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دیوان حافظ نسخه عالمه قزوینی

غزل شماره 35

 1بزو به کار خود ای واعظ این چه فزیادست

مزا فتاد دل ار ره تو را چه افتادست

 3به کام یا بزساید مزا لبش خون یای

نص حیت همه عالم به گوش من یادست

ه
 2متان او که خدا افزیده است ار یچ

گ ک ت هس خل مسیغ
ن
ب
س
 4دای وی و ار ت د ت

اسیز عشق تو ار هز دو عالم ارادست

 6دال متال ر بتداد و خور یار که یار

ه
تو را نصیت مین کزد و این ار ان دادست

ع
 5اگز چه مستی شقم خزاب کزد ولی
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ه
دفیقهایست که یچ افزیده نگشادست

 7بزو فشابه مخوان و فشون مدم خافظ

اساش هستی من ران خزاب ایادست
کز این فشابه و افشون مزا یسی یادست

ݠݠݒݡس ݐ
رحݠع ݨݐرل ݠ
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بیتݠاول ݠ
اى واعظ،پى کار خود برو،این چه فریاد است که به راه انداختهاى؟من،دل از دست دادهام،تورا چه شده
است؟
بیتݠدوم ݠ
کمر او که گویى خداوند آن را از هیچ آفریده،رمزى است که هیچ آفریدهاى به آن پى نبرده و گره رمز را
نگشوده است[.اغراق لطیف شاعرانهاى است در توصیف باریکى کمر یار.کمر او آن قدرباریک است که گویى
خدا آن را از هیچ آفریده است.جناس زیباى کلمهى«آفریده»نیز شایان توجهاست.آفریده در مصراع اول
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فعل است و در مصراع دوم صفت].
بیتݠسوم ݠ
تا لب او،مرا مانند ناى به آرزو نرساند،نصیحت تمامى مردم در گوش من مثل باد بىاثر است.
[به این تصویر عینى نظر دارد که براى نواختن نى آن را بر لب مىنهند.گویى نوازنده،نى را مىبوسد .از این
تصویر براى بیان آرزوى خود(یعنى بوسه بر لبهاى یار)سود جسته است].
بیتݠچهارم ݠ
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گداى کوى تو از هشت بهشت بىنیاز و اسیر عشق تو از هر دو عالم آزاد است.
بیتݠپنجم ݠ
ا گر چه مستى حاصل از شراب عشق،مرا از خود بىخود و وجودم را ویران کرده ولى پایهى هستى واقعى و
پایدار من از همین مستى و خرابى است[.تعبیر عرفانى بیت این است که شرابعشق،وجود نفسانى مرا
ویران کرده و به من هستى جاویدان بخشیده است.هرگز نمیرد آن که دلشزنده شد به عشق!بین خرابى و
آباد و آباد شدن از خرابى،رابطهى پارادوکس برقرار است.یعنى جمع کردن دو موضوع متضاد با یکدیگر و
نسبت دادن آن دو به هم].
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بیتݠششم ݠ
اى دل،از بیداد و ستم یار شکوه مکن؛زیرا که او همین را الیق تو دانسته و هر چه او بخواهد و انجام
دهد،عین عدل و داد است!
بیتݠهفتم
اى حافظ،برو و افسانه و افسون براى من مخوان،که من از این افسانهها و نیرنگها بسیار به یاد
دارم[.فسون دمیدن،یعنى خواندن وردهاى مخصوص جادوگرى و دمیدن آن بر شخص مورد نظربراى
جادو کردن و فریفتن او.افسانه خواندن هم به کنایه یعنى فریفتن مخاطب.با سخنان بىاساسبه طور کلى
معشوق،در قبال سخنان شاعر در شش بیت نخست،به او پاسخ مىدهد که این سخناندر حال ما تأثیرى

ندارد.براى من ّ
قصه و افسانه مخوان!]
****
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دیوان حافظ بر اساس نسخه قزوینى و خانلری

