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 چکيده
انگیز است. نگارنده در این سیاهه به نقد شروح یکی دیوان حافظ سرشار از ابیات بحث

شود که شاملِ توجه شروح بیان می است. نخست، نقص گونه ابیات پرداختهاز این
نکردن به فضاي کلّی غزل، شرح ناقص، توجه نکردن به فضاي فکري حافظ و نکات 

« جفا این»و « گردانانکاسه»شرح بیت ترکیب سازي است. کلّید دستوري و یک نسخه
گري و دومی به عهد ذهنی جفاي است که در شروح، اولی یا در معناي گدایی یا ساقی

ت. ي فکري حافظ نیسدوران امیرمبارزي آمده است که متناسب با فضاي غزل و فلسفه
قیقت گردان است و در حي شراب و کاسهگردانی در معناي برگرداندن کاسهکاسه

ریزند. جفا نیز یعنی همین هاي شراب را به زمین میمحتسب و عوامل اوست که کاسه
 ي شراب را تهی کردن( است که با ایهامی چندپهلو زیبایی بیت را دوچندانظلم )کاسه

ي نفرین است. این شرح متناسب گردانی( شایستهکند و از نظر حافظ، عامل آن  کاسهیم
 اجتماعی فضاي عصر امیرمبارزالدین است. -هاي تاریخیبا واقعیت

 .ي واژگون، این جفا، بازشستنگردانی، اللهکاسه: های کليدیواژه
 

 طرح بحث. 1
امیرمبارزي است، بیت زیر آمده که در ي ههاي حافظ که مربوط به دوردر یکی از غزل
 وجود دارد:ی شرح آن مشکالت

 گردان شدون الله کاسهـــه چـــهر ک
 

 ا رخ به خون بشوید بازـــن جفـــزی 
 (354: 1383فظ، حا)                  
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 غزل کلّیتوجه نکردن به فضای . 1. 1
تن بس و هاي امیرمبارزالدینسان که روشن است، مربوط به دوران سختگیريغزل آناین 

انتقادي دارد. برخی از شروح با رویکردي  -هاست و فضایی کامالً اجتماعیدر میخانه
ردان را گاند که از مقصود حافظ دور است. ختمی الهوري، کاسهتعلیمی به بیت نگریسته

 !این ترکیب را در معناي افشاي راز در نظر گرفته کّلی، ولی در شرح در معناي گدا آورده
ختمی )«  است، باید رخ خود را به خونابه بشوید کرده چون الله افشاي راز»است:  و نوشته

هبر رخص نیست گدایی چه ارتباطی با افشاي راز دارد؟! خطیب( مش1793: 1374الهوري، 
 خاطر ستم بر عزت نفسگر بهدریوزه»است:  گر نوشتهگردان را در معناي دریوزهنیز کاسه

 (355 :1383حافظ، « ).کندخویش را به خون خضاب میي هخود روا است، چهر
یی که ام دارد. در فضاشده تنافري تمشخصاً فضاي اجتماعی غزل، با فضاي تعلیمیِ شرح

توان توقع گوید، چگونه میمی پرستان سخنشراب و حرمان می ،حافظ از می، ساغر، خم
به فضاي  توجهحمیدیان نیز بی ؟گري بیفتدداشت ناگهان به یاد تعلیم عزت نفس و دریوزه

 :1392میدیان، ح) تاس گردانی ذکر کردهگري را براي ترکیب کاسهبیت معناي دریوزه
دورو وجود ي ههاشم جاوید با ردکردن معناي دریوزگی اعتقاد دارد نوعی الل (2845-2846

ده شگویند و اینجا دورویی نقد دورو میي هبه آن الل اشدارد که به دلیل سرخی و سیاهی
 (543-542: 1375جاوید، ).اندبازي معنا کردهگري و شعبدهگردانی را حیلهاست. ایشان کاسه

 ت.اس تر از ناهمگونی فضاي شرح شدهین ادبی معضلی بزرگدورو در مضامي هیافتن الل
 

 شرح ناقص. 2. 1
که این نقیصه، راهبر مخاطب به معناي  است در برخی از شروح، فقط ترکیباتی معنا شده

گردان را گدا معنا ( فقط کاسه589: 1367( و ذوالنور )250: 1356بیت نیست. غنی ) کلّی
ین بیت توضیح مستقیمی ندارد، ولی در جایی دیگر الله را ا يدربارهاند. خرمشاهی کرده

است: یکی شهادت، دوم داغداري و  مشخص در اشعار حافظ دانستهي هداراي سه چهر
شمیسا نیز بعد از ذکر معانی مصطلح )گدایی و  (335: 1375) .گیريدیگر مظهر پیاله

، اما شرحی از قلمداد کردهثانوي شعر حافظ ي هرا الی وجه واژگون کردن ،گري(ساقی
ثانوي از نظر نگارنده همان مقصود ي هالبته این الی ؛(378: 1388است ) بیت ارائه نکرده

 آمد. بیت خواهد کلّیاصلی حافظ است که در شرح 
 

 فکری حافظی هنکردن به فلسف توجه. 3. 1
 راي ـب گريساقیمعناي ي هدر این بخش باید شروحی را گنجاند که شرح خود را بر پای
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ون مستحق رخ به خ فکري حافظ، هیچگاه ساقیي هکنند. در فلسفگردانی ذکر میکاسه
هاي دیوان حافظ در کنار رند، پیر مغان و ترین شخصیتشستن نیست. ساقی از محبوب

، رخ به خون شوید؛ شد گردان )ساقی(کاسهکسی که  پس لزومی ندارد ؛مطرب است
 ها ارزشی مضاعف دارد.بستن میخانهي هي در دورگرالخصوص که ساقیعلی

وار جام گرفت و شراب عشق چشید، از شداید و هر که الله»است:  اکبرآبادي نوشته
 اکبرآبادي،« )سازند، اعراض نماید)؟!(ض وي شوند و رویش را آلوده میات که متعرّبلیّ

سودي، ) .سودي نیز معتقد است: ساقی باید در مصیبتِ خونِ خم رخ بشوید (509: 1333
انی گردگردان را جامکاسه ،شارحاني هاستعالمی نیز در شرح خود مثل قاطب (1558: 1366

یزیم ربریم و از ستم روزگار اشک خونین میاست: ما به مستی پناه می معنا کرده نوشته
: 1367ندوشن )اسالمی  (694 :1382استعالمی، ) .ما مثل شقایق خونین استي هو چهر

این که فضاي شعر فضاي  دلیلگردانی را به ( نیز کاسه19: 1368رویز اهور )پ( و 80
ه گري و گدایی را باند. مرتضوي نیز معناي ساقیگري نوشتهآلودي است، ساقیشراب

ثروتیان نیز همچون  .(543: 1388 . )مرتضوي،است گردانی آوردهکاسه شکل ایهام براي
در  و گري در نظر گرفتهگردانی را گدایی کردن و به ایهام به معناي ساقیکاسه وي،مرتض

قیصري نیز شرح مرتضوي  (2438: 1380ثروتیان، ) .تردید خود در تعبیر بیت، مقّر است
گونه ایندریافتش  ،لاي مفصّدر مقاله عابدي (786: 1393قیصري، ) .است را پسندیده
پرستان گردانی کند، او نیز به همان میند الله کاسهاگر کسی همان»است:  ارائه کرده

 (100: 1373)عابدي، « .است و باید دشوارترین کیفرها را ببیند حسرتمند جفا کرده

هایی براي ساغرگیر بودن الله در شعر فارسی یافت، اما آیا در توان نمونهشک میبی
ن شستن هست؟ مسلماً اي براي مستحق بودن ساقی براي رخ به خوشعر حافظ نمونه

گیرد، نه براي خود و به جهت جام را براي مستان می ،در سراسر ادب فارسی« ساقی»
هاي محبوب در شعر غنایی و عرفانی است. با این اوصاف فیض بودن از چهرهي هواسط

سانی به رفیضي هگري کند، یعنی واسطساقی توان گفت: اگر کسی مثل اللهچگونه می
 اسماعیل براي شرحدر شاهدي که عابدي از کمال شود، مستحق کیفر است؟پرستان می

 است:  آورده خود مدنظر
 چمن بخورمي هسزد که خون دل الل  داشتتو جام برمی به جرم آنکه به عهد

عابدي در تطابق سهوي این بیت با بیت  اساسییک مشکل اساسی وجود دارد؛ اشتباه 
آورد، تفاوت فضاي کمال اسماعیل را میي هگر این قطعحافظ است. اگر وي ابیات دی
 شد:بیت حافظ با آنها مشخص می
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 نسیم خُلق تو چون در من آویزد
 داشتمی تو جام بر به جرم آنکه به عهد

 در آن مقام که لطف تو پرده بردارد
 

 ختن بخورمي هبه سرزنش جگر ناف 
 چمن بخورمي هسزد که خون دل الل

 بهر نسترن بخورمهزار تشویر از 
 (267: 1348 )کمال اسماعیل،       

عناصر زیباي طبیعت را به جرم خودنمایی در عهد معشوقِ زیباي  ،در این ابیات شاعر 
دیگر اینکه در این بیت، روي سخن با ي هداند. نکتشرم و سرزنش میي هخود، شایست

ه است ک هاییانسانبا الله و عناصر طبیعت است، حال آنکه در بیت حافظ روي سخن 
شبهی خاص با الله دارند. این ابیات و بیت زیر که عابدي آن را نیز براي اثبات معناي وجه

پرستان باد/نرگس ، متناسب با بیت دوم غزل )شرمش از چشم میمشروح خود آورده
 که روي سخن با نرگس )یکی از عناصر طبیعت( است: بودهمست اگر بروید باز( 

 تواند داشتتو سر بر نمیز شرم عدل 
 

 که تا چراست درین وقت شادمان نرگس 
 (103: مانه)                           

؛ دارد، مضاعف استبا این توضیحات لطف کسی که در فضاي تحریم می، جام برمی
نند، موهم کگري تعبیر میگردانی را ساقیاستنباطی که از شرح عابدي و کسانی که کاسه

وان خگري است که نه متناسب با تِم فکري حافظ است و نه با فضاي غزل هممنع ساقی
کند و ده خوردن را تجویز میحافظ اصوالً در چنین مواردي پنهان با است.
هد این است که در ع گویايپندارد. ابیات زیر به خوبی گري را تعطیل نمیساقی
هان. حافظ در دو بیت زیر گري خوش رواج دارد، اما پنساقی ،هاشدن میخانهبسته

 شدن در میخانه دارد:اشاره به بسته
 رــــاند دگهــــه بستــــدر میخان

 ب باشدـــی عجــاین چنین موسم
 

 واباالبحـــا مفتـــــــح یـــــافتت 
 ابشتده بهـــد میکــــه ببندنــــک

 (21: 1383)حافظ،                
 گوید:اما در بیت بعد می

 رــــپیکی پريــــر رخ ساقــــب
 

 ناب يظ بنوش بادهــو حافـــهمچ 
 )همان(                   

 دست است.رو ساقی در این عهد نیز بهازاین
 

 سازیفکری حافظ و نسخهی هتوجه به فلسف. 4. 1
 هاي محبوب شعر ساقی از مقوله ،گونه که آمد، در فضاي فکري حافظ و دیوان اوهمان
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گردانی به معناي تعبیر کاسهصربودن در حافظ است. دریافت همین نکته همراه با مُ
تبع ایشان شارحان، وجه اندک اي از مصححان و بهعده است باعث شدهگري ساقی

ن ساقی در بیت مخدوش نشود. توضیح اینکه ایي همتفاوتی براي بیت برگزینند تا چهر
ا )متناسب ب« در حال»اند که در فضايِ فکرِي حافظ، اگر کسی مصححان چون دریافته

بدیل به را ت« شد»بشوید، بنابراین ضبط گردانی کند، نباید رخ به خون ( کاسهشدوجه 
اند، تا بیت با فضاي فکري حافظ تناسب پیدا کند؛ بدین معنا که کسانی کرده« بود»وجه 
تحریم می در عصر  دلیلاند، به گردان بوده( کاسهبود)متناسب با وجه « قبالً»که 

و  سته« خوییبزریا»اند؛ البته این شرح که مطابق شرح امیرمبارزي دچار مصیبت شده
(، به ظاهر مشکلّی ندارد، اما یک سؤال 306: 1368زریاب خویی، « )بود»با تأکید بر وجه 
 شود و متناسب با فضاي فکريبیت به این آسانی معنا می ،«بود»با وجه مهم: چرا وقتی 

ضمونی م-گردد که مشکالت فکري« شد»حافظ است، باید در برخی نسخ تبدیل به وجه 
هست، اما عکس آن چون « بود»به « شد»احتمال تبدیل وجه پیش آید. پس  چنینیاین

 وجه.هیچنماید بهغریب می
را دارند. « بود»و چهار نسخه وجه « شد»دو نسخه وجه « خانلري» در مجموع نسخِ    

 هايدفتر دگرسانی( و در 529-528: 1362است )حافظ، « بود»وجه مختار خانلري نیز 
است که از مجموع سی و سه نسخه، شانزده نسخه وجه  «بود»نیز وجه مختار « نیساري»
ي دیگر نیز وجهی و دو نسخه بیت را ندارد. سه نسخه« شد»، دوازده نسخه وجه «بود»

کند که دستبردهاي واردشده به دلیل کند که این ظن را به یقین نزدیک میرا ارائه می
« نیست»است. در این سه نسخه وجه از سوي ناسخان بوده « شد»نکردن معنا با وجه درک
دیدند ؛ چون کاتبان می«شد»( متناسب با وجه 886-885: 1385است )نیساري، آمده 

 ماحصل بیت با فضاي فکري حافظ همخوان نیست و در مبانی فکري حافظ کسی که
، شود، نباید رخ به خون بشویدگردان )یعنی ساقی متناسب با ذهنیت ناسخان( میکاسه

با یک  اند. البتهتبدیل کرده« بود»را به « شد»یعنی  اند که وجه اصحّانی را پیمودهراه کس
اند، بدین معنا که هر کس که در عصر تحریم را برگزیده« نیست»تفاوت که ایشان وجه 

 گري نکند، مستحق رخ به خون شستن است.می، ساقی
 
 به نکات دستوری و ظرایف ادبی توجهی. بی5. 1

وري اند، توجه به نکات دستخوبی به آن نپرداختهردي که در بیشتر شروح بهیکی از موا
زین »ترین مورد قابل ذکر در این بخش، عبارت و ظرایف زیباشناختی بیت است. مهم
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رستان پاو نیز بر همان می»: است کردهشرح گونه است. عابدي زین جفا را دقیقاً این« جفا
)مخفف از( سببی « ز»(؛ حال آنکه اینجا 100 :1373عابدي، « )است حسرتمند جفا کرده

اینکه بسیاري از شارحانی که نهفته است و آن  يایراد دیگر ،در دل ایراد مذکوراست. 
ادف گري مصبا ساقی« این جفا»اند، براي اینکه گري تعبیر کردهساقی گردانی راکاسه

اند؛ یعنی فرض کردهگردد، یک عهد ذهنی گردانی برمینشود، این جفا را که به کاسه
که آن هم مربوط به عهد  پرستم امیرمبارزي یا همان بیت اول غزل فرض شدهي هدور

بسیار مهم دیگري که از نظرها دور مانده و معطوف به نظر ي هنکت امیرمبارزي است.
اند، این است که با این وجه یک مشکل شرح کرده« بود»کسانی است که بیت را با وجه 

ه معناي است، ب« بازشستن»بعد، ي هآن اینکه، فعل جملآید و مضمونی پیش می–دستوري 
گردان، همان ساقی است و اکنون در عصر دوباره شستن. حال اگر بگوییم کاسه

رخ اً آید که فرضال پیش میؤامیرمبارزالدین باید دوباره رخش را به خون بشوید، این س
باًل است، اما آیا این ساقیان ق شده جفاي عصر امیرمبارزي به خون شسته دلیلبه  انساقی

د معناي پیشونديِ مفی–اند که حافظ با فعل پیشوندي بازشستن نیز رخ به خون شسته
طبق نظر کسانی که رخ به خون شستن را به ساقی و  است؟ کرده بیت را همراه -تکرار

ستوري دکه دیگر ایراد  شده معنا شستن، «بازشستن»دانند، عصر مبارزالدینی مربوط می
قبل از امیرمبارزالدین، یعنی عصر ي هحال آنکه در دور ؛در فضاي این شروح است

 هنَشست الخمر بوده، ساقیان رخشان را به خونابواسحاق اینجو که خود نیز مردي دایم
   چنین کنند.« دوباره»بودند که بخواهند در عصر مبارزالدین 

، حال که در عصر تحریم می است ه استبود گردانضمناً اگر کسی در عهد قبل کاسه     
یعنی این توضیح نیازمند وجه اخباري است. چرا خواجه از وجه  ؛«شویدمیرخ به خون »

ایی دارد، هاست؟ البته بازشستن در معناي شستن نمونه استفاده کرده« بشوید باز»التزامی 
نهایتًا  ؛این غزل حافظ استدر « باز»مثبت و مفید پیشوند ي هاما فرض نگارنده بر استفاد

 يتکاکنم که صرفاً به ات نمیئبنده هرگز جر»بنویسد:  حق با هروي است که باید گفت:
که  است زیرا تجربه به من فهمانده ؛مفردات یک ترکیب از خود معنایی براي آن بسازم

ري( گاما اگر بتوان بر اساس این دو مفهوم )گدایی و ساقی... است  ترکیبات فریبنده
ري گاست. به هر حال نه ربطی به ساقی مفهوم دیگري براي آن یافت، بر بنده پوشیده

 (164: 1367هروي، « )گیري امیر مبارزالدینیدارد نه پیوندي با دوران سخت
 

 شرح دیگری از بيت. 2
 رچند گردان است. هکاسه ترین رکن در شرح این بیت برداشت درست از ترکیبشاید مهم
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: 1343 ،زاکانی عبید رک.اند )بارها الله را در معناي ساقی استعمال کرده ،دیگر شاعرانِ
پژوهان بزرگ همواره این است که نباید اشعار حافظي هتوصی ،(822: 1387 ،و مولوي 31

شک ی( ب110: 1374امین ریاحی،  رک.) .حافظ را با نگاهی سطحی و از سر عادت خواند
 يهزدایانگري الله دارد، معنایی عادتیحافظ، ضمن ایهام تناسبی که براي وجه ساق

است. در اینجا  شرابي هکردن کاسبرگرداندن کاسه و خالیو آن  دیگري مدنظر داشته
گرداند، ساقی نیست، بلکه محتسب یا عوامل اوست که به کسی که جام را به زمین برمی

دن کرعناي خالیگردانی در مکنند. این کاسهنوشان چنین میباده زدن بساطبرهم دلیل
خوبی هب است. بیت زیر است که در زمان امیر مبارزالدین براي نوشیدن پر شده هاییجام

 کند:گردان را روشن میو معناي ترکیب کاسه شدهبحثفضاي بیت 

 خاک به افکنی مِی و دلکش و ساغر لطیف
 

 کنیاري نمیــالي خمـــه از بـــواندیش 
 (657: 1383)حافظ،                     

 ست:ا کردن کاسه به کار بردهمعناي واژگونگردانی را بهاقانی نیز در بیت زیر کاسهخ

 (635: 1385است. ) خوبی شرح کردهبه «کزازي»ترکیبی که 
 گردانی به معناي خالی کردن جام است:، بیت زیر است که در آن کاسهباالتر از بیت مهم 

 جرمانه خون بیـــو پیالــخوردي چ
 

 گردانیه کاسهـــه آنکــــد گــــآم 
 (581: 1386)به نقل از جوینی، 

 است؛ یعنی تا به حال هایی که ظالم خوردهخون گردانی به معناي برگرداندنمسلماً کاسه
ها را باال بیاوري. صحت این حال باید تقاص پس دهی و خون ،ايجرمان را خوردهخون بی

این بیت  «جوینی»کند؛ یید میأاست، ت معنا را جایگاهی که جوینی این بیت را استفاده کرده
در گرفتن اموال مردم و در اواخر  هاي او، ستم«الدین خوارزمیشرف»را در ذکر احوال 

ت که بیت بدین مفهوم اس ،است. با این اوصاف آورده زندگی وي که در بستر بیماري افتاده
زور گرفتی، حال باید تاوان آنها را پس دهی. عجیب اینکه این تا به حال اموال مردم را به

است! حال  کردن آمده ذیل کاسه گرداندن و در معناي گدایی دهخدا ينامهلغتبیت در 
 الدین به گدایی نیفتاد، بلکه بیمار شد وشرف ،گشاجهانآنکه با توجه به قراین حالی متنِ 

 (581-579همان:  رک.) .تاوان ظلمش را در بستر بیماري و مرگ پس داد
گري بنا به نظر شارحان( ساقیگردانی )چون از لحاظ دستوري به کاسه« این جفا»
ت داشجفا نیست، برخی شارحان را بدین وامی حافظ وانیدگري در گردد و ساقیبرمی

 ها شستهیابی کاسهبه خوان دهر چون دوالب 
 

                                                                 گردانیکه بر دوالب گردون هست کارش کاسه 
 (   413: 1388خاقانی، )                     
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دقیقًا  اجفاین امیرمبارزي تعبیر کنند. حال آنکه ي هکه این جفا را به عهد ذهنی جفاي دور
 گردانی )خالی کردن جام شراب از نظر نگارنده(از لحاظ دستوري به ترکیب کاسه

ي هگردد که متوجه این نکتمخاطب به این نظر بدل به یقین می گردد. وقتی ظنّبرمی
اند، دپرستان را ستم بزرگی میکردن شراب میکه حافظ عالوه بر اینکه خالی ظریف شود
عناي یکی در ماست؛ جفا در لغت  وار در نظر داشتهرا نیز به شکل ایهام« جفا»معانی دیگر 

بدین شکل  .ن.ک: دهخدا: ذیل جفی()است  کردن و دیگر بر زمین انداختن چیزيخالی
« ن جفاای»ي هکند. بنابراین مرجع کلمشناختی پیدا میرستاخیز زیبایی« جفا»ي هکلم

هاي شراب( است، نه عهد ذهنی زمین ریختن جامگردانی )یعنی خالی کردن و بر کاسه
 شود. به ایندلیل معرفه آمدن جفا هم مشخص می ،. با این توضیحاتعصر امیرمبارزي

 که ستم بزرگی بودهتن ظرف شراب خالی کردن و انداخ« این جفا»صورت که منظور از 
جافی در هر دو معنی به ي هاست. در بیت زیر کلمبوده نوشان )جفایی( در حق باده

 است.  و با ترکیب نگونسار خوش نشسته شده خدمت گرفته

 سار کردن ظرف شراب( است.گردانی )نگونو نگونساري در این معنا یادآور کاسه
امش گاه جکه الله هیچ شوداز تفسیر بیت این شبهه مطرح  شکلممکن است در این 

( 227تا: )بی منؤحکیم مي هتحفدر گفتنی است گیر است. گرداند و اصوالً قدحرا برنمی
سرنگون ي هواژگون معروف با عنوان اللي ه( از نوعی الل774: 1371دویه )األمخزنو 

حافظ را که گویی جامش واژگون  ي مدنظرهشود که دقیقًا تصویري از همین اللیاد می
 :کندبیت زیر از خاقانی نیز همین الله را تصویر می کند.است، ترسیم می شده
 ون اللهــــده چــــري سرفکنــــهن
 

 اندر ندوختهــش مگــــه کالهـــــک 
 (105: 1388خاقانی، )                    

کند که سرشان پایین هاي واژگونی داللت میبیت خاقانی بر اللهگویا این الله در 
. این بیت حافظي هاست. دقیقاً شبیه به الل ماند که واژگون شدهسان جامی میاست و به

 اي باشد:بیت سیف فرغانی نیز بعید نیست ناظر به چنین الله
 اک مالدـر روي خـــه رخ بــل اللـــگ
 

 ارغوان گل ر عارض تو کندـــو بـچ 
 (96: 1364سیف فرغانی، )              

واژگون جام شراب را واژگون کند و بر خاک افکند ي ههر که مانند الل» :ماحصل بیت
این جفا )به ایهام ستم و به خاک افکندن جام( کاش  علت)محتسب یا عوامل او( به 

 ر                                پرواي تو مرد این اسرار دینچه گویم نه
 

 در نگونساري که تو از دنیی جافی بماندي 
 ( 635: 1361)عطار،                          
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ري گرخش )مانند الله( به خون بازشسته شود و دوباره مثل دوران ابواسحاق که ساقی
 .شودرواج داشت، دچار مصیبت 

 

 گيری. نتيجه3

 در بیت زیر از حافظ:

 ردان شدــگه کاسهــون اللـه چـهر ک
 

 ا رخ به خون بشوید بازـــن جفــزی 
 (354: 1383حافظ، )                  

 شراب جام که است یکس يمعنا در خواجه تیب نیا در «گردانکاسه» نگارنده نظر از
 نیزم به و کردن یخال ای ستم یعنی «جفا نیا» .)محتسب و عوامل او( کندیم وارونه را

 از که ییبایز هامیا است، بوده حافظ منظور شکیب که یمعان نیا با که جام انداختن
 بتیمص دوباره يمعنا به هم «بازشستن» .ردیگیم شکل تیب در اوست، یسبک يهایژگیو
 واژگون يالله مثل که یکس هر: است نیچن تیب يمعنا تاًینهاشدن است.  مندغصه و دنید

 عوامل و)محتسب  زد،یبر نیزم بر و کند وارونه را شراب جام است، وارونه جامش که
 شود؛ بتیمص دچار و دیبشو خون به رخ دوباره است دیام( يمبارز ریام دوران در او
 یهت را مستان جام که یکسان ابواسحاق دوران مثل و بشود منقلب اوضاع دوباره یعنی
 به ار رخشان اوضاع، نیا درد از و نندیبب را گسارانیم ینوشباده يروزها دوباره کنند،یم

 :شودیم لیتکم آخر تیب در دبخشیام يفضا نیا. ندیبشو خون
 م حافظ ــرام خـــالح تـــیب ردـــگِ
 

 از ب دیه سر بپوـــب ردــــینم رــــگ 
 (354: مانه)                      
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