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 خواب و رویا در دیوان حافظ

 
 مختار کميلی

 رفسنجان( عج)عصر  دانشگاه ولي
 چكيده

در دیوان حافظ، قابل توجه است   هایی است که بسامد آن خواب و رویا از پدیده
و ميوج  بيه    حافظ در بيتيی هررمردانيه   .قابليّت بررسی و تأمّل دارد و از این رو،

اسيت، اشياره    (ص)و خواب که مفهوم حدیثی از پيامبرهمانردی و شباهت مرگ 
های خود را به نقيل رویاهيای سيارياهی     وی مطلع دو غ ل از غ ل. کرده است

بيير آن در  ی اهمييت رویيا و تع  دهرده ها اختصاص داده که نشان خود و تعابير آن
رویيای پياهيه، پيری، آفتياب و برآميدن مياه، رویاهيای غاهبيا          . دیدياه وی است

ی ي ارده سارياهی دیوان حافظرد که به دوهت، دیوانگی و پادشاه و یار سفرکرده
هيای   ناميه  این تعابير در مجموع، مطابق با تعابيری اسيت کيه در خيواب   . اند شده

 .فارسی برای این رؤیاها ضبط شده است

 . هاي فارسي، رویانامه تعبیر، حافظ، خواب، خواب: های کليدی واژه
 

 مقدمه .1
هاي علوم رایج در روزگاار    انگیز حافظ آن است كه آموزه هاي شگفت یكي از ویژگي

را هنرمندانه در آوند بلورین ابیات خود ریختاه  ..... چون عرفان، نجوم، طب، موسیقي و
و بدین شیوه، دیواني زیبا، سخته، وزین و نیازمند شار  وتويایر را باه ادب فارساي،     

ترین اعصار، با رویكردهاي  اند كه از دیرینه هایي ا پدیدهخواب و روی. ارزاني داشته است
در فرهنا  نناي اسا،مي،    . هایي ارائه شده اسات  ها نظریه مختلف بررسي و راجع بدان

این دو، در منظومه و سازمان علوم، جایگااهي را باه خاود اختصااد داده و در كتاب      

                                                           
  زبان و ادبیات فارسي یاراستاد mokhtar.komaily@gmail.com  
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باه  . قرار گرفته است علمي، در فصل یا فصولي و یا به صورت كتاب مفرد مورد تحقیق
هاي شعر فارسي نیز كمابیش بازتااب یافتاه    هاي رویایي در دیوان جز كتب علمي، آموزه

 .هاست ي آنكه دیوان لسان الغیب در زمره
، لفظ مشترك خواب، در معاني نوم و رویا به كاار رفتاه و بساامد    دیوان حافظدر 

در هار دو معناي، قابال    ( 2939: 961صادیقیان،  )پنجاه بااري ایان وا ه و مشاتقات آن    
: لاي حسان ) شناسي حافظ راهنماي مويوعيهاي  با این حال، بر اساس كتاب. اعتناست
اختصاصاً جساتاري باه بررساي     تا امروز( 2933: ليحسن) دفتر نسرین و گلو ( 2933

، در دیاوان حاافظ  الغیاب نررداختاه اساتی نیاز در شارو        این دو پدیده در دیوان لسان
كه پیوند با خواب و رویاا دارد، تويایحات درخاور و مساتوفایي راجاع       تويیر ابیاتي

اي از ابیات رویاایي كاه در    بدین دو پدیده نیامده استی با این همه ناگفته نماند كه پاره
انگیاز دیاوان    شود، در شمار ابیات بحاث  ها بحث ميي آناین جستار، كم و بیش درباره

هایي نوشته شده استی امّا این مقااالت   یادداشتها مقاالت و ي آنحافظ است و درباره
هاي گوناگون وا گان ابیات حاافظ و   ها و يبط تر به بحث در واریانت ها بیش و یاداشت

وجوه برتري يبطي بر يبط دیگر اختصاد داردی مويوعي كه در بحث ما از رویاا و  
مدی ماال،ً، در بیات    انجا تعبیر آن، مدخلي ندارد و پرداختن بدان، به دراز دامني سخن مي

 رویایي 
 اي كاج هرچه زودتر از در درآمدي رسد   تعبیر رفت یار سفر كرده مي

 دیوان حاافظ در ( 192: 2931قیصري، )انگیز دیوان حافظ است  كه در شمار ابیات بحث
« تعبیار چیسات  »نناي،   –، يبط حاافظ قزویناي  «تعبیر رفت»مصحّر خانلري، به جاي 

كناد   نشسته است كه نهایتاً در بحث و برداشت ما از این بیت رؤیایي، تغییري ایجاد نمي
كه مهدي بیاني ساني داردی هر چند از دیدگاه موسیقایي، چنانو هر دو يبط، ارز  یک

نناي رحجاان    -نوشته است، يبط  قزویني« نني یا خانلري، كدام؟ -قزویني»ي در مقاله
( آماد )را به علّت آهن  بهتار شاعر و تناساب باا     ( تعبیر رفت)من يبط  قزویني »: ددار
 (213: 2961برهاني، . )بي لطف نیست( رفت و آمد)گزینمی چه این كه  برمي

گُ،له در بیات زیار   /گونه اخت،فات در يبط  وا گان، يبط ك،لهي دیگر ایننمونه
: 2966قیصري، . )یادداشتي نوشته است ي آینده،راجع بدان در مجله« قیصري»است كه 
 .سان داردو هر دو يبط در بحث ما ارز  یک( 616

 در چین زلف آن بت مُشكین ك،له بود خواستم ز بخت  ي مراد كه ميآن نافه
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هااي   اي باا پدیاده   بنابراین مقدمات، نگارنده در جستار حاير ابیاتي را كه به گونه

 .دارند، بررسي و تحلیل كرده است خواب و رویا و تعبیر خواب پیوند
هاي مهم فارسي تا امروز به تصحیر انتقاادي آراساته و چاا      نامهمتاسفانه خواب 
گزاراناه و گازار    هاي خواب اندی از این رو در پژوهش حاير در استناد به آموزه نشده
كامال   هاي فارساي،  نامهترین خواب هاي معتبر مهم نویس ها به ناچار به دست دیدهخواب

كه مشخّصات آنها در فهرست منابع و مآخا  آماده، ارجااا داده     التعبیر و تعبیر سلطاني
در ارجاا به ابیات حافظ، دیوان وي به تصحیر محمد قزویني و قاسم نناي  . شده است
 .منظور است

 
 (نوم)خواب  .2

آساایش و قارار، ناوم و    : در سه معني به كار رفتاه اسات   دیوان حافظي خواب در وا ه
خواب در معني حقیقي خود، نقیض بیداري است و حالتي است كاه باه سابب از    . رویا

 .كناد  كار باز آمدن حواس ظاهره و فقدان حس، در انسان و ساایر حیواناات، باروز ماي    
ي م،زمات در  ایان معناي باه ع،قاه    ( 3333: 1، ج2911ناظم االطباء، نقل از دهخادا،  )

در دیوان حافظ، در ابیات زیار،  . 2معاني مجازي، آسایش و آرام و قرار به كار رفته است
 :هاي قرار و آسایش، آرمیده است خواب به معني و در كنار وا ه

 قرار چیست صبوري كدام و خواب كجا    قرار و خواب ز حافظ طمع مدار اي دوست   

 (                       1:2912ظ، حاف)                           

 كآنو  كه شد منزل آسایش و خوابت      وز  ااخوابم بشد از دیده در این فكر جگرس
 (21: همان)                                   

در ایان  . ي خواب را در معني حقیقي خود، در ابیاتي به كار برده اسات حافظ وا ه
كه البته در آثار عرفاني، سابقه دارد، مطر  شاده اساتی یكاي    ي متضاد ابیات، دو مقوله

حُسن خواب و ترجیر آن بر بیداري و دیگري، م مّت آن و ترجیر بیداري بر آن اسات  
 :كه هر كدام از این رویكردها بر اساس و اسبابي به شر  زیر، مبني است

قوق نفاس  اندی خواب، از ح درآثار عرفاني براي نفس، حقوق و حظوظي قایل شده
ها خاواب را از  اندی آن اي از عرفا به دالیلي از این حق نفس، چشم پوشیده استی امّا پاره

ي اند تا درازناي شب را به تهجّد و مناجات بگ رانناد، از جملاه   چشمان خود دور كرده
 :گوید این عارفان، شبلي است كه مي
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هركاه نافال شاود     حق تعالي اط،ا كرد بر من و گفت هر كه بخسبد نافل بود و
. محجوب باود و شابلي بعاد از آن نماک در چشام كاردي تاا وي را خاواب نیامادي         

 (112: 2913 قشیري،)
كه بین مشاای،، اخات،ا اسات در    ، پس از بیان اینكشف المحجوبهجویري در 

نزد گروهي مسلم نیست مرید را كه بخسبد جز انادر  »: نویسد خفتن یا بیداري مرید، مي
گوناه توجیاه   بادین « النوم اخو الماوت »این حكم را با استناد به حدیث وي « .حال نلبه

زندگاني از خداوند تعالي نعمت است و مرگ، ب، و محنتی المحاله نعمات  »كند كه  مي
 ( 126: 2939هجویري، )« .اشرا از ب، بود
نشین نیز موافق با این رویكرد، ابیااتي در ساتایش بیاداري شابانه و     حافظ خلوت

چه خواهد آمد، به دالیلاي خاواب شابانه را    واب داردی گرچه در ابیاتي چناننكوهش خ
 :دارد دوست مي

 ز ورد نیم شب و درس صبحگاه رسید              مرو به خواب كه حافظ به بارگاه قبول              
 (122:2912حافظ، )                        

خواب و خور شوي  آنگه رسي به خویش كه بيخواب و خورت ز مرتبه خویش دور كرد     
 (231: همان)

در این رویكرد، خواب فرصت  دیدار . رویكرد دیگر به خواب، ستایش از آن است
مان  »: نویساد  یار و دوستان یار است و از این رو بر بیداري، برتري داردی هجویري ماي 

موافقات جنیادی از   فضال نهادناد بار     دیدم گروهي از مشای، كه خواب را بر بیداري مي
 -صلوات اهلل علیهم و رياي عانهم  -تري از پیغمبران  چه نمود اولیا و بزرگان و بیش آن

و اندر حكایت یافتم كه شاه شجاا كرماني چهال ساال بیادار    ... به خواب پیوسته است 
در خواب دید، از پسِ آن، هر شب بخفتاي   -تعالي –چون شبي بخفت خداوند را . بود

 (123: 2939هجویري، )« .امید آن را
 :حافظ نیز در دیوان خود ابیاتي دارد كه با این رویكرد همسوست

 وتي خااو  با خیالاااش اكه دارم خلاا ن از خااااواب بیااادارم خااادا را                      ااامك
 (113: همان)                                   

 زهي مراتب خوابي كه به ز بیداري است  دیدم           چشمت به خواب مي ي سحر كرشمه
 (66: همان)                                     
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 همتایی و برادری خواب و مرگ. 1. 2

اهلل یَتَوفّي اال نفُسَ ح ینَ مَوت هاا والتّاي لَام تَمُات فاي مَنام هاا       »: در قرآن مجید آمده است
فیُمس کُ الّتي قَضَي علیها الموتَ ویُرس لُ االُخري الي اَجَلٍ مُسَامّي ا نّ فاي كلاک تیاات      

ساتاند   خدا رو  مردم را هنگام مرگشان به تمامي بازمي: یعني( 21/زمر)« ل قَومٍ یتفكّرون
را [ نفساي ]پاس آن  [ كند قبض مي]خوابش نمرده است [ موقع]روحي را كه در [ نیز]و 

باه  ]را تا هنگامي معّاین  [ ها نفس]دارد و آن دیگر  كه مرگ را بر او واجب كرده نگاه مي
اندیشاند   باراي مردماي كاه ماي    [ امر]قطعاً در این . فرستد باز پس مي[ سوي زندگيِ دنیا

 . ست[ درت خدااز ق]هایي  نشانه
. ع،وه بر این آیه، شباهت خواب و مرگ در حدیث نیز به روشني بیان شده است

مولوي این حدیث را در ابیات زیر، اقتباس « .النوم اخوالموت: فرموده است( د)پیامبر 
 :كرده است

 است این«النوم اخو الموت»سر  ها را كند عاري ز زیاااان                  اسب جان
 زین برادر آن برادر را باااادان نوم ما چون شد اخوالموت اي ف،ن                  

 (1:2911فروزانفر، : ك.ر)
به « احادیث مالنوي» به جز منابعي كه فروزانفر در كتاب « النوم اخوالموت»حدیث 

در جواماع حادیالي   ( 222:و كنوزالحقاایق  233، د1جامع صغیر، ج )دست داده است 
و ( 929: 2969مجلساي،  ) بحاار االناوار  ي آنهاا  ز مضبوط است كاه از جملاه  دیگري نی

 .است( 913: 2213عجلوني،) كشف الخفاء
تر و ترازوي كوچک و سلطان ولد در شر  این حدیث، خواب را به برادر كوچک

از كوچک، بازرگ  »تر وترازوي قران، تشبیه كرده است وگفته كه مرگ را به برادر بزرگ
 (212: 2916كزازي، :نقل از )« .كردنرا توان فهم 
ي شیراز نیز در بیتي در برانگیختن آدمي به ننیمت شمردن بهار و عمار پایش از   خواجه

 :گوید اي بدین حدیث اشاره داردی وي مي مرگ و نیستي با ایجاز اعجازگونه

 !  بیدار شو كه خواب عدم در پي است، هي ! هشیار شو كه مرغ چمن مست گشت، هان
 (213:2912حافظ، )                            

 :كه در بیت زیر نیز به همین معني آمده استعدم در بیت باال به معني مرگ استی چنان

 ي عدمآهن  خصم او به سرا پرده از بازگشت شاه درین طرفه منزل است           
 (921: همان)
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آن خواب به مرگ تشبیه شاده  ي تشبیهي است كه در  ، ايافه«خواب عدم»تركیب 
این ناوا  . است« النوم اخو الموت»ي حدیث  است، به سخني دیگر، این تركیب، خ،صه

ي لساان الغیاب اسات و در دیاوان وي،      گویي از ترفنادهاي شااعرانه   اشارت و چكیده
ي سااقیا ساایه  »: كه در این مصراا« ي ابرسایه»هاي دیگري هم داردی مال،ً، تركیب  نمونه
( 11/بقاره )« وظللناا علایكم الغماام   »ي آمده، اقتباس از آیه« است و بهار و لب جوي ابر
سایه »چون نكته ظریف در شعر حافظ، خلق مضامیني هم: نویسد هاشم جاوید مي  .است
كاه خیماه ساایه ابار اسات و      »و دیگاري در  « ...ي ابار ساقیا ساایه »استی یكي در « ابر

اعراا، بارها دیاده ایامی    26ي ي بقره و آیهسوره 11 ي این مضمون را در آیه« ...بزمگه
اما حافظ چنان آن را در تار و پود شعر خود نهفته است كاه دیادن و یاافتن آن در اول    

ي ، مقتبس از آیاه «سایه ابر»بنابراین همان گونه كه ( 9 :2911جاوید، . )كار آسان نیست
 .تواند بود« النوم اخو الموت» نیز برگرفته از حدیث« خواب عدم»قرآني است، تركیب 

به « خواب عدم»در تويیر « ...هشیار شو كه »در شر  بیت  دیوان حافظشارحان 
باه هماین   « خاواب عادم  »ي شار  ساودي،   در ترجماه . اناد  اي نكرده این حدیث اشاره
 (1929: 2، ج2961سودي، . )صورت آمده است

: 9، ج2963هاروي،  )كارده  معني « خواب مرگ و نیستي»هروي، این تركیب را به 
مرگ و نیستي، نابودي حیات عادي )= « فنا»به « عدم»و خرمشاهي به شر  وا ه ( 2316
 (932: 2912خرمشاهي،. )بسنده كرده است( بشري
 

 خواب بودن زنديی. 2 .2
مضمون این حدیث كه در بحاار  « .الناس نیام فاكا ماتوا انتبهوا»در حدیالي آمده است كه 

در . مضبوط است، در شعر فارساي بازتااب یافتاه اسات    ( 292: 2963ي، مجلس)االنوار 
دهخدا كیل حدیث فوق، ابیات زیر كاه باه ترتیاب از اسادي و اوحادي       امالال و حكم

 :است، نقل شده است

 گه ماااارگ بیاادار گردیم باز از این خواب اگر كوته است ار دراز               
 چاااون بمیااري تمام دریابي  اي تااو در خواباااي           دهااتا چنین زن

 2(116: 2، ج2936دهخدا،)                
بادین حادیث، گوشاه چشام و     « منزل خاواب »ظاهرا حافظ نیز در بیت زیر، با تركیب 

 :اشاراتي دارد
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 خواب است                                   زین سیل دمادم كه درین منزل بیدارشو اي دیده كه ایمن نتوان بود            

 (13:2912حافظ، )                                
مراد : نویسد دانسته و مي« چشم»را « منزل خواب»سودي در شر  خود بر دیوان حافظ، 

 .شود مي از منزل خواب، عین، یعني چشم است كه در حقیقت خواب به آنجا وارد
اي دیده بیدار شو و نافل مشو كه ایمن نتوان بود، یعني مطمئن و  -محصول بیت 

هاي پي در پي در این چشم كه منزل خواب اساتی   آسوده بودن جایز نیست از این سیل
یعني چشمت را بازكن و نافل مبا  از این سایولي كاه متوالیااً از ایان دو چشام مان       

: 2961سودي، . )«گیر كرده همراه خود ببردكه ترا نافلشود مبادا  جوشد و جاري مي مي
123) 

وي در شر  بیت یاد شاده  . برداشت هروي نیز از منزل خواب، مانند سودي است
گوید اي چشم من از خواب نفلت بیدار شوی زیارا ایان اشاكي كاه هار       مي»: نویسد مي

اگار در  . تلحظه مالل سیل از چشم من جاري است، امنیت را از وجاود مان بارده اسا    
 (31: 2، ج2936هروي، )« .خواب بماني، مرا خواهد برد
« دیاده »باه هماان معناي    « منازل خاواب  »شود، در شر  بااال،   چنانكه م،حظه مي

این برداشت، ظااهراً باا اجازاي    . كه در مصراا نخست آمده، گرفته شده است( چشم)=
دهادی از ایان رو    بیت، سازوار نیست و در مجموا مفهوم و معني مقنعي باه بیات نماي   

كه در حدیث نبوي آماده اسات، تاویال    « دنیا»را به « منزل خواب»نظران بعضي صاحب
الغیاب   ن، كازازي اسات كاه در شار  بیات لساان      نظراي این صاحب اند، از جمله كرده
در معناي دومین منازل خاواب،   ... اي است ایما از چشم، منزل خواب، كنایه» :نویسد مي
« .خباري اسات   گونه از گیتي كه جایگاه فریفتگاي و پنادار و باي    ناست از همااي  كنایه
 (93:2913كزازي، )

استع،مي تفسیر فوق را قابل تامل دانسته استی اماا آن را مناساب حاال و هاواي     
 :نویسد وي مي. داندنمي -نزلي كه بیت مزبور در آن آمده است –ي نزل  عاشقانه

دنیاسات و دیاده،    «منزل خاواب »اند كه  این بیت را به صورت دیگري هم تفسیر كرده»
تفسیر قابل تاملي است كه با . هاي پیاپي زندگي است چشم باطن است و سیل، گرفتاري

 (226:2، ج2936استع،مي،)« .حال و هواي این نزل عاشقانه مناسبت ندارد
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 افسانه و خواب. 3. 2
هایي هست كاه باا وجاود نیااز باه خاواب و اساتراحت،        گاه، شب ها، در زندگي انسان

 :رود ي حافظ، خواب از دیده ميآیند یا به گفته ها به هم نمي پلک
 كآنو  كه شد منزل آسایش و خوابت خوابم بشد از دیده درین فكرجگرسوز      

 (21:2912حافظ، )                         
اندی یكي از ایان   هایي پیچیده هایي، نسخه خوابيبياطباي پیشین براي درمان چنین 

خاوابي، افساانه و سامر بگوینادی     ها آن است كه اطرافیان براي شخص مبت، به بي نسخه
باشد كه بخارهااي گارم، باه دمااغ پیونادد و      »: نویسد مي تقویم الصحهكه صاحب چنان
بازآیادی زیارا كاه     خوان تا خاواب خوابي آردی پس حاجت افتد به سمرگوي و افسانه بي
: 2931بط،ن، ابن)« .خوابي، تن را خشک گرداند و دماغ را تباه كند و عقل را بشوراندبي
21) 

هایي پیچیده كاه   خوابي نسخهبراي درمان بي خفيّ ع،یياسماعیل جرجاني نیز در 
وآوازهاي پیوسته و هموار كه معتدل باشد و آواز آب و »: گویي استیكي از آنها افسانه

خوابي رناج باشاد،   و كساني را كه از بي... آواز آسیا كه سخت نزدیک باشد، خواب آرد
سرس پیش او جمااعتي بنشاینند و سامرها    ... بگ ارند كه تكیه زنند و چشم فراز كنند و

اساماعیل  )« .و پس ناگاه از پیش او برخیزند و چراغ بردارند، در حال، بخسابد ... گویند
 (21: 2963 جرجاني،

كاه در بیات   گو نیز واقف به پیوند خواب و افسانه بوده اساتی چناان  فسانهحافظ ا
كناد كاه    زیر، مي گوید بخت وي به افسانه به خوابي سنگین فروشده است و آرزو ماي 

 :نسیم عنایتي بیدار  كند
 كو نسیمي زعنایت كه كند بیدارم          او شد در خواب          ي هي بخت به افسان دیده

 (992:2912حافظ، )                            
باه  . گانه داردی كاربرد نخست آن، خاصیت تنویم آن اسات البته افسانه كاربردي دو
ي  حافظ بدین جنباه . هاي دراز بوده استي كوتاه كردن شب جز این، افسانه، گاه وسیله

 :گویي نیز در بیت زیر اشارتي داردافسانه
 كه نخفتیم شب و شمع به افسانه بسوخت       نو  دمي   حافظ و ميترك افسانه بگو     

 (21: همان)
در ادب فارساي باه    ي رایج در جوامع پیشاین باوده و   خاصیت تنویم افسانه یک عقیده

 .اي بازتاب یافته است طور گسترده
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 رویاها و تعبيرها. 3

« خواب»ي  جاي آن، وا ه اص، نیامده و به« رویا»ي تازي ي شیراز وا ه در دیوان خواجه
ها یا خواب و رویاهایي كاه حاافظ در دیاوانش نقال كارده       خوابدیده. به كار رفته است

بسیار نیست، با وجود این، باید گفت كه وي براي رویاهایي كه دیاده، اهمیات و   . است
اي قایل بوده استی چه، مطلع دو نزل از نزلیات وي، باه نقال رویاهااي او     ارز  ویژه
پیش از نقل رویاهاي دیاوان حاافظ، باه بررساي اجماالي ابیااتي       . یافته است اختصاد

ها موافاق  رسانند و مفاد آن پردازیم كه در تجزیه و تحلیل بعضي رویاها به ما مدد مي مي
اي از ف،سفه و عرفاي اس،مي در مبحث خاواب و رویاسات و در فريایات     عقاید پاره

 .است فروید نیز بدان اهمیت بسیار داده شده
 
 هارویا و ارضای کام. 1 .3

. شودها و آرزوهاي ما در عالم هشیاري و بیداري بر آورده نمي بخش اعظمي از خواسته
هاا در روان   هاا نیساتی چاه ایان ناكاامي      برآورده نشدن این آرزوها به معني نابودي آن

شوند و مترصاد آنناد كاه باه طارق مختلاف، خاود را از  رفااي          ناخودآگاه انباشته مي
رویاا یكاي از   . ناخودآگاهي آزاد كنند و بنمایانند گرچه در لباسي متبدل و نمادین باشد

 .هاي مناسب براي این تظاهر است فرصت
كاه از آن  ( هااي شاوریده   خواب)عزالدین محمود كاشاني در بحث ايغاث اح،م 

دل خیال مجرد آن بود كاه خاواطر نفسااني بار     »: نویسدكند، مي به خیال مجرد تعبیر مي
نیب محجوب ماندی پس در حاال ناوم یاا     ي عالمنلبه دارد و به نلبه آن رو  از مطالعه

تر گردد و متخیله هریک را كسوتي خیالي در پوشااند و مشااهده   واقعهی آن خواطر قوي
تصارا متخیلاه و تلبایس او مریاي و مشااهده گاردد       افتد یا صور آن خواطر بعینها، بي

گنج یافتن نالب بود و در خواب بیناد كاه گنجاي یافتاه      كه كسي را پیوسته خاطرچنان
 (211: 2931عزالدین محمود كاشاني، )« .است

رویاا  »: گویاد  وي ماي . اي دارد فروید نیز در تحلیل و واكاوي رویاا چناین نظریاه   
ها اي رواني است به تمام معني كلمه و آن نیست مگر به حقیقت پیوستن خواست پدیده

 (33: تا  فروید، بي)« و آرزوها
هااي   ها مطاابق و موافاق باا گفتاه    نیز ابیاتي هست كه مضمون آن دیوان حافظدر 

 :باالست، مال،ً در این بیت
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 حافظ ز آه و ناله امانم نمي دهد گفتم روم به خواب و ببینم خیال دوست           

 (113:2912حافظ، )
ي سانگیني گساترده   ساایه كه از ابیات نزلي است كه ناكامي و نامرادي بار فضااي آن،   

 :شود استی چنانكه در ابیات زیر م،حظه مي
 دهددولت خبر ز راز نهانم نمي دهد                     بخت از دهان دوست نشانم نمي

 دهداینم همي ستاند و آنم نمي دهم                      اي ز لبش جان همي از بهر بوسه
ي دیدار دوست، در عالم رویا اريا و بارآورده   برآورده نشدهشاعر امید دارد كه آرزوي 

 :هاي رویایي و یا امید بدان را مشاهده كرد توان كامروایي در ابیات زیر نیز مي. شود
 مگر به خاواب ببینم خایال منااظر دوست              من گدا و تمنااااي وصااال او هیاهات       

 (62: همان)                                      
 زهي مراتب خوابي كه به ز بیداري اساات  دیدم       سحر كرشمه وصلش به خواب مي

 (66: همان)                                       
 
 دیوان حافظرویاهای  .2. 3
 خواب پياهه .1 .2 .3
تاوان گفات در    بنابراین ميي شیراز، بسامد بسیاري دارد و ي باده در دیوان خواجهپیاله

وي خ،ا زاهاد كاه خواساتار شارابِ     . اندیشه و زندگي وي، نقش مهمي داشته است
و نسایم زنادگي   « زاهد شراب كوثر و حافظ پیاله خواست»: خواهد كوثر است، پیاله مي

پو  مارگ، كفان وي، پیالاه بربندناد تاا      كند كه بر تن جوید و وصیت ميرا از پیاله مي
 .ي پیاله از دل بزدایدرستاخیز را با باده هولناكي روز
آید كه رند خراباتي شایراز، در رویاهااي    بستگي وافر به پیاله باده باعث مياین دل

هااي روزاناه و    هاا و اندیشاه   شبانه نیز پیاله بیندی چه ارتباط و پیوند تنگاتنگي بین دیاده 
اي از اندیشامندان  ازدیرباز، پااره اي كه  هاي شبانه وجود دارد به گونه رویاها و خوابدیده

الصّاحه  صاحب تقویم. هاي روزانه است ها و اندیشه ي دیدهاند رویاهاي شبانه، ادامه گفته
ابان  )« .ترین خوابي كه بینند آن است كه به بیداري دیده باشند یا شنیده بیش»: نویسد مي

 :بیندبنا بر این طبیعي است كه حافظ خواب پیاله ب( 229: 2931بط،ن، 
 تعبیر رفت و كار به دولت حواله بود دیدم به خواب خو  كه به دستم پیاله بود           

 (113:2912حافظ، )
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گزار رؤیاي وي، پیاله را به دولت گزارده كاه مفهاومي كلّاي    خود حافظ، یا خواب

باار باه    دولت دوباره به هماین صاورت و یاک   . است و به شر  و رمزگشایي نیاز دارد
آن  نبخت كه یكي از معاني دولت است، در همین نزلي كه چهار بیات آناازی  صورت 

 صادیقیان، )مورد بحث ماست و در مجموا، هفتاد و شش بار در دیوان رند شیراز آمده 
ثروت، نعمت، اقباال و بخات و   : میگیرداي را دربرو معاني پیوسته گسترده( 263: 2939

 (كیل دولت: 2911دهخدا،)... سعادت، كامگاري، كامراني، شادكامي و
ي شاراب  صورت، به پیالهتواند صریر و نیرنمادین باشد كه در این رؤیاي پیاله مي

شود و این برداشت البته باا   بزم، شادمانگي و خوشگ راني گزارده مي: هاي آن و پیوست
در ابیات بعدي نزل، سازگاري و تناسب بسایار  « در پیاله مي»و « شراب دو ساله»مفاهیم 

 : پرداخته است« دولت»اردی گویي حافظ در این ابیات، به تعیین مصادیق د
 ه بودااتدبیر ما به دست شراب دو سال چل سال رنج و نصّه كشیدیم و عاقبت
 در پیالااه بود دولت مساعد آمد و مي  از دست برده بود خمار نمم در سحاار

 (113:2912حافظ، )
نمادین نیز باشد و به حكم نماد بودنش، تعاابیر  تواند  پیاله در بیت مورد بحث، مي

 :هاي فارسي، نماد پیاله به شر  زیر، تعبیر شده است نامهدر خواب. متفاوتي را برتابد
گوید، كه پیاله در خواب كنیزكي بود كه باا وي عشارت و خفات     ابن سیرین مي»
باا كنیزكاي باه     اگر بیند كه در پیاله، ج،ب یا آب همي خورد، دلیل كناد كاه  . خیز كند

 و اگر بیند كه در پیاله، سیكي یا نبید یا چیزي كه مسات كناد هماي   ... ح،ل جمع شود

 (221حبیش تفلیسي، برگ)« .خورد، تاویلش به خ،ا این باشد
ناماه فارساي، رویااي پیالاه را باه      ترین خواب ، كاملتعبیر سلطانيابرقوهي نیز در 

ي پیاله، نبید باشد كه در شعر حاافظ بساامد   اگر محتو. گزارده است«رويكنیزك گشاده»
نبید به تاویل، مال حرام باود  »: نامه، بدین گونه استبسیار دارد، تاویل آن در این خواب
 :اند بیت جا گفتهكه به خصومت حاصل شودی از این

 دیدن آن بدست در همه باب خمر مال حرام شد در خواب               
 (211ابرقوهي، برگ )« .باشدی چه، مست متهور باشدبلي خوردن آن دلیل امن 

ي نگاه  را و چناد ساویه   ، از گستره«رويكنیزك گشاده»گزار  رؤیاي پیاله به 
ي ماراد را كاه از بخات و    رند شیراز به دور نمانده استی چه وي در بیتي از نزل، نافاه 

كنیازك  »برقوهي ك،له، با به عبارت قايي اخواسته، در چین زلف بت مشكین دولت مي
 : یافته است« رويگشاده
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 ك،له بوددر چین زلف آن بت مشكین خواستم ز بخت  ي مراد كه ميآن نافه

توان به خوانشي تازه از چهار بیات نخسات ایان نازل دسات       با این برداشت، مي
ي گوناه كاه در حلقاه   انادی بادین   یافت و گفت این چهار بیت، زنجیروار به هم پیوساته 

این زنجیر یا مطلع نزل، گزار  كلّي خوابِ پیاله آمده و در دو ساه بیات بعاد،    آنازي 
ك،لاه، تحلیال   این گزار  كلّي، به دو مصداق خود یعني شراب دو ساله و بت مشكین

كه حافظ، دیدن پیاله را در خواب، به باده و معشوق كاه  ي سخن اینچكیده. شده است
اند، تعبیار   یات بسیاري از دیوانش با هم آمدهي مراد وي است و در ابم هب و مجموعه

 :كرده است
 زاهدان مع ور داریدم كه اینم م هب است  من نخواهم كرد ترك لعل یار و جام مي

 (92:2912حافظ، )                                                                                      
با اصلِ نیكاوگزاري رؤیاسات كاه در خاوابگزاري      گونه خوابگزاري، مطابق و این

اس،مي بدان سفار  شاده اساتی چاه، تعبیار نخساتین هار رؤیاایي حتمااً باه وقاوا           
هنگامي رؤیاي مسلماني »به عایشه فرمود كه ( د)در حدیث آمده كه پیامبر . پیوندد مي
ن صاورت  گزارید، به خیر و نیكویي تعبیر كنید كه رؤیا براي صاحب آن باه هماا   را مي

اكا عبرتم للمسلم الرؤیاا فاعبروهاا   : گزارده شده، به وقوا خواهد پیوستی قال رسول اهلل
 (.963: 2213دارمي، )« .علي الخیر فان الرؤیا تكون  علي مایعبرها صاحبها

، در شار  ایان بیات و رویااي پیالاه، گفتاار خاود را باه         دیاوان حاافظ  شارحان 
این طور كه گویناد  : نویسد اندی مال، سودي مي كردههاي معتبر فارسي، مستند ن نامه خواب

هركس كه در خواب، شراب بیند و یا آن را بنوشد، تعبیر  ایان اسات كاه باه علماي      
ساودي،  )« .رساد  گرددی یعني از این دو حتما به یكاي ماي   رسد و یا مالي نصیبش مي مي
 (2191: 1، ج2961

حاافظ بهاءالادین، در شار     ي عبدالعلي دستغیب، بدرالادین بان موالناا    به نوشته
دیدن ایان  »: ي خود بر حافظ، مسمّي به بدر الشرو ، در تعبیر پیاله نوشته استصوفیانه

پیاله به  خواب، تعبیر به علم كنند و شراب را تعبیر به عشاق و محبات و هایو دولتاي     
: 2تاا، ج دساتغیب،  باي  )« .باالتر از آن نیست كه در كات تو عشق و محبّت حاصل شود

ي هااي رنداناه   نازل از نازل  »: نویساد كاه   دستغیب در نقد خود بر بدرالشرو  مي( 31
 (31:همان)« .ي واقعي كه منظور استحافظ است و پیاله
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ي شاراب باه    در خاوابگزاري، پیالاه  : نویساد  استع،مي در شر  بیت ككر شده مي

م نیسات  شود و مي دانیم كه خوابگزاري، یک عل ي خوب تعبیر مي بخت موافق و آینده
نیت خیر )خوشي است اي از فرهن  عوام است و تعبیر خوب هم فقط یک دل و گوشه

 (111: 2، ج2936استع،مي،)« (.مگردان كه مبارك فالي است
البته در عصر حافظ، تعبیر خواب، جزء علوم و معتبر بوده و در منظومه و ساازمان  

اي از  ه بعضي، آن را گوشاه علوم، جایگاه خاصي داشته است و تنها در روزگار ماست ك
بعضاي آن  »: كوب راجع به دانش خوابگزاري، مي نویسدزرین. شمارند فرهن  عوام مي

: افزایاد  وي مي« .اند شمرده اندی برخي از فروا علم طبیعي مي دانسته را از علوم شرعي مي
دن زنناد بار اینكاه دیا     اما در حقیقت، تعبیر خواب، نوعي فال است كه در آن، تفال مي»

 (16: 2932كوب، زرین)« .ي ف،ن كارست ف،ن چیز نشانه
 رویای آفتاب  .2. 2. 3

آفتاب و خورشید از دیرینه ترین اعصار توجه آدمي را به خود جلب كارده و وي را باه   
چناین رمزگشاایي   « خورشاید »در فرهن  نمادها، از نماد . پرستش خود برانگیخته است

خورشاید پار از تضااد اسات، نماادگرایي آن هام       همانقدر كه موجودیات  »: شده است
هاا اگار خورشاید خاود خادا نیسات، مظهار        چندوجهي است، در باور بسیاري از ملت

 «.است( مظهر خداي اورمزدي)الوهیت 
ماا در خاقاان   . بر همین قیاس، خورشید نماد جهاني شهنشاه و قلب مملكت است

ا  شده است و سرس وو را باه  هان، خواب دید كه خورشید وارد سینه  ي وو از سلسله
دنیا آورد، در اینجا خورشید فقط نماد باروري نیستی بلكه به خصود نماد شهنشااهي  

 (211: 9، ج2933شوالیه وگربران،)« .است
اي برخاوردار اسات و در    خورشید وآفتاب در نماد پردازي ایراني نیز جایگاه ویژه

فرمایاد كاه در    حافظ، در بیتي مي. دشعر رمزآگین رند شیراز، بسامد درخور توجهي دار
 :ي وي افتاده بوده است خواب، رویاي آفتاب كه در خانه

 در شكر خواب صبوحي هم وثاق افتاده بود اي فرما كه دوشم آفتاب   اي معبّر مژده   
 (121:2912حافظ، )

دهند كاه رناد شایراز،     ، پیشاپیش بشارت مي«فرما»آمیز و لفظ احترام« مژده»ي وا ه
 .رویاي آفتاب: دو  رویایي خو  دیده است
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ترین قصاص قارآن یعناي داساتان     دیدن خورشید در خواب، در قرآن مجید، در رویایي
 یا ابت اني رایات احدعشار كوكباا والشامس والقمار     »: ، آمده است(ا)حضرت یوسف

 (2/یوسف)« رایتهم لي ساجدین
حبیش تفلیساي در  : اند یل كردهي یاد شده، به پدر تاومعبران و مفسران، شمس را در آیه

جابرمغربي گوید كه آفتااب  » :نویسد ي فارسي، مينامه، پر آوازه ترین خوابكامل التعبیر
كاه  در خواب، پدر بود و ماه مادر، بود و ستارگان، دیگر برادران وخواهران باشندی چنان

 (19برگ حبیش تفلیسي،) «...اني رایت احد عشر: ي یوسفخداي تع یاد كرد در قصه
 شود و مصداق آن كیست؟ اما ببینیم در بیت حافظ، آفتاب به چه كسي تعبیر مي

رویاي حافظ كه در خواب صبوحي دیده است، رویایي صادق و راست استی چه 
در . تارین رویاهایناد  مطابق قواعد خوابگزاري اسا،مي، رویاهااي ساحرگاهي، راسات    

از پیغمبر، علیه السا،م، روایات   »: است هاي فارسي، در این مورد چنین آمده نامهخواب
و بهتارین و  .... روز، هایو نباود و اول شاب دروغ گویاد و    چنان است كه خاواب نایم  

 (3: 2926خوابگزاري، )« .ترین خوابي آن است كه بامداد بینددرست
ها كه كسي به شاب بیناد، آن اسات كاه     ترین خوابجابر مغربي گوید كه راست»

 (11تفلیسي، برگ حبیش)« .وقت سحر باشد
اند خواب آخر شب زودتر از خواب اول شب ظاهر شود و مصدقش ایان   و گفته»

 :اند كه بیت جا قیاس كردهو از این... خبر كه اَصدَقُ الرویا ما كانَ باالسحار
 كه خبر واردست در این باب آخرشب به است دیدن خواب       

 (21ابرقوهي، برگ)
« خاوابگزاري »ي حدیالي كه قايي ابرقوهي در تعبیر سلطاني و صاحب ناشاناخته        

اندی در بعضي از جوامع، حدیالي سنّي و شیعي يبط شاده اساتی ماال،ً     بدان استناد كرده
، از اباي  (633: 2291ترما ي،  )و سنن الترما ي  ( 966: 2213دارامي، )در سنن الدارمي 

 «أصدق الرؤیا باالسحار: ولُ اهللقال رس»: سعید الخدري نقل شده كه گفت
رؤیاا اللیال أقاوي مان رؤیاا      : قالَ أرباب التعبیر»: نیز آمده است كه بحاراالنواردر 

ا أصادق الرؤیا  : النهار و أصدق ساعات الرؤیا وقت سحر و روي عَان أباي ساعید، قاال    
 (231: 2931مجلسي، )« .باالسحار

اما پیش از مساتند كاردن ایان ساخن باه      در بیت حافظ، آفتاب نماد پادشاه استی 
آیاد و آن، هام وثااقي     ي بیت یاد شده به كهن مياي درباره گفتارهاي خوابگزاران، نكته
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با استناد به باورهاي قدما و خود حافظ، كه جایگاه خورشاید و  . خورشید با حافظ است
 ، ادانند، در بیت یاد شاده، حاافظ در شاكرخواب صابوحي     مسیر را در یک فلک مي
حافظ در ابیات زیر به روشني، از هم وثاقي مسیحاي پارساا  . مسیحاو  شده بوده است
 :و خورشید، سخن گفته است

 مسیحاي مجرد را برازد                  كه با خورشید سازد هم وثاقي    
 (261:2912حافظ، )

 گر روي پاك ومجرد چومسیحا به فلک    از چراغ تو به خورشید رسد صد پرتو
 (211: همان)

ي جالب اینكه در بیت رویایي حافظ،به جاي آنكه شاعر به فلک چهارم بارود  نكته
طباع  شود و این دال بار مناعات   خانه ميوثاق گردد، آفتاب با شاعر همو با خورشید، هم

 -پادشااه، رود، آفتااب    -كه وي به دیدار آفتاب رند خراباتي شیراز ست كه به جاي آن
 .وي شتافته است پادشاه به دیدار
حبیش تفلیساي از قاول جاابر    . هاي فارسي، آفتاب نماد پادشاه است نامهدر خواب
چیز ماننده كندی مگر باه  به همه»تواند در خواب، خود را  نویسد كه شیطان ميمغربي، مي

كاه خاداي عزّاسامه از بهار صا،  خلاق       ... و ماه و آفتاب و... خداي و به فرشتگان و
 :نویسد وي سرس در تعبیر آفتاب مي( 12بیش تفلیسي، برگح. )آفریده است

ابن سیرین ... گوید كه آفتاب در خواب، پادشاه بزرگوار یا خلیفه بود دانیال مي –آفتاب »
 (12: همان)« ...گوید كه آفتاب در خواب، پادشاه بزرگوار بود و

ناام ایان   توان گفت كه مصداق آفتاب، یحیي بن مظفار اساتی چاه،    در بیت حافظ، مي
 :پادشاه مظفري، پیش از بیت تخلّص نزل آمده است

 كار ملک و دین ز نظم و اتساق افتاده بود     گر نكردي نصرت دین شاه یحیي از كرم  
 (121:2912حافظ، )

ي نني، نزلي كه بیت رویایي یاد شده از ابیات آن است، در ع،وه بر این، به گفته
متولاد شاده و    122روز یكشنبه چهاردهم محرم سنه در »ستایش این پادشاه مظفري كه 
، باوده  «در ماهیار قمشه به امر تیمور به قتل رسایده اسات   131در شب دهم رجب سنه 

 (221: 2911نني، . )است
، به تعبیر آفتاب به پادشاه، به طور مطلق و به شاه یحیاي، باه   دیوان حافظشارحان 

تفسایر و  « جاناان »ودي آفتااب را باه   اند، س طور اخص، در بیت یاد شده متعرض نشده
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« .دال بر این است كه وصال جانانم دسات خواهاد داد  ... »نویسد شر  كرده است و مي
 (2111: 1، ج2961سودي، )

: یعني بیات )این بیت و بیت پنجم »: نویسداستع،مي در شر  بیت مطلع نزل، مي
است كه دیشاب نزدیاک    حكایت از آن دارد كه حافظ خواب دیده...( اي  اي معبر مژده

و ایان سااقي هماان    ... سحر، ساقي بر بالین او آمده و یكي دو جام شاراب باه او داده   
، 2936اساتع،مي،  )« .شاهد عهد شباب در بیت دوم است و معشوق روزگار جاواني او 

نیز آفتاب را همان معشاوق بیات   ...( اي معبر)=وي در شر  بیت پنجم نزل ( 119: 2ج
وثاق شادن شااعر باا آفتااب     هروي در شر  بیت یاد شده تنها به هم .اول دانسته است

تواناد نمااد شااه و باه صاورت       كاه آفتااب ماي   اي بدین مانند مسیر تكیه كرده و اشاره
 .یحیي مظفري باشد، نداردمشخص، شاه

 خواب شاهد عهد شباب  .3. 2 . 3
به ویژه ایاام كاودكي   هاي گ شته و  يمیر ناخودآگاه آدمي انبان یادها و خاطرات دوران

بسا در حااالت  است كه ممكن است در هنگام هشیاري و بیداري به حافظه نیاید اما چه
عا،وه بار ایان،    . ناهشیاري و رویاها به صورت نماادین و نیار نماادین، پدیادار شاود     

آیناد، باعاث    اناد و باه یااد ماي     اندیشیدن به خاطراتي كه در  رفاي كهن، مدفون نشاده 
 .رویاهاي خویش، باز آنها را مشاهده كنیمشود كه در  مي

حافظ در بیت زیر كه از ابیات رویایي اوست، به رویااي شااهد عهاد شاباب كاه      
 :كند سر دیده بوده است، اشاره ميكسي پیرانه

 ه شداق و دیوانااار عاشاااسباز به پیرانه شاهد عهد شباب آمده بود  به خواب
 (211:2912حافظ، )

ي عاوالم ناخودآگااهي اسات، رجعات باه      نیز از سر مستي كه در زمرهالبته حافظ خود 
 :شاهد عهد شباب را مانند بسیاري از مردمان به پیري رسیده، آرزو كرده است

 خواستم لیكن ط،ق افتاده بود ميرجعتي  از سر مستي دگر با شاهد عهد شباب   
 (121: همان)

یكاي روزگاار جاواني كاه چاون      شاهد عهد شباب، قرائت و معنایي دوگانه داردی 
باه هار   ( 623: 2912خرمشاهي،. )شاهد و زیبارویي است و دیگري معشوق، ایام جواني

بسا كه چهتواند داللت داشته باشد بر این مي...( شاهد عهد شباب آمده )قرائت، این بیت 
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 هاا نیسات و در عاالم   آرزوها كه آدمي در هنگام هشیاري و بیداري قادر به برآوردن آن

 .شود رویا، برآورده مي
 خواب پری .4. 2. 3
و ، روي، پاري پیكار، پاري  چهره، پاري پري: ي پري و تركیبات ساخته شده از آنوا ه
وي در بعضاي ابیاات، پاري را در    . ي شیراز اسات هاي پربسامد خواجه زاده از وا هپري

پریاان اشااره كارده    هااي   اي از ابیات، به ویژگي زیبایي در ردیف حور نشانده و در پاره
. ي وي لطیاف اسات   و شیوه( 126:2912حافظ، . )پري حافظ، از عیب بري است. است
 (211: همان)

 :گوید وي در بیتي مي. پري در رویاهاي حافظ هم حضور دارد
 بینم گویم پري در خواب  مي سخن باماه مي     مگر دیوانه خواهم شد درین سودا كه شب تا روز  

 (916: همان)
اي از شاب بیادار سات و باا مااه ساخن        شود كه شاعر بهره بیت باال مستفاد مياز 
بیناد و ایان هار دو،     اي دیگار در خاواب اسات و در رویاا، پاري ماي       گوید و بهره مي
حافظ ع،وه بر بیت یاد شده، در بیت زیر نیز باه پیوناد    .هاي مسلم دیوانگي است نشانه

 :پري و دیوانگي تصریر كرده است
 ي پري دانداي شیوه هاي بچاااكه آدم ماااادل دیوانه و ندانستم اابباخت

 (211: همان)
 :و در همین مويوا سعدي گفته است

 و ااااه باهان دیوانااانیاید هرگز ای   ال استاااانشاني زآن پري تا در خی
 (212: 2931سعدي،)

 پري حال دیوانه نداند كه ندیده است  ع ر سعدي ننهد هر كه تو را نشناسد 
 ( 216: همان)

ي تعبیر رؤیت پري در خواب، گفتارهاي خاود را  شارحان دیوان خواجه، در زمینه
نامه، نزلي كه بیت یاد شده از ابیاات آن  در حافظ. اند اي مستند نكرده نامهبه هیو خواب

 :است، نیامده اما راجع به پري در شر  این بیت
 ي پري دانداي شیوه بچهكه آدمي  بباختم دل دیوانه و ندانستم

در ادب فارسي، هام باه معناي جان و فرشاته و هام باه معنااي         »: مي خوانیم كه
كار رفته است، باه  پري در شعر حافظ به هر دو معنا به... رود زیباروي آرماني به كار مي

:  2912خرمشااهي،  )« .بینم گویم پري در خواب مي سخن با ماه مي: معناي جن یا فرشته
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تماام شاب را   . امكاه دیواناه شاده   گوید مالل اینمي... حافظ»: نویسد ع،مي مياست( 611
جاا پاري را   در این. بینم زنم و مالل این است كه پري در خواب مي انگار با ماه حرا مي

، 2912اساتع،مي، )« .تاوان گرفات  به معني وجود لطیف و زیبا یا به معني معشوق نماي 
تويیحي ندارد و تنها به معناي بیات، بسانده     سودي در شر  بیت یاد شده(. 329: 1ج

زنم  مگر من از عشق تو دیوانه خواهم شد كه شب تا صبر، با ماه حرا مي»: كرده است
 (2961: 9سودي، ج)« .بینمی چون این دو حال دیوانگان است و پریان را در خواب مي

. اسات  ي پري نالبا باا حاور هماراه   وا ه جن هرگز نیامده و وا ه دیوان حافظدر 
ي پري نهفتاه ر  و دیاو در كرشامه   : و مقابل پري، دیو است( 211:2912حافظ،  :ك.ر)

دیو چو بیارون رود فرشاته در   : نیز هست« فرشته»چنانكه دیو متضاد ( 62: همان)حسن 
تواند مترادا فرشته باشدی اما چاون رویات    ی بنابراین در بیت مورد نظر ما، پري مي«آید

تاویل فرشته از »: ي حبیش تفلیسيمجنون نمي كند و به گفته فرشته در خواب، كسي را
یا كسي پرهیزگار و لطیاف و  ... دو وجه است یا پادشاهي بود كامكار و با دین و دیانت

اسات كاه در   « جان »ظاهراً پري در بیت مزبور به معني ( 22حبیش تفلیسي، برگ)زاهد 
 .ا و متداول استمتراد« جن وپري»ي پري، به صورت زبان فارسي با وا ه
ها راجع به دیدن پري در خواب چه تعاابیري دارناد؟ حبایش     نامهاما ببینیم خواب

 :گزارد تفلیسي، رویاي پري را چنین مي
بدان كه در دیدن پري، معبران را خ،ا استی بعضي گفتند كه پاري باه خاواب،    
و  دوستي عزیز بود و بعضي گفتند كاه دشامن باشاد و بعضاي گفتناد كاه بخات باود        

كه گفت دیدار ( ا)روایت كند از پیغامبر ( رض)روایي بدان كار كه باشد و ابوهریره  كام
پري به خواب، دولت و بزرگي بود و دست در دست پري نهادن و سخن گفتن باه وي  

 (21: همان)« .قوت و خرمي باشد
اسماعیل بان نظاام الملاک ابرقاوهي كاه معاصار و هام شاهري حاافظ اسات و           

، را به شاه شجاا تقدیم كرده، در گازاردن رویااي پاري،    تعبیر سلطاني، نامه خود خواب
در تاویل پاري اخات،ا اسات كاه دوسات      »: نویسد عباراتي شبیه حبیش داردی وي مي

جاني باشد یا دشمن نهاني یا بخت بیدار یا دزد مكار و مبناي بادین، باه حساب حاال      
 :اندبیت وگفته....ه كندي حال، داللت بر چبیننده، تعبیر باید كرد تا قرینه

 ار  از بخت نیک گردد زوداك ري شده بااود                ااه او پاهركه بیند ك
 دزد و مكاااار دان و مااردم بد ي خاااود                    وانكه بیند پري به خاناه
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 گشته از راستاااي نفور و باري  كاصل حیلت بود به خواب پاري      

 (39ابرقوهي، برگ)                      
، تعبیر واحدي در رویت تعبیر سلطانيو  كامل التعبیرشود، در  كه م،حظه ميچنان

نامه، دیدار پري در خاواب را  كدام از این دو خوابع،وه بر این، هیو.پري، وجود ندارد
ن است كاه آیاا علتاي    آید  ای جا به كهن مياند،پرسشي كه این به دیوانگي گزار  نكرده

 توان یافت یا نه؟ براي اخت،ا در تعبیر پري مي
توان گمان برد كه تعابیر متضاد رویت پري در خواب،  در پاس، به پرسش فوق مي

ریشه در  رفاي تااری، و ناخودآگااهي جمعاي آدماي داردی بادین معناي كاه در ادوار        
در . شاده اسات  سان نگریسته نميي یکها در گیتي، به دیدهمختلف به پریان و نقش آن

در كتااب اسااس   . اناد  هایي موجوداتي زیانكار باوده  هایي، پریان مقدس و در دوره دوره
 pairika -اوسااتایي. فرشااته: pariپااري  :اشااتقاق فارسااي، در كیاال پااري آمااده اساات

 بیگاناه، »اصال باه معناي     درpairika -ي بارتولماه وا ه اوساتایي    به عقیاده  ،«روسري»
 .بوده است «خارجي
  پاري در  .ترجماه كارد   «روسري»طور توان همیننمي راpairika  -وا ه اوستایي-ه

هاا را از راه راسات   كند تا آن اوستا، باطن و كات دیو است كه مردم پارسا را وسوسه مي
 (911:1196هرن،. )خارج كند

 ي بار تولمه، پاري موناث جاادو    بنابر عقیده: ي همین صفحه آمده استدر حاشیه
ي فنون عشاق از راه راسات باه در     است و وظیفه او این است كه مزدیسنان را به وسیله

ي گایگر، پري، یک زن كافر و بیگانه و در عاین حاال، یاک جاادو و      بنا به عقیده. ببرد
 .برخوردار از نیروي فوق انساني و اهریمني است

موجاوداتي مقادس   پریان  برعكس متون اوستایي، در ادوار پیش از ظهور زردشت،
ایازدان باوده كاه در     –پري در اصل یكي از زن »: نویسد كه سر كاراتي مياندی چنان بوده
ها در اثر عوامل و  شدی ولي بعد هاي كهن و پیش از دین آوري زردشت ستایش مي زمان
هاا و رواج   آوري و نوكیشاي هااي اجتمااعي، دیان    هاي گوناگون مانند دگرگاوني  انگیزه
قي تازه، برداشت كهني آن گروه از ایرانیان كه آیین زردشت را پ یرفتاه   هاي اخ، ارز 
ي  دگرگون شده پري را به صورت موجود زشت اهریمني پنداشتندی ولي خااطره . بودند

ي نزدیک داشات،   اي كه با كامكاري و باروري و زایش رابطه دیرین پري به صورت الهه



 (71پیاپی) 29پاییز   ،3یشماره ،5 سال/ (ادب بوستان)شعرپژوهی  یمجله  ــــــــــــــــــ    

 

716 

قي ماناده و در ادب فارساي و فرهنا     چنان در كهن جمعي ناخودآگااه مردماان باا   هم
 (1: 2931سركاراتي، )« .ي ایراني، منعكس شده است عامیانه

تواناد بازتااب ایان دو     هااي فارساي، ماي    نامهبنابراین تعابیر متضاد پري در خواب
. ظاهرا در تعبیر رویاي حافظ، رویكرد اوساتایي نلباه دارد  . رویكرد متضاد باستاني باشد

پاري،  »ي ممتع خاود،  رسي عباراتي از اوستا راجع به پري، در مقالهسركاراتي پس از بر
 :مي نویسد« ي  اسطوره شناسي تحقیقي در حاشیه

زدگاي و  ي بسیار كهن ارتباط پري را با جنون و پاري این عبارات اوستایي، پیشینه
 :هماان . )رساندرویا و كابوس كه در ادبیات فارسي نیز فراوان بدان اشاره شده است، مي

23) 
 رویای ماه و دیار . 5. 2. 3

 كز عكس روي او شب هجران سر آمدي  دیدم به خواب دو  كااه ماهاااي برآمدي           
 اي كااااج هرچه زودتاار از در درآمدي رسااد                      تعبیر رفت یااار سفااار كااارده مي

 كز در مدام با قاد  و سانااار آمااادي ككااار  به خیاار ساقي فرخنده فال ماان                   
 تا یاد صحبتش سااوي ما رهبااار آمدي             خواب بدیدي دیار خویش بودي ار به خو 

 (293:2912حافظ، )                          
هااي پار بساامد اسات و      معشاوق و از وا ه  ماه در دیوان رند شایراز، اساتعاره از  

رویااي مااه چاون    . نمایاد  بنابراین حضور و تمالّل بدان در رویااي حاافظ، طبیعاي ماي    
 .جا نماد مادر استآمده و در آن( ا)ي یوسف خورشید در قران مجید در سوره

حبایش  . هاي فارسي، ماه، هم به وزیر و هم به شاه، تعبیر شده اسات  نامهدر خواب
دانیال گوید كه ماه در خواب، وزیر پادشاهي بزرگوار یا وزیر خلیفه »: نویسد مي تفلیسي
حبایش تفلیساي،   )ابن سیرین گوید كه ماه دلیل بر پادشاه كند خاصه كه بدر بود ... باشد
 (961برگ 

چاه در تعبیار وزیار گفتاه     تاویل ماه  تمام، پادشاه بود و بدین تقدیر آن»: اند و گفته
 (961ابرقوهي، برگ)« .دشاه باشدشد، نسبت به پا

عا،وه بار ایان، حاافظ در بعضاي      . در نزل حافظ، مااه نمااد شااه شاجاا اسات     
هایش، ماه را استعاره از این پادشاه مظفري آورده استی تمالّل شاه شجاا به صورت  نزل

هااي حاافظ، بادین سابب     ماه در خواب حافظ و یا استعارگي ماه از این پادشاه در نزل
شاه شجاا باه نایات   »: نویسد ه شجاا به سان ماه زیبا بوده استی شمیسا مياست كه شا
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ماي  (هم به سبب زیبایي و هم حسد برادران بار او )زیبا بود وحافظ گاهي به او یوسف 

 :گوید ا  ميي زیبایيخود او درباره.گوید
 الني كنت احسنهم وجوها   واخواني باصطخر شروني                            

 (163: 2933 شمیسا،)    
هنگامي ...( دیدم به خواب دو )اي حافظ عاشقانه –نزل ستایشي « نني»به زعم 
انگیز رند شیراز تراویده است كاه شااه شاجاا در شایراز نباوده و حاافظ       از كلک خیال

تاوان حادس زد كاه     هایي كه مي از نزل» :آرزوي برگشت وي را بدین شهر داشته است
سروده شاده  ... شاه شجاا از شیراز در موقع تسلط شاه محمود بر شیراز در ایام هجرت 
 (196:2911نني، )« ...دیدم به خواب دو  كه ماهي :هاي كیل است باشد، نزل

كناد كاه    درین نزل، ع،وه بر خوابي كه حافظ خود دیده اسات، حاافظ آرزو ماي   
ر و دیار، وي را باه  معشوق وي نیز رویاي خو  دیار خویش را ببیند تا یاد یا-ممدو 

 :صرافت بازگشت به دیار خود و دیدار یاران اندازد
 تا یاد صحبتش سوي ما رهبر آمدي            خو  بودي ار به خواب بدیدي دیار خویش         

 (991:2912حافظ، )
 رویای اصطبل شاه   3.2.3

 اصطبل شهاام پنهاناي گ ر افتاد بر     دو  در خواب چنان دید خیالم كه سحااار         
 داني تیزه افشاند به من گفت مرا مي      خاااورد            بسته بر آخور او استر من جااو مي

 تو بفرما كه در فهام ناااداري ثاني       دانمش این خواب كه چیست      هیو تعبیر نمي
 (933: همان)                                

فوق كه ابیات پایاني یكي از مقطعات به ظااهر قادیمي اوسات و    حافظ در ابیات 
رندانه از قالب ( 23: 2911نني،)« به طور مطایبه براي شاه ج،الدین مسعود اینجو گفته»

شناساد و  اي در فهم نميرویا استفاده كرده و از پادشاه یاد شده كه به طنز براي وي ثاني
ا  را كاه در  است آزادي اساتر دزدیاده شاده   داند، درخو ها را مي معني و تاویل خواب
 .این رویا، رویایي ساده و نیرنمادین است. اصطبل شاه است، دارد

 
 ييری نتيجه. 4

. داده اسات  ي رویا اهمیات ماي  ي حاصل از این گفتار آن است كه حافظ به پدیدهنتیجه
تعاابیر  وي در رویاهایي كه در دیوانش آورده به وقت دیادن خاواب، ساحرگهان و باه     

معشاوق حاافظ    –چون ممادو   . هاي فارسي، توجه داشته است نامهها مطابق خواب آن
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هاي حاوي رویاهاي وي سلطان بوده، طبیعي است كه تمالّل سلطان در رویاهاي در نزل
توجاه  . گزاري متداول در فرهن  ما، در نمادهاي ماه و آفتااب باشاد   وي، موافق خواب

هایي كه نهایت تناسب را  هاي حافظ را در گزینش وا ه سنجي نكتهبدین مويوا دقت و 
چناین از تممّال   هم. كند هاي دیگر دارند، به بهترین وجه روشن مي در بافت شعر با وا ه

هاي حافظ، نالباً رؤیاهایي  توان نتیجه گرفت كه خواب هاي رند شیراز مي دیدهدر خواب
الغیاب از آنهاا،    و گزار  لسانهاي خوشند  ي شیراز، خوابشیرین و به عبارت خواجه

دهد  ي شاد حافظ را نشان ميدهنده و امیدواركننده است و این، البته  هم روحیهبشارت
 .و هم مطابق با اصلِ نیكوگزاري رؤیاست

 
 ها یادداشت

هو ال ي جعل  لكُام  »ي در آیه. در زبان تازي نیز نوم همین معاني حقیقي و مجازي را دارد. 2
نامات  »، خواب به معني حقیقي خود و در عباراتي چاون  (21/فرقان)« النوم  سباتا اللیل لباسا و

 .به كار رفته است( 993: 22تا، جابن منظور، بي) هَدَأ : سكنت، نام البحرُ: الریر 
. اوست جام جمو بیت اوحدي، از ( 131: 2936اسدي، )وي  ينامهگرشاسببیت اسدي از . 1
 ( 133: 2911اوحدي، )
 

 فهرست مرابع
 .دارالقرآن الكریم: ي محمدمهدي فوالدوند، تهران ترجمه(. 2913. )قرآن مجید

ترجمه از مترجمي نامعلوم، تصحیر . تقویم الصحه(. 2931. )بط،ن، مختار بن حسنابن
 .علمي و فرهنگي: ن،محسین یوسفي، تهران
تصاحیها اماین محماد    ، اعتناي ب 22ج. لسان العرب(. بي تا. )ابن منظور، محمد بن مكرم

 .داراحیاء التراث العربي: عبدالوهاب و محمد الصادق العبیدي، بیروت
 .سخن: تهران .درس حافظ(. 2936. )استع،مي، محمد

 . دنیاي كتاب: تهران. نامه گرشاسب(. 2936. )اسدي توسي، علي بن احمد
مشكوه، شاماره   392نویس شماره دست. تعبیرسلطاني. اسماعیل بن نظام الملک ابرقوهي

 .ي مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران، كتابخانه3322
اكبار والیتاي و محماود    باه كوشاش علاي   . خفاي ع،یاي  ، (2963. )اسماعیل جرجااني 

 .اط،عات: آبادي، تهران نجم
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باا  . كلیات اوحدي اصافهاني معاروا باه مراناي    (. 2911. )اوحدي مراني، ركن الدین

 .امیركبیر: ید نفیسي، تهراني سعتصحیر و مقابله و مقدمه
، فاراهم  2، جشناساي  حاافظ ، «نني یا خانلري، كدام؟-قزویني»(. 2962. )برهاني، مهدي
 .221-61گنج كتاب، صص: ي سعید نیاز كرماني، تهرانآورده

اعتني به وراجَعَه االستاك محمّد بَربَار،  . سنن الترم ي(. 2291. )ترم ي، محمد بن عیسي 
 . صریهالمكتبه الع: بیروت
 .فرزان: تهران. حافظ جاوید(. 2911. )هاشم  جاوید،

به تصاحیر ع،ماه قزویناي و قاسام     . دیوان حافظ(. 2912. )حافظ، شمس الدین محمد
: دار، تهاران جربزه. نني، با مجموعه تعلیقات و حواشي ع،مه قزویني، به اهتمام ا

 .اساطیر
ي چلبي عباداهلل تركیاه،   كتابخانه 116 ي نویس شماره دست. كامل التعبیر. حبیش تفلیسي

 .ي مركزي دانشگاه تهرانكتابخانه 231ي   میكرو فیلم شماره
 .شناسي بنیاد فارس: شیراز. دفتر نسرین و گل(. 2933. )حسن لي، كاووس
 .نوید: شیراز. شناسيراهنماي مويوعي حافظ(. 2933. ).حسن لي، كاووس
 .علمي و فرهنگي: تهران .نامهحافظ(. 2912. )خرمشاهي، بهاءالدین

 .بنیاد فرهن  ایران: به تصحیر ایرج افشار، تهران(. 2926. )خوابگزاري
المكتباه  : تحقیق عبدالغني مستو، بیروت. سنن الدارمي(. 2213. )دارمي، عبداهلل بن بهرام

 .العصریه
 .علم : تهران. حافظ شناخت(. بي تا. )دستغیب، عبدالعلي

 .امیركبیر: تهران. امالال وحكم (.2936. )اكبردهخدا، علي
 .مؤسسه لغت نامه دهخدا: ، تهران3و 1ج  .نامه لغت(. 2911). اكبردهخدا، علي

 .سخن: تهران. ها ها و اندیشه یادداشت(. 2939. )كوب، عبدالحسینزرین
 .طهوري: تهران. هاي شكار شده سایه(. 2931. )سركاراتي، بهمن

به تصاحیر ن،محساین یوسافي،     .هاي سعدي نزل(. 2931. )سعدي، مصلر بن عبداهلل
 .سخن: تهران

ي عصامت ساتارزاده،    ترجماه  .حاافظ  شر  سودي بر(. 2961. )سودي بسنوي، محمد
 .انزلي: ارومیه

 .علم: تهران. هاي حافظ یادداشت(. 2933. )شمیسا، سیروس
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 ، ترجماه وتحقیاق ساودابه   9ج. فرهنا  نمادهاا  (. 2933. )شوالیه،  ان وآلان گار باران   
 .جیجون: فضایلي، تهران
به انضامام فرهنا  بساامدي،    . نماي حافظ فرهن  وا ه(. 2939. )صدیقیان، مهین دخت

 .سخن: تهران
دارالكتاب  : ، بیاروت 1ج. كشف الخفاء(. 2213. )عجلوني الجراحي، اسماعیل بن محّمد

 . العلمیه
مقدماه و تصاحیر   . مصبا  الهدایاه و مفتاا  الكفایاه   (. 2931. )عزالدین محمود كاشاني

 .زوّار: عفت كرباسي و محمدريا برزگر خالقي، تهران
 .زوّار: تهران .بحث در آثار وافكار حافظ(. 2911. )نني، قاسم

 .امیركبیر: تهران. احادیث مالنوي(. 2911. )فروزانفر، بدیع الزمان
ترجمه اباوعلي حسان بان احماد     . رساله قشیریه. (2913)قشیري، عبدالكریم بن هوازن

علماي و  : ماني، باا تصاحیحات و اساتدراكات بادیع الزماان فروزانفار، تهاران       عال
 .فرهنگي
 .توس: تهران. ابیات بحث انگیز حافظ(. 2931. )قیصري، ابراهیم
 -3 ي ، شماره29، سال آینده. «؟(گُ،له) ك،له -كان ین جامه»(. 2966). قیصري، ابراهیم

 .611 -611، صص 21
 .قطره: تهران. پیوند پند و(. 2913. )الدین كزازي، میرج،ل
 .مركز: تهران. اسطوره. رویا، حماسه(. 2916). الدین كزازي، میرج،ل
 .علمي و فرهنگي: به اهتمام مهدي محقق، تهران(. 2961) .لسان التنزیل

 :، تصحیر محمد الباقر البهباودي، تهاران  11ج . بحاراالنوار(. 2963. )مجلسي، محمدباقر
 .كتابفروشي اس،میه
، نهض بمشروعه جاواد العلاوي و   22و  62ج . بحاراالنوار (.2931. )مجلسي، محمدباقر

 .دارالكتب االس،میّه: محمّد االخوندي، تهران
، مقدمه و تصحیر محمود عابادي،  كشف المحجوب(. 2939. )هجویري، علي بن عالمان

 . سرو : تهران
 .نو: ا شادمان، تهرانبه كوشش زهر .هاي حافظ شر  نزل(. 2936. )هروي، حسینعلي

بنیااد فرهنا    : تهاران  .اساس اشتقاق فارساي (. 1196. )هرن، پاول وهانیریش هوبشمان
 .ایران


