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دیوان حافظ نسخه عالمه قزوینی

غزل شماره 4

صبا به لطف بگو آن غزآل رعبا رآ

که سز به کوه و ببابان تو دآدهآی ما رآ

غزور حسنت آخارت مگز بدآد آی گل

ب
که پزسشی کنی عبدلنت شبدآ رآ

شکزفزوش که عمزش درآر باد چزآ

خ
به لق و لطف توآن کزد صبد آهل نظز

ب
به ببد و دآم گیزبد مزغ دآبا رآ

ن
چو با حبنت شینی و باده پیمایی

به باد دآر محبان بادپیما رآ

بدآنم آر چه شنت ربگ آشبایی نیست
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تفقدی بکبد طوطی شکزخا رآ

چز آین قدر بتوآن گفت در جمال تو عنت
در آشمان به جعت گز به گفیه خافظ

سهی قدآن شیه حشم ماه سیما رآ

که وضع مهز و وقا نیست روی رببا رآ

سزود رهزه به رفص آورد مسیحا رآ

ݡسرحݠݐݠعݨݐݠرل ݠ
ݠݒ ݠ
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وزن غزل :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف)

بیتݠاول

بادصبا با لطف و نرمی به آن آهوی زیبا بگو؛که ما به خاطر تو سرگشته کوه و بیابان شده ایم.

سر دادن :رها کردن،حیوانی رت در بیابان رها کردن.

رعنا در فارسی به معنی مطلق زیبا و خوش قامت است.

محبوب خود را به مناسبت زیبایی چشم وحرکات و تناسب اندام به غزال تشبیه کرده می گوید عشق این
غزال آن گونه دیوانه ام کرده،که سر به کوه و بیابان گذاشته امو از باد صبا که به جانب شهر می وزد می

خواهد تا حال او را به آن محبوب غزال مانند بگوید.

نکته در این است که ش اعر که باید در شهر باشد،در کوه و بیابان است و غزال که باید در بیابان باشد ،در
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شهر.

بیتݠدوم

نمی دانم چرا شکر فروش ،که عمرش دراز باشد؛از طوطی شکر خا حالی نمی پرسد.
ً
شکر فروش :کسی که شکر می فروشد و مجازا یار شیرین سخن یا شیرین لب است.

تفقد :جویا شدن ،دلجویی کردن.

خا :از فعل خاییدن به معنی جویدن،خراشیدن.وشکر خا که صفت طوطی است یعنی شکننده و جونده
شکر.
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شکر در گذشته به معنی جسمی سخت مثل قند بوده که شکستن آن نیاز به دندان یا وسیله محکمی
داشته است؛ و طوطی شکر خا،خود شاعر است به مناسبت سخن شیرین که در دهان دارد.از یار شیرین
لب گله دارد که چرا از شاعر که مثل طوطی  ،عاشق شکر و شیرینی است حالی نمی پرسد – بوسه شکرینی

به اون هدیه نمی کند ،یا کالم شیرین نمی گوید.

بیتݠسوم

ای گل ،گویا غرور زیبایی اجازه نمی دهد که از بلبل شوریده احوالی بپرسی.

می گوید زیبایی مورد تحسین مردم قرارت داده تحسین ها غروری در تو ایجاد کرده که توجه نداری از

عاشق شوریده خود حالی بپرسی.
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بیتݠچهارم

دل مردم بصیر وهوشیار را با خلق خوش و نرمخویی می توان بدست آورد؛ مر غ دانا را با دانه و دام

نمیتوان گرفت.

خلق :روش و اخالق پسندیده.

مر غ دانا یا مرغک دانا یعنی مر غ هوشیار و کنایه از سیمر غ و طوطی نیز هست،ولی گمان نمی رود که در

بیت اشاره به اینها داشته باشد،زیرا مفهوم کلی دانایی و بصیرت مطر ح است و همان معنای لغویمر غ دانا
برای ادای این معنی کفایت می کند.

می گوید مردم بصیر و صاحب نظر با محبت و خلق خوش مجذوب می شوند،به نیرنگ نمی توان آنهارا به
دست آورد،چنانکه پرنده زیرک از دام می گریزد و با دام و دانه صید نمی شود.

ظبط خانلری و نسخه بدلهای ان «به بند و دام نگیرند…» است.ظبط ما بر اساس حافظ قدسی انجام
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شده است،زیرا بند و دام در واقع تکرار یک معنی است.

بیتݠپنجم

نمی دانم چرا در وجود انها که قد و باالی زیبا ،چشم سیاه و چهره مثل ماه دارند،روش آشنایی و رفاقت

دیده نمی شود.

رنگ آشنایی :حالت یا نمود آشنایی.

بیتݠݡششم

وقتی با دوستان می نشینی و باده گساری می کنی؛دوستانی را که به کارهای بی نتیجه می پردازند،به یاد
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داشته باش.

بادپیما :کسی که کار بیهوده و عبث می کند.

می گوید هنگامی که با دوستان باده می نوشی،دوستان خیال پرداز را که از لذت ها بی خبرند ،بیاد آور.

بیتݠهفتم

بر زیبایی تو غیر از این نمی توان ایرادی گرفت؛که بر آن روی زیبا نشانه کوچکی از مهر و وفا نیست.

خال :نشانه،اثر کوچک،نقطه سیاهی که نمودار زیبایی است .و مراد از خال مهر و وفا در بیت اثر و نشانه

کوچکی از مهر و وفاست.
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می گوید همچنان که خال صورت را زیبا می کند،نشانهای از مهر و وفا نیز بر جمال می افزاید و جمال تو

تنها همین عیب را دارد که خالی – نشانه کوچکی – از محبت در ان نیست.

مصراع اول بیت چنانکه عالمه قزوینی یادآوری کرده،تقریبا لغت به لغت از این بیت سعدی تضمین شده

است:

جز این قدر نتوان گفت بر جمال تو عیب که مهربانی ازآن طبع و خو نمیآید.
ضبط مصراع دوم در حافظ خانلری و قزوینی «وضع مهر ووفا نیست» است ،و ضبط ما بر اساس حافظ

قدسی صورت پذیرفته است.

بیتݠهشتم

جای تعجب نیست ا گر آواز زهره با کلمات شعر حافظ ،عیسی مسیح را در آسمان به رقص آورد.

سماع :شنوایی ،آواز،سرود.

زهره« :منجمان احکام نجوم این ستاره را «کوکب زنان و مردان و مخنثان و اهل زینت و تجمل و لهو و
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شادی و طرب و عشق و ظرافت و سخریه و سوگند دروغ نام داده اند…

نام دیگر زهره ناهید است و در اساطیر یونان بنام آفرودیت و نزد رومیان ونوس الهه عشق بوده است .نام

دیگر آن بیدخت است و آن را مطربه فلک نیز نامند».

سماع زهره :ساز و آواز زهره.

مسیحا :مسیح است که به گفته دکتر غنی «الف آن از عرب های بین النهرین مسیحی قبل از اسالم است.
در زبان سریانی مسیح را مسیحا می گویند» و او به اعتقاد مسیحیان به آسمان رفته است .در باب رفتن

مسیح به آسمان رجوع شود به نسا ( )۴آیات ۷۵۱و۷۵۱٫

شاعر مسیح را سمبل پا کی و طهارت و زهره را نماد نشاط و طرب انگیزی تلقی کرده ،در جذابیت و تٲثیر
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سخن خود می گوید ا گر زهره در آسمان آوازی بخواند که کلمات آن از غزل های حافظ باشد شگفت آور
نیست که عیسی مسیح – آن نماد طهارت – را به رقص آورد.

