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 1دل و دینم شد و دلبز به مالمت بزخاست

غزل شماره 21

م
گفت با ما نشین کز تو شالمت بزخاست

بن
 2که شنیدی که در این بزم دمی خوش شست

که به در اخز صحبت به بدامت بزخاست

 4در چمن باد بهاری ر کیار گل و سزو

به هواداری ان عارض و قامت بزخاست

ش
 3مع اگز ران لب خیدان به ربان الفی رد

بنش عشاق تو ستاه به غزامت بزخاست

م
 5مست بگ ݣ ݣ ݣدشتی و ار خلوتیان لکوت

به تماشای تو اشوت قیامت بزخاست

پ
 7خافظ این خزقه یندار مگز خان پبزی

کاتش ار خزقه شالوش و کزامت بزخاست

پ
خج
 6یش رقیار تو با بزبگزقب ار لب

سزو سزکش که به بار ار قد و قامت بزخاست

ݡسرحݠݐݠعݨݐݠرل ݠ
ݠݒ ݠ
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معانیݠلغاتݠغزل ݠ
مالمت :سرزنش.
برخاست :بلند شد ،پدید آمد.
الف :گزافّ ،ادعای دروغ.
تاوان :جریمه.
غرامت :تاوان ،آنچه ادای آن الزم باشد ،دادن مال به کراهت ،خسارت.
عارض :چهره.
قامت :اندام.
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خلوتیان :خلوتیها ،خلوت نشینان ،محرمان حضور.
ملکوت :بز رگی و چیرگی ،پادشاهی الی االبد پروردگار ،در اصطالح صوفیه عالم ارواح و عالم غیب و عالم معنی
و باطن و ّ
مجردات.

خلوتیان ملکوت :سا کنان عالم معنی یا جهان غیب ،مالئکه ها.
آشوب :شورش ،غوغا ،طغیان.
پا بر نگرفت :بلند نشد ،اظهار وجود نکرد.
ُ
سالوس :ریا ،چرب زبانی ،خدعه.
کرامت :کار خارق العاده و شگفت آور که از صوفی کامل سرزند.
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کرامات :جمع کرامت.
سالوس و کرامت :ریا کاری در پوشش کرامت ،کرامت فروشی.
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معانیݠابیاتݠغزل ݠ
بیتݠاول ݠ
(در راه عشق) دل و دینم از دست برفت و رسوا شدم و معشوق مرا سرزنش کرد که دیگر ِگ ِرد ما مگرد که بی
ننگ و نام شده یی.
بیتݠدوم ݠ
آیا تا به امروز کسی را سراغ داری که پا در دایره دلدادگی نهاده و پایان کارش به پشیمانی نکشیده باشد.
بیتݠسوم ݠ
شمع ا گر زبان به الف برابری با آن لبهای خندان گشود ،به تاوان این گزافه گویی ،همه شبها در پیش
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عاشقان تو ،به پوزش بر سر پا ایستاد.
ِ
بیتݠچهارم ݠ
در چمن ،نسیم بهاری ،به هوا و هواداری آن چهره زیبا و اندام رسا از کنار گل و سرو گذشته به سوی تو آمد.
بیتݠپنجم ݠ
مستانه خرامیدی و از تماشای مست تو غریو شادی از مالیک آسمان برخاست چنانکه گویی قیامت برپا
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شد.
بیتݠششم ݠ
آن سرو سرکش چمن که به باالی خود می نازید در برابر خرامیدن و رفتار تو از شرمساری سربلند نکرد.
بیتݠهفتم ݠ
کاری کرامت فروشان،
حافظ! این خرقه درویشی را از تن به در آورده جان به سالمت ببر ،چرا که به سبب ریا ِ

آتش از آن برمی خیزد.
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شرحݠابیاتݠغزل ݠ
وزن غزل :فعال تن فعال تن فعال تن فع الن

بحر غزل :رمل ّ
مثمن مخبون اصلم ُمسبغ

سعدی:
عشق ورزیدم و عقلم به مالمت برخاست

هر که عاشق شد از او حکم سالمت برخاست

عماد فقیه:
عاقیت از دل ارباب سالمت برخاست

دوش بگذشتی و در شهر قیامت برخاست
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-۱این غزل در زمان شاه شجاع به هنگامی که شیخ زین ّ
الدین علی کاله در اوج شهرت و مردم فریبی بود
ساخته شده است .زمینه کالم حا کی از نا کامی نسبی شاعر پس از یک چند مصاحبت با محبوب و در تعریف
و تمجید از اوست.

ً
-۲مضمون بیت چهارم را احتماال حافظ از این بیت نظامی در هفت پیکر گرفته است:
گل کمر بسته در شهنشاهی

خا ک چون باد در هواخواهی

-۳ایهامی در بیت هفتم یا مقطع کالم ،آنجا که همیشه حافظ غرض اصلی خود را بیان می کند نهفته است
و آن رنجش و ناراحتی از ریا کاری شیخ علی کاله و مردم فریبی و نفوذ او در عوام ّالناس است .این صوفی
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زیرک در کارهای تردستی و سحر و عوام فریبی ید طوالیی داشت.
***
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