی و حاکم مطلق عالم اجسام خورشید است که به واسطۀ اشعّۀ نورانی و ایجاد حرارت ،کلیۀ مواد جسمانی را تحریک
و تجزیه و تحلیل میکند تا لطافت جسمانی یافته و استعداد حیاتی در مواد مخصوصه حاصل گردد» (مشکوهالدّینی)214 :4964،
«خاتونِ آب جامۀ آتش نقاب» نیز به صفت آتشین بودن و حرارت داشتن ،وجود عاشق را میسوزاند و جسم و جان او را
تلطیف میکند تا قالب آلوده به نفسانیات و تیرگیها ،به یک شعله شرر آن سوخته گردیده و به نور آن روشن شود:
آتشی افکند در من می زِ آتشدان خویش
(مولوی)4246 /2 :4914،

سجده کردم پیش او و درکشیدم جام را

 -1بوی باده

برای س رمستی عاشق ،همین بس که بویی از باده به او رسد ،چرا که بوی باده نشان حضور باده است و اگر چه باده در
دسترس نیست ،امّا بوی آن ،نشان وجود او را دارد و عاشق به همین بوست که زنده میگردد و سرمست میشود:
 -9خوشبویی

بادۀ مُشکین ،تجلّی افعالی را گویند که آتش سودای سالک را به زالل توحید و کافور بَردُ الیقین فرونشیند (برتلس:4942،
« .)61برای خوشبویی و معطّر شدن شراب ،در آن گالب و مشک میریختند تا بویناکی آن ،گیرایی شراب را بیشتر و افزونتر سازد.
در نوروزنامۀ منسوب به خیّام اشارتی راجع به آمیختن گالب با شراب برای دفع مضرّت بعضی از شرابها است» (خیّام 19 :4913،و
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 .)12همچنین «در طبّ کهن سرشت باده سرد شمرده میشده است و سرشت مُشک گرم؛ از این روی باده را با مُشک در می-
آمیختهاند تا از سردیاش کاسته شود» (کزّازی.)449 -442 :4944،

بده زان بادۀ خوشبو ،مپرسش مستحِقّی تو؟

ازیرا

آفتابی!

که همه بر عام
(مولوی)364 /2 :4914،

میگردد

می و عالَمِ معنا
 -4باده و اسرار غیب

«باده و شراب» سبب دل آگاهی ،بینایی و بصیرت درون میگردد و چون به زاللی و صفای خود ،درون ظلمانی و هواهای
نفسانی و سالک را شستشو مینماید ،به باده خوار ادراک معنوی بخشیده و او را به فیض تجلّی عشق ،به سوی خود میخواند و به
اسرار واقف کرده و محرم راز نهانی خویش مینماید:
موالنا ازین ویژگی می با ترکیب «می نهان» یاد کرده است:
تا که بداند این جهان ،باز که کیمیا تویی
(مولوی)44 /313 :4944،

پُر کن زان میِ نهان ،تا بخوریم بیدهان

منظور از میِ نهان ،شراب غیبی و آسمانی است چنانکه بالفاصله قرینهاش نیز آمده است :تا بخوریم بیدهان.
 -1بادة جان
دمی مینوش بادۀ جان و یک لحظه شکر میخا
(همان)4 /93 :

ازین اقبالگاه خوش مشو یک دم دال تنها

حضرت خداوندگار بارها و بارها از باده و شراب معنوی سخن میگوید ،شرابی که روز الست در جامِ وجودِ آدمی ریختهاند.
موالنا میگوید:
می

یکی گوید که« :این از عشقِ ساقی ست»
و ساقی چه باشد؟ نیست جز حق

یکی گوید که« :این فعلِ شراب است»
خدا داند که این عشق از چه باب است
(همان 6 /411 :و )1

و در جایی دیگر از خَمرِ جان سخن میگوید:
تو مستِ جامِ اَبتری ،من مستِ حوضِ کوثرم
(همان)6 /431 :

کو خَمرِ تن؟ کو خمرِ جان؟ کو آسمان؟ کو ریسمان؟

موالنا تصریح میکند شرابی که از آن سخن میگوید آن مُسکِری نیست که در شریعت اسالم حرام است ،بلکه منظورِ وی
شراب معنوی و خَمرِ جان است ،زیرا آسمان کجا ،ریسمان کجا؟ هیچ ارتباطی میان خَمرِ تن (مادّی) و خَمری که موالنا از آن سخن
میگوید وجود ندارد.
آسمان و ریسمان :دو امر نامرتبط .در فارسی معاصر هم میگویند :آسمان و ریسمان به هم میبافد؛ یعنی سخنان نامربوط
میگوید.
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که «آسمان زِ کجایست و ریسمان زِ کجا»
(همان)6 /42 :

دال! دال! به سَرِ رشته شو ،مَثَل بشنو

اَبتر و کوثر :اَبتر به معنی دُم بریده و بیدنبال و مجازاً بالعقب و بیفرزند است و کوثر چشمهای است در بهشت .رابطۀ کوثر و
ابتر از سورۀ کوثر است و مفسّران همه در شأن نزول این سوره اتّفاق دارند که عاص بن وائل یکی از دشمنان رسولص گفته بود
محمّدص پسر ندارد و بالعقب و ابتر است ،این سوره به این مناسبت نازل شد.
 -9بادة حقیقی و مجازی

«زمانی که الفاظ شراب و خَمر و می در اشعار عربی به کار میرفته است ،هنوز معنای عرفانی و مجازی آنها وارد شعر فارسی
نشده بود و این الفاظ با معنای حقیقی و واقعی ،بدون داللت بر معنای عرفانی و مجازی به کار برده میشده است .پس از طی
مراحلی معنای جدید عرفانی «شراب» و «خَمر» به واسطۀ مفهوم «سُکر» در شعر فارسی ظهور یافت .صوفیه با تکیه بر لفظ
«محبّت» بین انسان و پروردگار و توجّه به اصطالح «سُکر» که از «غلبۀ محبّت انسان به حق تعالی» پدید میآید ،الفاظ «باده و
شراب» را تعریف نمودند و با تشبیه درجات و مراتب محبّت به مراحل بادهنوشی و شرابخواری (ذوق ،شُرب ،ریّ) ،معنای مجازی
آنها را در شعر به کار بردند .اگر چه عشق (الهی) خود معنای مجازی باده بوده ولی در ساحت معنوی زبانِ شعر صوفیانه این معنی
حقیقت بود» (پورجوادی.)244 :4941،

این هستی و این مستی و این جنبش مستان

زان

باده

بنۀ

تو خور این بادۀ عرشی که اگر یک قدح از وی

مدان کز دل انگور
(مولوی)634 /2 :4914،
بر

کف

مرده ،بدهد پاسخ
(همان)4349 /4 :

برآمد

تلقین

 -1بادة دوشینه
گر

باده

دۀ

ور

نی

زان

بادۀ

از

دوشینه

دادن

و نادادن بس بیخبریم
(مولوی)2 /949 :4944،

آخر

شراب دیشبی و منظور از دیشب ،همان زمان بیآغاز (اَزَل) است و شراب ازلی ،معرفتی است که پروردگار ،در اَلَست در کامِ
بندگانش ریخته است.
ای

زِ

پگه

خاسته

سرمستِ

مستِ

مست

شراب
و
شرابیّ
(مولوی)4 /463 :4944،

اَلَست

شرابی که در ازل حق تعالی با خطابِ «اَلَستُ بِرَبِّکُم» به فرزندان آدم نوشانید .اشاره است به آیۀ «و إذ اَخَذَ رَبُّکَ مِن بَنی آدَمَ
مِن ظُهُورِهِم ذُّرّیَّتَهُم وَ أَشهَدَهُم عَلی أنفُسِهِم ألَستُ بِرَبِّکُم قالوا بَلی شَهِدنا أن تَقُولوا یَومَ القیامَۀِ إنّا کُنّا عَن هذا غافِلینَ»(اعراف.)412 /
 -0بادة عارف
بوی دهان بیان کند ،تو ،به زبان بیان مکن
(مولوی)49 /649 :4944،

بادۀ عام از برون ،بادۀ عارف از درون

بادۀ عارفان درونی و معنوی است:
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خون انگوری نخورده بادهشان هم خونِ خویش
(همان)4 /444 :

عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرونِ خویش

 -6بادة منصور

مرا

شیرۀ
رسید

شرا ِ
ب
بویی

خواهم
حلّاج

انگور
سوی
از

حری ِ
ف
ساقی

زِ

خواهم
خواهم

مخمور
سرخوشِ
منصور
بادۀ
(همان4 /313 :و )2

بادۀ منصور ،شرابی است که حسین بن منصور حلّاج از آن نوشید و اناالحق گفت؛ یعنی شرابِ شوق و جذبه که در حسین بن
منصور حلّاج بود و براثر همین شیدایی و شور چنان در عشق الۀ مستغرق بود که خود را در میان نمیدید و میگفت «اناالحق» و
براثرِ همین سخنان او را به دار آویختند و پیکرش را سوختند و خاکسترش را به امواج دجله سپردند .منصور در ادب صوفیّه به گونۀ
اسطورۀ عشق الۀ درآمده است:
آن

انگوری

بادۀ

اُمّت

مَر

عیسی

وین بادۀ منصوری مَر اُمّتِ «یاسین» را
(همان)9 /49 :

را

در اینجا منظور از یاسین ،رسول اکرمص است و نام سورۀ  96قرآن کریم« :یاسین وَ القرآن الحکیم انّک لَمِنَ المُرسَلینَ»

(یس-4 /

)9

ساقیی چون تو ؤُ هر دَم بادۀ منصورِ نو
(مولوی)2/446 :4944،

کژ نشین و راست بشنو ،عقل مانَد یا خرد؟

-7خَمرِ خُلد
گر

خَمرِ

خُلد

نوشم

با

جامهای

جمله

زرّین

صُداع

گردد ،جمله
(همان)2 /943 :

خُمار

مانَد

شرابِ بهشت .موالنا ضمن اشاره به آیات  44و  43از سورۀ واقعه (با جامها و ابریقها و ساغرهایی از شرابِ ناب که نه هرگز
دردِسری یابند و نه رنجِ خُمار کشند) ،بیان میکند که بدون حضور دوست ،حتّی بهشت نیز نمیارزد و دردِسرآور است.
 -3شراب خطیر
شاد شو ار پُرغمی ،زنده شو ار مردهای»
(مولوی)3 /4191 :4944،

داد شرابِ خطیر ،گفت« :هال ،این بگیر

شرابی که بلند مرتبه و رفیع و دارای قدر و منزلت است .چنین شرابی شادیآور بوده ،مردگان را زنده میکند ،در دل انسان
نور میتاباند ،موجب شادی دلها میشود و جاودانگی خضر را به میخوارگان میبخشد .این شراب دوایی است که طبیب الۀ برای
بیمار عشق تجویز کرده است:
دل

گفت مرا آن طبیب« :رَو ،تُرُشی خوردهای»
دهد
گواۀ
رنگ
دهد،
سیاۀ
چو

گفتم« :نی» گفت« :نک ،رنگ تُرُش کردهای
عکس برون میزند ،گرچه تو در پردهای»
(همان4 /4191 :و )2

دربارۀ ارج نهادن به سُکر و مستی موالنا میگوید:
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این سُکر بین ،هِل عقل را ،وین نُقل بین ،هِل نَقل را

کز بهرِ نان و بَقل را ،چندین نشاید ماجرا
(همان)6 /4 :

مستی را ببین و عقل را -که در راه عشق همچون مانعی است -رها کُن و این نُقل -مزۀ شراب -را بنگر و نَقل را به سویی
افکن .منظور از نَقل مسائلِ علوم نقلی است که ،در برابرِ علمِ اهلِ حال و کشف و شهود ،امری است کامل از رسیدن به حق و در
اصطالح صوفیّه« ،قیل و قال مدرسه» است .صوفیه وقتی به مدارجی از سلوک روحانی خویش و به کشف حقایق میرسیدهاند گاه
کتابهای خود را که محتوی علوم نقلی بوده است میشستهاند یا در زمین دفن میکردهاند:
«و درین وقت که شیخِ ما ،قَدَّسَ اهللُ روحهُ العزیز ،کتابها دفن میکرد و آن دوکان برآورده بود و کتب در آنجا نهاده و خاک
بر زَوَرِ آن کتابها میکرد ،پدر شیخ ،بابو بُلخَیر ،را خبر دادند که بیا بوسعید هرچه از کتب تا این غایت نبشته بود و حاصل کرده و
تعلیقهها و هرچه آموخته است ،همه ،در زیر زمین میکند و آب بر آن میرانَد .پدر شیخ بیامد و گفت :ای پسر! آخِر این چیست که
تو میکُنی؟ شیخ گفت :یاد داری آن روزگار که ما در دوکانِ تو آمدیم و سؤال کردیم که در این خریطهها چیست و درین انبانها
چه در کردهای؟ تو گفتی :تومدانِ بلخی؟ گفت :دارم .شیخ گفت :این تومدانِ میهنگی است» (میهنی.)49 /4 :4961،
 -3شراب عشق
پای تو،
جوشانتر

به خاک
عشق،
شراب

با خود
شرابی

نبودم
است

که

ِز
آن

و
شراب
و
مستیّ
این
بُوَد،
دم
یک
(مولوی 1 /363 :4944،و )4

سرگرانی
جاودانی

چنین شرابی که جوشانترین شراب است ،وقتی در رگ و پیِ عاشق وارد میشود ،تمام وجودش را مست و مدهوش میکند:
ای رفته می عشق تو اندر رگ و در پی
(همان)9 /4163 :

اندر تن من یک رگ هشیار نماندهست

 -45شراب المکان
ساقی!

تو

شراب

المکان

آن

را

نام

و

بینشان
نشانِ
(همان)4 /34 :

را

شرابی که از عالمِ غیب میرسد و آنچه از بینشان (عالم غیب) نشانه دارد.
 -44شراب الیزالی
اینجاست

شرابِ

درریز

الیزالی

تو

ساقیا
(همان)4 /31 :

ازینجا

شراب ابدی ،شراب جاودانه یا شرابی که از حضرتِ الیَزال ،از حضرت حق میرسد .الیزالی :از فعلِ الیَزالُ (به معنی همواره
است)  +ی مصدری است.
 -41صبوح روح
صبوح روح چو دیدی زِ صبح و شام مترس
(همان)3 /494 :

حریفِ ماه شدی از عَسَس چه غم داری؟
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صبوح که خود شرابی است که صبحگاهان مینوشند به معنویّت و روحانی بودن متّصف شده است .در مصراع دوّم حضرت
خداوندگار میگوید :وقتی شراب معنویّت را سرکشیدی دیگر نگرانِ زمان مباش .در مصراع نخست نیز چنین میگوید که :تو که در
روشنیِ ماه همراهِ ما شدهای از شبگرد (عَسَس) و تاریکی شب چه پروایی داری؟
نتایج تحقیق
معنای عرفانی «می» در سخنان و گاه در اشعار عربی اهل تصوّف به کار برده میشد .معنای جدید عرفانی
.4
«شراب» یا «خمر» در آغاز مربوط به اصطالح «سُکر» (= مستی) بود ،که نزد صوفیه دال بر حالی است که از غلبۀ محبّت
پروردگار به انسان دست میدهد و توانایی تمییز را از او سلب میکند مانند حالی که در اثر میگساری و مستی در آدمی پدید
میآید .بنابراین همچنانکه «مستی» در اثر نوشیدن باده و شراب است ،علت و غلبۀ «سُکر» نیز غلبه مودت و محبّت الۀ است
که تعبیر به شراب معنوی شده است.
از مضامین عارفانه ای که از قرن پنجم به بعد نزد برخی از صوفیه مطرح شد موضوع محبّت یا عشق «ازلی»
.2
است ،یعنی محبّتی که ارواح آدمیان پیش از ورود به این جهان پیدا کردهاند .عهد این محبّت با میثاقی که پروردگار با ذُریّات
بنیآدم بسته و به ایشان خطاب کرده است که «اَلَستُ بِرَبیِّکُم» و ذُریّات در پاسخ گفتهاند« :بَلَی» (اعراف )412 /آغاز گشته
است .صوفیه این محبّت را محبّت یا عشق ازلی خواندند و این بُعد تازۀ معنای عشق به مفهوم عرفانی «شراب» و «باده» و
«می» در کالم صوفیان افزوده شد و ترکیبات تازهای مانند «بادۀ الست» و «شراب ازل» و «می الست» وارد زبان شعر عرفانی
گردید.
یکی دیگر از مضامین عرفانی «باده» ،مضمون محبّت یا عشق ذاتی افالک و کواکب و عناصر و موالید و همۀ
.9
ذرّات عالم به مبدأ آفرینش است و درواقع ،محرّکِ اصلی افالک و ذرّات و موجودات «عشق» الۀ است که به پیمانۀ وجودی
تمام ظهورات و آفریدهها به ودیعه نهاده شده است .موضوع «محبّت ازلی» هرچند بعد تازهای با مفهوم «محبّت حقیقی»
بخشید ،باز به نسبت میان انسان و پروردگار باز میگشت .امّا موضوع «محبّت کیهانی» ،یعنی همۀ موجودات به مبدأ آفرینش،
نه تنها سابقۀ محبّت را به آغاز آفرینش رساند ،بلکه دایرۀ عاشقانه را نیز وسعت بخشید .همین دایرۀ وسیع عاشقانه و سرمستی
عالم و ذرّات از میِ عشق الۀ است که سبب میشود تا شیخ محمود شبستری که تحت تأثیر مکتب عرفانی عارف اندلسی ،محی
الدین ابن عربی (فت624 :ق ).بود ،موضوع «عشق کیهانی» و محبّت و عشق تمامی موجودات را به خالق هستی و معشوق
حقیقی را در قالب زیباترین ابیات عرفانی به تصویر بکشد:
می و شراب در غزلیّات شمس ،به معنی شراب معنوی است و مقصود از آن ،مایع مُسکِری که شرع آن را حرام
.4
کرده نیست ،هرچند ویژگیهای شرابِ صوری را نیز توصیف نموده است .در شعر موالنا تقریباً در تمامی مواردی که از می و
شراب و باده و خَمر سخن گفته است ،صورتی و بارها در اشعار خود بدان تصریح نموده است.
غزلسَرایی مولوی غالباً در حالت بیخودی و جذبه رخ میداده و غزل بیاختیار در حال طَرَب و سرخوشیِ
.3
حاصل از جذبات شوق بر زبانش میروییده است .او بارها در غزلهایش به این امر اشاره میکند:
زیرا

چون مست نیستم نمکی نیست در سخن

تکلّف است و ادیبی
(مولوی :4914،ج /1غ)244

و

اجتهاد

حالت سُکر و مستییی که در آن ،غزلیّات شمس سروده شده است وصفناپذیر است .حاالت جنون و سرمستی
.6
حضرت خداوندگار ،منبع اتّصالِ او به عوالم درون است .او در بیتی حالت نیمههشیار خود را در هنگام سخن ،به سخن گفتنِ در
خواب تشبیه میکند:
در

خواب،

سخن،

نه

بی

زبان

در

گویند؟
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و برای درک این اشعار ،خواننده و مخاطبِ آن ،باید خود را به عوالِمِ شاعر نزدیک کند .وسعت و عظمتِ این تصویر،
بُهت آور است و مستیِ آن بیشتر از مستیِ حاصل از شراب انگوری است .شراب ،مُرده است و این روحِ سرکش و شیدا ،زنده
است و باید این روحِ شعلهور را با تمام وجود و مشتاقانه درکشید.
واالترین لذِّت حیات ،حیرت زدگی و استقرار در مقام حیرت ،و شگفت و غریب دیدنِ هستی است .درواقع،
.1
حیرتی الزم است تا فکر و اندیشه و ذکر را بروبَد و ما را به حضرت حقیقت راه دهد .موالنا با چنین دستمایهای در طلب
چیزی است که درست روشن نیست که چیست امّا باید نامِ آن را طلبِ سرچشمۀ زندگی گذارد .روش خاصّی است در بیان
مقصود که وجدان ناآگاه را ترجمانی میکند .ترکیب بیان و کاربردِ معانی بهکلّی متفاوتاند با آنچه در سنّت شاعران ایران و یا
دنیا معمول بوده است.
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 .3زمانی ،ک ،)4943( ،.شرح مثنوی6 ،ج ،تهران :اطّالعات.
.41

سبحانی ،ت ،)4944( ،.تاریخ ادبیّات ( ،)1تهران :دانشگاه پیام نور.

.44

سجّادی ،ض ،)4912( ،.مقدّمهای بر مبانی عرفان و تصوّف ،تهران :سمت.

.42

شفیعی کدکنی ،م ،)4911( ،.در اقلیم روشنایی ،تهران :آگاه.

.49

شمس تبریزی ،م ،)4963( ،.مقاالت شمس ،موحّد ،م ،.تهران :خوارزمی.

.44

شمیسا ،س ،)4963( ،.گزیدة غزلیّات شمس ،تهران :بنیاد.

.43

قلیزاده ،ح.؛ خوشسلیقه ،م ( ،)4943( ،.باده و می و تعابیر آن در شعر عرفانی فارسی) ،فصلنامۀ

تخصّصی عرفان ،سال ششم ،شمارۀ .444 -441 /29
.46

کزّازی ،میرجالل الدین ،)4944( ،.آب و آیینه ،تبریز :آیدین.

.41

مشکوه الدّینی ،ع ،)4964( ،.نظری به فلسفة صدر الدّین شیرازی ،تهران :آگاه.

.44

مولوی ،جالل الدین ،)4914( ،.کلیات شمس یا دیوان کبیر41 ،ج ،فروزانفر ،ب ،.تهران :امیرکبیر.

.43

 ،)4913( ،--------مثنوی ،خرّمشاهی ،ق ،.تهران :دوستان.

.21

 ،)4944( ،--------فیه ما فیه ،براساس نسخۀ فروزانفر ،یزدانی ،ز ،.تهران :فردوس.

.24

 ،)4941( ،--------متن و شرح مثنوی ،استعالمی ،م ،.تهران :سخن.

.22

 ،)4944( ،--------غزلیّات شمس تبریز ،شفیعی کدکنی ،م ،.تهران :سخن.

.29

میهنی ،م ،)4961( ،.اسرار التّوحید ،شفیعی کدکنی ،م ،.تهران :آگاه.
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.24

نظری چروده ،احمدرضا ،)4941( ،.جامعهشناسی غزلهای مولوی ،سعدی و حافظ ،رسالۀ

دکتری ،واحد تهران مرکز.
.23

همایی ،جالل الدین ،)4963( ،.مولوینامه (مولوی چه میگوید)2 ،ج ،تهران :مؤسّسۀ نشر هما.
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