1
دیوان حافظ نسخه عالمه

دن ݣعی ݣد ݣمیارک ݣبادت
 1ساقیا آم ݣ

غزل شماره 18

در ݣشگفتم ݣکه در آین م ݣدت آبام فزآق
 2ݣݣ

بزگزفتی ݣر ݣݡݡحریفان دل و دل میدآدت

ادی ݣمجلسیان در قدم و مفدم توست
 4س ݣ

جای غم باد مز آن دل که نخوآهد سادت

 6چشم بد دور کز آ ݣ ݣی
ن ݣفرقهآت بارآورد

طالع بامور و دولت مادررآدت

 3بزسان بیدگی دختر رر گو به درآی

ارآج ݣخرآن رخنه بیاقت
 5شکز آبزد که ر ب ݣ

http://mastaneh.ir/hafez/ghazal-18

.irمس ݠݑݠٮاݠنه

وآن ݣم ݣوآݣعی ݣد ݣکه کزدی مزوآد آر بادت
ݣ

 7حافظ آر دست مده دولت آین کشتی توج

ه
که دم و مت ما کزد ر بید آرآدت

ان ݣسمن ݣو ݣسرو ݣو گل ݣو ݣشمشادت
توسی ݣ ݣ
ور به طوقان حوآدت ݣبترد بنیادت

ݡسرحݠݐݠعݨݐݠرل ݠ
ݠݒ ݠ

2

معانیݠلغاتݠغزل
مبارک بادت :مبارکت باد.
مواعید :جمع موعود – چیزهایی که وعده شده.

َم َرواد( :الف حرف ندا) خدا کند که نرود.

حریف :هم پیشه ،همکار ،هم قطار ،طرف مقابل در بازیهای دو َط َرفه.
دل می دادت؟ :آیا دلت راضی می شد؟ دلت اجازه می داد؟
دختر رز :بنت العنب ،کنایه از شراب است.
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بندگی :خدمتگزاری.
ََ
َدم :نفس (و َدم به عربی به معنای خون).

همت :اراده ،عزم و در نزد صوفیه ّ
ّ
توجه قلب و قصد سالک برای رسیدن به کمال.
َ
ق َدم :گام.
َ َ َ
قدم :ق َدمگاه ،جای پا.
م
تاراج :چپاول ،یغما کردن ،غارت کردن.
تاراج خزان :غارت خزان ،کنایه از برگ ریزان خزان.
رخنه :شکاف دیوار ،سوراخ و شکاف در هر چیز.
رخنه نیافت :شکاف بر نداشت ،ویران نشد.
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تفرقه :پرا کندگی ،از هم جدا شدن ،جداجدا کردن چیزی.
طالع :برآینده ،طلوع کننده ،بخت و اقبال ،پیشانی ،شانس.
نامور :نام آور.
طالع نامور :سرنوشت نیک.
دولت :امکانات ،ثروت و مکنت ،نیک بختی.
دولت مادرزاد :قدرت و امکانات سرشتی.
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معانیݠابیاتݠغزل
بیتݠاول ݠ

ای ساقی! فرا رسیدن عید به تو مبارک باد .به ّامید اینکه وعده هایی که داده بودی فراموشت نشده باشد.

بیتݠدوم ݠ

در شگفتم که آیا در این ّ
مد ِت دوری و فراق دلت راضی می شد که چنین از دوستان دل برگیری.

بیتݠسوم ݠ
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(ای باد صبا) مراسم خدمتگزاری ما را به شراب ابالغ کرده بگو که از طینت پا ک و ّ
همت و اراده ما بود که تو
ُ
زندان خم رهایی یافتی .حالیا آشکارا بیرون آی…
از
ِ

بیتݠچهارم ݠ
( ...که) شادی اهل مجلس وابسته به قدوم توست (و) هر دلی که شادی ترا نخواهد قرین غم و اندوه باد.
بیتݠپنجم ݠ
سپاس خدای را که دست غارتگر خزان خللی در گلزار پر گل و سبزه تو پدید نیاورد.
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بیتݠششم ݠ

ّ
چشم بد از تو دور که در اثر بخت و اقبال بلند و امکانات جبل ِی تو ،از پرا کندگی و جدایی رهایی یافتی.

بیتݠهفتم ݠ
طوفان رویدادها تو را از بین خواهد برد.
حافظ مبادا امکانات این کشتی نوح را از دست بدهی وگرنه
ِ
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شرحݠابیاتݠغزل ݠ
وزن غزل :فاعالتن فعالتن فعال تن فع لن

بحر غزل :رمل ّ
مثمن مخبون اصلم

محرم سال  ۸۶۷هجری یعنی در ّایام ورود ّ
-۱این غزل در روزهای اول ماه ّ
مجدد شاه شجاع به شیراز ،پس
از شکست فاحشی که به برادر خود داد ،توسط حافظ سروده شده و تبریک عید در بیت ّاول مربوط به روز

ّاول ماه ّ
محرم سال  ۸۶۷هجری است که روز ّاول سال عربی و مقارن با این رویداد می باشد و از مفاد
مصراع دوم بیت ّاول چنین بر می آید که در تمام ّ
مدتی که شاه شجاع دور از پایتخت خود شیراز مشغول
تدارک حمله ّ
مجدد خود بوده است به وسیله مکاتبه ،با حافظ در ارتباط و تماس و وعده هایی به شاعر
داده بوده است.

ّ
اجباری شاه
بودن
واقعیت تلخ ّاتفاق افتاده و دور
-۲در بیت دوم تعارفی دل پسند و زیباست که علی رغم
ِ
ِ
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شجاع از شیراز ،حافظ در مقام تجاهل العارف برآمده چنین وانمود می کند که تو هر وقت و هر زمان اراده

می کردی می توانستی شیراز را فتح کرده و مراجعت کنی و خودت آن را به تعویق می انداختی و در این
ّ
مدت چه طور دلت راضی می شد که دوری دوستان و هم قطاران را ّ
تحمل نمایی!

ََ
س
 -۳در بیت سوم حافظ می گوید ای باد صبا سالم مرا خدمت شاه شجاع رسانیده و به او بگو از برکت نف ِ
گرم و همکاریها و پشت کار ما بود که از مخمصه خالصی یافتی و شاعر می خواهد به شاه شجاع بفهماند که
بعد از تعارفّ ،
واقعیت امر این است .در نظر داشته باش.
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-۴در بیت چهارم اضافه می کند که ورود تو به شیراز سبب خوشحالی و ّ
مسرت ا کثریت مردم می شود و آن
ّ
عده قلیلی هم که با برادرت همراه و با تو دشمنند بگذار دلشان از غم بترکد.
کیفیت لشکر و احوال خانواده سلطنتی و وضعیت امور ّ
-۵در بیت پنجم شاعر از اینکه در ّ
مادی شاه شجاع

خللی وارد نشده اظهار ّ
مسرت می کند.
ً
مجددا از مراجعت شاه شجاع اظهار خوشحالی نموده و ّ
تهور و پایمردی و پافشاری او را تا
-۶در بیت ششم
دستیابی به فتح می ستاید.

-۸و باالخره در بیت مقطع مراتب همکاری و خدمتگزاری خود را ابالغ می کند.
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در شر ح این غزل اقتضا دارد به دو نکته ّ
مهم که در ساختار غزلهای حافظ مشاهده می شود اشاره شود:
ً
-۱بسیاری از حافظ پژوهان اعتقاد چندانی به ذو وجهین بودن غزلهای حافظ نداشته و آنها را ِصرفا
غزلهایی عاشقانه یا عرفانی به حساب می آوردند و برای ابیات ّ
کلیه غزلها معنانی مستقل در نظر گرفته و

تعبیرات یا مفاهیم نهفته در بطن غزل را امری پندارگونه ناشی از ّ
تخیالت پاره یی از شارحین می دانند.
ّ
چنین نیست و به عنوان مثال چنانچه در همین غزل ( )۱۷دقت شود مشاهده می شود که روی سخن
شاعر در مطلع شروع کالم با ساقی است و در بیت دوم که دنباله مطلب بیت ّاول است شاعر با ساقی
مشغول عرض تبریک و تعارف است و در بیت سوم و چهارم شاعر خطاب به همان ساقی می گوید که ای
ساقی سالم مرا به شراب برسان و به او بگو حال که از زندان خم بیرون آمده یی ما مجلسیان مقدمت را
گرامی می داریم .حال باید ببینیم بیت پنجم چه معنا می دهد و ضمیر آن به چه کسی بر می گردد؟ چرا
شاعر در بیت پنجم مطلب معترضه یی را پیش می کشد و می گوید که شکر خدای را که به بوستان سمن و
گل و شمشاد تو آسیبی نرسیده است .مگر ساقی یا شراب باغچه و گل و شمشاد دارند که از باد خزان آسیب
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ببیند؟ در بیت ششم کار از اینهم بدتر می شود آنجا که می گوید خدای را شکر که از طالع نیکوی تو بود که
از تفرقه به در آمدی .این مضامین و مطالب نه به ساقی می چسبد نه به شراب .پس ضمیر بیت پنجم و
ششم به چه کسی بر می گردد؟ ا گر به ساقی یا شراب که مطالب و مضامین وافی به مقصود نیستند و این
پرا کنده گویی ها چه معنی می دهد؟ به ناچار باید قبول کنیم که منظور شاعر از ساقی ،ساقی میخانه
نیست و این نام عاریتی است که در زیر پوشش آن شاعر با کسی طرف مکالمه است که مضامین بیت
چهارم و پنجم هم به او مربوط شده رفع عیب می شود و این همان شاه شجاع است که شاعر با او مبارکباد
کرده و مضامین ابیات بعدی نیز هر کدام دارای ایهامی است که همانطور که در شرح این ابیات گفته شده
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به او بر می گردد.

ّ
ّ
متوجه می شویم که ا گر شاعری بخواهد
-۲نکته دوم این است که با اندک دقت در مفاد ابیات این غزل
غزلی تعبیردار بگوید چاره یی ندارد که این ویژ گی را قبول کند که صورت ظاهر غزلش در مکتب وقوع نباشد
یعنی غزلهای او نمی تواند با موضوع واحدی شروع و در همان موضوع تا پایان غزل خاتمه پذیرد بلکه هر
ّ
بیت باید درباره مطلب مستقلی ساخته و پرداخته شود .از اینجا نتیجه می گیریم که این شیوه که حافظ در

پیش گرفته و ا کثر غزلهای خود را بدان سبک سروده در راه ّنیت و هدف اصلی او یعنی ساختن غزلهایی ذو
ً
وجهین با تغییر صورتی در ظاهر و صورتی در باطن بوده است و هرگز شاعر ِصرفا برای اینکه غزلی عاشقانه یا
عارفانه بسازد دست به قلم نشده و غزلسرایی او به منظور انتقال یک نوع خبر و مطلب است به فرد یا افراد
ً
مورد نظر خود ،منتها هنر شاعر در این است که این کار معجزه آسا را شخصا ابتکار و از عهده آن به خوبی
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برآمده است و به عقیده نویسنده این سطور حافظ این هنر را از کالم اهلل مجید تقلید کرده است و آفرین
خدا بر او.
-۳مطلب دیگر اینکه از همین جا معلوم می شود که چرا حافظ در طول حیات خود عالقه چندانی به جمع
آوری اشعار خود نداشته است؟ زیرا او شاعری همانند ناظمهای دیگر نبوده است که برای اینکه دیوانی
فراهم آورد شعر گفته باشد و سعی کند در همه ردیف و قافیه ها شعری بسازد و با  ۲۲حروف الفبا بازی کند .
او مردی فاضل و عارف و دانشمند بوده که مسیر زندگانیش او را به دسته بندی کشانیده و هنر و ذوق
شاعری خود را در راه مبارزه با رقیبان باالجبار به کار گرفته است و هرگز نباید او را با دیگر شاعران قیاس کرد.
کوچکترین نمونه و قطره ای است از دریای
او مردی است فوق العاده و نابغه که هنر شاعری کمترین و
ِ
فضل و کمال و معلومات او ،بنابراین آن خودخواهیها و شهرت طلبیها که در دیگر شاعران مشاهده می

شود در او نبوده و چندان به اشعار خود دلسپردگی نداشته است .ما باید این واقعیت را قبول کنیم که
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ناظمها مانند ا کثر آنهایی که نام آنها صفحات تذکرة الشعراها را پر کرده است همگی در اصل و ضمیر باطن
ّ
خود گرسنه نام و تشنه شهرت بوده و شأن شاعران بالفطره مانند ّ
خیام و مولوی و حافظ و … اجل از
آنهاست.
***
شرح جال لی بر حافظ – دکتر عبدالحسین جال لیان

