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بنياد شراب و عيش نهان چيست کار بی  

 زديم بر صف رندان و هر چه بادا باد
 

 گره ز دل بگشا و از سپهر ياد مکن
 که فکر هيچ مهندس چنين گره نگشاد

 
 ز انقالب زمانه عجب مدار که چرخ
 از اين فسانه هزاران هزار دارد ياد

 
 قدح به شرط ادب گير زان که ترکيبش

شيد و بهمن است و قبادز کاسه سر جم  
 

 که آگه است که کاووس و کی کجا رفتند
 که واقف است که چون رفت تخت جم بر باد

 
بينم ز حسرت لب شيرين هنوز می  

دمد از خون ديده فرهاد که الله می  
 

وفايی دهر مگر که الله بدانست بی  
 که تا بزاد و بشد جام می ز کف ننهاد

 
يمبيا بيا که زمانی ز می خراب شو  

 مگر رسيم به گنجی در اين خراب آباد
 

دهند اجازت مرا به سير و سفر نمی  
 نسيم باد مصال و آب رکن آباد

 
 قدح مگير چو حافظ مگر به ناله چنگ

اند بر ابريشم طرب دل شاد که بسته  
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 دوش آگهی ز يار سفرکرده داد باد
 من نيز دل به باد دهم هر چه باد باد

 
ه همراز خود کنمکارم بدان رسيد ک  

 هر شام برق المع و هر بامداد باد
 

 در چين طره تو دل بی حفاظ من
 هرگز نگفت مسکن مالوف ياد باد

 
 امروز قدر پند عزيزان شناختم

 يا رب روان ناصح ما از تو شاد باد
 

 خون شد دلم به ياد تو هر گه که در چمن
گشاد باد بند قبای غنچه گل می  

 
  ضعيف مناز دست رفته بود وجود

 صبحم به بوی وصل تو جان بازداد باد
 

 حافظ نهاد نيک تو کامت برآورد
ها فدای مردم نيکونهاد باد جان  
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 روز وصل دوستداران ياد باد
 ياد باد آن روزگاران ياد باد

 
 کامم از تلخی غم چون زهر گشت

 بانگ نوش شادخواران ياد باد
 

 گر چه ياران فارغند از ياد من
  ايشان را هزاران ياد باداز من

 
 مبتال گشتم در اين بند و بال

 کوشش آن حق گزاران ياد باد
 

 گر چه صد رود است در چشمم مدام
 زنده رود باغ کاران ياد باد

 
 راز حافظ بعد از اين ناگفته ماند

 ای دريغا رازداران ياد باد
 



)پوشه دّوم(غزلّيــات خواجه حافظ شيرازی   
 

http://www.enel.ucalgary.ca/People/far 5 

(104) 
 جمالت آفتاب هر نظر باد

 ز خوبی روی خوبت خوبتر باد
 
مای زلف شاهين شهپرت راه  

 دل شاهان عالم زير پر باد
 

 کسی کو بسته زلفت نباشد
 چو زلفت درهم و زير و زبر باد

 
 دلی کو عاشق رويت نباشد

 هميشه غرقه در خون جگر باد
 

ات ناوک فشاند بتا چون غمزه  
 دل مجروح من پيشش سپر باد

 
 چو لعل شکرينت بوسه بخشد
 مذاق جان من ز او پرشکر باد

 
 مرا از توست هر دم تازه عشقی
 تو را هر ساعتی حسنی دگر باد

 
 به جان مشتاق روی توست حافظ
 تو را در حال مشتاقان نظر باد
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 صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد

 ور نه انديشه اين کار فراموشش باد
 

 آن که يک جرعه می از دست تواند دادن
باددست با شاهد مقصود در آغوشش   

 
 پير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت
 آفرين بر نظر پاک خطاپوشش باد

 
شنود شاه ترکان سخن مدعيان می  

 شرمی از مظلمه خون سياووشش باد
 

 گر چه از کبر سخن با من درويش نگفت
 جان فدای شکرين پسته خاموشش باد

 
 چشمم از آينه داران خط و خالش گشت

دلبم از بوسه ربايان بر و دوشش با  
 

 نرگس مست نوازش کن مردم دارش
 خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد

 
 به غالمی تو مشهور جهان شد حافظ
 حلقه بندگی زلف تو در گوشش باد
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 تنت به ناز طبيبان نيازمند مباد
 وجود نازکت آزرده گزند مباد

 
 سالمت همه آفاق در سالمت توست

 به هيچ عارضه شخص تو دردمند مباد
 
مال صورت و معنی ز امن صحت توستج  

 که ظاهرت دژم و باطنت نژند مباد
 

 در اين چمن چو درآيد خزان به يغمايی
 رهش به سرو سهی قامت بلند مباد

 
 در آن بساط که حسن تو جلوه آغازد

 مجال طعنه بدبين و بدپسند مباد
 

 هر آن که روی چو ماهت به چشم بد بيند
ادبر آتش تو بجز جان او سپند مب  

 
 شفا ز گفته شکرفشان حافظ جوی

 که حاجتت به عالج گالب و قند مباد
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 حسن تو هميشه در فزون باد
 رويت همه ساله الله گون باد

 
 اندر سر ما خيال عشقت

 هر روز که باد در فزون باد
 

 هر سرو که در چمن درآيد
 در خدمت قامتت نگون باد

 
 چشمی که نه فتنه تو باشد

ک غرق خون بادچون گوهر اش  
 

 چشم تو ز بهر دلربايی
 در کردن سحر ذوفنون باد

 
 هر جا که دليست در غم تو

 بی صبر و قرار و بی سکون باد
 

 قد همه دلبران عالم
 پيش الف قدت چو نون باد

 
 هر دل که ز عشق توست خالی

 از حلقه وصل تو برون باد
 

 لعل تو که هست جان حافظ
 دور از لب مردمان دون باد
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 خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد
 ساحت کون و مکان عرصه ميدان تو باد

 
 زلف خاتون ظفر شيفته پرچم توست

 ديده فتح ابد عاشق جوالن تو باد
 

 ای که انشا عطارد صفت شوکت توست
 عقل کل چاکر طغراکش ديوان تو باد

 
 طيره جلوه طوبی قد چون سرو تو شد

ان تو بادغيرت خلد برين ساحت بست  
 

 نه به تنها حيوانات و نباتات و جماد
 هر چه در عالم امر است به فرمان تو باد
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 دير است که دلدار پيامی نفرستاد
 ننوشت سالمی و کالمی نفرستاد

 
 صد نامه فرستادم و آن شاه سواران

 پيکی ندوانيد و سالمی نفرستاد
 

 سوی من وحشی صفت عقل رميده
می نفرستادآهوروشی کبک خرا  

 
 دانست که خواهد شدنم مرغ دل از دست
 و از آن خط چون سلسله دامی نفرستاد

 
 فرياد که آن ساقی شکرلب سرمست
 دانست که مخمورم و جامی نفرستاد

 
 چندان که زدم الف کرامات و مقامات

 هيچم خبر از هيچ مقامی نفرستاد
 

 حافظ به ادب باش که واخواست نباشد
المی نفرستادگر شاه پيامی به غ  
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 پيرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد
 وان راز که در دل بنهفتم به درافتاد

 
 از راه نظر مرغ دلم گشت هواگير

 ای ديده نگه کن که به دام که درافتاد
 

 دردا که از آن آهوی مشکين سيه چشم
 چون نافه بسی خون دلم در جگر افتاد

 
 از رهگذر خاک سر کوی شما بود

  نافه که در دست نسيم سحر افتادهر
 

 مژگان تو تا تيغ جهان گير برآورد
 بس کشته دل زنده که بر يک دگر افتاد

 
 بس تجربه کرديم در اين دير مکافات
 با دردکشان هر که درافتاد برافتاد

 
 گر جان بدهد سنگ سيه لعل نگردد
 با طينت اصلی چه کند بدگهر افتاد

 
ش بودحافظ که سر زلف بتان دست کش  

 بس طرفه حريفيست کش اکنون به سر افتاد
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 عکس روی تو چو در آينه جام افتاد
 عارف از خنده می در طمع خام افتاد

 
 حسن روی تو به يک جلوه که در آينه کرد

 اين همه نقش در آيينه اوهام افتاد
 

 اين همه عکس می و نقش نگارين که نمود
تاديک فروغ رخ ساقيست که در جام اف  

 
 غيرت عشق زبان همه خاصان ببريد
 کز کجا سر غمش در دهن عام افتاد

 
 من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم
 اينم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد

 
 چه کند کز پی دوران نرود چون پرگار

 هر که در دايره گردش ايام افتاد
 

 در خم زلف تو آويخت دل از چاه زنخ
ر دام افتادآه کز چاه برون آمد و د  

 
 آن شد ای خواجه که در صومعه بازم بينی

 کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد
 

 زير شمشير غمش رقص کنان بايد رفت
 کان که شد کشته او نيک سرانجام افتاد

 
 هر دمش با من دلسوخته لطفی دگر است

 اين گدا بين که چه شايسته انعام افتاد
 

 صوفيان جمله حريفند و نظرباز ولی
 زين ميان حافظ دلسوخته بدنام افتاد
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 آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرين داد

 صبر و آرام تواند به من مسکين داد
 

 وان که گيسوی تو را رسم تطاول آموخت
 هم تواند کرمش داد من غمگين داد

 
 من همان روز ز فرهاد طمع ببريدم
 که عنان دل شيدا به لب شيرين داد

 
نبود کنج قناعت باقيستگنج زر گر   

 آن که آن داد به شاهان به گدايان اين داد
 

 خوش عروسيست جهان از ره صورت ليکن
 هر که پيوست بدو عمر خودش کاوين داد

 
 بعد از اين دست من و دامن سرو و لب جوی

 خاصه اکنون که صبا مژده فروردين داد
 

 در کف غصه دوران دل حافظ خون شد
ه قوام الدين داداز فراق رخت ای خواج  
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 بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد

 که تاب من به جهان طره فالنی داد
 

 دلم خزانه اسرار بود و دست قضا
 درش ببست و کليدش به دلستانی داد

 
 شکسته وار به درگاهت آمدم که طبيب

 به موميايی لطف توام نشانی داد
 

 تنش درست و دلش شاد باد و خاطر خوش
ه دست دادش و ياری ناتوانی دادک  
 

 برو معالجه خود کن ای نصيحتگو
 شراب و شاهد شيرين که را زيانی داد

 
 گذشت بر من مسکين و با رقيبان گفت
 دريغ حافظ مسکين من چه جانی داد
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 همای اوج سعادت به دام ما افتد
 اگر تو را گذری بر مقام ما افتد

 
کالهحباب وار براندازم از نشاط   

 اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد
 

 شبی که ماه مراد از افق شود طالع
 بود که پرتو نوری به بام ما افتد

 
 به بارگاه تو چون باد را نباشد بار

 کی اتفاق مجال سالم ما افتد
 

بستم چو جان فدای لبش شد خيال می  
ای ز زاللش به کام ما افتد که قطره  

 
  وسيله مسازخيال زلف تو گفتا که جان

 کز اين شکار فراوان به دام ما افتد
 

 به نااميدی از اين در مرو بزن فالی
 بود که قرعه دولت به نام ما افتد

 
 ز خاک کوی تو هر گه که دم زند حافظ

 نسيم گلشن جان در مشام ما افتد
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 درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

  آردشمار نهال دشمنی برکن که رنج بی
 

 چو مهمان خراباتی به عزت باش با رندان
 که درد سر کشی جانا گرت مستی خمار آرد

 
 شب صحبت غنيمت دان که بعد از روزگار ما
 بسی گردش کند گردون بسی ليل و نهار آرد

 
 عماری دار ليلی را که مهد ماه در حکم است
 خدا را در دل اندازش که بر مجنون گذار آرد

 
  دل وگرنه اين چمن هر سالبهار عمر خواه ای

 چو نسرين صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد
 

 خدا را چون دل ريشم قراری بست با زلفت
 بفرما لعل نوشين را که زودش باقرار آرد

 
 در اين باغ از خدا خواهد دگر پيرانه سر حافظ

 نشيند بر لب جويی و سروی در کنار آرد
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  نظر داردکسی که حسن و خط دوست در

 محقق است که او حاصل بصر دارد
 

 چو خامه در ره فرمان او سر طاعت
ايم مگر او به تيغ بردارد نهاده  

 
 کسی به وصل تو چون شمع يافت پروانه

 که زير تيغ تو هر دم سری دگر دارد
 

 به پای بوس تو دست کسی رسيد که او
 چو آستانه بدين در هميشه سر دارد

 
ست باده نابز زهد خشک ملولم کجا  

 که بوی باده مدامم دماغ تر دارد
 

 ز باده هيچت اگر نيست اين نه بس که تو را
خبر دارد دمی ز وسوسه عقل بی  

 
 کسی که از ره تقوا قدم برون ننهاد
 به عزم ميکده اکنون ره سفر دارد

 
 دل شکسته حافظ به خاک خواهد برد
 چو الله داغ هوايی که بر جگر دارد
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  به دور رويت ز چمن فراغ دارددل ما

 که چو سرو پايبند است و چو الله داغ دارد
 

 سر ما فرونيايد به کمان ابروی کس
 که درون گوشه گيران ز جهان فراغ دارد

 
 ز بنفشه تاب دارم که ز زلف او زند دم
 تو سياه کم بها بين که چه در دماغ دارد

 
 به چمن خرام و بنگر بر تخت گل که الله

يم شاه ماند که به کف اياغ داردبه ند  
 

 شب ظلمت و بيابان به کجا توان رسيدن
 مگر آن که شمع رويت به رهم چراغ دارد

 
 من و شمع صبحگاهی سزد ار به هم بگرييم

 که بسوختيم و از ما بت ما فراغ دارد
 

 سزدم چو ابر بهمن که بر اين چمن بگريم
 طرب آشيان بلبل بنگر که زاغ دارد

 
ق دارد دل دردمند حافظسر درس عش  

 که نه خاطر تماشا نه هوای باغ دارد
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 آن کس که به دست جام دارد

 سلطانی جم مدام دارد
 

 آبی که خضر حيات از او يافت
 در ميکده جو که جام دارد

 
 سررشته جان به جام بگذار
 کاين رشته از او نظام دارد

 
 ما و می و زاهدان و تقوا

ردتا يار سر کدام دا  
 

 بيرون ز لب تو ساقيا نيست
 در دور کسی که کام دارد

 
های مستی نرگس همه شيوه  

 از چشم خوشت به وام دارد
 

 ذکر رخ و زلف تو دلم را
 ورديست که صبح و شام دارد

 
 بر سينه ريش دردمندان
 لعلت نمکی تمام دارد

 
 در چاه ذقن چو حافظ ای جان
 حسن تو دو صد غالم دارد
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  غيب نمای است و جام جم دارددلی که

 ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد
 

 به خط و خال گدايان مده خزينه دل
 به دست شاهوشی ده که محترم دارد

 
 نه هر درخت تحمل کند جفای خزان
 غالم همت سروم که اين قدم دارد

 
 رسيد موسم آن کز طرب چو نرگس مست

 نهد به پای قدح هر که شش درم دارد
 

از بهای می اکنون چو گل دريغ مدارزر   
 که عقل کل به صدت عيب متهم دارد

 
 ز سر غيب کس آگاه نيست قصه مخوان

 کدام محرم دل ره در اين حرم دارد
 

 دلم که الف تجرد زدی کنون صد شغل
 به بوی زلف تو با باد صبحدم دارد

 
 مراد دل ز که پرسم که نيست دلداری

 که جلوه نظر و شيوه کرم دارد
 

 ز جيب خرقه حافظ چه طرف بتوان بست
 که ما صمد طلبيديم و او صنم دارد
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 بتی دارم که گرد گل ز سنبل سايه بان دارد
 بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد

 
 غبار خط بپوشانيد خورشيد رخش يا رب
 بقای جاودانش ده که حسن جاودان دارد

 
صودشدم گفتم که بردم گوهر مق چو عاشق می  

 ندانستم که اين دريا چه موج خون فشان دارد
 

بينم ز چشمت جان نشايد برد کز هر سو که می  
ست و تير اندر کمان دارد ای کرده کمين از گوشه  

 
 چو دام طره افشاند ز گرد خاطر عشاق
 به غماز صبا گويد که راز ما نهان دارد

 
ای بر خاک و حال اهل دل بشنو بيفشان جرعه  
  و کيخسرو فراوان داستان داردکه از جمشيد

 
 چو در رويت بخندد گل مشو در دامش ای بلبل
 که بر گل اعتمادی نيست گر حسن جهان دارد

 
 خدا را داد من بستان از او ای شحنه مجلس

ست و با من سر گران دارد که می با ديگری خورده  
 

بندی خدا را زود صيدم کن به فتراک ار همی  
و طالب را زيان داردهاست در تاخير  که آفت  

 
 ز سروقد دلجويت مکن محروم چشمم را

اش بنشان که خوش آبی روان دارد بدين سرچشمه  
 

 ز خوف هجرم ايمن کن اگر اميد آن داری
 که از چشم بدانديشان خدايت در امان دارد

 
 چه عذر بخت خود گويم که آن عيار شهرآشوب
 به تلخی کشت حافظ را و شکر در دهان دارد
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 هر آن کو خاطر مجموع و يار نازنين دارد
 سعادت همدم او گشت و دولت همنشين دارد

 
 حريم عشق را درگه بسی باالتر از عقل است
 کسی آن آستان بوسد که جان در آستين دارد

 
 دهان تنگ شيرينش مگر ملک سليمان است
 که نقش خاتم لعلش جهان زير نگين دارد

 
هست و اينش هستلب لعل و خط مشکين چو آنش   

 بنازم دلبر خود را که حسنش آن و اين دارد
 

 به خواری منگر ای منعم ضعيفان و نحيفان را
 که صدر مجلس عشرت گدای رهنشين دارد

 
 چو بر روی زمين باشی توانايی غنيمت دان

ها بسی زير زمين دارد که دوران ناتوانی  
 

 بالگردان جان و تن دعای مستمندان است
  از آن خرمن که ننگ از خوشه چين داردکه بيند خير

 
 صبا از عشق من رمزی بگو با آن شه خوبان
 که صد جمشيد و کيخسرو غالم کمترين دارد

 
خواهم چو حافظ عاشق مفلس و گر گويد نمی  

 بگوييدش که سلطانی گدايی همنشين دارد
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 هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد

داردخداش در همه حال از بال نگه   
 

 حديث دوست نگويم مگر به حضرت دوست
 که آشنا سخن آشنا نگه دارد

 
 دال معاش چنان کن که گر بلغزد پای

ات به دو دست دعا نگه دارد فرشته  
 

 گرت هواست که معشوق نگسلد پيمان
 نگاه دار سر رشته تا نگه دارد

 
 صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بينی
 ز روی لطف بگويش که جا نگه دارد

 
 چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت
 ز دست بنده چه خيزد خدا نگه دارد

 
 سر و زر و دل و جانم فدای آن ياری
 که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد

 
 غبار راه راهگذارت کجاست تا حافظ

 به يادگار نسيم صبا نگه دارد
 
 



)پوشه دّوم(غزلّيــات خواجه حافظ شيرازی   
 

http://www.enel.ucalgary.ca/People/far 24 

(123) 
 مطرب عشق عجب ساز و نوايی دارد

  جايی داردنقش هر نغمه که زد راه به
 

 عالم از ناله عشاق مبادا خالی
 که خوش آهنگ و فرح بخش هوايی دارد

 
 پير دردی کش ما گر چه ندارد زر و زور
 خوش عطابخش و خطاپوش خدايی دارد

 
 محترم دار دلم کاين مگس قندپرست
 تا هواخواه تو شد فر همايی دارد

 
 از عدالت نبود دور گرش پرسد حال

ه گدايی داردپادشاهی که به همساي  
 

 اشک خونين بنمودم به طبيبان گفتند
 درد عشق است و جگرسوز دوايی دارد

 
 ستم از غمزه مياموز که در مذهب عشق
 هر عمل اجری و هر کرده جزايی دارد

 
 نغز گفت آن بت ترسابچه باده پرست

 شادی روی کسی خور که صفايی دارد
 

 خسروا حافظ درگاه نشين فاتحه خواند
تو تمنای دعايی داردو از زبان   
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 آن که از سنبل او غاليه تابی دارد
 باز با دلشدگان ناز و عتابی دارد

 
گذری همچون باد از سر کشته خود می  

 چه توان کرد که عمر است و شتابی دارد
 

 ماه خورشيد نمايش ز پس پرده زلف
 آفتابيست که در پيش سحابی دارد

 
ل سرشکچشم من کرد به هر گوشه روان سي  

تر آبی دارد تا سهی سرو تو را تازه  
 

ريزد غمزه شوخ تو خونم به خطا می  
 فرصتش باد که خوش فکر صوابی دارد

 
 آب حيوان اگر اين است که دارد لب دوست
 روشن است اين که خضر بهره سرابی دارد

 
 چشم مخمور تو دارد ز دلم قصد جگر
 ترک مست است مگر ميل کبابی دارد

 
را نيست ز تو روی سالجان بيمار م  

 ای خوش آن خسته که از دوست جوابی دارد
 

 کی کند سوی دل خسته حافظ نظری
 چشم مستش که به هر گوشه خرابی دارد
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 شاهد آن نيست که مويی و ميانی دارد

 بنده طلعت آن باش که آنی دارد
 

 شيوه حور و پری گر چه لطيف است ولی
ی داردخوبی آن است و لطافت که فالن  

 
 چشمه چشم مرا ای گل خندان درياب
 که به اميد تو خوش آب روانی دارد

 
 گوی خوبی که برد از تو که خورشيد آن جا

 نه سواريست که در دست عنانی دارد
 

 دل نشان شد سخنم تا تو قبولش کردی
 آری آری سخن عشق نشانی دارد

 
 خم ابروی تو در صنعت تيراندازی

ه کمانی داردبرده از دست هر آن کس ک  
 

 در ره عشق نشد کس به يقين محرم راز
 هر کسی بر حسب فکر گمانی دارد

 
 با خرابات نشينان ز کرامات مالف

 هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد
 

 مرغ زيرک نزند در چمنش پرده سرای
 هر بهاری که به دنباله خزانی دارد

 
 مدعی گو لغز و نکته به حافظ مفروش

نی و بيانی داردکلک ما نيز زبا  
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 جان بی جمال جانان ميل جهان ندارد
 هر کس که اين ندارد حقا که آن ندارد

 
 با هيچ کس نشانی زان دلستان نديدم
 يا من خبر ندارم يا او نشان ندارد

 
 هر شبنمی در اين ره صد بحر آتشين است

 دردا که اين معما شرح و بيان ندارد
 

  دادنسرمنزل فراغت نتوان ز دست
 ای ساروان فروکش کاين ره کران ندارد

 
خواندت به عشرت چنگ خميده قامت می  

 بشنو که پند پيران هيچت زيان ندارد
 

 ای دل طريق رندی از محتسب بياموز
 مست است و در حق او کس اين گمان ندارد

 
 احوال گنج قارون کايام داد بر باد

 در گوش دل فروخوان تا زر نهان ندارد
 

رقيب شمع است اسرار از او بپوشانگر خود   
 کان شوخ سربريده بند زبان ندارد

 
 کس در جهان ندارد يک بنده همچو حافظ

 زيرا که چون تو شاهی کس در جهان ندارد
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 روشنی طلعت تو ماه ندارد
 پيش تو گل رونق گياه ندارد

 
 گوشه ابروی توست منزل جانم

 خوشتر از اين گوشه پادشاه ندارد
 
  چه کند با رخ تو دود دل منتا

 آينه دانی که تاب آه ندارد
 

 شوخی نرگس نگر که پيش تو بشکفت
 چشم دريده ادب نگاه ندارد

 
 ديدم و آن چشم دل سيه که تو داری

 جانب هيچ آشنا نگاه ندارد
 

 رطل گرانم ده ای مريد خرابات
 شادی شيخی که خانقاه ندارد

 
 خون خور و خامش نشين که آن دل نازک

 طاقت فرياد دادخواه ندارد
 

 گو برو و آستين به خون جگر شوی
 هر که در اين آستانه راه ندارد

 
 نی من تنها کشم تطاول زلفت
 کيست که او داغ آن سياه ندارد

 
 حافظ اگر سجده تو کرد مکن عيب

 کافر عشق ای صنم گناه ندارد
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 نيست در شهر نگاری که دل ما ببرد

د رختم از اين جا ببردبختم ار يار شو  
 

 کو حريفی کش سرمست که پيش کرمش
 عاشق سوخته دل نام تمنا ببرد

 
بينم خبرت می باغبانا ز خزان بی  

 آه از آن روز که بادت گل رعنا ببرد
 

ست مشو ايمن از او رهزن دهر نخفته  
ست که فردا ببرد اگر امروز نبرده  

 
بازم در خيال اين همه لعبت به هوس می  

صاحب نظری نام تماشا ببردبو که   
 

 علم و فضلی که به چل سال دلم جمع آورد
 ترسم آن نرگس مستانه به يغما ببرد

 
 بانگ گاوی چه صدا بازدهد عشوه مخر
 سامری کيست که دست از يد بيضا ببرد

 
 جام مينايی می سد ره تنگ دليست

 منه از دست که سيل غمت از جا ببرد
 

اران استراه عشق ار چه کمينگاه کماند  
 هر که دانسته رود صرفه ز اعدا ببرد

 
 حافظ ار جان طلبد غمزه مستانه يار
 خانه از غير بپرداز و بهل تا ببرد
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 اگر نه باده غم دل ز ياد ما ببرد
 نهيب حادثه بنياد ما ز جا ببرد

 
 اگر نه عقل به مستی فروکشد لنگر
 چگونه کشتی از اين ورطه بال ببرد

 
ا همه کس غايبانه باخت فلکفغان که ب  

 که کس نبود که دستی از اين دغا ببرد
 

 گذار بر ظلمات است خضر راهی کو
 مباد کتش محرومی آب ما ببرد

 
کشد به طرف چمن دل ضعيفم از آن می  

 که جان ز مرگ به بيماری صبا ببرد
 

 طبيب عشق منم باده ده که اين معجون
 فراغت آرد و انديشه خطا ببرد

 
افظ و کس حال او به يار نگفتبسوخت ح  

 مگر نسيم پيامی خدای را ببرد
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 سحر بلبل حکايت با صبا کرد
ها کرد که عشق روی گل با ما چه  

 
 از آن رنگ رخم خون در دل افتاد
 و از آن گلشن به خارم مبتال کرد

 
 غالم همت آن نازنينم

 که کار خير بی روی و ريا کرد
 

الممن از بيگانگان ديگر نن  
 که با من هر چه کرد آن آشنا کرد

 
 گر از سلطان طمع کردم خطا بود

 ور از دلبر وفا جستم جفا کرد
 

 خوشش باد آن نسيم صبحگاهی
 که درد شب نشينان را دوا کرد

 
 نقاب گل کشيد و زلف سنبل
 گره بند قبای غنچه وا کرد

 
 به هر سو بلبل عاشق در افغان

 تنعم از ميان باد صبا کرد
 

ت بر به کوی می فروشانبشار  
 که حافظ توبه از زهد ريا کرد

 
 وفا از خواجگان شهر با من

 کمال دولت و دين بوالوفا کرد
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 بيا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد

 هالل عيد به دور قدح اشارت کرد
 

 ثواب روزه و حج قبول آن کس برد
 که خاک ميکده عشق را زيارت کرد

 
ه خرابات استمقام اصلی ما گوش  

 خداش خير دهاد آن که اين عمارت کرد
 

 بهای باده چون لعل چيست جوهر عقل
 بيا که سود کسی برد کاين تجارت کرد

 
 نماز در خم آن ابروان محرابی

 کسی کند که به خون جگر طهارت کرد
 

 فغان که نرگس جماش شيخ شهر امروز
 نظر به دردکشان از سر حقارت کرد

 
ن ز ديده منت داربه روی يار نظر ک  

 که کار ديده نظر از سر بصارت کرد
 

 حديث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ
 اگر چه صنعت بسيار در عبارت کرد
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 به آب روشن می عارفی طهارت کرد
 علی الصباح که ميخانه را زيارت کرد

 
 همين که ساغر زرين خور نهان گرديد

 هالل عيد به دور قدح اشارت کرد
 

  نماز و نياز کسی که از سر دردخوشا
 به آب ديده و خون جگر طهارت کرد

 
 امام خواجه که بودش سر نماز دراز

 به خون دختر رز خرقه را قصارت کرد
 

 دلم ز حلقه زلفش به جان خريد آشوب
 چه سود ديد ندانم که اين تجارت کرد

 
 اگر امام جماعت طلب کند امروز

دخبر دهيد که حافظ به می طهارت کر  
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 صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد

 بنياد مکر با فلک حقه باز کرد
 

 بازی چرخ بشکندش بيضه در کاله
 زيرا که عرض شعبده با اهل راز کرد

 
 ساقی بيا که شاهد رعنای صوفيان
 ديگر به جلوه آمد و آغاز ناز کرد

 
 اين مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت

حجاز کردو آهنگ بازگشت به راه   
 

 ای دل بيا که ما به پناه خدا رويم
 زان چه آستين کوته و دست دراز کرد

 
 صنعت مکن که هر که محبت نه راست باخت

 عشقش به روی دل در معنی فراز کرد
 

 فردا که پيشگاه حقيقت شود پديد
 شرمنده ره روی که عمل بر مجاز کرد

 
روی بايست ای کبک خوش خرام کجا می  

به زاهد نماز کردغره مشو که گر  
 

 حافظ مکن مالمت رندان که در ازل
نياز کرد ما را خدا ز زهد ريا بی  
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 بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد
 باد غيرت به صدش خار پريشان دل کرد

 
 طوطی ای را به خيال شکری دل خوش بود

 ناگهش سيل فنا نقش امل باطل کرد
 

  بادقره العين من آن ميوه دل يادش
 که چه آسان بشد و کار مرا مشکل کرد

 
 ساروان بار من افتاد خدا را مددی
 که اميد کرمم همره اين محمل کرد

 
 روی خاکی و نم چشم مرا خوار مدار

 چرخ فيروزه طربخانه از اين کهگل کرد
 

 آه و فرياد که از چشم حسود مه چرخ
 در لحد ماه کمان ابروی من منزل کرد

 
ت شد امکان حافظنزدی شاه رخ و فو  

 چه کنم بازی ايام مرا غافل کرد
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 چو باد عزم سر کوی يار خواهم کرد

 نفس به بوی خوشش مشکبار خواهم کرد
 

گذرد به هرزه بی می و معشوق عمر می  
 بطالتم بس از امروز کار خواهم کرد

 
 هر آبروی که اندوختم ز دانش و دين
 نثار خاک ره آن نگار خواهم کرد

 
و شمع صبحدمم شد ز مهر او روشنچ  

 که عمر در سر اين کار و بار خواهم کرد
 

 به ياد چشم تو خود را خراب خواهم ساخت
 بنای عهد قديم استوار خواهم کرد

 
 صبا کجاست که اين جان خون گرفته چو گل

 فدای نکهت گيسوی يار خواهم کرد
 

 نفاق و زرق نبخشد صفای دل حافظ
ر خواهم کردطريق رندی و عشق اختيا  
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 دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد
 تکيه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد

 
 آن چه سعی است من اندر طلبت بنمايم
 اين قدر هست که تغيير قضا نتوان کرد

 
 دامن دوست به صد خون دل افتاد به دست
 به فسوسی که کند خصم رها نتوان کرد

 
ک نتوان گفتعارضش را به مثل ماه فل  

 نسبت دوست به هر بی سر و پا نتوان کرد
 

 سروباالی من آن گه که درآيد به سماع
 چه محل جامه جان را که قبا نتوان کرد

 
 نظر پاک تواند رخ جانان ديدن

 که در آيينه نظر جز به صفا نتوان کرد
 

 مشکل عشق نه در حوصله دانش ماست
 حل اين نکته بدين فکر خطا نتوان کرد

 
رتم کشت که محبوب جهانی ليکنغي  

 روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد
 

 من چه گويم که تو را نازکی طبع لطيف
 تا به حديست که آهسته دعا نتوان کرد

 
 بجز ابروی تو محراب دل حافظ نيست
 طاعت غير تو در مذهب ما نتوان کرد
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 دل از من برد و روی از من نهان کرد

که اين بازی توان کردخدا را با   
 

 شب تنهاييم در قصد جان بود
کران کرد های بی خيالش لطف  

 
 چرا چون الله خونين دل نباشم
 که با ما نرگس او سرگران کرد

 
 که را گويم که با اين درد جان سوز

 طبيبم قصد جان ناتوان کرد
 

 بدان سان سوخت چون شمعم که بر من
 صراحی گريه و بربط فغان کرد

 
ر چاره داری وقت وقت استصبا گ  

 که درد اشتياقم قصد جان کرد
 

 ميان مهربانان کی توان گفت
 که يار ما چنين گفت و چنان کرد

 
 عدو با جان حافظ آن نکردی
 که تير چشم آن ابروکمان کرد
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 ياد باد آن که ز ما وقت سفر ياد نکرد
 به وداعی دل غمديده ما شاد نکرد

 
زد رقم خير و قبول یآن جوان بخت که م  

 بنده پير ندانم ز چه آزاد نکرد
 

 کاغذين جامه به خوناب بشويم که فلک
 رهنمونيم به پای علم داد نکرد

 
 دل به اميد صدايی که مگر در تو رسد

ها کرد در اين کوه که فرهاد نکرد ناله  
 

 سايه تا بازگرفتی ز چمن مرغ سحر
 آشيان در شکن طره شمشاد نکرد

 
يک صبا از تو بياموزد کارشايد ار پ  

 زان که چاالکتر از اين حرکت باد نکرد
 

 کلک مشاطه صنعش نکشد نقش مراد
 هر که اقرار بدين حسن خداداد نکرد

 
 مطربا پرده بگردان و بزن راه عراق
 که بدين راه بشد يار و ز ما ياد نکرد

 
 غزليات عراقيست سرود حافظ

 که شنيد اين ره دلسوز که فرياد نکرد
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 رو بر رهش نهادم و بر من گذر نکرد
 صد لطف چشم داشتم و يک نظر نکرد

 
 سيل سرشک ما ز دلش کين به درنبرد
 در سنگ خاره قطره باران اثر نکرد

 
 يا رب تو آن جوان دالور نگاه دار
 کز تير آه گوشه نشينان حذر نکرد

 
 ماهی و مرغ دوش ز افغان من نخفت

ر از خواب برنکردوان شوخ ديده بين که س  
 

خواستم که ميرمش اندر قدم چو شمع می  
 او خود گذر به ما چو نسيم سحر نکرد

 
کفايتيست دل بی جانا کدام سنگ  

 کو پيش زخم تيغ تو جان را سپر نکرد
 

 کلک زبان بريده حافظ در انجمن
 با کس نگفت راز تو تا ترک سر نکرد
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 دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد
 ياد حريف شهر و رفيق سفر نکرد

 
 يا بخت من طريق مروت فروگذاشت
 يا او به شاهراه طريقت گذر نکرد

 
 گفتم مگر به گريه دلش مهربان کنم

 چون سخت بود در دل سنگش اثر نکرد
 

قرار من شوخی مکن که مرغ دل بی  
 سودای دام عاشقی از سر به درنکرد

 
 هر کس که ديد روی تو بوسيد چشم من

ی که کرد ديده من بی نظر نکردکار  
 

 من ايستاده تا کنمش جان فدا چو شمع
 او خود گذر به ما چو نسيم سحر نکرد
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 ديدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد
 چون بشد دلبر و با يار وفادار چه کرد

 
 آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگيخت
 آه از آن مست که با مردم هشيار چه کرد

 
مهری يار اشک من رنگ شفق يافت ز بی  

شفقت بين که در اين کار چه کرد طالع بی  
 

 برقی از منزل ليلی بدرخشيد سحر
 وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد

 
ام ده که نگارنده غيب ساقيا جام می  

 نيست معلوم که در پرده اسرار چه کرد
 

 آن که پرنقش زد اين دايره مينايی
ر گردش پرگار چه کردکس ندانست که د  

 
 فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت

 يار ديرينه ببينيد که با يار چه کرد
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 دوستان دختر رز توبه ز مستوری کرد

 شد سوی محتسب و کار به دستوری کرد
 

 آمد از پرده به مجلس عرقش پاک کنيد
 تا نگويند حريفان که چرا دوری کرد

 
که دگر مطرب عشقمژدگانی بده ای دل   

 راه مستانه زد و چاره مخموری کرد
 

 نه به هفت آب که رنگش به صد آتش نرود
 آن چه با خرقه زاهد می انگوری کرد

 
 غنچه گلبن وصلم ز نسيمش بشکفت

 مرغ خوشخوان طرب از برگ گل سوری کرد
 

 حافظ افتادگی از دست مده زان که حسود
دعرض و مال و دل و دين در سر مغروری کر  
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کرد ها دل طلب جام جم از ما می سال  

کرد وان چه خود داشت ز بيگانه تمنا می  
 

 گوهری کز صدف کون و مکان بيرون است
کرد طلب از گمشدگان لب دريا می  

 
 مشکل خويش بر پير مغان بردم دوش

کرد کو به تاييد نظر حل معما می  
 

 ديدمش خرم و خندان قدح باده به دست
کرد  آينه صد گونه تماشا میو اندر آن  

 
 گفتم اين جام جهان بين به تو کی داد حکيم

کرد گفت آن روز که اين گنبد مينا می  
 

 بی دلی در همه احوال خدا با او بود
کرد ديدش و از دور خدا را می او نمی  

 
کرد اين جا اين همه شعبده خويش که می  

کرد سامری پيش عصا و يد بيضا می  
 

او گشت سر دار بلندگفت آن يار کز   
کرد جرمش اين بود که اسرار هويدا می  

 
 فيض روح القدس ار باز مدد فرمايد
کرد ديگران هم بکنند آن چه مسيحا می  

 
 گفتمش سلسله زلف بتان از پی چيست

کرد ای از دل شيدا می گفت حافظ گله  
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 به سر جام جم آن گه نظر توانی کرد

انی کردکه خاک ميکده کحل بصر تو  
 

 مباش بی می و مطرب که زير طاق سپهر
 بدين ترانه غم از دل به در توانی کرد

 
 گل مراد تو آن گه نقاب بگشايد

 که خدمتش چو نسيم سحر توانی کرد
 

 گدايی در ميخانه طرفه اکسيريست
 گر اين عمل بکنی خاک زر توانی کرد

 
 به عزم مرحله عشق پيش نه قدمی

ر توانی کردکه سودها کنی ار اين سف  
 

روی بيرون تو کز سرای طبيعت نمی  
 کجا به کوی طريقت گذر توانی کرد

 
 جمال يار ندارد نقاب و پرده ولی
 غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد

 
 بيا که چاره ذوق حضور و نظم امور
 به فيض بخشی اهل نظر توانی کرد

 
 ولی تو تا لب معشوق و جام می خواهی

توانی کردطمع مدار که کار دگر   
 

 دال ز نور هدايت گر آگهی يابی
 چو شمع خنده زنان ترک سر توانی کرد

 
 گر اين نصيحت شاهانه بشنوی حافظ

 به شاهراه حقيقت گذر توانی کرد
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 چه مستيست ندانم که رو به ما آورد
 که بود ساقی و اين باده از کجا آورد

 
 تو نيز باده به چنگ آر و راه صحرا گير

مرغ نغمه سرا ساز خوش نوا آوردکه   
 

 دال چو غنچه شکايت ز کار بسته مکن
 که باد صبح نسيم گره گشا آورد

 
 رسيدن گل و نسرين به خير و خوبی باد
 بنفشه شاد و کش آمد سمن صفا آورد

 
 صبا به خوش خبری هدهد سليمان است

 که مژده طرب از گلشن سبا آورد
 

 عالج ضعف دل ما کرشمه ساقيست
  سر که طبيب آمد و دوا آوردبرآر

 
 مريد پير مغانم ز من مرنج ای شيخ

 چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد
 

 به تنگ چشمی آن ترک لشکری نازم
 که حمله بر من درويش يک قبا آورد

 
 فلک غالمی حافظ کنون به طوع کند

 که التجا به در دولت شما آورد
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آورد ر میصبا وقت سحر بويی ز زلف يا  

آورد دل شوريده ما را به بو در کار می  
 

 من آن شکل صنوبر را ز باغ ديده برکندم
آورد که هر گل کز غمش بشکفت محنت بار می  

 
ديدم ز بام قصر او روشن فروغ ماه می  

آورد که رو از شرم آن خورشيد در ديوار می  
 

 ز بيم غارت عشقش دل پرخون رها کردم
آورد بدان هنجار میريخت خون و ره  ولی می  

 
گه به قول مطرب و ساقی برون رفتم گه و بی  

آورد کز آن راه گران قاصد خبر دشوار می  
 

 سراسر بخشش جانان طريق لطف و احسان بود
آورد فرمود اگر زنار می اگر تسبيح می  

 
 عفااهللا چين ابرويش اگر چه ناتوانم کرد

آورد به عشوه هم پيامی بر سر بيمار می  
 

داشتم ديشب ز حافظ جام و پيمانه عجب می  
آورد کردم که صوفی وار می ولی منعش نمی  
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 نسيم باد صبا دوشم آگهی آورد

 که روز محنت و غم رو به کوتهی آورد
 

 به مطربان صبوحی دهيم جامه چاک
 بدين نويد که باد سحرگهی آورد

 
 بيا بيا که تو حور بهشت را رضوان

ل رهی آورددر اين جهان ز برای د  
 

رويم به شيراز با عنايت بخت همی  
 زهی رفيق که بختم به همرهی آورد

 
 به جبر خاطر ما کوش کاين کاله نمد
 بسا شکست که با افسر شهی آورد

 
ها که رسيد از دلم به خرمن ماه چه ناله  

 چو ياد عارض آن ماه خرگهی آورد
 

 رساند رايت منصور بر فلک حافظ
شهی آوردکه التجا به جناب شهن  
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 يارم چو قدح به دست گيرد
 بازار بتان شکست گيرد

 
 هر کس که بديد چشم او گفت
 کو محتسبی که مست گيرد

 
ام چو ماهی در بحر فتاده  

 تا يار مرا به شست گيرد
 

ام به زاری در پاش فتاده  
 آيا بود آن که دست گيرد

 
 خرم دل آن که همچو حافظ
 جامی ز می الست گيرد
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گيرد دلم جز مهر مه رويان طريقی بر نمی  

گيرد دهم پندش وليکن در نمی ز هر در می  
 

 خدا را ای نصيحتگو حديث ساغر و می گو
گيرد که نقشی در خيال ما از اين خوشتر نمی  

 
 بيا ای ساقی گلرخ بياور باده رنگين

گيرد که فکری در درون ما از اين بهتر نمی  
 

  و مردم دفتر انگارندکشم پنهان صراحی می
گيرد عجب گر آتش اين زرق در دفتر نمی  

 
 من اين دلق مرقع را بخواهم سوختن روزی

گيرد که پير می فروشانش به جامی بر نمی  
 

 از آن رو هست ياران را صفاها با می لعلش
گيرد که غير از راستی نقشی در آن جوهر نمی  

 
وزسر و چشمی چنين دلکش تو گويی چشم از او برد  

گيرد معنی مرا در سر نمی برو کاين وعظ بی  
 

 نصيحتگوی رندان را که با حکم قضا جنگ است
گيرد بينم مگر ساغر نمی دلش بس تنگ می  

 
خندم که چون شمع اندر اين مجلس ميان گريه می  

گيرد زبان آتشينم هست ليکن در نمی  
 

 چه خوش صيد دلم کردی بنازم چشم مستت را
گيرد  از اين خوشتر نمیکه کس مرغان وحشی را  

 
 سخن در احتياج ما و استغنای معشوق است
گيرد چه سود افسونگری ای دل که در دلبر نمی  

 
 من آن آيينه را روزی به دست آرم سکندروار

گيرد گيرد اين آتش زمانی ور نمی اگر می  
 

 خدا را رحمی ای منعم که درويش سر کويت
گيرد داند رهی ديگر نمی دری ديگر نمی  

 
 بدين شعر تر شيرين ز شاهنشه عجب دارم
گيرد که سر تا پای حافظ را چرا در زر نمی  
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 ساقی ار باده از اين دست به جام اندازد
 عارفان را همه در شرب مدام اندازد

 
 ور چنين زير خم زلف نهد دانه خال
 ای بسا مرغ خرد را که به دام اندازد

 
يفای خوشا دولت آن مست که در پای حر  

 سر و دستار نداند که کدام اندازد
 

 زاهد خام که انکار می و جام کند
 پخته گردد چو نظر بر می خام اندازد

 
 روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز

 دل چون آينه در زنگ ظالم اندازد
 

 آن زمان وقت می صبح فروغ است که شب
 گرد خرگاه افق پرده شام اندازد

 
ی زنهارباده با محتسب شهر ننوش  

ات و سنگ به جام اندازد بخورد باده  
 

 حافظا سر ز کله گوشه خورشيد برآر
 بختت ار قرعه بدان ماه تمام اندازد
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ارزد دمی با غم به سر بردن جهان يک سر نمی  

ارزد به می بفروش دلق ما کز اين بهتر نمی  
 

گيرند به کوی می فروشانش به جامی بر نمی  
ارزد که يک ساغر نمیزهی سجاده تقوا   

 
ها کرد کز اين به آب رخ برتاب رقيبم سرزنش  

ارزد چه افتاد اين سر ما را که خاک در نمی  
 

 شکوه تاج سلطانی که بيم جان در او درج است
ارزد کالهی دلکش است اما به ترک سر نمی  

 
نمود اول غم دريا به بوی سود چه آسان می  

ارزد نمیغلط کردم که اين طوفان به صد گوهر   
 

 تو را آن به که روی خود ز مشتاقان بپوشانی
ارزد که شادی جهان گيری غم لشکر نمی  

 
 چو حافظ در قناعت کوش و از دنيی دون بگذر

ارزد که يک جو منت دونان دو صد من زر نمی  
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 در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد
 عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد

 
ای کرد رخت ديد ملک عشق نداشت جلوه  

 عين آتش شد از اين غيرت و بر آدم زد
 

خواست کز آن شعله چراغ افروزد عقل می  
 برق غيرت بدرخشيد و جهان برهم زد

 
 مدعی خواست که آيد به تماشاگه راز
 دست غيب آمد و بر سينه نامحرم زد

 
 ديگران قرعه قسمت همه بر عيش زدند

ه هم بر غم زددل غمديده ما بود ک  
 

 جان علوی هوس چاه زنخدان تو داشت
 دست در حلقه آن زلف خم اندر خم زد

 
 حافظ آن روز طربنامه عشق تو نوشت

 که قلم بر سر اسباب دل خرم زد
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 سحر چون خسرو خاور علم بر کوهساران زد

 به دست مرحمت يارم در اميدواران زد
 

ردون چيستچو پيش صبح روشن شد که حال مهر گ  
 برآمد خنده خوش بر غرور کامگاران زد

 
 نگارم دوش در مجلس به عزم رقص چون برخاست

های ياران زد گره بگشود از ابرو و بر دل  
 

 من از رنگ صالح آن دم به خون دل بشستم دست
 که چشم باده پيمايش صال بر هوشياران زد

 
 کدام آهن دلش آموخت اين آيين عياری

آمد ره شب زنده داران زدکز اول چون برون   
 

 خيال شهسواری پخت و شد ناگه دل مسکين
 خداوندا نگه دارش که بر قلب سواران زد

 
 در آب و رنگ رخسارش چه جان داديم و خون خورديم

 چو نقشش دست داد اول رقم بر جان سپاران زد
 

 منش با خرقه پشمين کجا اندر کمند آرم
دزره مويی که مژگانش ره خنجرگزاران ز  

 
 شهنشاه مظفر فر شجاع ملک و دين منصور

دريغش خنده بر ابر بهاران زد که جود بی  
 

 از آن ساعت که جام می به دست او مشرف شد
 زمانه ساغر شادی به ياد ميگساران زد

 
 ز شمشير سرافشانش ظفر آن روز بدرخشيد

 که چون خورشيد انجم سوز تنها بر هزاران زد
 

ز لطف حق ای دلدوام عمر و ملک او بخواه ا  
 که چرخ اين سکه دولت به دور روزگاران زد

 
 نظر بر قرعه توفيق و يمن دولت شاه است

 بده کام دل حافظ که فال بختياران زد
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 راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد

 شعری بخوان که با او رطل گران توان زد
 

 بر آستان جانان گر سر توان نهادن
ر آسمان توان زدگلبانگ سربلندی ب  

 
 قد خميده ما سهلت نمايد اما

 بر چشم دشمنان تير از اين کمان توان زد
 

 در خانقه نگنجد اسرار عشقبازی
 جام می مغانه هم با مغان توان زد

 
 درويش را نباشد برگ سرای سلطان

 ماييم و کهنه دلقی کتش در آن توان زد
 

 اهل نظر دو عالم در يک نظر ببازند
او اول بر نقد جان توان زدعشق است و د  

 
 گر دولت وصالت خواهد دری گشودن
 سرها بدين تخيل بر آستان توان زد

 
 عشق و شباب و رندی مجموعه مراد است
 چون جمع شد معانی گوی بيان توان زد

 
 شد رهزن سالمت زلف تو وين عجب نيست
 گر راه زن تو باشی صد کاروان توان زد

 
رق بازآیحافظ به حق قرآن کز شيد و ز  

 باشد که گوی عيشی در اين جهان توان زد
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ها برانگيزد اگر روم ز پی اش فتنه  

 ور از طلب بنشينم به کينه برخيزد
 

 و گر به رهگذری يک دم از وفاداری
 چو گرد در پی اش افتم چو باد بگريزد

 
 و گر کنم طلب نيم بوسه صد افسوس
 ز حقه دهنش چون شکر فروريزد

 
بينم فريب که در نرگس تو میمن آن   

 بس آب روی که با خاک ره برآميزد
 

 فراز و شيب بيابان عشق دام بالست
 کجاست شيردلی کز بال نپرهيزد

 
 تو عمر خواه و صبوری که چرخ شعبده باز

تر برانگيزد هزار بازی از اين طرفه  
 

 بر آستانه تسليم سر بنه حافظ
 که گر ستيزه کنی روزگار بستيزد
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 به حسن و خلق و وفا کس به يار ما نرسد
 تو را در اين سخن انکار کار ما نرسد

 
اند اگر چه حسن فروشان به جلوه آمده  

 کسی به حسن و مالحت به يار ما نرسد
 

 به حق صحبت ديرين که هيچ محرم راز
 به يار يک جهت حق گزار ما نرسد

 
 هزار نقش برآيد ز کلک صنع و يکی

ش نگار ما نرسدبه دلپذيری نق  
 

 هزار نقد به بازار کانات آرند
 يکی به سکه صاحب عيار ما نرسد

 
 دريغ قافله عمر کان چنان رفتند

 که گردشان به هوای ديار ما نرسد
 

 دال ز رنج حسودان مرنج و واثق باش
 که بد به خاطر اميدوار ما نرسد

 
 چنان بزی که اگر خاک ره شوی کس را

ما نرسدغبار خاطری از ره گذار   
 

 بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصه او
 به سمع پادشه کامگار ما نرسد
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 هر که را با خط سبزت سر سودا باشد
 پای از اين دايره بيرون ننهد تا باشد

 
 من چو از خاک لحد الله صفت برخيزم

 داغ سودای توام سر سويدا باشد
 

 تو خود ای گوهر يک دانه کجايی آخر
ده مردم همه دريا باشدکز غمت دي  

 
ام آب روان است بيا از بن هر مژه  

 اگرت ميل لب جوی و تماشا باشد
 

 چون گل و می دمی از پرده برون آی و درآ
 که دگرباره مالقات نه پيدا باشد

 
 ظل ممدود خم زلف توام بر سر باد
 کاندر اين سايه قرار دل شيدا باشد

 
 چشمت از ناز به حافظ نکند ميل آری

رانی صفت نرگس رعنا باشدسرگ  
 
 
 
 



)پوشه دّوم(غزلّيــات خواجه حافظ شيرازی   
 

http://www.enel.ucalgary.ca/People/far 59 

(158) 
 من و انکار شراب اين چه حکايت باشد

 غالبا اين قدرم عقل و کفايت باشد
 

دانستم تا به غايت ره ميخانه نمی  
 ور نه مستوری ما تا به چه غايت باشد

 
 زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نياز

 تا تو را خود ز ميان با که عنايت باشد
 

  به رندی نبرد معذور استزاهد ار راه
 عشق کاريست که موقوف هدايت باشد

 
ام با دف و چنگ ها ره تقوا زده من که شب  

 اين زمان سر به ره آرم چه حکايت باشد
 

 بنده پير مغانم که ز جهلم برهاند
 پير ما هر چه کند عين عنايت باشد

 
گفت دوش از اين غصه نخفتم که رفيقی می  

ايت باشدحافظ ار مست بود جای شک  
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غش باشد نقد صوفی نه همه صافی بی  

 ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد
 

 صوفی ما که ز ورد سحری مست شدی
 شامگاهش نگران باش که سرخوش باشد

 
 خوش بود گر محک تجربه آيد به ميان

 تا سيه روی شود هر که در او غش باشد
 

 خط ساقی گر از اين گونه زند نقش بر آب
بسا رخ که به خونابه منقش باشدای   

 
 ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست
 عاشقی شيوه رندان بالکش باشد

 
 غم دنيی دنی چند خوری باده بخور
 حيف باشد دل دانا که مشوش باشد

 
 دلق و سجاده حافظ ببرد باده فروش

 گر شرابش ز کف ساقی مه وش باشد
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اشدخوش است خلوت اگر يار يار من ب  
 نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد

 
 من آن نگين سليمان به هيچ نستانم
 که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد

 
 روا مدار خدايا که در حريم وصال

 رقيب محرم و حرمان نصيب من باشد
 

 همای گو مفکن سايه شرف هرگز
 در آن ديار که طوطی کم از زغن باشد

 
لبيان شوق چه حاجت که سوز آتش د  

 توان شناخت ز سوزی که در سخن باشد
 

رود آری هوای کوی تو از سر نمی  
 غريب را دل سرگشته با وطن باشد

 
 به سان سوسن اگر ده زبان شود حافظ
 چو غنچه پيش تواش مهر بر دهن باشد
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 کی شعر تر انگيزد خاطر که حزين باشد
 يک نکته از اين معنی گفتيم و همين باشد

 
و گر يابم انگشتری زنهاراز لعل ت  

 صد ملک سليمانم در زير نگين باشد
 

 غمناک نبايد بود از طعن حسود ای دل
 شايد که چو وابينی خير تو در اين باشد

 
 هر کو نکند فهمی زين کلک خيال انگيز

 نقشش به حرام ار خود صورتگر چين باشد
 

 جام می و خون دل هر يک به کسی دادند
چنين باشددر دايره قسمت اوضاع   

 
 در کار گالب و گل حکم ازلی اين بود
 کاين شاهد بازاری وان پرده نشين باشد

 
 آن نيست که حافظ را رندی بشد از خاطر

 کاين سابقه پيشين تا روز پسين باشد
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 خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد

 که در دستت بجز ساغر نباشد
 

 زمان خوشدلی درياب و در ياب
  صدف گوهر نباشدکه دايم در

 
 غنيمت دان و می خور در گلستان

 که گل تا هفته ديگر نباشد
 

 ايا پرلعل کرده جام زرين
 ببخشا بر کسی کش زر نباشد

 
 بيا ای شيخ و از خمخانه ما

 شرابی خور که در کوثر نباشد
 

 بشوی اوراق اگر همدرس مايی
 که علم عشق در دفتر نباشد

 
 ز من بنيوش و دل در شاهدی بند

 که حسنش بسته زيور نباشد
 

 شرابی بی خمارم بخش يا رب
 که با وی هيچ درد سر نباشد

 
 من از جان بنده سلطان اويسم
 اگر چه يادش از چاکر نباشد

 
 به تاج عالم آرايش که خورشيد

 چنين زيبنده افسر نباشد
 

 کسی گيرد خطا بر نظم حافظ
 که هيچش لطف در گوهر نباشد
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ار خوش نباشدگل بی رخ ي  

 بی باده بهار خوش نباشد
 

 طرف چمن و طواف بستان
 بی الله عذار خوش نباشد

 
 رقصيدن سرو و حالت گل

 بی صوت هزار خوش نباشد
 

 با يار شکرلب گل اندام
 بی بوس و کنار خوش نباشد

 
 هر نقش که دست عقل بندد
 جز نقش نگار خوش نباشد

 
 جان نقد محقر است حافظ

  نباشداز بهر نثار خوش
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 نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد
 عالم پير دگرباره جوان خواهد شد

 
 ارغوان جام عقيقی به سمن خواهد داد
 چشم نرگس به شقايق نگران خواهد شد

 
 اين تطاول که کشيد از غم هجران بلبل
 تا سراپرده گل نعره زنان خواهد شد

 
 گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگير

وعظ دراز است و زمان خواهد شدمجلس   
 

 ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی
 مايه نقد بقا را که ضمان خواهد شد

 
 ماه شعبان منه از دست قدح کاين خورشيد
 از نظر تا شب عيد رمضان خواهد شد

 
 گل عزيز است غنيمت شمريدش صحبت

 که به باغ آمد از اين راه و از آن خواهد شد
 

ست غزل خوان و سرودمطربا مجلس انس ا  
 چند گويی که چنين رفت و چنان خواهد شد

 
 حافظ از بهر تو آمد سوی اقليم وجود

 قدمی نه به وداعش که روان خواهد شد
 
 
 
 



)پوشه دّوم(غزلّيــات خواجه حافظ شيرازی   
 

http://www.enel.ucalgary.ca/People/far 66 

(165) 
 مرا مهر سيه چشمان ز سر بيرون نخواهد شد
 قضای آسمان است اين و ديگرگون نخواهد شد

 
 رقيب آزارها فرمود و جای آشتی نگذاشت

ه سحرخيزان سوی گردون نخواهد شدمگر آ  
 

 مرا روز ازل کاری بجز رندی نفرمودند
 هر آن قسمت که آن جا رفت از آن افزون نخواهد شد

 
 خدا را محتسب ما را به فرياد دف و نی بخش

قانون نخواهد شد که ساز شرع از اين افسانه بی  
 

 مجال من همين باشد که پنهان عشق او ورزم
  چه گويم چون نخواهد شدکنار و بوس و آغوشش

 
 شراب لعل و جای امن و يار مهربان ساقی
 دال کی به شود کارت اگر اکنون نخواهد شد

 
 مشوی ای ديده نقش غم ز لوح سينه حافظ

 که زخم تيغ دلدار است و رنگ خون نخواهد شد
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 روز هجران و شب فرقت يار آخر شد

 زدم اين فال و گذشت اختر و کار آخر شد
 

فرمود آن همه ناز و تنعم که خزان می  
 عاقبت در قدم باد بهار آخر شد

 
 شکر ايزد که به اقبال کله گوشه گل
 نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد

 
 صبح اميد که بد معتکف پرده غيب

 گو برون آی که کار شب تار آخر شد
 

های دراز و غم دل آن پريشانی شب  
 همه در سايه گيسوی نگار آخر شد

 
 باورم نيست ز بدعهدی ايام هنوز

 قصه غصه که در دولت يار آخر شد
 

 ساقيا لطف نمودی قدحت پرمی باد
 که به تدبير تو تشويش خمار آخر شد

 
 در شمار ار چه نياورد کسی حافظ را

حد و شمار آخر شد شکر کان محنت بی  
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ای بدرخشيد و ماه مجلس شد ستاره  

ونس شددل رميده ما را رفيق و م  
 

 نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت
 به غمزه مسله آموز صد مدرس شد

 
 به بوی او دل بيمار عاشقان چو صبا

 فدای عارض نسرين و چشم نرگس شد
 

نشاند اکنون دوست ام می به صدر مصطبه  
 گدای شهر نگه کن که مير مجلس شد

 
 خيال آب خضر بست و جام اسکندر

الفوارس شدبه جرعه نوشی سلطان ابو  
 

 طربسرای محبت کنون شود معمور
 که طاق ابروی يار منش مهندس شد

 
 لب از ترشح می پاک کن برای خدا

 که خاطرم به هزاران گنه موسوس شد
 

 کرشمه تو شرابی به عاشقان پيمود
حس شد خبر افتاد و عقل بی که علم بی  

 
 چو زر عزيز وجود است نظم من آری

مس شدقبول دولتيان کيميای اين   
 

 ز راه ميکده ياران عنان بگردانيد
 چرا که حافظ از اين راه رفت و مفلس شد
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 گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد

 بسوختيم در اين آرزوی خام و نشد
 

 به البه گفت شبی مير مجلس تو شوم
 شدم به رغبت خويشش کمين غالم و نشد

 
 پيام داد که خواهم نشست با رندان

  به رندی و دردی کشيم نام و نشدبشد
 

طپد کبوتر دل رواست در بر اگر می  
 که ديد در ره خود تاب و پيچ دام و نشد

 
 بدان هوس که به مستی ببوسم آن لب لعل
 چه خون که در دلم افتاد همچو جام و نشد

 
دليل راه قدم به کوی عشق منه بی  

 که من به خويش نمودم صد اهتمام و نشد
 

طلب گنج نامه مقصودفغان که در   
 شدم خراب جهانی ز غم تمام و نشد

 
 دريغ و درد که در جست و جوی گنج حضور

 بسی شدم به گدايی بر کرام و نشد
 

 هزار حيله برانگيخت حافظ از سر فکر
 در آن هوس که شود آن نگار رام و نشد
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بينيم ياران را چه شد ياری اندر کس نمی  

ستداران را چه شددوستی کی آخر آمد دو  
 

 آب حيوان تيره گون شد خضر فرخ پی کجاست
 خون چکيد از شاخ گل باد بهاران را چه شد

 
گويد که ياری داشت حق دوستی کس نمی  

 حق شناسان را چه حال افتاد ياران را چه شد
 

هاست لعلی از کان مروت برنيامد سال  
 تابش خورشيد و سعی باد و باران را چه شد

 
بود و خاک مهربانان اين ديارشهر ياران   

 مهربانی کی سر آمد شهرياران را چه شد
 

اند گوی توفيق و کرامت در ميان افکنده  
آيد سواران را چه شد کس به ميدان در نمی  

 
 صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست

 عندليبان را چه پيش آمد هزاران را چه شد
 

تسازد مگر عودش بسوخ زهره سازی خوش نمی  
 کس ندارد ذوق مستی ميگساران را چه شد

 
داند خموش حافظ اسرار الهی کس نمی  

پرسی که دور روزگاران را چه شد از که می  
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 زاهد خلوت نشين دوش به ميخانه شد
 از سر پيمان برفت با سر پيمانه شد

 
شکست صوفی مجلس که دی جام و قدح می  

 باز به يک جرعه می عاقل و فرزانه شد
 

 شاهد عهد شباب آمده بودش به خواب
 باز به پيرانه سر عاشق و ديوانه شد

 
گذشت راه زن دين و دل ای می مغبچه  

 در پی آن آشنا از همه بيگانه شد
 

 آتش رخسار گل خرمن بلبل بسوخت
 چهره خندان شمع آفت پروانه شد

 
 گريه شام و سحر شکر که ضايع نگشت

 قطره باران ما گوهر يک دانه شد
 

گس ساقی بخواند آيت افسونگرینر  
 حلقه اوراد ما مجلس افسانه شد

 
 منزل حافظ کنون بارگه پادشاست

 دل بر دلدار رفت جان بر جانانه شد
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 دوش از جناب آصف پيک بشارت آمد
 کز حضرت سليمان عشرت اشارت آمد

 
 خاک وجود ما را از آب ديده گل کن
 ويرانسرای دل را گاه عمارت آمد

 
نهايت کز زلف يار گفتند ين شرح بیا  

 حرفيست از هزاران کاندر عبارت آمد
 

 عيبم بپوش زنهار ای خرقه می آلود
 کان پاک پاکدامن بهر زيارت آمد

 
 امروز جای هر کس پيدا شود ز خوبان
 کان ماه مجلس افروز اندر صدارت آمد

 
 بر تخت جم که تاجش معراج آسمان است

ارت آمدهمت نگر که موری با آن حق  
 

 از چشم شوخش ای دل ايمان خود نگه دار
 کان جادوی کمانکش بر عزم غارت آمد

 
ای تو حافظ فيضی ز شاه درخواه آلوده  

 کان عنصر سماحت بهر طهارت آمد
 

 درياست مجلس او درياب وقت و در ياب
 هان ای زيان رسيده وقت تجارت آمد
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 عشق تو نهال حيرت آمد

ت آمدوصل تو کمال حير  
 

 بس غرقه حال وصل کخر
 هم بر سر حال حيرت آمد

 
 يک دل بنما که در ره او

 بر چهره نه خال حيرت آمد
 

 نه وصل بماند و نه واصل
 آن جا که خيال حيرت آمد

 
 از هر طرفی که گوش کردم

 آواز سال حيرت آمد
 

 شد منهزم از کمال عزت
 آن را که جالل حيرت آمد

 
 سر تا قدم وجود حافظ

شق نهال حيرت آمددر ع  
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 در نمازم خم ابروی تو با ياد آمد

 حالتی رفت که محراب به فرياد آمد
 

 از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار
 کان تحمل که تو ديدی همه بر باد آمد

 
 باده صافی شد و مرغان چمن مست شدند

 موسم عاشقی و کار به بنياد آمد
 

شنوم بوی بهبود ز اوضاع جهان می  
 شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد

 
 ای عروس هنر از بخت شکايت منما

 حجله حسن بيارای که داماد آمد
 

 دلفريبان نباتی همه زيور بستند
 دلبر ماست که با حسن خداداد آمد

 
 زير بارند درختان که تعلق دارند

 ای خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد
 

نمطرب از گفته حافظ غزلی نغز بخوا  
 تا بگويم که ز عهد طربم ياد آمد
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 مژده ای دل که دگر باد صبا بازآمد

 هدهد خوش خبر از طرف سبا بازآمد
 

 برکش ای مرغ سحر نغمه داوودی باز
 که سليمان گل از باد هوا بازآمد

 
 عارفی کو که کند فهم زبان سوسن
 تا بپرسد که چرا رفت و چرا بازآمد

 
داداد به منمردمی کرد و کرم لطف خ  

 کان بت ماه رخ از راه وفا بازآمد
 

 الله بوی می نوشين بشنيد از دم صبح
 داغ دل بود به اميد دوا بازآمد

 
 چشم من در ره اين قافله راه بماند
 تا به گوش دلم آواز درا بازآمد

 
 گر چه حافظ در رنجش زد و پيمان بشکست

 لطف او بين که به لطف از در ما بازآمد
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 صبا به تهنيت پير می فروش آمد

 که موسم طرب و عيش و ناز و نوش آمد
 

 هوا مسيح نفس گشت و باد نافه گشای
 درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد

 
 تنور الله چنان برفروخت باد بهار

 که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد
 

 به گوش هوش نيوش از من و به عشرت کوش
فم به گوش آمدکه اين سخن سحر از هات  

 
 ز فکر تفرقه بازآی تا شوی مجموع

 به حکم آن که چو شد اهرمن سروش آمد
 

 ز مرغ صبح ندانم که سوسن آزاد
 چه گوش کرد که با ده زبان خموش آمد

 
 چه جای صحبت نامحرم است مجلس انس

 سر پياله بپوشان که خرقه پوش آمد
 

رود حافظ ز خانقاه به ميخانه می  
ريا به هوش آمدمگر ز مستی زهد   
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 سحرم دولت بيدار به بالين آمد

 گفت برخيز که آن خسرو شيرين آمد
 

 قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
 تا ببينی که نگارت به چه آيين آمد

 
 مژدگانی بده ای خلوتی نافه گشای

 که ز صحرای ختن آهوی مشکين آمد
 

 گريه آبی به رخ سوختگان بازآورد
رس عاشق مسکين آمدناله فرياد  

 
 مرغ دل باز هوادار کمان ابرويست
 ای کبوتر نگران باش که شاهين آمد

 
 ساقيا می بده و غم مخور از دشمن و دوست

 که به کام دل ما آن بشد و اين آمد
 

 رسم بدعهدی ايام چو ديد ابر بهار
اش بر سمن و سنبل و نسرين آمد گريه  

 
 چون صبا گفته حافظ بشنيد از بلبل

برافشان به تماشای رياحين آمدعن  
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 نه هر که چهره برافروخت دلبری داند

 نه هر که آينه سازد سکندری داند
 

 نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست
 کاله داری و آيين سروری داند

 
 تو بندگی چو گدايان به شرط مزد مکن
 که دوست خود روش بنده پروری داند

 
فيت سوزمغالم همت آن رند عا  

 که در گداصفتی کيمياگری داند
 

 وفا و عهد نکو باشد ار بياموزی
 وگرنه هر که تو بينی ستمگری داند

 
 بباختم دل ديوانه و ندانستم

ای شيوه پری داند که آدمی بچه  
 

 هزار نکته باريکتر ز مو اين جاست
 نه هر که سر بتراشد قلندری داند

 
 مدار نقطه بينش ز خال توست مرا

در گوهر يک دانه جوهری داندکه ق  
 

 به قد و چهره هر آن کس که شاه خوبان شد
 جهان بگيرد اگر دادگستری داند

 
 ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه

 که لطف طبع و سخن گفتن دری داند
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 هر که شد محرم دل در حرم يار بماند
 وان که اين کار ندانست در انکار بماند

 
شد دل من عيب مکناگر از پرده برون   

 شکر ايزد که نه در پرده پندار بماند
 

 صوفيان واستدند از گرو می همه رخت
 دلق ما بود که در خانه خمار بماند

 
 محتسب شيخ شد و فسق خود از ياد ببرد
 قصه ماست که در هر سر بازار بماند

 
 هر می لعل کز آن دست بلورين ستديم
 آب حسرت شد و در چشم گهربار بماند

 
 جز دل من کز ازل تا به ابد عاشق رفت
 جاودان کس نشنيديم که در کار بماند

 
 گشت بيمار که چون چشم تو گردد نرگس

 شيوه تو نشدش حاصل و بيمار بماند
 

 از صدای سخن عشق نديدم خوشتر
 يادگاری که در اين گنبد دوار بماند

 
پوشيد داشتم دلقی و صد عيب مرا می  
  زنار بماندخرقه رهن می و مطرب شد و

 
 بر جمال تو چنان صورت چين حيران شد
 که حديثش همه جا در در و ديوار بماند

 
 به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی
 شد که بازآيد و جاويد گرفتار بماند
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 رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند
 چنان نماند چنين نيز هم نخواهد ماند

 
ممن ار چه در نظر يار خاکسار شد  
 رقيب نيز چنين محترم نخواهد ماند

 
زند همه را چو پرده دار به شمشير می  

 کسی مقيم حريم حرم نخواهد ماند
 

 چه جای شکر و شکايت ز نقش نيک و بد است
 چو بر صحيفه هستی رقم نخواهد ماند

 
اند اين بود سرود مجلس جمشيد گفته  

 که جام باده بياور که جم نخواهد ماند
 

  شمع وصل پروانهغنيمتی شمر ای
 که اين معامله تا صبحدم نخواهد ماند

 
 توانگرا دل درويش خود به دست آور
 که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند

 
اند به زر بدين رواق زبرجد نوشته  

 که جز نکويی اهل کرم نخواهد ماند
 

 ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ
 که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند
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 ای پسته تو خنده زده بر حديث قند
 مشتاقم از برای خدا يک شکر بخند

 
 طوبی ز قامت تو نيارد که دم زند

شود بلند زين قصه بگذرم که سخن می  
 

 خواهی که برنخيزدت از ديده رود خون
 دل در وفای صحبت رود کسان مبند

 
زنی نمايی و گر طعنه می گر جلوه می  

 ما نيستيم معتقد شيخ خودپسند
 

 ز آشفتگی حال من آگاه کی شود
 آن را که دل نگشت گرفتار اين کمند

 
 بازار شوق گرم شد آن سروقد کجاست
 تا جان خود بر آتش رويش کنم سپند

 
 جايی که يار ما به شکرخنده دم زند

 ای پسته کيستی تو خدا را به خود مخند
 

کنی حافظ چو ترک غمزه ترکان نمی  
ا خجنددانی کجاست جای تو خوارزم ي  
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 بعد از اين دست من و دامن آن سرو بلند
 که به باالی چمان از بن و بيخم برکند

 
 حاجت مطرب و می نيست تو برقع بگشا
 که به رقص آوردم آتش رويت چو سپند

 
 هيچ رويی نشود آينه حجله بخت

 مگر آن روی که مالند در آن سم سمند
 

باش گفتم اسرار غمت هر چه بود گو می  
 صبر از اين بيش ندارم چه کنم تا کی و چند

 
 مکش آن آهوی مشکين مرا ای صياد

 شرم از آن چشم سيه دار و مبندش به کمند
 

 من خاکی که از اين در نتوانم برخاست
 از کجا بوسه زنم بر لب آن قصر بلند

 
 باز مستان دل از آن گيسوی مشکين حافظ
 زان که ديوانه همان به که بود اندر بند
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 حسب حالی ننوشتی و شد ايامی چند

 محرمی کو که فرستم به تو پيغامی چند
 

 ما بدان مقصد عالی نتوانيم رسيد
 هم مگر پيش نهد لطف شما گامی چند

 
 چون می از خم به سبو رفت و گل افکند نقاب

 فرصت عيش نگه دار و بزن جامی چند
 

 قند آميخته با گل نه عالج دل ماست
ند برآميز به دشنامی چندای چ بوسه  

 
 زاهد از کوچه رندان به سالمت بگذر
 تا خرابت نکند صحبت بدنامی چند

 
 عيب می جمله چو گفتی هنرش نيز بگو
 نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند

 
 ای گدايان خرابات خدا يار شماست

 چشم انعام مداريد ز انعامی چند
 

 پير ميخانه چه خوش گفت به دردی کش خويش
ه مگو حال دل سوخته با خامی چندک  
 

 حافظ از شوق رخ مهر فروغ تو بسوخت
 کامگارا نظری کن سوی ناکامی چند
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 دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
 واندر آن ظلمت شب آب حياتم دادند

 
 بيخود از شعشعه پرتو ذاتم کردند

 باده از جام تجلی صفاتم دادند
 

خنده شبیچه مبارک سحری بود و چه فر  
 آن شب قدر که اين تازه براتم دادند

 
 بعد از اين روی من و آينه وصف جمال

 که در آن جا خبر از جلوه ذاتم دادند
 

 من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب
ها به زکاتم دادند مستحق بودم و اين  

 
 هاتف آن روز به من مژده اين دولت داد
 که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند

 
ريزد اين همه شهد و شکر کز سخنم می  

 اجر صبريست کز آن شاخ نباتم دادند
 

 همت حافظ و انفاس سحرخيزان بود
 که ز بند غم ايام نجاتم دادند
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 دوش ديدم که ماليک در ميخانه زدند

 گل آدم بسرشتند و به پيمانه زدند
 

 ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت
انه زدندبا من راه نشين باده مست  

 
 آسمان بار امانت نتوانست کشيد
 قرعه کار به نام من ديوانه زدند

 
 جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه

 چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند
 

 شکر ايزد که ميان من و او صلح افتاد
 صوفيان رقص کنان ساغر شکرانه زدند

 
 آتش آن نيست که از شعله او خندد شمع

در خرمن پروانه زدندآتش آن است که   
 

 کس چو حافظ نگشاد از رخ انديشه نقاب
 تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند
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 نقدها را بود آيا که عياری گيرند

 تا همه صومعه داران پی کاری گيرند
 

 مصلحت ديد من آن است که ياران همه کار
 بگذارند و خم طره ياری گيرند

 
ف ساقیخوش گرفتند حريفان سر زل  

 گر فلکشان بگذارد که قراری گيرند
 

 قوت بازوی پرهيز به خوبان مفروش
 که در اين خيل حصاری به سواری گيرند

 
 يا رب اين بچه ترکان چه دليرند به خون
 که به تير مژه هر لحظه شکاری گيرند

 
 رقص بر شعر تر و ناله نی خوش باشد

 خاصه رقصی که در آن دست نگاری گيرند
 

ای زمان را غم مسکينان نيستحافظ ابن  
 زين ميان گر بتوان به که کناری گيرند
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 گر می فروش حاجت رندان روا کند

 ايزد گنه ببخشد و دفع بال کند
 

 ساقی به جام عدل بده باده تا گدا
 غيرت نياورد که جهان پربال کند

 
 حقا کز اين غمان برسد مژده امان
دگر سالکی به عهد امانت وفا کن  

 
 گر رنج پيش آيد و گر راحت ای حکيم

ها خدا کند نسبت مکن به غير که اين  
 

ای که ره عقل و فضل نيست در کارخانه  
 فهم ضعيف رای فضولی چرا کند

 
 مطرب بساز پرده که کس بی اجل نمرد

 وان کو نه اين ترانه سرايد خطا کند
 

 ما را که درد عشق و بالی خمار کشت
ی دوا کنديا وصل دوست يا می صاف  

 
 جان رفت در سر می و حافظ به عشق سوخت

 عيسی دمی کجاست که احيای ما کند
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 دال بسوز که سوز تو کارها بکند
 نياز نيم شبی دفع صد بال بکند

 
 عتاب يار پری چهره عاشقانه بکش
 که يک کرشمه تالفی صد جفا بکند

 
 ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند

  جهان نما بکندهر آن که خدمت جام
 

 طبيب عشق مسيحادم است و مشفق ليک
 چو درد در تو نبيند که را دوا بکند

 
 تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار

 که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند
 

 ز بخت خفته ملولم بود که بيداری
 به وقت فاتحه صبح يک دعا بکند

 
 بسوخت حافظ و بويی به زلف يار نبرد

  اين دولتش صبا بکندمگر داللت
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 مرا به رندی و عشق آن فضول عيب کند

 که اعتراض بر اسرار علم غيب کند
 

 کمال سر محبت ببين نه نقص گناه
هنر افتد نظر به عيب کند که هر که بی  

 
 ز عطر حور بهشت آن نفس برآيد بوی

 که خاک ميکده ما عبير جيب کند
 

 چنان زند ره اسالم غمزه ساقی
اجتناب ز صهبا مگر صهيب کندکه   

 
 کليد گنج سعادت قبول اهل دل است

 مباد آن که در اين نکته شک و ريب کند
 

 شبان وادی ايمن گهی رسد به مراد
 که چند سال به جان خدمت شعيب کند

 
 ز ديده خون بچکاند فسانه حافظ

 چو ياد وقت زمان شباب و شيب کند
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کندطاير دولت اگر باز گذاری ب  

 يار بازآيد و با وصل قراری بکند
 

 ديده را دستگه در و گهر گر چه نماند
 بخورد خونی و تدبير نثاری بکند

 
 دوش گفتم بکند لعل لبش چاره من
 هاتف غيب ندا داد که آری بکند

 
 کس نيارد بر او دم زند از قصه ما
 مگرش باد صبا گوش گذاری بکند

 
ام باز نظر را به تذروی پرواز داده  

 بازخواند مگرش نقش و شکاری بکند
 

 شهر خاليست ز عشاق بود کز طرفی
 مردی از خويش برون آيد و کاری بکند

 
ای کو کريمی که ز بزم طربش غمزده  

ای درکشد و دفع خماری بکند جرعه  
 

 يا وفا يا خبر وصل تو يا مرگ رقيب
 بود آيا که فلک زين دو سه کاری بکند

 
  روزیحافظا گر نروی از در او هم

 گذری بر سرت از گوشه کناری بکند
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 کلک مشکين تو روزی که ز ما ياد کند

 ببرد اجر دو صد بنده که آزاد کند
 

 قاصد منزل سلمی که سالمت بادش
 چه شود گر به سالمی دل ما شاد کند

 
 امتحان کن که بسی گنج مرادت بدهند
 گر خرابی چو مرا لطف تو آباد کند

 
ل آن خسرو شيرين اندازيا رب اندر د  

 که به رحمت گذری بر سر فرهاد کند
 

 شاه را به بود از طاعت صدساله و زهد
 قدر يک ساعته عمری که در او داد کند

 
 حاليا عشوه ناز تو ز بنيادم برد
 تا دگرباره حکيمانه چه بنياد کند

 
 گوهر پاک تو از مدحت ما مستغنيست
 فکر مشاطه چه با حسن خداداد کند

 
  نبرديم به مقصود خود اندر شيرازره

 خرم آن روز که حافظ ره بغداد کند
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 آن کيست کز روی کرم با ما وفاداری کند

 بر جای بدکاری چو من يک دم نکوکاری کند
 

 اول به بانگ نای و نی آرد به دل پيغام وی
 وان گه به يک پيمانه می با من وفاداری کند

 
  کام دلم نگشود از اودلبر که جان فرسود از او

 نوميد نتوان بود از او باشد که دلداری کند
 

ام ام زان طره تا من بوده گفتم گره نگشوده  
ام تا با تو طراری کند گفتا منش فرموده  

 
است بو پشمينه پوش تندخو از عشق نشنيده  

 از مستيش رمزی بگو تا ترک هشياری کند
 

نشان مشکل بود ياری چنان چون من گدای بی  
 سلطان کجا عيش نهان با رند بازاری کند

 
 زان طره پرپيچ و خم سهل است اگر بينم ستم

 از بند و زنجيرش چه غم هر کس که عياری کند
 

خواهم مدد شد لشکر غم بی عدد از بخت می  
 تا فخر دين عبدالصمد باشد که غمخواری کند

 
 با چشم پرنيرنگ او حافظ مکن آهنگ او

ر طراری کندکان طره شبرنگ او بسيا  
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کند سرو چمان من چرا ميل چمن نمی  

کند شود ياد سمن نمی همدم گل نمی  
 

اش کردم و از سر فسوس ای ز طره دی گله  
کند گفت که اين سياه کج گوش به من نمی  

 
 تا دل هرزه گرد من رفت به چين زلف او

کند زان سفر دراز خود عزم وطن نمی  
 

کنم ولی میپيش کمان ابرويش البه ه  
کند گوش کشيده است از آن گوش به من نمی  

 
 با همه عطف دامنت آيدم از صبا عجب
کند کز گذر تو خاک را مشک ختن نمی  

 
شود زلف بنفشه پرشکن چون ز نسيم می  

کند وه که دلم چه ياد از آن عهدشکن نمی  
 

شود دل به اميد روی او همدم جان نمی  
کند جان به هوای کوی او خدمت تن نمی  

 
دهد ساقی سيم ساق من گر همه درد می  

کند کيست که تن چو جام می جمله دهن نمی  
 

 دستخوش جفا مکن آب رخم که فيض ابر
کند بی مدد سرشک من در عدن نمی  

 
 کشته غمزه تو شد حافظ ناشنيده پند

کند تيغ سزاست هر که را درد سخن نمی  
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خبران حيرانند در نظربازی ما بی  

نينم که نمودم دگر ايشان دانندمن چ  
 

 عاقالن نقطه پرگار وجودند ولی
 عشق داند که در اين دايره سرگردانند

 
 جلوه گاه رخ او ديده من تنها نيست

گردانند ماه و خورشيد همين آينه می  
 

 عهد ما با لب شيرين دهنان بست خدا
 ما همه بنده و اين قوم خداوندانند

 
  داريممفلسانيم و هوای می و مطرب

 آه اگر خرقه پشمين به گرو نستانند
 

 وصل خورشيد به شبپره اعمی نرسد
 که در آن آينه صاحب نظران حيرانند

 
 الف عشق و گله از يار زهی الف دروغ

 عشقبازان چنين مستحق هجرانند
 

 مگرم چشم سياه تو بياموزد کار
 ور نه مستوری و مستی همه کس نتوانند

 
بوی تو بادگر به نزهتگه ارواح برد   

 عقل و جان گوهر هستی به نثار افشانند
 

 زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه شد
 ديو بگريزد از آن قوم که قرآن خوانند

 
 گر شوند آگه از انديشه ما مغبچگان

 بعد از اين خرقه صوفی به گرو نستانند
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 سمن بويان غبار غم چو بنشينند بنشانند

چو بستيزند بستانندپری رويان قرار از دل   
 

ها چو بربندند بربندند به فتراک جفا دل  
ها چو بگشايند بفشانند ز زلف عنبرين جان  

 
 به عمری يک نفس با ما چو بنشينند برخيزند

 نهال شوق در خاطر چو برخيزند بنشانند
 

 سرشک گوشه گيران را چو دريابند در يابند
 رخ مهر از سحرخيزان نگردانند اگر دانند

 
بارند خندند می شمم لعل رمانی چو میز چ  

خوانند بينند می ز رويم راز پنهانی چو می  
 

 دوای درد عاشق را کسی کو سهل پندارد
 ز فکر آنان که در تدبير درمانند در مانند

 
 چو منصور از مراد آنان که بردارند بر دارند

رانند خوانند می بدين درگاه حافظ را چو می  
 

ان نياز آرند ناز آرنددر اين حضرت چو مشتاق  
 که با اين درد اگر دربند درمانند درمانند
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 غالم نرگس مست تو تاجدارانند
 خراب باده لعل تو هوشيارانند

 
 تو را صبا و مرا آب ديده شد غماز
 و گر نه عاشق و معشوق رازدارانند

 
 ز زير زلف دوتا چون گذر کنی بنگر
نندکه از يمين و يسارت چه سوگوارا  

 
 گذار کن چو صبا بر بنفشه زار و ببين

قرارانند که از تطاول زلفت چه بی  
 

 نصيب ماست بهشت ای خداشناس برو
 که مستحق کرامت گناهکارانند

 
 نه من بر آن گل عارض غزل سرايم و بس

 که عندليب تو از هر طرف هزارانند
 

 تو دستگير شو ای خضر پی خجسته که من
سوارانندروم و همرهان  پياده می  

 
 بيا به ميکده و چهره ارغوانی کن

 مرو به صومعه کان جا سياه کارانند
 

 خالص حافظ از آن زلف تابدار مباد
 که بستگان کمند تو رستگارانند
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 آنان که خاک را به نظر کيميا کنند
 آيا بود که گوشه چشمی به ما کنند

 
 دردم نهفته به ز طبيبان مدعی

ه غيبم دوا کنندباشد که از خزان  
 

کشد معشوق چون نقاب ز رخ در نمی  
 هر کس حکايتی به تصور چرا کنند

 
 چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهديست

 آن به که کار خود به عنايت رها کنند
 

 بی معرفت مباش که در من يزيد عشق
 اهل نظر معامله با آشنا کنند

 
رود حالی درون پرده بسی فتنه می  

ها کنند پرده برافتد چهتا آن زمان که   
 

 گر سنگ از اين حديث بنالد عجب مدار
 صاحب دالن حکايت دل خوش ادا کنند

 
 می خور که صد گناه ز اغيار در حجاب
 بهتر ز طاعتی که به روی و ريا کنند

 
 پيراهنی که آيد از او بوی يوسفم
 ترسم برادران غيورش قبا کنند

 
 بگذر به کوی ميکده تا زمره حضور

  خود ز بهر تو صرف دعا کننداوقات
 

 پنهان ز حاسدان به خودم خوان که منعمان
 خير نهان برای رضای خدا کنند

 
شود حافظ دوام وصل ميسر نمی  

 شاهان کم التفات به حال گدا کنند
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 شاهدان گر دلبری زين سان کنند
 زاهدان را رخنه در ايمان کنند

 
 هر کجا آن شاخ نرگس بشکفد

يده نرگسدان کنندگلرخانش د  
 

 ای جوان سروقد گويی ببر
 پيش از آن کز قامتت چوگان کنند

 
 عاشقان را بر سر خود حکم نيست

 هر چه فرمان تو باشد آن کنند
 

ای پيش چشمم کمتر است از قطره  
ها که از طوفان کنند اين حکايت  

 
 يار ما چون گيرد آغاز سماع

 قدسيان بر عرش دست افشان کنند
 

به خون آغشته شدمردم چشمم   
 در کجا اين ظلم بر انسان کنند

 
ای دل کاهل راز خوش برآ با غصه  

 عيش خوش در بوته هجران کنند
 

 سر مکش حافظ ز آه نيم شب
 تا چو صبحت آينه رخشان کنند
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 گفتم کی ام دهان و لبت کامران کنند

 گفتا به چشم هر چه تو گويی چنان کنند
 

کند لبت گفتم خراج مصر طلب می  
 گفتا در اين معامله کمتر زيان کنند

 
 گفتم به نقطه دهنت خود که برد راه

 گفت اين حکايتيست که با نکته دان کنند
 

 گفتم صنم پرست مشو با صمد نشين
 گفتا به کوی عشق هم اين و هم آن کنند

 
برد ز دل گفتم هوای ميکده غم می  

 گفتا خوش آن کسان که دلی شادمان کنند
 

راب و خرقه نه آيين مذهب استگفتم ش  
 گفت اين عمل به مذهب پير مغان کنند

 
 گفتم ز لعل نوش لبان پير را چه سود
 گفتا به بوسه شکرينش جوان کنند

 
رود گفتم که خواجه کی به سر حجله می  

 گفت آن زمان که مشتری و مه قران کنند
 

 گفتم دعای دولت او ورد حافظ است
ان کنندگفت اين دعا ماليک هفت آسم  
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کنند واعظان کاين جلوه در محراب و منبر می  

کنند روند آن کار ديگر می چون به خلوت می  
 

 مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس
کنند توبه فرمايان چرا خود توبه کمتر می  

 
دارند روز داوری گوييا باور نمی  

کنند کاين همه قلب و دغل در کار داور می  
 

ودولتان را با خر خودشان نشانيا رب اين ن  
کنند کاين همه ناز از غالم ترک و استر می  

 
 ای گدای خانقه برجه که در دير مغان

کنند ها را توانگر می دهند آبی که دل می  
 

کشد پايان او چندان که عاشق می حسن بی  
کنند زمره ديگر به عشق از غيب سر بر می  

 
 بر در ميخانه عشق ای ملک تسبيح گوی

کنند ندر آن جا طينت آدم مخمر میکا  
 

آمد خروشی عقل گفت صبحدم از عرش می  
کنند قدسيان گويی که شعر حافظ از بر می  
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کنند دانی که چنگ و عود چه تقرير می  

کنند پنهان خوريد باده که تعزير می  
 

برند ناموس عشق و رونق عشاق می  
کنند عيب جوان و سرزنش پير می  

 
ه هيچ نشد حاصل و هنوزجز قلب تير  

کنند باطل در اين خيال که اکسير می  
 

 گويند رمز عشق مگوييد و مشنويد
کنند مشکل حکايتيست که تقرير می  

 
 ما از برون در شده مغرور صد فريب

کنند تا خود درون پرده چه تدبير می  
 

دهند باز تشويش وقت پير مغان می  
کنند اين سالکان نگر که چه با پير می  

 
توان خريد  ملک دل به نيم نظر میصد  

کنند خوبان در اين معامله تقصير می  
 

 قومی به جد و جهد نهادند وصل دوست
کنند قومی دگر حواله به تقدير می  

 
 فی الجمله اعتماد مکن بر ثبات دهر

کنند ايست که تغيير می کاين کارخانه  
 

 می خور که شيخ و حافظ و مفتی و محتسب
کنند تزوير میچون نيک بنگری همه   

 
 

 
 
 

 پايان بخش دّوم
 


