بیتِ نخست
نخـــستین بـــیتِ دیوانِ حافظ مـــشهورتر از آن است که بـــخواهیم آن را
تکرارکنـــیم .بااین حال همین که آن را می خوانیم عالمتِ سوال های
زیادی در ذهنمان نقش می بندد،
اال یا ایهاالساقی ادر کاسا وناولها )ای ساقی جام را بگردان و به من بده(
که عشق آسان منود اوّل ولی افتاد مشکل ها
▢ نخــست این که مــصراعِ اولِ بــیت آیا سروده ی »یــزید بن مــعاویه«
است؟ این شایعه از هــمان آغازِ توجّهِ مردم به حافظ بر سرِ زبان ها
بوده است اهلیِ شیرازی حدودِ چهل سال پس از مرگِ حافظ می گوید:
خواجه حافظ را شبى دیدم به خواب
گفتم اى در فضل و دانش بى هَمال
از چه بستى بر خود این شعر یزید
با وجود این همه فضل و کمال
گفت واقف نیستى زین مسئله
مال کافر هست بر مؤمن حالل
و کاتبی نیشابوری )ترشیزی( که  ۴۶سال پس از حافظ احتماال به عـلتِ
طاعون از دنـیا رفـته این استداللِ همـشهریِ او )اهـلی( را نپـسندیده و در
ردّ ِ آن می گوید:
عجب در حیرمت از خواجه حافظ
به نوعى کش خرد زان عاجز آید
چه حکمت دید در شعر یزید او
که در دیوانْ نخست از وى سراید
اگرچه مال کافر بر مسلمان
حَالل است و در او قیلى نشاید

ولى از شیر عیبى بس عظیم است
که لقمه از دهانِ سگ رباید
هر دویِ این شواهد در کـتابِ »شرحِ سودی بر حافظ« یعـنی دویـست سال
پس از حافظ برای قطــعی نــشان دادنِ انتــسابِ این بــیت به یــزید ،نــقل
شده اند .سودی تــردیدی ندارد که مــصراعِ حافظ تغیــیرِ شکل یافته ی
مصراعِ دومِ این بیتِ یزید است:
انا املسموم

ما عندی به تریاق و الراقی )من مسموم شده ام نه دارویی دارم و نه درمانی(

ادر کاسا وناولها الی یا ایها ساقی

)ای ساقیِ درمانگر مرا به داروی جام دریاب(

بـررسیِ مـرحومِ قزویـنی در اشعارِ منـسوب به یـزید و دیوانی که در بـیروت از
او چاپ شده کمـکی به روشن تر کردنِ این شایعه منی کـند تا جایی که
ایــشان مطمــئن می شود که چنــین نــسبتی درست نیــست و این بــیت را
حافظ -باواسطه -متاثر از غزلِ سعدی سروده است
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▢ دوم اینکه چرا و چـگونه این بـیتِ حافظ موردِ توجّهِ مردم بوده است؟
شواهد نـشان می دهد که الاقل تا پـایانِ دورانِ صفوی توجّه به این بـیت
کم نیــست .غــیر از شواهدی که سودی به دست می دهد ،در قرنِ نــهم
که نــزدیک به عــهدِ حافظ است -مواردِ دیــگری از این توجّه ثــبتشده است .از جمــله به ورزشکاری فــاضل برمی خوریم به نامِ »پهــلوان
ابـوسعید« که امیرعلی شیر نوایی رساله ای در باره ی او نـوشته است وغـیر
از آن در مجالس و النفائس هم ازو یاد می کند .در این کتاب آمده:
] ....پهـلوان[در معـما چـنان بود که در بـیتی
که شاعر قـصدِ معـما نـکرده او »اسم« استخراج
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قزوینی می پندارد که بیتِ منسوب به یزید در فاصله ی بین سعدی و حافظ توسطِ کسانی ساخته و به او نسبت داده
شده است

می کرد  ،مـثلِ این مطـلعِ خواجه حافظ که ]از
آن[ اسمِ »علی« استخراج کرده است:
اال یا ایهاالـساقی ادر کـاسا وناولـها //که عـشق
آسان منود اول ولی افتاد مشکل ها ....
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همچنــین روایتی ست که مترجمِ کــتابِ مــجالس النــفائس )از تــرکی به
فــــارسی( از همــــسرِ استادِ استادش نــــقل می کــــند .این زن »مــــهری«
)مهرالنساء( نام دارد و در سرودنِ شعر از حافظ پـیروی می کرده و دیوانی
داشته که مطلع آن چنین است:
ادر یا ساقی العُشاق اقداحا و عجّلها
که شوری می کند شیرین شرابِ تلخ در دل ها
از بــررسی این موارد به نــظر می رسد که رواجِ شیعه گری در قرنِ نــهم و
سلطه ی تـشیّع در قرنِ دهم ذهنِ خوانـندگانِ حافظ را رویِ بـیتِ نخـستش
حسّاس می کرده است .شایعه ی انتـسابِ بـیت به یـزید را می توان بـهترین
توجیه برای چنـین حسّـاسیّتی دانـست .کهن تـرین تاثیـرپذیری از این بـیت
همـین تتبُّ عِ مهرالنـساءِ هراتی ست که زنِ طبیبِ شاهرخ مـیرزای تیـموری
بوده است .زنِ شاهرخ )گوهــرشاد بیــگم( که مــهریِ هــراتی مونس و
جلــیسِ او بوده هــمان کــسی است که مــسجدِ گوهــرشاد به او منــسوب
است .گوهــرشاد و شاهرخ هردو در زیارتِ امام رضا شهرت دارند .از
طرفِ دیــگر استخراجِ نامِ »عــلی« از »که عــشق آسان من ود اول «...در
معمّایابی های پهــلوان ابــوسعید نــیز نــشانه ی دیــگری بر حسّــاسیّت های
جامعه ی آن روز نــسبت به امام های شیعیان است .چه این افراد شیعه
بــاشند و چه سنی معــلوم است که حت تِ تاثیرِ دغدغه ی جامعه قرار
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استخراج »علی« از بیت بخاطرِ آن است که پهلوان اولِ عشق )ع( را با »لی« جمع می کند !

داشته اند ،چه رسد به شواهدی که سودی بـــدست می دهد؛ آجن ا
شیعه بودنِ سرایندگان محرز است و حتقیق و مطالعه ی زندگیِ ایشان هم
این واقعیت را تایید می کند.
▢ سوم نـسبتِ این بـیت با غزلِ سعدی چیـست؟ سعدی غـزلی دارد که
با این بیت آغاز می شود:
به پایان آمد این دفتر  ،حکایت همچنان باقی
به صد دفتر نشاید گفت حسب احلالِ مشتاقی
در این غزل پـنج بـیت عربی است که یـکی ازآنـها به بـیتِ منـسوب به یـزید
شباهت هایی دارد:
قم امال و اسقنی کأسا و دع ما فیه مسموما
اما انت الذی تسقی فعین السّم تریاقی
در این بـیتْ سعدی می گـوید »برخـیز و جام را پـرکن گـیرم هـمه از سم ،
وقتی که تو ساقی بـاشی سم هم شفابخش است« اگر به معـنای این بـیت
توجه کنـیم احـساس می کنـیم که محـتوای آن به یک سابقه ی ذهـنی نـیاز
دارد .باید کسی گفته باشد که »فالنی سم در جام می ریزد« یا در سنتِ
شعری مــسمومیت از طــریقِ شراب مــتداول و برایِ ذهن مــخاطب مــحرز
بــاشد .چــیزی که نه در شعرِ فــارسی سابقه ای دارد و نه از دیــگر ابــیاتِ
فــارسی و عــربیِ غزل تامین می شود  ،لذا بــاید ردّ ِ آن را در خمریه های
عـربی گـرفت .وقتی به بـیتِ منـسوب به یـزید می نگـریم احـساس می کنـیم
که کلمات به خوبی این سابقه را تامین می کنند .احتماال »انا املـسموم ما
عـندی و تـریاق والراقی//ادر کـاسا وناولـها الی یا ایهالـساقی« -بر خالفِ
تصورِ عالمه قزوینی-به اندازه ی زیادی در شیرازِ عهدِ سعدی -دستِ کم

برای اهلِ شعر و عربــیّت -مــشهور بوده است .و سعدی هم از هــمان
مضمونِ مشهور سودجسته ونوعی توسعه ی فکری به آن بخشیده است.
یزید گفته :من مسموم شده ام ای ساقی پادزهرِ مرا بـرسان و سعدی گفـته
پادزهر که سهل است تو اصال زهر بده .شبیه به آن که می گوید :
زهر از قبَلِ تو نوش داروست
فحش از دهنِ تو طیبات است
یا آنکه در ترجیعبندِ معروفش می گوید:
درد از جهتِ تو عینِ داروست
زهر از قبلِ تو محضِ تریاک
همه ی این مضامین به همان سابقه برمی گردد که ابتدا کسی شراب را به
عــنوانِ دارو و پادزهر و شفابخش تلــقی کــند و این معــنی جابیفــتد و از
حداقلِ رواج بـرخوردار گردد تا شاعری بخـواهد از آن عـبور کـند که اصال
دارو کیــلویی چـــند است! خودِ درد هم که بـــاشد برای ما خوردنی و
نوشیدنی ست.
با این حتلـیل اگر به بـیتِ حافظ برگـردیم دو نکته ی مـهم را در باره ی آن
کــمابیش اثــبات کرده ایم یــکی اینــکه شهرتِ انتــسابِ این بــیت به یــزید
قطعی ست و این که بعـضی پنـداشته اند حافظ ممـکن است از این معـنی
خبر نـداشته بـسیار بعـید به نـظر می رسد .دوم این که این بـیت نتیجه ی
منطــقیِ یک گفتــگوی فرهنــگی بــین دو سنّتِ »خمریه سراییِ« عــربی و
»باده پرستیِ « ایرانیست .اگر در خمریه ی یزید شراب پادزهر است و اگر
به تعبیرِ او:
واشربوا کاسَ مدامٍ
و اترکوا ذکر املعانی

در بـــیتِ حافظ مـــستی دعوت به گفتـــگو درباره ی دشواری های راهِ
عاشقی ست »که عشق آسان منود اول ولی افتاد مشکل ها«.
چیزی که نسبتِ بـینِ دوغزلِ سعدی و حافظ را جالب می کـند استفاده از
کلماتِ »پایان« و »اوّل« در این دو غزل است:
به پایان آمد این دفتر
که عشق آسان منود اول
تصادفا یا عمدا از این واژه ها چنین استنباط می شود که پایانِ کارِ سعدی
با آغازِ حافظ همراه است بـاید هزینه ی مـراسمِ کـفن و دفنِ سعدی را خرجِ
تـولدِ حافظ کرد که می خـواهد ناگفته های »همچـنان باقیِ« سعدی را با
همه ی »مشکل ها« یی که دارد ،بازگو کند.

