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رخ به خون شستن کاسهگردانان (شرحی نو از یک بيت حافظ)
امير سلطان محمدی
دانشگاه اصفهان



چکيده
دیوان حافظ سرشار از ابیات بحثانگیز است .نگارنده در این سیاهه به نقد شروح یکی
از اینگونه ابیات پرداخته است .نخست ،نقص شروح بیان میشود که شاملِ توجه
نکردن به فضاي کلّی غزل ،شرح ناقص ،توجه نکردن به فضاي فکري حافظ و نکات
دستوري و یک نسخهسازي است .کلّید شرح بیت ترکیب «کاسهگردانان» و «این جفا»
است که در شروح ،اولی یا در معناي گدایی یا ساقیگري و دومی به عهد ذهنی جفاي
دوران امیرمبارزي آمده است که متناسب با فضاي غزل و فلسفهي فکري حافظ نیست.
کاسهگردانی در معناي برگرداندن کاسهي شراب و کاسهگردان است و در حقیقت
محتسب و عوامل اوست که کاسههاي شراب را به زمین میریزند .جفا نیز یعنی همین
ظلم (کاسهي شراب را تهی کردن) است که با ایهامی چندپهلو زیبایی بیت را دوچندان
میکند و از نظر حافظ ،عامل آن کاسهگردانی) شایستهي نفرین است .این شرح متناسب
با واقعیتهاي تاریخی -اجتماعی فضاي عصر امیرمبارزالدین است.

واژههای کليدی :کاسهگردانی ،اللهي واژگون ،این جفا ،بازشستن.
 .1طرح بحث
در یکی از غزلهاي حافظ که مربوط به دورهي امیرمبارزي است ،بیت زیر آمده که در
شرح آن مشکالتی وجود دارد:
زیـــن جفـــا رخ به خون بشوید باز
هر کـــه چـــون الله کاسهگردان شد
(حافظ)354 :1383 ،


دکتري زبان و ادبیات فارسی amir.soltanmohamadi@yahoo.com

تاریخ دریافت مقاله97/4/29 :

تاریخ پذیرش مقاله97/7/22 :

202

ـــــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،11شمارهی  ،1بهار ( 1398پياپی)39

 .1 .1توجه نکردن به فضای کلّی غزل
این غزل آن سان که روشن است ،مربوط به دوران سختگیريهاي امیرمبارزالدین و بستن
در میخانههاست و فضایی کامالً اجتماعی -انتقادي دارد .برخی از شروح با رویکردي
تعلیمی به بیت نگریسته اند که از مقصود حافظ دور است .ختمی الهوري ،کاسهگردان را
در معناي گدا آورده ،ولی در شرح کلّی این ترکیب را در معناي افشاي راز در نظر گرفته!
و نوشته است« :چون الله افشاي راز کرده است ،باید رخ خود را به خونابه بشوید» (ختمی
الهوري )1793 :1374 ،مش خص نیست گدایی چه ارتباطی با افشاي راز دارد؟! خطیبرهبر
نیز کاسهگردان را در معناي دریوزهگر نوشته است« :دریوزهگر بهخاطر ستم بر عزت نفس
خود روا است ،چهرهي خویش را به خون خضاب میکند( ».حافظ)355 :1383 ،
مشخصاً فضاي اجتماعی غزل ،با فضاي تعلیمیِ شرحشده تنافري تام دارد .در فضایی که
حافظ از می ،ساغر ،خم ،شراب و حرمان میپرستان سخن میگوید ،چگونه میتوان توقع
داشت ناگهان به یاد تعلیم عزت نفس و دریوزهگري بیفتد؟ حمیدیان نیز بیتوجه به فضاي
بیت معناي دریوزهگري را براي ترکیب کاسهگردانی ذکر کرده است (حمیدیان:1392 ،
 )2846-2845هاشم جاوید با ردکردن معناي دریوزگی اعتقاد دارد نوعی اللهي دورو وجود
دارد که به دلیل سرخی و سیاهیاش به آن اللهي دورو میگویند و اینجا دورویی نقد شده
است .ایشان کاسهگردانی را حیلهگري و شعبدهبازي معنا کردهاند(.جاوید)543-542 :1375 ،
یافتن اللهي دورو در مضامین ادبی معضلی بزرگتر از ناهمگونی فضاي شرح شده است.
 .2 .1شرح ناقص
در برخی از شروح ،فقط ترکیباتی معنا شده است که این نقیصه ،راهبر مخاطب به معناي
کلّی بیت نیست .غنی ( )250 :1356و ذوالنور ( )589 :1367فقط کاسهگردان را گدا معنا
کردهاند .خرمشاهی دربارهي این بیت توضیح مستقیمی ندارد ،ولی در جایی دیگر الله را
داراي سه چهرهي مشخص در اشعار حافظ دانسته است :یکی شهادت ،دوم داغداري و
دیگر مظهر پیالهگیري )335 :1375( .شمیسا نیز بعد از ذکر معانی مصطلح (گدایی و
ساقیگري) ،وجه واژگون کردن را الیهي ثانوي شعر حافظ قلمداد کرده ،اما شرحی از
بیت ارائه نکرده است ()378 :1388؛ البته این الیهي ثانوي از نظر نگارنده همان مقصود
اصلی حافظ است که در شرح کلّی بیت خواهد آمد.
 .3 .1توجه نکردن به فلسفهی فکری حافظ
در این بخش باید شروحی را گنجاند که شرح خود را بر پایهي معناي ساقیگري بـراي
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کاسهگردانی ذکر میکنند .در فلسفهي فکري حافظ ،هیچگاه ساقی مستحق رخ به خون
شستن نیست .ساقی از محبوبترین شخصیتهاي دیوان حافظ در کنار رند ،پیر مغان و
مطرب است؛ پس لزومی ندارد کسی که کاسهگردان (ساقی) شد ،رخ به خون شوید؛
علیالخصوص که ساقیگري در دورهي بستن میخانهها ارزشی مضاعف دارد.
اکبرآبادي نوشته است« :هر که اللهوار جام گرفت و شراب عشق چشید ،از شداید و
بلیّات که متعرّض وي شوند و رویش را آلوده میسازند ،اعراض نماید(؟!)» (اکبرآبادي،
 )509 :1333سودي نیز معتقد است :ساقی باید در مصیبتِ خونِ خم رخ بشوید( .سودي،
 )1558 :1366استعالمی نیز در شرح خود مثل قاطبهي شارحان ،کاسهگردان را جامگردانی
معنا کرده نوشته است :ما به مستی پناه میبریم و از ستم روزگار اشک خونین میریزیم
و چهرهي ما مثل شقایق خونین است( .استعالمی )694 :1382 ،اسالمی ندوشن (:1367
 )80و پرویز اهور ( )19 :1368نیز کاسهگردانی را به دلیل این که فضاي شعر فضاي
شرابآلودي است ،ساقیگري نوشتهاند .مرتضوي نیز معناي ساقیگري و گدایی را به
شکل ایهام براي کاسهگردانی آورده است( .مرتضوي .)543 :1388 ،ثروتیان نیز همچون
مرتضوي ،کاسهگردانی را گدایی کردن و به ایهام به معناي ساقیگري در نظر گرفته و در
تردید خود در تعبیر بیت ،مق ّر است( .ثروتیان )2438 :1380 ،قیصري نیز شرح مرتضوي
را پسندیده است( .قیصري )786 :1393 ،عابدي در مقالهاي مفصّل ،دریافتش اینگونه
ارائه کرده است« :اگر کسی همانند الله کاسهگردانی کند ،او نیز به همان میپرستان
حسرتمند جفا کرده است و باید دشوارترین کیفرها را ببیند( ».عابدي)100 :1373 ،
بیشک میتوان نمونههایی براي ساغرگیر بودن الله در شعر فارسی یافت ،اما آیا در
شعر حافظ نمونهاي براي مستحق بودن ساقی براي رخ به خون شستن هست؟ مسلماً
«ساقی» در سراسر ادب فارسی ،جام را براي مستان میگیرد ،نه براي خود و به جهت
واسطهي فیض بودن از چهرههاي محبوب در شعر غنایی و عرفانی است .با این اوصاف
چگونه میتوان گفت :اگر کسی مثل الله ساقیگري کند ،یعنی واسطهي فیضرسانی به
میپرستان شود ،مستحق کیفر است؟ در شاهدي که عابدي از کمالاسماعیل براي شرح
مدنظر خود آورده است:
سزد که خون دل اللهي چمن بخورم
به جرم آنکه به عهد تو جام برمیداشت
یک مشکل اساسی وجود دارد؛ اشتباه اساسی عابدي در تطابق سهوي این بیت با بیت
حافظ است .اگر وي ابیات دیگر این قطعهي کمال اسماعیل را میآورد ،تفاوت فضاي
بیت حافظ با آنها مشخص میشد:

204

ـــــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،11شمارهی  ،1بهار ( 1398پياپی)39

به سرزنش جگر نافهي ختن بخورم
نسیم خُلق تو چون در من آویزد
به جرم آنکه به عهد تو جام بر میداشت
سزد که خون دل اللهي چمن بخورم
در آن مقام که لطف تو پرده بردارد
هزار تشویر از بهر نسترن بخورم
(کمال اسماعیل)267 :1348 ،
شاعر در این ابیات ،عناصر زیباي طبیعت را به جرم خودنمایی در عهد معشوقِ زیباي
خود ،شایستهي شرم و سرزنش میداند .نکتهي دیگر اینکه در این بیت ،روي سخن با
الله و عناصر طبیعت است ،حال آنکه در بیت حافظ روي سخن با انسانهایی است که
وجهشبهی خاص با الله دارند .این ابیات و بیت زیر که عابدي آن را نیز براي اثبات معناي
مشروح خود آورده ،متناسب با بیت دوم غزل (شرمش از چشم میپرستان باد/نرگس
مست اگر بروید باز) بوده که روي سخن با نرگس (یکی از عناصر طبیعت) است:
که تا چراست درین وقت شادمان نرگس
ز شرم عدل تو سر بر نمیتواند داشت
(همان)103 :
با این توضیحات لطف کسی که در فضاي تحریم می ،جام برمیدارد ،مضاعف است؛
استنباطی که از شرح عابدي و کسانی که کاسهگردانی را ساقیگري تعبیر میکنند ،موهم
منع ساقیگري است که نه متناسب با تِم فکري حافظ است و نه با فضاي غزل همخوان
است .حافظ اصوالً در چنین مواردي پنهان باده خوردن را تجویز میکند و

ساقیگري را تعطیل نمیپندارد .ابیات زیر به خوبی گویاي این است که در عهد
بستهشدن میخانهها ،ساقیگري خوش رواج دارد ،اما پنهان .حافظ در دو بیت زیر
اشاره به بستهشدن در میخانه دارد:
افتتـــــح یـــــــا مفتـــحاالبواب
در میخانــــه بستــــهاند دگــــر
کــــه ببندنــــد میکـــده بهشتاب
این چنین موسمــی عجـــب باشد
(حافظ)21 :1383 ،
اما در بیت بعد میگوید:
همچـــو حافــظ بنوش بادهي ناب
بــــر رخ ساقــــی پريپیکــــر
(همان)
ازاینرو ساقی در این عهد نیز بهدست است.
 .4 .1توجه به فلسفهی فکری حافظ و نسخهسازی
همانگونه که آمد ،در فضاي فکري حافظ و دیوان او ،ساقی از مقولههاي محبوب شعر
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حافظ است .دریافت همین نکته همراه با مُصربودن در تعبیر کاسهگردانی به معناي
ساقیگري باعث شده است عدهاي از مصححان و بهتبع ایشان شارحان ،وجه اندک
متفاوتی براي بیت برگزینند تا چهرهي ساقی در بیت مخدوش نشود .توضیح اینکه این
ي حافظ ،اگر کسی «در حال» (متناسب با
مصححان چون دریافتهاند که در فضايِ فکر ِ
وجه شد) کاسهگردانی کند ،نباید رخ به خون بشوید ،بنابراین ضبط «شد» را تبدیل به
وجه «بود» کرده اند ،تا بیت با فضاي فکري حافظ تناسب پیدا کند؛ بدین معنا که کسانی
که «قبالً» (متناسب با وجه بود) کاسهگردان بودهاند ،به دلیل تحریم می در عصر
امیرمبارزي دچار مصیبت شدهاند؛ البته این شرح که مطابق شرح «زریابخویی» هست و
با تأکید بر وجه «بود» (زریاب خویی ،)306 :1368 ،به ظاهر مشکلّی ندارد ،اما یک سؤال
مهم :چرا وقتی با وجه «بود» ،بیت به این آسانی معنا میشود و متناسب با فضاي فکري
حافظ است ،باید در برخی نسخ تبدیل به وجه «شد» گردد که مشکالت فکري-مضمونی
اینچنینی پیش آید .پس احتمال تبدیل وجه «شد» به «بود» هست ،اما عکس آن چون
غریب مینماید بههیچوجه.
در مجموع نسخِ «خانلري» دو نسخه وجه «شد» و چهار نسخه وجه «بود» را دارند.
وجه مختار خانلري نیز «بود» است (حافظ )529-528 :1362 ،و در دفتر دگرسانیهاي
«نیساري» نیز وجه مختار «بود» است که از مجموع سی و سه نسخه ،شانزده نسخه وجه
«بود» ،دوازده نسخه وجه «شد» و دو نسخه بیت را ندارد .سه نسخهي دیگر نیز وجهی
را ارائه میکند که این ظن را به یقین نزدیک میکند که دستبردهاي واردشده به دلیل
درکنکردن معنا با وجه «شد» از سوي ناسخان بوده است .در این سه نسخه وجه «نیست»
آمده است (نیساري )886-885 :1385 ،متناسب با وجه «شد»؛ چون کاتبان میدیدند
ماحصل بیت با فضاي فکري حافظ همخوان نیست و در مبانی فکري حافظ کسی که
کاسهگردان (یعنی ساقی متناسب با ذهنیت ناسخان) میشود ،نباید رخ به خون بشوید،
راه کسانی را پیمودهاند که وجه اصحّ یعنی «شد» را به «بود» تبدیل کردهاند .البته با یک
تفاوت که ایشان وجه «نیست» را برگزیدهاند ،بدین معنا که هر کس که در عصر تحریم
می ،ساقیگري نکند ،مستحق رخ به خون شستن است.
 .5 .1بیتوجهی به نکات دستوری و ظرایف ادبی
یکی از مواردي که در بیشتر شروح بهخوبی به آن نپرداختهاند ،توجه به نکات دستوري
و ظرایف زیباشناختی بیت است .مهمترین مورد قابل ذکر در این بخش ،عبارت «زین
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جفا» است .عابدي زین جفا را دقیقاً اینگونه شرح کرده است« :او نیز بر همان میپرستان
حسرتمند جفا کرده است» (عابدي)100 :1373 ،؛ حال آنکه اینجا «ز» (مخفف از) سببی
است .در دل ایراد مذکور ،ایراد دیگري نهفته است و آن اینکه بسیاري از شارحانی که
کاسهگردانی را ساقیگري تعبیر کردهاند ،براي اینکه «این جفا» با ساقیگري مصادف
نشود ،این جفا را که به کاسهگردانی برمیگردد ،یک عهد ذهنی فرض کردهاند؛ یعنی
دورهي پرستم امیرمبارزي یا همان بیت اول غزل فرض شده که آن هم مربوط به عهد
امیرمبارزي است .نکتهي بسیار مهم دیگري که از نظرها دور مانده و معطوف به نظر
کسانی است که بیت را با وجه «بود» شرح کردهاند ،این است که با این وجه یک مشکل
دستوري –مضمونی پیش میآید و آن اینکه ،فعل جملهي بعد« ،بازشستن» است ،به معناي
دوباره شستن .حال اگر بگوییم کاسهگردان ،همان ساقی است و اکنون در عصر
امیرمبارزالدین باید دوباره رخش را به خون بشوید ،این سؤال پیش میآید که فرضاً رخ
ال
ساقیان به دلیل جفاي عصر امیرمبارزي به خون شسته شده است ،اما آیا این ساقیان قب ً
نیز رخ به خون شستهاند که حافظ با فعل پیشوندي بازشستن –پیشونديِ مفید معناي
تکرار -بیت را همراه کرده است؟ طبق نظر کسانی که رخ به خون شستن را به ساقی و
عصر مبارزالدینی مربوط میدانند« ،بازشستن» ،شستن معنا شده که دیگر ایراد دستوري
در فضاي این شروح است؛ حال آنکه در دورهي قبل از امیرمبارزالدین ،یعنی عصر
ابواسحاق اینجو که خود نیز مردي دایمالخمر بوده ،ساقیان رخشان را به خون نَشسته
بودند که بخواهند در عصر مبارزالدین «دوباره» چنین کنند.
ضمناً اگر کسی در عهد قبل کاسهگردان بوده است ،حال که در عصر تحریم می است
«رخ به خون میشوید»؛ یعنی این توضیح نیازمند وجه اخباري است .چرا خواجه از وجه
التزامی «بشوید باز» استفاده کرده است؟ البته بازشستن در معناي شستن نمونههایی دارد،
اما فرض نگارنده بر استفادهي مثبت و مفید پیشوند «باز» در این غزل حافظ است؛ نهایت ًا
باید گفت :حق با هروي است که بنویسد« :بنده هرگز جرئت نمیکنم که صرفاً به اتکاي
مفردات یک ترکیب از خود معنایی براي آن بسازم؛ زیرا تجربه به من فهمانده است که
ترکیبات فریبنده است  ...اما اگر بتوان بر اساس این دو مفهوم (گدایی و ساقیگري)
مفهوم دیگري براي آن یافت ،بر بنده پوشیده است .به هر حال نه ربطی به ساقیگري
دارد نه پیوندي با دوران سختگیري امیر مبارزالدینی» (هروي)164 :1367 ،
 .2شرح دیگری از بيت
شاید مهمترین رکن در شرح این بیت برداشت درست از ترکیب کاسهگردان است .هرچند
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شاعرانِ دیگر ،بارها الله را در معناي ساقی استعمال کردهاند (رک .عبید زاکانی:1343 ،
 31و مولوي ،)822 :1387 ،توصیهي حافظپژوهان بزرگ همواره این است که نباید اشعار
حافظ را با نگاهی سطحی و از سر عادت خواند( .رک .امین ریاحی )110 :1374 ،بیشک
حافظ ،ضمن ایهام تناسبی که براي وجه ساقیگري الله دارد ،معنایی عادتزدایانهي
دیگري مدنظر داشته و آن برگرداندن کاسه و خالیکردن کاسهي شراب است .در اینجا
کسی که جام را به زمین برمیگرداند ،ساقی نیست ،بلکه محتسب یا عوامل اوست که به
دلیل برهمزدن بساط بادهنوشان چنین میکنند .این کاسهگردانی در معناي خالیکردن
جامهایی است که در زمان امیر مبارزالدین براي نوشیدن پر شده است .بیت زیر بهخوبی
فضاي بیت بحثشده و معناي ترکیب کاسهگردان را روشن میکند:
ساغر لطیف و دلکش و مِی افکنی به خاک
واندیشـــه از بـــالي خمــاري نمیکنی
(حافظ)657 :1383 ،
خاقانی نیز در بیت زیر کاسهگردانی را بهمعناي واژگونکردن کاسه به کار برده است:
به خوان دهر چون دوالب یابی کاسهها شسته
که بر دوالب گردون هست کارش کاسهگردانی
(خاقانی)413 :1388 ،
ترکیبی که «کزازي» بهخوبی شرح کرده است)635 :1385( .
مهمتر از بیت باال ،بیت زیر است که در آن کاسهگردانی به معناي خالی کردن جام است:
آمــــد گــــه آنکـــه کاسهگردانی
خوردي چــو پیالـــه خون بیجرمان
(به نقل از جوینی)581 :1386،
مسلماً کاسهگردانی به معناي برگرداندن خونهایی که ظالم خورده است؛ یعنی تا به حال
خون بیجرمان را خوردهاي ،حال باید تقاص پس دهی و خونها را باال بیاوري .صحت این
معنا را جایگاهی که جوینی این بیت را استفاده کرده است ،تأیید میکند؛ «جوینی» این بیت
را در ذکر احوال «شرفالدین خوارزمی» ،ستمهاي او در گرفتن اموال مردم و در اواخر
زندگی وي که در بستر بیماري افتاده آورده است .با این اوصاف ،بیت بدین مفهوم است که
تا به حال اموال مردم را به زور گرفتی ،حال باید تاوان آنها را پس دهی .عجیب اینکه این
بیت در لغتنامهي دهخدا ذیل کاسه گرداندن و در معناي گدایی کردن آمده است! حال
آنکه با توجه به قراین حالی متنِ جهانگشا ،شرفالدین به گدایی نیفتاد ،بلکه بیمار شد و
تاوان ظلمش را در بستر بیماري و مرگ پس داد( .رک .همان)581-579 :
«این جفا» چون از لحاظ دستوري به کاسهگردانی (ساقیگري بنا به نظر شارحان)
برمیگردد و ساقیگري در دیوان حافظ جفا نیست ،برخی شارحان را بدین وامیداشت
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که این جفا را به عهد ذهنی جفاي دورهي امیرمبارزي تعبیر کنند .حال آنکه این جفا دقیق ًا
از لحاظ دستوري به ترکیب کاسهگردانی (خالی کردن جام شراب از نظر نگارنده)
برمیگردد .وقتی ظنّ مخاطب به این نظر بدل به یقین میگردد که متوجه این نکتهي
ظریف شود که حافظ عالوه بر اینکه خالیکردن شراب میپرستان را ستم بزرگی میداند،
معانی دیگر «جفا» را نیز به شکل ایهاموار در نظر داشته است؛ جفا در لغت یکی در معناي
خالیکردن و دیگر بر زمین انداختن چیزي است (ن.ک :دهخدا :ذیل جفی) .بدین شکل
کلمهي «جفا» رستاخیز زیباییشناختی پیدا میکند .بنابراین مرجع کلمهي «این جفا»
کاسهگردانی (یعنی خالی کردن و بر زمین ریختن جامهاي شراب) است ،نه عهد ذهنی
عصر امیرمبارزي .با این توضیحات ،دلیل معرفه آمدن جفا هم مشخص میشود .به این
صورت که منظور از «این جفا» خالی کردن و انداختن ظرف شراب بوده که ستم بزرگی
(جفایی) در حق بادهنوشان بوده است .در بیت زیر کلمهي جافی در هر دو معنی به
خدمت گرفته شده و با ترکیب نگونسار خوش نشسته است.
که تو از دنیی جافی بماندي در نگونساري
چه گویم نهاي تو مرد این اسرار دینپرور
(عطار)635 :1361 ،
و نگونساري در این معنا یادآور کاسهگردانی (نگونسار کردن ظرف شراب) است.
ممکن است در این شکل از تفسیر بیت این شبهه مطرح شود که الله هیچگاه جامش
را برنمیگرداند و اصوالً قدحگیر است .گفتنی است در تحفهي حکیم مؤمن (بیتا)227 :
و مخزناألدویه ( )774 :1371از نوعی اللهي واژگون معروف با عنوان اللهي سرنگون
یاد میشود که دقیق ًا تصویري از همین اللهي مدنظر حافظ را که گویی جامش واژگون
شده است ،ترسیم میکند .بیت زیر از خاقانی نیز همین الله را تصویر میکند:
کـــــه کالهــــش مگــر ندوختهاند
هنــــري سرفکنــــده چــــون الله
(خاقانی)105 :1388 ،
گویا این الله در بیت خاقانی بر اللههاي واژگونی داللت میکند که سرشان پایین
است و بهسان جامی میماند که واژگون شده است .دقیقاً شبیه به اللهي بیت حافظ .این
بیت سیف فرغانی نیز بعید نیست ناظر به چنین اللهاي باشد:
چـو بـــر عارض تو کند ارغوان گل
گـــل اللــه رخ بـــر روي خـاک مالد
(سیف فرغانی)96 :1364 ،
ماحصل بیت« :هر که مانند اللهي واژگون جام شراب را واژگون کند و بر خاک افکند
(محتسب یا عوامل او) به علت این جفا (به ایهام ستم و به خاک افکندن جام) کاش
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رخش (مانند الله) به خون بازشسته شود و دوباره مثل دوران ابواسحاق که ساقیگري
رواج داشت ،دچار مصیبت شود.
 .3نتيجهگيری
در بیت زیر از حافظ:
هر کـه چـون اللــه کاسهگــردان شد

زیــن جفـــا رخ به خون بشوید باز
(حافظ)354 :1383 ،
از نظر نگارنده «کاسهگردان» در این بیت خواجه در معناي کسی است که جام شراب
را وارونه میکند (محتسب و عوامل او)« .این جفا» یعنی ستم یا خالی کردن و به زمین
انداختن جام که با این معانی که بیشک منظور حافظ بوده است ،ایهام زیبایی که از
ویژگیهاي سبکی اوست ،در بیت شکل میگیرد« .بازشستن» هم به معناي دوباره مصیبت
دیدن و غصهمند شدن است .نهایتاً معناي بیت چنین است :هر کسی که مثل اللهي واژگون
که جامش وارونه است ،جام شراب را وارونه کند و بر زمین بریزد( ،محتسب و عوامل
او در دوران امیر مبارزي) امید است دوباره رخ به خون بشوید و دچار مصیبت شود؛
یعنی دوباره اوضاع منقلب بشود و مثل دوران ابواسحاق کسانی که جام مستان را تهی
میکنند ،دوباره روزهاي بادهنوشی میگساران را ببینند و از درد این اوضاع ،رخشان را به
خون بشویند .این فضاي امیدبخش در بیت آخر تکمیل میشود:
گــــر نمیــــرد بـــه سر بپوید باز
گِـــرد بیـــت الحـــرام خــم حافظ
(همان)354 :
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