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چکیده
شوري است که از هر شک شعر حافظ چونان منبی

اي از شعر او اي به شعر او نگاه شود، جلوهزاویه
هاي گوناگون در تمام ابعاد این تجلّی.شودنمایان می

.شعر حافظ قابل مشاهده است
معانی پیشنهادي ۀدر این مقاله با بررسی پیشین

شارحان و حافظ پژوهان، کوشش شده است که به این 
ا خرابات مغان در شعر پرسش، پاسخ داده شود که آی

دیگران، به معنی مطلق میکده است و ۀحافظ طبق گفت
تر زردشتی، ارجحةیا معنی دیگر آن، یعنی آتشکد

با توجه به شروحی که از اشعار حافظ شده و است؟
خرابات مغان در شعر خود خواجه، به ۀبررسی کلم

رسیم که خرابات مغان در شعر حافظ این نتیجه می
به معناي کنایی میخانه و یا جاي فسق و شاید گاهی

فجور باشد، اما در اصل با توجه به شواهد و مدارکی 
ةآوریم، یکی ازمعانی آن، آتشکدکه در متن می

زردشتی است که در شکل بناي آن، زردشتیان از 
اند به نحوي که هاي مهري متأثر بودهساخت خورابه

اند و حافظ داشتهتابش نور آفتاب بر آتش را روا نمی
له توجه داشته و آن را در مطلع شعر ئآگاهانه بدین مس

.خود گنجانده است
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Kharabat Magan; Cabaret and
Zoroastrian temple

V. Mobarak13, K. Arzhangi24

Abstract
Indubitable Hafez's poetry is resemble
to prism in which we are looking at will
be appeared a bravery of his poetry.
This differences expression in all
dimensions of Hafez's poetry is
observable.In this article by survey the
history of suggested significances of
demonstratives and Hafez's exponent it
is attempted to reply to this question
that ”kharabat maga” in Hafez's poetry
based on the others saying means bar
absolutely or in other meaning  that is ”
Zoroastrian temple”.By considering of
explanation in Hafez's poetry and
survey of ”kharabat magan” in his
poetry we are going to conclude that
”kharabat magan” in ironic meaning
refers to bar or the location of vice but
basically by the existence of documents
which are existed in context one of the
meaning is ” Zoroastrian fire temple”
which in its structure، Zoroastrian were
affected by Mehri's temple so that they
didn’t allow sun shine on the fire and
Hafez consciously notice such issue
and has included it in the early of his
poetry.
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مقدمه
بحث در واژگان و معانی الفاظ، ترکیبات و جمالت 

بهابیات شعر حافظ و تقدیم و تأخیر ابیات یا جا
ةگسترهاي خطی،جایی واژگان و اصالحات نسخه

هاي ادبی را به دنبال خود کشانده وسیعی از پژوهش
از خطیب رهبر، دیوان حافظاست؛ شروح 

ح سودي، ستارزاده از شرۀخرمشاهی، ترجم
از ابتهاج، دیوانهاي مختلف مقدمات تصحیح
قزوینی، شاملو، ایرج افشار و - خلخالی،  غنی

همچنین فرهنگ اصطالحات شعر حافظ از رجائی، 
حاکی ... میرعابدینی، مصفی و اشتري و- صدیقیان

خرابات باید گفت ةواژةدربار.له استئاز این مس
است اما حافظ آمده دیوانبار در 36این کلمه 

.زردشتی نشده استةکسی متعرّض معناي آتشکد
اي با نامکوب در مقالهعبدالحسین زرین

جاهلیت ة، این چنین آورده که در دور)خرابات(
اند که براي اي زنان بد کاره بودهبین اعراب عده

هاي خود رایت ي خانهاظهار حال خویش بر باال
گوید که می)4/11ج،تفسیر(اند، ابوالفتوحداشته
. اندخواندههاي این گونه زنان را خرابات میخانه

)     226: 1344کوب، زرین(
کوب معتقد است که گاهی نیکان و زرین

پارسایان هم، براي آنکه رعونت نفس را بشکنند 
استتار مخفی بدارند ةو یا باطن خود را در پرد

اند و به این سبب حتی رفتهشاید به خرابات می
شده است می» نور خدا«گاه بات نیز گاه جلوهخرا

لیکن خرابات در همه حال خرابات بوده است و 
)227: همان(. جاي رندان و فاسقان

- کریم امیري فیروزکوهی نیز به پیروي از زرین

مادام : کند و معتقد استکوب همین نظر را بیان می

آباد و چگونگی موضع و محل آن که ماهیت خور
ی از بالد ایران قدیم و جدید و در شهر و ده

هاي دیانت وحدت یا تعدد آن مثل آتشکده
زردشت، به اثبات نرسیده است، قول به آن، از باب 

هاي یابیهاي سودایی و ریشهسازيهمان اشتقاق
)359: 1356امیري فیروزکوهی، (. گذرایی است

اي با ناممحمدحسین تسبیحی در مقاله
ۀر مورد معناي کلمجو دو، به جست»خرابات«

الدین هاي جاللخرابات پرداخته و طبق گفته
خرابات محتمل ۀهمایی، معتقد است که کلم

باشد که به اشتباه )خورآباد(است که در اصل 
الخط آن را به فتح خاء خوانده و جمع رسم

به هر حال . اندعربی پنداشته)خرابه(و)خراب(
خورشید به معنی) خور(ۀاصل این است که کلم

بیان حرکت بنویسند، چه در این ۀرا با واو معدول
گونه موارد که انصافاً حروف حرکت و اعراب 

الخط جزو کلمات فارسی است، در کتاب و رسم
)62: 1346تسبیحی، (. مسامحه کردن روا نباشد

اي با نامهمچنین حسین وحیدي در مقاله
ۀآورده است که خرابات، وارون»خرابات مغان«
هاي حافظ آمده است نچه در برخی از گزارشآ

جمع خرابه برون شهر که جاي فسق و «: که
) مهرابه()خورابه(در بن » فجور بوده است

مهریان بوده است و باید خُراب، خورآباد خوانده 
)51: 1389وحیدي، (. شود

ترین خصوصیات شعر حافظ، یکی از برجسته
. چندجانبه بودن منشور شعر و کلمات اوست

تتبع و تفحص حافظ در کتب اساسی علوم «
مطالع زمخشري و کشّافشرعی و ادبی از قبیل 

سکّاکی و مفتاح العلومقاضی بیضاوي و االنظار
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امثال آنها و تعمق او در آثار نظم و نثر شاعران و 
زبان ایران، باعث آشنایی عمیق نویسندگان فارسی

کن او با امکانات معنایی کلمات و ترکیبات مم
اي در ادبیات فارسی کمتر کلمه. آنها شده است

توان یافت که استعداد و ظرفیت ابهام و ایهام می
آفرینی معنایی داشته باشد و حافظ از آن استفاده 

)104: 1388پورنامداریان، (» .نکرده باشد
هاي شعر ترین مشخصهبه طور کل یکی از بارز

یري و پذحافظ همان ایهام است که موجبات تأویل
کسی آورد و هرمعانی مختلف اشعارش را فراهم می

شود و شعر آن شاعر بزرگ را از ظن خود یار او می
.بیندبا عقاید و نظرات خود منطبق می

ما نیز به بررسی یکی از ابیات خواجه شیراز 
پردازیم که ایهام وشاید ابهام موجود در آن، می

ه است هایی شدباعث پنهان ماندن یکی از معنی
توان گفت مد نظر حافظ بوده و تا کنون در که می

.هاي الفاظ مانده استپشت پرده
ۀبا مشخص کردن ابیاتی که در آنها کلم

خرابات آمده است و بررسی یک به یک آنها و 
حافظ، در دیوانبررسی نظر منتقدان و شارحان 

ال هستیم که آیا شارحان در ؤپی پاسخ به این س
در این . اند یا خیرمه به صواب رفتهمعناي این کل

تحقیق کوشش شده است که یک معناي 
.پیشنهادي براي این کلمه ارائه داده شود

در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به 
ها خرابات از فرهنگةاستخراج معانی لغوي واژ

شود و سپس حافظ پرداخته میدیوانو شروح 
رابات تعیین خةاشاره نشده در مورد واژۀنکت
هاي مختلف از ها و مثالگردد و استداللمی

ها و کتب معتبر براي اثبات نظر ارائه شده فرهنگ
گردد که شود و منتهی به این نتیجه میآورده می

زردشتی است که ةیکی از معانی خرابات، آتشکد
.شودحافظ مشاهده نمیدیواندر شروح 

بحث و بررسی
حر رمل مثمن مخبون حافظ در مطلع غزلی در ب

:گویدمی)فاعالتن فعالتن فعالتن فع لن(اصلم
بینمدر  خرابات  مغان  نور  خدا   می

این عجب بین که چه نوري ز کجا می بینم
)485: 1390حافظ،(

در برهان قاطع به معنی ) خرابات(ۀکلم
برهان (شرابخانه و بوزه خانه و قمارخانه آمده

به تَبع او تمام شارحان و ) ذیل خراباتقاطع،
.اندشعر حافظ نیز، همین را گفته

فرهنگ اشعار حافظعلی رجائی در احمد
:گونه معنی کرده استخرابات را این

خرابات در لغت به معنی میخانه، قمارخانه و «
ممکن است ... جاي زنان بدکار آمده است

آباد بوده و با خورشید و مهرپرستی خرابات خور
ته باشد اما آنچه راجع به حافظ است رابطه داش

ها است که گفته شد و در معنی همین معنی
مهرپرستی آن هم اگر صحیح باشد ارتباطی با 

) 175: 1380رجائی،(»....کندحافظ پیدا نمی
اما با تمام این تفاسیر اگر خرابات مغان را جدا 
از هم معنی نکنیم و مثالً نگوییم خرابات به این 
معنی و مغان به آن معنی و این ترکیب را یکی از 

توان آن هاي چند معنایی حافظ بدانیم، میترکیب
:را طبق فرهنگ معاصر این طور معنی کرد
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آتشکده، مقّر حکیمان روحانی : خرابات مغان
)364: 1384پور، انصاف(. زردشتی

- در هیچ یک از فرهنگ) آتشکده(یبه این معن

- هاي اشعار حافظ اشاره نشده و تنها رجائی اشاره

اي دارد مبنی بر اینکه خرابات خورآباد بوده و با 
به این . پرستی ارتباطی داشته استخورشید و مهر

شود که هر ترتیب خرابات مغان داراي دو معنا می
خانه می. 1: توان از آن بر داشت کرددوي آنها را می

.آتشکده زرتشتیان. 2؛کدهو عشرت
این دوگانگی معنایی در ترکیب خرابات مغان در 

:شود مثالً در بیتجا مشاهده میاشعار حافظ همه
در خرابات مغان گر گذر افتد بازم
حاصل خرقه و سجاده روان در بازم

)323: 1390سایه، (
خرابات مغان را میخانه معنی در این بیت اگر 
اگر باز هم گذرم : شودگونه میکنیم، معنی بیت این

به میخانه بیفتد، با توسل به می و ساغر و ساقی، 
- اي میزهد و طاعت را از خاطر برده و به گوشه

اندازم و اگر خرابات مغان را آتشکده زردشتیان 
اگر باز هم : شودمعنی کنیم معنی بیت این گونه می

ذرم به آتشکده بیفتد، خرقۀ زهد و سجادة طاعت گ
.سوزانمافکنم و میرا درون آتش می

در هر دو صورت معنی و مضمون تقریباً 
: یکسان است اما در مورد این بیت

بینمدر خرابات مغان نور خدا می
بینما میـاین عجب بین که چه نوري ز کج

)485: 1390سایه، (

غان را، آتشکده در این بیت اگر خرابات م
زردشتیان معنی کنیم در این صورت است که 

.شودایهام نهفته در این شعر بر ما مکشوف می

:کنیمبا این مقدمه بیت فوق را معنی می
در آتشکده زردشتیان پرتوي از نور خدا را 

در چه ) نور را(بینم، شگفتا چه چیزي رامی
!بینمجایی می

ایران کتاب با دقت در سخنان کریستن سن در
توان معناي تعجب حافظ از ، میساسانیاندر زمان

:حضور نور، در آتشکده زردشتی را فهمید
کم کم در شریعت زردشت این ......... «

قاعده مقرر شد که آفتاب بر آتش نتابد و بنابراین 
:سبک جدیدي در ساختمان آتشکده معمول شد

که ساختند،اتاقی کامالً تاریک در وسط بنا می
اند که آنبعضی بر. آتشدان در آن قرار داشت

ساختمان سنگی، که در برابر قبور سالطین 
اي شود، نمونههخامنشی در نقش رستم دیده می

کعبه «ها و فعالً آن بنا را ایرانیاناست از این آتشکده
)170: 1389کریستین سن، (».خوانندمی»زردشت

بنابر توضیحات کریستن سن در کتاب 
فهمیم که در میایران در زمان ساسانیانرزشمند ا

کیش زردشتیان تابیدن نور آفتاب بر آتش جزو 
:شدهمحرمات دین زرتشت محسوب می

آتش اجاق هرگز نبایستی خاموش شود و نور «
آفتاب نبایستی بر آتش بتابد و آب با آتش نبایستی 

)132: 1389کریستین سن، (» ....مالقات کند
هایشان را تیان ساختمان آتشکدهطبیعتاً زردش

کردند که نور به آن نفوذ نکند و بی طوري بنا می
توان گفت که حافظ نیز از این مسئله شک می

هایش را به مطلعی به مطلع بوده که یکی از غزل
.کنداین زیبایی مزین می

اي از شعر موالنا در تضاد نور و اینک نمونه
:خرابات
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او بانگ چغانه ستاین خانه که پیوسته در
از خواجه بپرسید که این خانه چه خانه ست؟
این صورت بت چیست، اگر خانۀ کعبه ست

ان است؟ـوین نور خدا چیست، اگر دیر مغ
)259: 1387موالنا، (

با این مقدمات، شگفتی حافظ در این بیت به 
شود و معنی آن این طور اي دیگر توجیه میگونه

:شودگزارده می
بینم، شگفتا که شکده زردشتیان نور خدا را میدر آت

بینم که هیچ نوري اجازه این نور را در جایی می
!  ها استترین مکانورود به آن را ندارد و تاریک

خصوص حافظ، ه هر نویسنده و شاعري و ب
متأثر از فرهنگ و متون ) بی آنکه زردشتی باشد(

ر پیش از خود است؛ و این تأثر در شعر حافظ، د
میکده و ،خراباتةمعناي پیشنهادي واژةگستر

.نمایاندزردشتی، خود را میةآتشکد
هاي هاي آیینتسمیه خداوند به نور، در آموزه

:دینی و برگرفته از دین هم کامالً مشهود است
ها، از آتش اهورایی سخن رفته است که در گات«

این آتش . روددر روز داوري همگانی به کار می
آتش اهورایی، . ی با آتش مادي تفاوت دارداهورای

باید به . درخشدنوري است که در دل هر اَشویی می
یاد آوریم که خداوند، نور و روشنایی بیکران است 

ها سنجیده و در پرتو این روشنایی است که کرده
)110: 1388مهر، (» .می شود
از خداوند متعال با عنوان نور قرآن کریمدر 
:ین یاد شده استها و زمآسمان

فیها ةٍ اهللاُ نور السموات و االَرضِ مثَلُ نورِه کَمشکو«
کَاَنَّها کَوکَب الزُّجاٍ مصباح المصباح فی زجا

و ال ال شَرزیتومبرَةٍ دري یوقَد من شَجرَ

نار نور علی یکاد زیتُها یضی ء ولَو لَم تَمسسهغَر
نورٍ یهدي اهللاُ لنورِه من یشاء و یضرِب اهللاُ االَمثالَ 

لیمع اهللاُ بِکُلِّ شَی ء لنّاسِ وخدا نور «)35/ نور(».ل
مثَلِ نور او چون چراغدانی . ها و زمین استآسمان

اي است که در آن چراغی، وآن چراغ در شیشه
شان است که از آن شیشه گویی اختري درخ. است

زیتونی که نه شرقی است و نه ۀدرخت خجست
- نزدیک است که روغنش. شودغربی، افروخته می

. روشنی بخشد- هرچند آتشی بدان نرسیده باشد
خدا هرکه را بخواهد . روشنی بر روي روشنی است

ها را خدا این مثلکند، وبا نور خویش هدایت می
» .یزي دانا استزند و خدا به هر چبراي مردم می

)ترجمه محمدمهدي فوالدوند: 1390قرآن کریم، (
توان خرابات مغان را به گونه حتی میبدین

اي که دیگر ویران یا حداقل آتشکدهةمعنی آتشکد
آتشی در آن روشن نیست معنی کرد چرا که در 

هاي زردشتیان به حالت تعطیل عصر حافظ آتشکده
.فروغی نداشتنددر آمده بودند و هیچ روشنایی و 

موضوع تاریک بودن محل عبادت و راه نیافتن 
. شودیـنور در آن، حتی بعد از اسالم دیده م

، در ذکر مرصادالعبادالدین رازي در کتاب مـنج
:نشینی چنین آورده استشرایط چله

و نشستن اربعینات را شرایط و آداب بسی «
ست هشت شرط است که اترمهمه است، اما آنچ

خلل باشد ه ین شرایط بایک شرط را ازاگر 
.حصول دشوار پیوندده مقصود کلی ب

ه اول تنها در خانۀ خالی نشستن است روي ب
ها بر روي ران نهاده، غسل قبله آورده مربع، دست

خانه را لحد نیت غسلِ مرده، و خلوته کرده ب
وضو و حاجت و ه نجا جز بآخویش شمرده، و از
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بود و خانه باید که تاریکو. نماز بیرون نیاید
تا هیچ روشنی و پرده بر روي در فرو کرده، کوچک

)282: رازي(» .و آواز در نیاید
هاي زیادي بین آیین مهري و اگرچه تفاوت

آیین زردشت وجود دارد، با این حال با توجه به 
هاي بد مهري با آتشکدهشباهت سبک معماري معا

توان گفت که خرابات زردشتی و امکانات آن می
زردشتی، در شکل ظاهري، همان ةمغان یا آتشکد

.خورابه یا مهرابه است
مهرداد بهار توضیحات درخوري در مورد 

تواند یاري کنندة ما در اند که میمعابد مهري داده
:این بحث باشد

ها ر غاربایست دمراسم مهري معموالً می«
ها مظهر طاق آسمان این غار. یافتانجام می

ا در آن ـد طبیعی یـدر نزدیک این معاب. بودند
اما در . داشتآبی روان وجود میبایستمی

ها که غاري نبود این معابد را، به شهرها یا جلگه
معبد به . کردندشباهت غارها، در زیر زمین بنا می
این . رسیدمییاري پلکانی طوالنی به سطح زمین

اي و پنجرهکردندمعابد از نور خارج استفاده نمی
شد که در آن گاه پلکان به اتاقی ختم می. نداشتند

ساختند و پیروان خود را براي آیین آماده می
د وارد ـاصلی معبۀا به محوطـس از آنجـسپ
ان شب ـون آسمـد را چـاق معبـط. شدندیـم

ردیف سکو در دو در داخل معبد دو . آراستندمی
سو قرار داشت و در میان دو ردیف سکو، صحن 
گود معبد قرار داشت که مراسم در آنجا انجام 

هایی کتـازه وارد بر نیمـیافت و تماشاگران تمی
ن مراسم ـاشاي ایـه تمـکه کنار سکوها بود، ب

.نشستندمی

اي از مهر در در ته صحن، بر دیوار منظره
در کنار در ورودي، . تحال کشتن گاو وجود داش

داشتداري پر از آب تبرك شده قرارظرف پایه
و در طرف مقابل، در پاي تصویر مهر، دو آتشدان 

)32: 1390بهار، (» ....بود
بار لفظ خرابات به کار 36در اشعار حافظ 

برده شده است که در آنها اشاراتی به آب خرابات 
داشته و توان دید، آبی که هم جنبۀ تبركنیز می

:ها بودههم شویندة پلیدي

چشمۀ خراباتاز آبیساقی بیار 
ب خانقاهیـم از عجـها بشوییرقهـتا خ

)477: 1390حافظ، (
ببردآب خراباتخرقۀ زهد مرا 

خمخانه بسوختآتشرا ـل مـانۀ عقـخ
)17: 1390حافظ، (

پاك کنندگی این آب ۀدر مورد جنباوستادر 
:چنین آمده است

!اي اَشَون! ي دادار جهانِ استومندا«
چگونه خانه را پاك کنم؟

:اهوره مزدا پاسخ داد
. هابا سه بار شستن جامه. با سه بار شستن تن

با پیشکش بردن . با سه بار بر خواندن گاهان
با پیشکش بردن برسمِ دسته . نیازي نزد آتش من

.بسته و با نیاز بردن آشامیدنی نزد آب نیک
!تمان زرتشتاي سپی

پس آن خانه پاك شود و آب و آتش و امشاسپندان 
)796، 795: 2ج: اوستا(» .بدان خانه در آیند

به عنوان دو (قرار دادن آب در کنار آتش
هاي زردشتی نماد وحدت ، در آتشکده)ضد
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به خاطر همین است که این دو عنصر . است
:اندهمیشه در فرهنگ زردشتی ستوده شده

اینک نیایش تو را ! راییِ اهورهاي آبِ اهو«
گزاریم؛ از آن رو که از تو روي بر تافتیم و تو می

)1/252: اوستا(» .را آزردیم
ستاییم تو را با می! اي آبِ اهوراییِ اهوره«

- می! اي آبِ اهوراییِ اهوره. نیکۀزور و اندیش

! اي آبِ اهوراییِ اهوره. ستاییم تو را با گفتار نیک
)1/252: اوستا(» .را با کردار نیکستاییم تومی

و آب مزدا آفریده را ستایش » نَپات اَپام«رد بزرگ«
)2/617: اوستا(».و نیایش و خوشنودي و آفرین

پسر اهوره -در نخستین پاسِ شب، آتش«
: خواند و گویدخانه خدا را به یاري همی-مزدا

)2/849: اوستا(» ....اي خانه خدا
پسر اهوره مزدا- ب، آتشدر سومین پاسِ ش«

اي : خواند و گویدسروش پارسا را به یاري همی- 
)2/850: اوستا(» ....سروش پارسايِ برزمند

)2/618: اوستا(» ستاییمآب اَشَونِ مزدا آفریده را می«
» دستایش و نیایش و نیرو و زور خواستارم ر

: اوستا(» بزرگوار، اپام نپات و آب مزدا آفریده را
2/619(

- تیز اسب را می» اپام نپات«رد بزرگوارِ شیدور«

)2/634: اوستا(»ستاییمآب مزدا آفریده را می. ستاییم
بینیم در اوستا همیشه از آب با چنان که می

و از ) آب اهورایی(و) آبِ مزدا آفریده(عنوانِ
.یاد شده است) پسر اهوره مزدا(آتش با عنوانِ 

سعدي شیرازي و اي از و اینک نمونه
:خواجوي کرمانی

تا گرد ریا گم شود از دامن سعدي

دـبرآریآب خراباترختش همه در 
)956: 1388، سعدي(

غسل کنآب خراباتخواجو برو به 
اينهادهآتشگر رخت ننگ و نام بر 

)285: 1391خواجوي کرمانی، (
در آنها و اشعاري نیز هست که صریحاً

:زردشتی استخرابات به معنی معبد 
وشویی کن و آنگه به خرابات خرامشست

آلودهرابـدیر ختا نگردد ز تو این 
)411: 1390حافظ، (

خرابات استگوشۀاصلی ما مقام
کردعمارتدهاد آنکه این خداش خیر

)126: 1390حافظ، (
دیر در فرهنگ فارسی به معناي محل «که

» تپرستشگاه مغان اس+ اقامت راهبان مسیحی
و اصطالحات مقام و ) 461: 1384پور، انصاف(

.گوشه و عمارت نیز به این معنی اشارت دارند
دارندعزیز میدیر مغانماز آن به 

همیشه در دل ماستآتشی که نمیرد که 
) 19: 1390حافظ، (
عصر حافظ همةعبید زاکانی، شاعر و نویسند

زنّار ۀنیز ترکیب خرابات مغان را در کنار کلم
آورده که این نیز دلیلی است بر این معنی که 

:زردشتی استةخرابات مغان همان آتشکد
خرابات مغانتن مقیم حرم و دل به 

ر عبایی تا چندـان زیـنهارـّزنرده ـک
)97: 1999زاکانی، (

:همچنین
گهی به کوي خرابات با مغان همدم
گهی به صومعه با جمع صوفیان همراز

)105: همان(
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د زاکانی در این بیت خرابات را محل عبی
تجمع مغان دانسته، نه محل تجمع اهل فسق و 

.فجور و شرابخواران
قابل ذکر است که در ادبیات ما، گاهی معناي 

گیرد؛ سنائی زنّار با کُستی در یک ردیف قرار می
:گوید

در خرابات نبینی که ز مستی همه سال
ار دهدـی و زنّـرا کُشتو ر تـب دیـراه

)54: 1389سنائی، (
:همچنین

مغان دایم برند آتش، ز بیت النار من هر شب
ان بسته به روم اندرـد زنّار دارم بر میـدو ص

)15: همان(

گیري نتیجهبحث و 
حافظ شاعري است که بنا بر ایهام و ابهام در هر 
بیت شعرش، چندین معنی مختلف نهفته است و 

عار او قابلیت این موضوع باعث شده است که اش
این امر هرگز . پذیري زیادي داشته باشندتأویل

اتفاقی نیست و حاکی از تسلط او بر علوم شرعی و 
علوم ادبی عصر خودش  است که در محیط امن و 

.آرامش شیراز قرن هشتم، برایش حاصل شده است
با توجه به نقش نور در معماري ساختمان 

و وجود آب هاي زردشتیان و معابد مهريآتشکده
به عنوان جزئی الینفک در آنها و اطالع حافظ از 

خرابات را در ةاین موضوع سبب شده است که واژ
. زردشتی و ایهام میکده به کار ببردةمعناي آتشکد

در این پژوهش با تکیه بر استنادات ارائه شده، یکی 
دیگر از وجوه معانی شعري حافظ، خرابات یعنی 

تواند یکی ي میکده نیز میزردشتی که معناةآتشکد

حافظ . از معانی احتمالی آن باشد، مشخص شد
آید با شریعت زردشتی چنان که از اشعارش بر می

طور که دیدیم حتی به همان. استکامالً آشنا بوده 
ها و معابد و نیز تاریک بودن ساختمان آتشکده

هاي حضور دو عنصر آب و آتش که در آتشکده
ستند، علم داشته و با تمام زردشتی نماد وحدت ه

ها است که چنین ایهام یا دوگانگی این آگاهی
.معناییِ زیبایی در این شعر آفریده است

هایادداشت
:خرابات در شعر حافظۀبار کلم36

ترسم این قوم که بر درد کشان می خندند
ان راـد ایمـات کننـرابـار خـر کـدر س

)9:1390سایه،(
ن ما نیز هم منزل کنیمدر خرابات مغا

کاین چنین رفته ست در عهد ازل تقدیر ما
)10:1390سایه،(

خرقۀ زهد مرا آب خرابات ببرد
ش خمخانه بسوختـرا آتـانۀ عقل مـخ

)17:1390سایه،(
هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد

ار کجاستـه هشیـرسید کـرابات مپـدر خ
)20:1390سایه،(

در دل ویرانه مقیمستتا گنج غمت 
تـام اسـرابات مقـج خـرا کُنـهمواره م

)45:1390سایه،(
در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست
هر جا که هست پرتوي روي حبیب است

)62:1390سایه،(
بندة پیرخراباتم که لطفش دایم است
ورنه لطف شیخ و زاهدگاه هست وگاه نیست

)70:1390سایه،(
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ز کوي خرابات روي بر تابمچرا
ن بِهم به جهان هیچ رسم و راهی نیستـکزی

)75:1390سایه،(
حافظا روز اجل گر بکف آري جامی

وي خرابات برندت به بهشتـیکسر از ک
)78:1390سایه،(

من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم
ادـام افتـلِ  فرجـد ازل حاصـاینم از عه

)105:1390سایه،(
رطل گرانم ده اي مرید خرابات

داردــاه نـانقـه خـی کـخـادي شیـش
)115:1390سایه،(

چو مهمان خراباتی به عزّت باش با رندان
که درد سرکشی جانا گرت مستی خمار آرد

)121:1390سایه،(
مقام اصلی ما گوشۀ خراباتست

ردـخداش خیر دهاد آنکه این عمارت ک
)126:1390سایه،(

گر زمسجد به خرابات شدم خرده مگیر
مجلس وعظ درازست و زمان خواهد شد

)158:1390سایه،(
اي گدایان خرابات خدا یار شماست

ندـی چـامـد ز اَنعـداریـام مـشم انعـچ
)175:1390سایه،(

بندة پیر خراباتم که درویشان او
کنندر میخاك را از بی نیازي خاك بر س
)192:1390سایه،(

قدم منه به خرابات جز به شرط ادب
ادشهندـرمان پـان درش محـه ساکنـک

)194:1390سایه،(
یاد باد آن که خرابات نشین بودم و مست

م است آنجا بودـکد امروزـوانچه در مسج
)198:1390سایه،(

دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم
ر دل و سر در گل بوددیدم و خون دخُمِ می

)201:1390سایه،(
همچو حافظ به خرابات روم جامه قبا

اماستهـو خـبو که در بر کشد آن دلبر ن
)302:1390سایه،(

کندقسمت حوالتم بخرابات می
هرچند کاین چنین شدم و آنچنان شدم

)312:1390سایه،(
به فریادم رس اي پیر خرابات

م کن که پیرموانـرعه جـک جـه یـب
)321:1390سایه،(

در خرابات مغان گر گذر افتد بازم
حاصل خرقه و سجاده روان در بازم

)323:1390سایه،(
من اگر رند خراباتم و گر حافظ شهر
این متاعم که تو می بینی و کمتر زینم

)345:1390سایه،(
بینمدر خرابات مغان نور خدا می

بینمبین که چه نوري ز کجا میاین عجب 
)347:1390سایه،(

خیز تا خرقۀ صوفی به خرابات بریم
ات به بازار خرافات بریمـح و طامـشط

)363:1390سایه،(
نهیمنذر و فتوح صومعه در وجه می

رابات بر کشیمـه آب خـا بـق ریـدل
)365:1390سایه،(

کجاستخشک شد بیخ طرب راه خرابات
مــی بکنیـایــو نمـوا نشــا در آن آب و هـت

)367:1390سایه،(
تو خانقاه و خرابات در میانه مبین
خدا گواست که هر جا که هست با اویم

)370:1390سایه،(
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به جان پیر خرابات و حقّ نعمت او
که نیست در سر من جز هواي خدمت او

)394:1390سایه،(
ده در گرو استمدام خرقۀ حافظ به با

ود طینت اوـرابات بـمگر ز خاك خ
)394:1390سایه،(
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چکیده
عبارت است از اینکه اسمی مقدم زبان عربی اشتغال در 

راجع شود و بعد از آن عاملی واقع شود که در ضمیر
هرچند در منابع زبان فارسی .آن اسم عمل کندبه 

مبحثی مشابه اشتغال عربی مطرح نشده است اما نظیر 
یعنی در این کاربرد در زبان فارسی نیز وجود دارد؛

-آن فعلی قرار میآید و بعد ازآغاز جمله اسمی می

مرجع این ضمیر گیرد که ضمیري به آن متصل است و
با توجه به اینکه در تحلیل .استهمان اسم مذکور

نویسان اختالف نظر هایی میان دستورچنین جمله
در این مقاله با بررسی اقسام ضمیر متصل وجود دارد،

به فعل که مرجع آن در جمله مذکور است در متون 
هاي قرآن کریم جایگاه اشتغال و ترجمهادبی و نیز 

کاربرد مشابه آن در زبان فارسی تحلیل و تأثیر بالغی 
.آن از نظر علم معانی تبیین شده است
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Analysis of eshteghal in persian
structure

Z. Hatampour13, S. M. Rozatian24

Abstract
Eshteghalsubject  in Arabic consist  of  that
a noun foregos  and  aftar  acting comes
that  acts in the regarding pronoun to that
noun. Although  the similar  subject  to
arabiceshteghal  has not been considered in
persian  grammar resources  but  similar to
this application exists in persian too, it
means a noun comes in beginning of
sentence and after  a verb stands  that a
pronoun is connected to that verb and
antecedent  is said noun. According to
existent  dissension between grammar،s

author in syntactics  absorbency of  such
sentences, eshteghal's place and similar
application in Persian grammar and
rhetorical action  has been specified in this
article by cheking of genera of connected
pronoun to verb that its antecedent  is came
in sentence - especially in literary context,
also in Qran،s translation.

Keywords: Connected, Pronoun  to Verb,
Antecedent, Eshteghalpersian  grammar,
Arabic  grammar, Rhetoric.
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