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دیوان حافظ نسخه عالمه قزوینی

 1خلوت گزیده را به تماشا چه خاجت است

چون کوی دوست هست به صحزا چه خاجت است

ج
 3ای یادشاه حسن خدا را بس ݣ ݣݣوݣتیم

اخز سوال کن که گدا را چه خاجت است

 2خایا به خاجتی که تو را هست یا خدا

 4اریات خاجتیم و ریان سوال نیست
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کآخز دمی بپزس که ما را چه خاجت است
در حضزت کزیم تمنا چه خاجت است

 5محناج قصه نیست گزت قصد چون ماست

چون رجت ار ان توست به یغما چه خاجت است

 7ان شد که یار منت مالج بزدمی

گوهز چو دست داد به دریا چه خاجت است

 6خام جهان تماست ضمپز منپز دوست
 8ای مدعی بزو که مزا یا تو کآر نیست

ب
 9ای عاسق گدا چو لب روج خش یار
 11خاقظ تو جیم کن که هپز چود عنان سود
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اظهار اجتناج چود ان خا چه خاجت است
احنات خاضزید به اعدا چه خاجت است

میدایدت وظیفه یقاضا چه خاجت است
یا مدعی بزاع و محاکآ چه خاجت است

ݠݠݒݡس ݐ
رحݠع ݨݐرل ݠ

2

معانیݠلغاتݠغزل
خلوت :تنهانشینی و در اصطالح عرفا :دوری جستن از خواهشهای نفسانی و کثرت طعام و حشر و نشر با
عوام وروی آوردن به قلت کالم و ذکر مداوم.
خلوت گزیده :عزلت نشین.
تماشا :تفر ج ،گردش کردن و به اطراف نگریستن.
به حاجتی :قسم به حاجتی ،سوگند به نیازی.
خدا را :از برای خدا.
ارباب حاجت :صاحب حاجت ،محتاج.
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زبان سؤال نیست :یارای پرسیدن نیست ،جرات تقاضا نداریم.
حضرت :بارگاه ،درگاه ،آستان.
کریم :بزرگوار ،بخشنده ،گشادهدست.
قصه :داستان و در اینجا کنایه از داستانپردازی به منظور احتجاج و دلیل حقانیت.
قصد :نیت ،اراده ،تصمیم.
رخت :لوازم معیشت ،اثاثیه منزل.
ضمیر منیر دوست :دل روشن و آ گاه و بیدار دوست.
بارمنت بردن :تحمل شنیدن بازگوییهای احسانی که در حق کسی شده است.
دست داد :فراهم شد.
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مدعی :داعیهدار ،کنایه از کسی که ادعای بیجا اقامه کند ،مخالف خوان.
احباب :دوستان.
اعدا :دشمنان.
وظیفه :مقرری ،جیره ،مواجب
محا کا :حکایت کردن ،بحث توأم با مجادله ،گفتگو توأم با پرخاش.
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معانیݠابیاتݠغزل ݠ
بیتݠاول
آن که به گوشه تنهایی پناه برده به تفرج نیازی ندارد و جایی که کوی دوست باشد چه نیازی به رفتن
صحرا است؟
بیتݠدوم ݠ
ای عزیز! به همان حاجتی که از خدای خود داری تو را سوگند می دهم که آخر یکبار هم شده از ما بپرس
که چه نیازی داریم؟
بیتݠسوم ݠ
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ای پادشاه و سرور خوبان در آرزوی عنایت تو در تب و تابیم .از برای خدا از این گدای درگاه بپرس که آخر
چه حاجتی داری؟
بیتݠچهارم ݠ
ما صاحب حاجتیم و جرأت تقاضا نداریم ،مگر نه این است که در درگاه کریم احتیاجی به بازگویی
درخواست نیست؟
بیتݠپنجم ݠ
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ا گ ر قصد کشتن ما را داری ،نیازی به ذکر دلیل نیست .اثاث این خانه به تو تعلق دارد و یغما کردن آن
ضرورتی ندارد.
بیتݠششم ݠ
ضمیر باطن دوست مانند جام جهاننما روشن و همه چیز بر دوست آشکار و مشهود است و لزومی به
بازگویی خواستهها نیست.
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بیتݠهفتم ݠ
آن زمانی که از کشتیبان منت می کشیدم گذشت .ا کنون گوهر به چنگ آمده و دیگر به دریا نیازی ندارم.
بیتݠهشتم ݠ
ای پرادعای بیمایه با تو کاری ندارم .جایی که دوست باشد به دشمن نیازی نیست.
بیتݠنهم ݠ
ای دلداده مسکین در حالی که لبهای جانبخش یار از وظیفه و مقرری تو (بوسه) آ گاهی دارد ،دیگر
درخواست آن چه معنی میدهد؟
بیتݠدهم ݠ
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حافظ! کوتاه بیا که هنر خود ،خود را میشناساند و با مدعیان بیمایه بحث و مجادله ضرورتی ندارد.
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شرحݠابیاتݠغزل
وزن غزل :مفعول فاعالت مفاعیل فاعالت
بحر غزل :مثمن اخرب مکفوف مقصور
 -۱انتخاب ردیف و بار معنای آن کلمات درغزل ،در اصل در بازگویی مقصود و موضوعی که شاعر مایل به
مطر ح کردن آن است جهت و دخالت تامه دارد.
- ۲دقت در گلهها و شکایات بازگو شده در غزلهای حافظ بویژه آنها که مکرر به صورت محتلف ادا شده و
پیدا کردن وجوه مشترک آنها ما را به حقایقی آشنا میسازد.
- ۳بعضی از کلمات در واقع کلید و مفتاح باطنی خواسته و تقاضای شاعرند و همیشه در غزلها و در
ایهامات ،دست کم یکبار در محل مناسبی که کالم پرورده شده ،به طور مناسب در جای نشسته و به چشم
میخورد .پیدا کردن و درک معنای آن سبب کشف و درک هدف اصلی شاعر در سرودن آن غزل میشود.
- ۴گاه ممکن است هیچکدام از این نکات ذکر شده برای ما مشکل گشا نباشد و این در مواردی است که
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شاعر بیش از حد الزم مفاد و معانی ابیات خود را محافظه کارانه سروده و مجال نفوذ در اندیشه شاعر را
نمیدهد.
به نظر میرسد این غزل در زمان شاه شجاع و به هنگام تنگدستی ویا توقع ازدیاد وظیفه و اینکه درخواست
مکرر او جامه عمل به خود نپوشیده و در نتیجه در اثر توقع شدید شاعر منجر به گوشه گیری او از مرکز قدرت
در زمانی محدود شده است سروده شده باشد.
********
شرح جال لی بر حافظ – دکتر عبدالحسین جال لیان
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