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(201) 
غش و ساقی خوش دو دام رهند شراب بی  

 که زيرکان جهان از کمندشان نرهند
 

 من ار چه عاشقم و رند و مست و نامه سياه
گنهند هزار شکر که ياران شهر بی  

 
 جفا نه پيشه درويشيست و راهروی
 بيار باده که اين سالکان نه مرد رهند

 
 مبين حقير گدايان عشق را کاين قوم

خسروان بی کلهندشهان بی کمر و   
 

 به هوش باش که هنگام باد استغنا
 هزار خرمن طاعت به نيم جو ننهند

 
 مکن که کوکبه دلبری شکسته شود

 چو بندگان بگريزند و چاکران بجهند
 

 غالم همت دردی کشان يک رنگم
 نه آن گروه که ازرق لباس و دل سيهند

 
 قدم منه به خرابات جز به شرط ادب

ان پادشهندکه سالکان درش محرم  
 

 جناب عشق بلند است همتی حافظ
همتان به خود ندهند که عاشقان ره بی  
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(202) 
ها بگشايند بود آيا که در ميکده  

 گره از کار فروبسته ما بگشايند
 

 اگر از بهر دل زاهد خودبين بستند
 دل قوی دار که از بهر خدا بگشايند

 
 به صفای دل رندان صبوحی زدگان

تاح دعا بگشايندبس در بسته به مف  
 

 نامه تعزيت دختر رز بنويسيد
 تا همه مغبچگان زلف دوتا بگشايند

 
 گيسوی چنگ ببريد به مرگ می ناب

ها بگشايند تا حريفان همه خون از مژه  
 

 در ميخانه ببستند خدايا مپسند
 که در خانه تزوير و ريا بگشايند

 
 حافظ اين خرقه که داری تو ببينی فردا

رش به دغا بگشايندکه چه زنار ز زي  
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(203) 
ها دفتر ما در گرو صهبا بود سال  

 رونق ميکده از درس و دعای ما بود
 

 نيکی پير مغان بين که چو ما بدمستان
 هر چه کرديم به چشم کرمش زيبا بود

 
 دفتر دانش ما جمله بشوييد به می

 که فلک ديدم و در قصد دل دانا بود
 

دلاز بتان آن طلب ار حسن شناسی ای   
 کاين کسی گفت که در علم نظر بينا بود

 
کرد دل چو پرگار به هر سو دورانی می  
 و اندر آن دايره سرگشته پابرجا بود

 
پرداخت مطرب از درد محبت عملی می  

 که حکيمان جهان را مژه خون پاال بود
 

شکفتم ز طرب زان که چو گل بر لب جوی می  
 بر سرم سايه آن سرو سهی باال بود

 
نگ من اندر حق ازرق پوشانپير گلر  

ها بود رخصت خبث نداد ار نه حکايت  
 

 قلب اندوده حافظ بر او خرج نشد
 کاين معامل به همه عيب نهان بينا بود
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(204) 
 ياد باد آن که نهانت نظری با ما بود

 رقم مهر تو بر چهره ما پيدا بود
 

کشت ياد باد آن که چو چشمت به عتابم می  
شکرخا بودمعجز عيسويت در لب   

 
 ياد باد آن که صبوحی زده در مجلس انس

 جز من و يار نبوديم و خدا با ما بود
 

افروخت ياد باد آن که رخت شمع طرب می  
 وين دل سوخته پروانه ناپروا بود

 
 ياد باد آن که در آن بزمگه خلق و ادب
 آن که او خنده مستانه زدی صهبا بود

 
یياد باد آن که چو ياقوت قدح خنده زد  

ها بود در ميان من و لعل تو حکايت  
 

 ياد باد آن که نگارم چو کمر بربستی
 در رکابش مه نو پيک جهان پيما بود

 
 ياد باد آن که خرابات نشين بودم و مست

 وآنچه در مسجدم امروز کم است آن جا بود
 

شد راست ياد باد آن که به اصالح شما می  
 نظم هر گوهر ناسفته که حافظ را بود
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(205) 
 تا ز ميخانه و می نام و نشان خواهد بود

 سر ما خاک ره پير مغان خواهد بود
 

 حلقه پير مغان از ازلم در گوش است
 بر همانيم که بوديم و همان خواهد بود

 
 بر سر تربت ما چون گذری همت خواه
 که زيارتگه رندان جهان خواهد بود

 
 برو ای زاهد خودبين که ز چشم من و تو

رده نهان است و نهان خواهد بودراز اين پ  
 

 ترک عاشق کش من مست برون رفت امروز
 تا دگر خون که از ديده روان خواهد بود

 
 چشمم آن دم که ز شوق تو نهد سر به لحد

 تا دم صبح قيامت نگران خواهد بود
 

 بخت حافظ گر از اين گونه مدد خواهد کرد
 زلف معشوقه به دست دگران خواهد بود
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(206) 
از اينت بيش از اين انديشه عشاق بودپيش   

 مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود
 

ها که با نوشين لبان ياد باد آن صحبت شب  
 بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود

 
 پيش از اين کاين سقف سبز و طاق مينا برکشند

 منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود
 

 از دم صبح ازل تا آخر شام ابد
ر يک عهد و يک ميثاق بوددوستی و مهر ب  

 
 سايه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد
 ما به او محتاج بوديم او به ما مشتاق بود

 
برد و دين حسن مه رويان مجلس گر چه دل می  

 بحث ما در لطف طبع و خوبی اخالق بود
 

ای در کار کرد بر در شاهم گدايی نکته  
 گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رزاق بود

 
  تسبيح اگر بگسست معذورم بداررشته

 دستم اندر دامن ساقی سيمين ساق بود
 

ام عيبم مکن در شب قدر ار صبوحی کرده  
 سرخوش آمد يار و جامی بر کنار طاق بود

 
 شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد
 دفتر نسرين و گل را زينت اوراق بود

 



)پوشه سّوم(غزلّيــات خواجه حافظ شيرازی   
 

http://www.enel.ucalgary.ca/People/far/index.html 8 

(207) 
 ياد باد آن که سر کوی توام منزل بود

  روشنی از خاک درت حاصل بودديده را
 

 راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک
 بر زبان بود مرا آن چه تو را در دل بود

 
کرد دل چو از پير خرد نقل معانی می  

گفت به شرح آن چه بر او مشکل بود عشق می  
 

 آه از آن جور و تطاول که در اين دامگه است
 آه از آن سوز و نيازی که در آن محفل بود

 
 در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز

 چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود
 

 دوش بر ياد حريفان به خرابات شدم
 خم می ديدم خون در دل و پا در گل بود

 
 بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق
 مفتی عقل در اين مسله اليعقل بود

 
 راستی خاتم فيروزه بواسحاقی

ل بودخوش درخشيد ولی دولت مستعج  
 

 ديدی آن قهقهه کبک خرامان حافظ
 که ز سرپنجه شاهين قضا غافل بود
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 خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود

 گر تو بيداد کنی شرط مروت نبود
 

 ما جفا از تو نديديم و تو خود نپسندی
 آن چه در مذهب ارباب طريقت نبود

 
 خيره آن ديده که آبش نبرد گريه عشق

ه در او شمع محبت نبودتيره آن دل ک  
 

 دولت از مرغ همايون طلب و سايه او
 زان که با زاغ و زغن شهپر دولت نبود

 
 گر مدد خواستم از پير مغان عيب مکن
 شيخ ما گفت که در صومعه همت نبود

 
 چون طهارت نبود کعبه و بتخانه يکيست
 نبود خير در آن خانه که عصمت نبود

 
لس شاهحافظا علم و ادب ورز که در مج  

 هر که را نيست ادب اليق صحبت نبود
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(209) 
 قتل اين خسته به شمشير تو تقدير نبود

رحم تو تقصير نبود ور نه هيچ از دل بی  
 

کردم من ديوانه چو زلف تو رها می  
 هيچ اليقترم از حلقه زنجير نبود

 
 يا رب اين آينه حسن چه جوهر دارد

 که در او آه مرا قوت تاثير نبود
 

ها برگردم حسرت به در ميکدهسر ز   
 چون شناسای تو در صومعه يک پير نبود

 
 نازنينتر ز قدت در چمن ناز نرست

 خوشتر از نقش تو در عالم تصوير نبود
 

 تا مگر همچو صبا باز به کوی تو رسم
 حاصلم دوش بجز ناله شبگير نبود

 
 آن کشيدم ز تو ای آتش هجران که چو شمع

دبير نبودجز فنای خودم از دست تو ت  
 

 آيتی بود عذاب انده حافظ بی تو
 که بر هيچ کسش حاجت تفسير نبود
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(210) 
 دوش در حلقه ما قصه گيسوی تو بود
 تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود

 
گشت دل که از ناوک مژگان تو در خون می  

 باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود
 

داد هم عفااهللا صبا کز تو پيامی می  
در کس نرسيديم که از کوی تو بودور نه   

 
 عالم از شور و شر عشق خبر هيچ نداشت

 فتنه انگيز جهان غمزه جادوی تو بود
 

 من سرگشته هم از اهل سالمت بودم
 دام راهم شکن طره هندوی تو بود

 
 بگشا بند قبا تا بگشايد دل من

 که گشادی که مرا بود ز پهلوی تو بود
 

بگذربه وفای تو که بر تربت حافظ   
شد و در آرزوی روی تو بود کز جهان می  
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(211) 
آمد و رخساره برافروخته بود دوش می  

ای سوخته بود تا کجا باز دل غمزده  
 

 رسم عاشق کشی و شيوه شهرآشوبی
ای بود که بر قامت او دوخته بود جامه  

 
دانست جان عشاق سپند رخ خود می  

 و آتش چهره بدين کار برافروخته بود
 

ديدم گفت که زارت بکشم می گر چه می  
 که نهانش نظری با من دلسوخته بود

 
زد و آن سنگين دل کفر زلفش ره دين می  

 در پی اش مشعلی از چهره برافروخته بود
 

 دل بسی خون به کف آورد ولی ديده بريخت
 اهللا اهللا که تلف کرد و که اندوخته بود

 
 يار مفروش به دنيا که بسی سود نکرد

  زر ناسره بفروخته بودآن که يوسف به
 

 گفت و خوش گفت برو خرقه بسوزان حافظ
 يا رب اين قلب شناسی ز که آموخته بود
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 يک دو جامم دی سحرگه اتفاق افتاده بود
 و از لب ساقی شرابم در مذاق افتاده بود

 
 از سر مستی دگر با شاهد عهد شباب

خواستم ليکن طالق افتاده بود رجعتی می  
 

ت طريقت هر کجا کرديم سيردر مقاما  
 عافيت را با نظربازی فراق افتاده بود

 
 ساقيا جام دمادم ده که در سير طريق

 هر که عاشق وش نيامد در نفاق افتاده بود
 

ای فرما که دوشم آفتاب ای معبر مژده  
 در شکرخواب صبوحی هم وثاق افتاده بود

 
ای زان چشم مست بستم که گيرم گوشه نقش می  

بر از خم ابروش طاق افتاده بودطاقت و ص  
 

 گر نکردی نصرت دين شاه يحيی از کرم
 کار ملک و دين ز نظم و اتساق افتاده بود

 
نوشت حافظ آن ساعت که اين نظم پريشان می  
 طاير فکرش به دام اشتياق افتاده بود
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 گوهر مخزن اسرار همان است که بود
 حقه مهر بدان مهر و نشان است که بود

 
اشقان زمره ارباب امانت باشندع  

 الجرم چشم گهربار همان است که بود
 

 از صبا پرس که ما را همه شب تا دم صبح
 بوی زلف تو همان مونس جان است که بود

 
 طالب لعل و گهر نيست وگرنه خورشيد

 همچنان در عمل معدن و کان است که بود
 

 کشته غمزه خود را به زيارت درياب
نگران است که بود ن دلزان که بيچاره هما  

 
داری رنگ خون دل ما را که نهان می  

 همچنان در لب لعل تو عيان است که بود
 

 زلف هندوی تو گفتم که دگر ره نزند
ها رفت و بدان سيرت و سان است که بود سال  

 
 حافظا بازنما قصه خونابه چشم

 که بر اين چشمه همان آب روان است که بود
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(214) 
خوش که به دستم پياله بودديدم به خواب   

 تعبير رفت و کار به دولت حواله بود
 

 چهل سال رنج و غصه کشيديم و عاقبت
 تدبير ما به دست شراب دوساله بود

 
خواستم ز بخت آن نافه مراد که می  

 در چين زلف آن بت مشکين کالله بود
 

 از دست برده بود خمار غمم سحر
 دولت مساعد آمد و می در پياله بود

 
خورم مدام ر آستان ميکده خون میب  

 روزی ما ز خوان قدر اين نواله بود
 

 هر کو نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچيد
 در رهگذار باد نگهبان الله بود

 
 بر طرف گلشنم گذر افتاد وقت صبح
 آن دم که کار مرغ سحر آه و ناله بود

 
 ديديم شعر دلکش حافظ به مدح شاه
  رساله بوديک بيت از اين قصيده به از صد

 
 آن شاه تندحمله که خورشيد شيرگير

 پيشش به روز معرکه کمتر غزاله بود
 



)پوشه سّوم(غزلّيــات خواجه حافظ شيرازی   
 

http://www.enel.ucalgary.ca/People/far/index.html 16 

(215) 
 به کوی ميکده يا رب سحر چه مشغله بود

 که جوش شاهد و ساقی و شمع و مشعله بود
 

 حديث عشق که از حرف و صوت مستغنيست
 به ناله دف و نی در خروش و ولوله بود

 
رفت میمباحثی که در آن مجلس جنون   

 ورای مدرسه و قال و قيل مسله بود
 

 دل از کرشمه ساقی به شکر بود ولی
 ز نامساعدی بختش اندکی گله بود

 
 قياس کردم و آن چشم جادوانه مست

 هزار ساحر چون سامريش در گله بود
 

ای حوالت کن بگفتمش به لبم بوسه  
 به خنده گفت کی ات با من اين معامله بود

 
ر ره است که دوشز اخترم نظری سعد د  

 ميان ماه و رخ يار من مقابله بود
 

 دهان يار که درمان درد حافظ داشت
 فغان که وقت مروت چه تنگ حوصله بود
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 آن يار کز او خانه ما جای پری بود

 سر تا قدمش چون پری از عيب بری بود
 

 دل گفت فروکش کنم اين شهر به بويش
 بيچاره ندانست که يارش سفری بود

 
 تنها نه ز راز دل من پرده برافتاد
 تا بود فلک شيوه او پرده دری بود

 
 منظور خردمند من آن ماه که او را

 با حسن ادب شيوه صاحب نظری بود
 

 از چنگ منش اختر بدمهر به دربرد
 آری چه کنم دولت دور قمری بود

 
 عذری بنه ای دل که تو درويشی و او را

 در مملکت حسن سر تاجوری بود
 

قات خوش آن بود که با دوست به سر رفتاو  
خبری بود حاصلی و بی باقی همه بی  

 
 خوش بود لب آب و گل و سبزه و نسرين
 افسوس که آن گنج روان رهگذری بود

 
 خود را بکش ای بلبل از اين رشک که گل را

 با باد صبا وقت سحر جلوه گری بود
 

 هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ
  ورد سحری بوداز يمن دعای شب و
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 مسلمانان مرا وقتی دلی بود

 که با وی گفتمی گر مشکلی بود
 

افتادم از غم به گردابی چو می  
 به تدبيرش اميد ساحلی بود

 
 دلی همدرد و ياری مصلحت بين

 که استظهار هر اهل دلی بود
 

 ز من ضايع شد اندر کوی جانان
 چه دامنگير يا رب منزلی بود

 
ان نيست ليکنعيب حرم هنر بی  

 ز من محرومتر کی سالی بود
 

 بر اين جان پريشان رحمت آريد
 که وقتی کاردانی کاملی بود

 
 مرا تا عشق تعليم سخن کرد
 حديثم نکته هر محفلی بود

 
دان است مگو ديگر که حافظ نکته  

 که ما ديديم و محکم جاهلی بود
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 در ازل هر کو به فيض دولت ارزانی بود

م مرادش همدم جانی بودتا ابد جا  
 

 من همان ساعت که از می خواستم شد توبه کار
 گفتم اين شاخ ار دهد باری پشيمانی بود

 
 خود گرفتم کافکنم سجاده چون سوسن به دوش

 همچو گل بر خرقه رنگ می مسلمانی بود
 

يارم نشست بی چراغ جام در خلوت نمی  
 زان که کنج اهل دل بايد که نورانی بود

 
ی طلب جام مرصع گو مباشهمت عال  

 رند را آب عنب ياقوت رمانی بود
 

سامان نمايد کار ما سهلش مبين گر چه بی  
 کاندر اين کشور گدايی رشک سلطانی بود

 
 نيک نامی خواهی ای دل با بدان صحبت مدار

 خودپسندی جان من برهان نادانی بود
 

 مجلس انس و بهار و بحث شعر اندر ميان
نان گران جانی بودنستدن جام می از جا  

 
خورد پنهان شراب دی عزيزی گفت حافظ می  

 ای عزيز من نه عيب آن به که پنهانی بود
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 کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود

 بنفشه در قدم او نهاد سر به سجود
 

 بنوش جام صبوحی به ناله دف و چنگ
 ببوس غبغب ساقی به نغمه نی و عود

 
شراب و شاهد و چنگبه دور گل منشين بی   
ای بود معدود که همچو روز بقا هفته  

 
 شد از خروج رياحين چو آسمان روشن
 زمين به اختر ميمون و طالع مسعود

 
 ز دست شاهد نازک عذار عيسی دم

 شراب نوش و رها کن حديث عاد و ثمود
 

 جهان چو خلد برين شد به دور سوسن و گل
 ولی چه سود که در وی نه ممکن است خلود

 
 چو گل سوار شود بر هوا سليمان وار
 سحر که مرغ درآيد به نغمه داوود

 
 به باغ تازه کن آيين دين زردشتی

 کنون که الله برافروخت آتش نمرود
 

 بخواه جام صبوحی به ياد آصف عهد
 وزير ملک سليمان عماد دين محمود

 
 بود که مجلس حافظ به يمن تربيتش

دطلبد جمله باشدش موجو هر آن چه می  
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 از ديده خون دل همه بر روی ما رود

ها رود بر روی ما ز ديده چه گويم چه  
 

ايم ما در درون سينه هوايی نهفته  
 بر باد اگر رود دل ما زان هوا رود

 
 خورشيد خاوری کند از رشک جامه چاک

 گر ماه مهرپرور من در قبا رود
 

 بر خاک راه يار نهاديم روی خويش
گر آشنا رودبر روی ما رواست ا  

 
 سيل است آب ديده و هر کس که بگذرد
 گر خود دلش ز سنگ بود هم ز جا رود

 
 ما را به آب ديده شب و روز ماجراست
 زان رهگذر که بر سر کويش چرا رود

 
 حافظ به کوی ميکده دايم به صدق دل

 چون صوفيان صومعه دار از صفا رود
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 چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود

آشتی طلبم با سر عتاب رودور   
 

 چو ماه نو ره بيچارگان نظاره
 زند به گوشه ابرو و در نقاب رود

 
 شب شراب خرابم کند به بيداری

 وگر به روز شکايت کنم به خواب رود
 

 طريق عشق پرآشوب و فتنه است ای دل
 بيفتد آن که در اين راه با شتاب رود

 
 

 گدايی در جانان به سلطنت مفروش
يه اين در به آفتاب رودکسی ز سا  

 
 سواد نامه موی سياه چون طی شد

 بياض کم نشود گر صد انتخاب رود
 

 حباب را چو فتد باد نخوت اندر سر
 کاله داريش اندر سر شراب رود

 
 حجاب راه تويی حافظ از ميان برخيز

حجاب رود خوشا کسی که در اين راه بی  
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 از سر کوی تو هر کو به ماللت برود

ود کارش و آخر به خجالت برودنر  
 

اش حفظ خدا کاروانی که بود بدرقه  
 به تجمل بنشيند به جاللت برود

 
 سالک از نور هدايت ببرد راه به دوست
 که به جايی نرسد گر به ضاللت برود

 
 کام خود آخر عمر از می و معشوق بگير
 حيف اوقات که يک سر به بطالت برود

 
دیای دليل دل گمگشته خدا را مد  

 که غريب ار نبرد ره به داللت ببرد
 

 حکم مستوری و مستی همه بر خاتم تست
 کس ندانست که آخر به چه حالت برود

 
 حافظ از چشمه حکمت به کف آور جامی

 بو که از لوح دلت نقش جهالت برود
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 هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود
 هرگز از ياد من آن سرو خرامان نرود

 
ن سرگشته خيال دهنتاز دماغ م  

 به جفای فلک و غصه دوران نرود
 

 در ازل بست دلم با سر زلفت پيوند
 تا ابد سر نکشد و از سر پيمان نرود

 
 هر چه جز بار غمت بر دل مسکين من است

 برود از دل من و از دل من آن نرود
 

 آن چنان مهر توام در دل و جان جای گرفت
ودکه اگر سر برود از دل و از جان نر  

 
 گر رود از پی خوبان دل من معذور است

 درد دارد چه کند کز پی درمان نرود
 

 هر که خواهد که چو حافظ نشود سرگردان
 دل به خوبان ندهد و از پی ايشان نرود
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 خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود

خبر نرود به هر درش که بخوانند بی  
 

 طمع در آن لب شيرين نکردنم اولی
ونه مگس از پی شکر نرودولی چگ  

 
ام به اشک مشوی سواد ديده غمديده  

 که نقش خال توام هرگز از نظر نرود
 

 ز من چو باد صبا بوی خود دريغ مدار
 چرا که بی سر زلف توام به سر نرود

 
 دال مباش چنين هرزه گرد و هرجايی
 که هيچ کار ز پيشت بدين هنر نرود

 
 مکن به چشم حقارت نگاه در من مست

ه آبروی شريعت بدين قدر نرودک  
 

 من گدا هوس سروقامتی دارم
 که دست در کمرش جز به سيم و زر نرود

 
 تو کز مکارم اخالق عالمی دگری

 وفای عهد من از خاطرت به درنرود
 

بينم تر از خود کسی نمی سياه نامه  
 چگونه چون قلمم دود دل به سر نرود

 
 به تاج هدهدم از ره مبر که باز سفيد

باشه در پی هر صيد مختصر نرودچو   
 

 بيار باده و اول به دست حافظ ده
 به شرط آن که ز مجلس سخن به درنرود
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رود ساقی حديث سرو و گل و الله می  

رود وين بحث با ثالثه غساله می  
 

 می ده که نوعروس چمن حد حسن يافت
رود کار اين زمان ز صنعت دالله می  

 
هندشکرشکن شوند همه طوطيان   
رود زين قند پارسی که به بنگاله می  

 
 طی مکان ببين و زمان در سلوک شعر
رود کاين طفل يک شبه ره يک ساله می  

 
 آن چشم جادوانه عابدفريب بين
رود کش کاروان سحر ز دنباله می  

 
 از ره مرو به عشوه دنيا که اين عجوز

رود نشيند و محتاله می مکاره می  
 

ن شاهوزد از گلستا باد بهار می  
رود و از ژاله باده در قدح الله می  

 
 حافظ ز شوق مجلس سلطان غياث دين

رود غافل مشو که کار تو از ناله می  
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 ترسم که اشک در غم ما پرده در شود
 وين راز سر به مهر به عالم سمر شود

 
 گويند سنگ لعل شود در مقام صبر
 آری شود وليک به خون جگر شود

 
کده گريان و دادخواهخواهم شدن به مي  

 کز دست غم خالص من آن جا مگر شود
 

ام روان از هر کرانه تير دعا کرده  
 باشد کز آن ميانه يکی کارگر شود

 
 ای جان حديث ما بر دلدار بازگو

 ليکن چنان مگو که صبا را خبر شود
 

 از کيميای مهر تو زر گشت روی من
 آری به يمن لطف شما خاک زر شود

 
تم از نخوت رقيبدر تنگنای حير  

 يا رب مباد آن که گدا معتبر شود
 

 بس نکته غير حسن ببايد که تا کسی
 مقبول طبع مردم صاحب نظر شود

 
 اين سرکشی که کنگره کاخ وصل راست

 سرها بر آستانه او خاک در شود
 

 حافظ چو نافه سر زلفش به دست توست
 دم درکش ار نه باد صبا را خبر شود
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عظ شهر اين سخن آسان نشودگر چه بر وا  

 تا ريا ورزد و سالوس مسلمان نشود
 

 رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است
 حيوانی که ننوشد می و انسان نشود

 
 گوهر پاک ببايد که شود قابل فيض

 ور نه هر سنگ و گلی لل و مرجان نشود
 

 اسم اعظم بکند کار خود ای دل خوش باش
سلمان نشودکه به تلبيس و حيل ديو م  

 
ورزم و اميد که اين فن شريف عشق می  

 چون هنرهای دگر موجب حرمان نشود
 

گفت که فردا بدهم کام دلت دوش می  
 سببی ساز خدايا که پشيمان نشود

 
طلبم خوی تو را حسن خلقی ز خدا می  

 تا دگر خاطر ما از تو پريشان نشود
 

 ذره را تا نبود همت عالی حافظ
خشان نشودطالب چشمه خورشيد در  
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 گر من از باغ تو يک ميوه بچينم چه شود

 پيش پايی به چراغ تو ببينم چه شود
 

 يا رب اندر کنف سايه آن سرو بلند
 گر من سوخته يک دم بنشينم چه شود

 
 آخر ای خاتم جمشيد همايون آثار

 گر فتد عکس تو بر نقش نگينم چه شود
 

 واعظ شهر چو مهر ملک و شحنه گزيد
ر مهر نگاری بگزينم چه شودمن اگ  

 
 عقلم از خانه به دررفت و گر می اين است

 ديدم از پيش که در خانه دينم چه شود
 

 صرف شد عمر گران مايه به معشوقه و می
 تا از آنم چه به پيش آيد از اينم چه شود

 
 خواجه دانست که من عاشقم و هيچ نگفت

 حافظ ار نيز بداند که چنينم چه شود
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دهد ت از دهان دوست نشانم نمیبخ  

دهد دولت خبر ز راز نهانم نمی  
 

دهم ای ز لبش جان همی از بهر بوسه  
دهد ستاند و آنم نمی اينم همی  

 
 مردم در اين فراق و در آن پرده راه نيست

دهد يا هست و پرده دار نشانم نمی  
 

 زلفش کشيد باد صبا چرخ سفله بين
دهد کان جا مجال بادوزانم نمی  

 
شدم ندان که بر کنار چو پرگار میچ  

دهد دوران چو نقطه ره به ميانم نمی  
 

 شکر به صبر دست دهد عاقبت ولی
دهد بدعهدی زمانه زمانم نمی  

 
 گفتم روم به خواب و ببينم جمال دوست

دهد حافظ ز آه و ناله امانم نمی  
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 اگر به باده مشکين دلم کشد شايد

دآي که بوی خير ز زهد ريا نمی  
 

 جهانيان همه گر منع من کنند از عشق
 من آن کنم که خداوندگار فرمايد

 
 طمع ز فيض کرامت مبر که خلق کريم

 گنه ببخشد و بر عاشقان ببخشايد
 

 مقيم حلقه ذکر است دل بدان اميد
ای ز سر زلف يار بگشايد که حلقه  

 
 تو را که حسن خداداده هست و حجله بخت

ارايدات بي چه حاجت است که مشاطه  
 

غش چمن خوش است و هوا دلکش است و می بی  
بايد کنون بجز دل خوش هيچ در نمی  

 
ايست عروس جهان ولی هش دار جميله  

آيد که اين مخدره در عقد کس نمی  
 

 به البه گفتمش ای ماه رخ چه باشد اگر
ای بياسايد به يک شکر ز تو دلخسته  

 
 به خنده گفت که حافظ خدای را مپسند

  رخ ماه را بيااليدکه بوسه تو
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 گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آيد
 گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآيد

 
 گفتم ز مهرورزان رسم وفا بياموز
 گفتا ز خوبرويان اين کار کمتر آيد

 
 گفتم که بر خيالت راه نظر ببندم

 گفتا که شب رو است او از راه ديگر آيد
 

کردگفتم که بوی زلفت گمراه عالمم   
 گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آيد

 
 گفتم خوشا هوايی کز باد صبح خيزد
 گفتا خنک نسيمی کز کوی دلبر آيد

 
 گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت

 گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آيد
 

 گفتم دل رحيمت کی عزم صلح دارد
 گفتا مگوی با کس تا وقت آن درآيد

 
چون سر آمدگفتم زمان عشرت ديدی که   

 گفتا خموش حافظ کاين غصه هم سر آيد
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 بر سر آنم که گر ز دست برآيد

 دست به کاری زنم که غصه سر آيد
 

 خلوت دل نيست جای صحبت اضداد
 ديو چو بيرون رود فرشته درآيد

 
 صحبت حکام ظلمت شب يلداست
 نور ز خورشيد جوی بو که برآيد

 
مروت دنيا بر در ارباب بی  

ينی که خواجه کی به درآيدچند نش  
 

 ترک گدايی مکن که گنج بيابی
 از نظر ره روی که در گذر آيد

 
 صالح و طالح متاع خويش نمودند
 تا که قبول افتد و که در نظر آيد

 
 بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر
 باغ شود سبز و شاخ گل به بر آيد

 
 غفلت حافظ در اين سراچه عجب نيست

خبر آيد  بیهر که به ميخانه رفت  
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 دست از طلب ندارم تا کام من برآيد

 يا تن رسد به جانان يا جان ز تن برآيد
 

 بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر
 کز آتش درونم دود از کفن برآيد

 
 بنمای رخ که خلقی واله شوند و حيران
 بگشای لب که فرياد از مرد و زن برآيد

 
ه از لبانشجان بر لب است و حسرت در دل ک  
 نگرفته هيچ کامی جان از بدن برآيد

 
 از حسرت دهانش آمد به تنگ جانم

 خود کام تنگدستان کی زان دهن برآيد
 

 گويند ذکر خيرش در خيل عشقبازان
 هر جا که نام حافظ در انجمن برآيد
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 چو آفتاب می از مشرق پياله برآيد

 ز باغ عارض ساقی هزار الله برآيد
 

ر گل بشکند کالله سنبلنسيم در س  
 چو از ميان چمن بوی آن کالله برآيد

 
 حکايت شب هجران نه آن حکايت حاليست

ای ز بيانش به صد رساله برآيد که شمه  
 

 ز گرد خوان نگون فلک طمع نتوان داشت
 که بی ماللت صد غصه يک نواله برآيد

 
 به سعی خود نتوان برد پی به گوهر مقصود

ی حواله برآيدخيال باشد کاين کار ب  
 

 گرت چو نوح نبی صبر هست در غم طوفان
 بال بگردد و کام هزارساله برآيد

 
 نسيم زلف تو چون بگذرد به تربت حافظ

 ز خاک کالبدش صد هزار الله برآيد
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 زهی خجسته زمانی که يار بازآيد
 به کام غمزدگان غمگسار بازآيد

 
 به پيش خيل خيالش کشيدم ابلق چشم

يد که آن شهسوار بازآيدبدان ام  
 

 اگر نه در خم چوگان او رود سر من
 ز سر نگويم و سر خود چه کار بازآيد

 
ام چون گرد مقيم بر سر راهش نشسته  

 بدان هوس که بدين رهگذار بازآيد
 

 دلی که با سر زلفين او قراری داد
 گمان مبر که بدان دل قرار بازآيد

 
 چه جورها که کشيدند بلبالن از دی

بوی آن که دگر نوبهار بازآيدبه   
 

 ز نقش بند قضا هست اميد آن حافظ
 که همچو سرو به دستم نگار بازآيد
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 اگر آن طاير قدسی ز درم بازآيد
 عمر بگذشته به پيرانه سرم بازآيد

 
 دارم اميد بر اين اشک چو باران که دگر

 برق دولت که برفت از نظرم بازآيد
 

پايش بودآن که تاج سر من خاک کف   
طلبم تا به سرم بازآيد از خدا می  

 
 خواهم اندر عقبش رفت به ياران عزيز

 شخصم ار بازنيايد خبرم بازآيد
 

 گر نثار قدم يار گرامی نکنم
 گوهر جان به چه کار دگرم بازآيد

 
 کوس نودولتی از بام سعادت بزنم

 گر ببينم که مه نوسفرم بازآيد
 

وحمانعش غلغل چنگ است و شکرخواب صب  
 ور نه گر بشنود آه سحرم بازآيد

 
 آرزومند رخ شاه چو ماهم حافظ
 همتی تا به سالمت ز درم بازآيد
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آيد نفس برآمد و کام از تو بر نمی  

آيد فغان که بخت من از خواب در نمی  
 

 صبا به چشم من انداخت خاکی از کويش
آيد که آب زندگيم در نظر نمی  

 
گيرم یقد بلند تو را تا به بر نم  

آيد درخت کام و مرادم به بر نمی  
 

 مگر به روی دالرای يار ما ور نی
آيد به هيچ وجه دگر کار بر نمی  

 
 مقيم زلف تو شد دل که خوش سوادی ديد

آيد وز آن غريب بالکش خبر نمی  
 

 ز شست صدق گشادم هزار تير دعا
آيد ولی چه سود يکی کارگر نمی  

 
 بسم حکايت دل هست با نسيم سحر

آيد ی به بخت من امشب سحر نمیول  
 

 در اين خيال به سر شد زمان عمر و هنوز
آيد بالی زلف سياهت به سر نمی  

 
 ز بس که شد دل حافظ رميده از همه کس

آيد کنون ز حلقه زلفت به در نمی  
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 جهان بر ابروی عيد از هالل وسمه کشيد

 هالل عيد در ابروی يار بايد ديد
 

هالل قامت منشکسته گشت چو پشت   
 کمان ابروی يارم چو وسمه بازکشيد

 
 مگر نسيم خطت صبح در چمن بگذشت

 که گل به بوی تو بر تن چو صبح جامه دريد
 

 نبود چنگ و رباب و نبيد و عود که بود
 گل وجود من آغشته گالب و نبيد

 
 بيا که با تو بگويم غم ماللت دل

 چرا که بی تو ندارم مجال گفت و شنيد
 

ل تو گر جان بود خريدارمبهای وص  
 که جنس خوب مبصر به هر چه ديد خريد

 
ديدم چو ماه روی تو در شام زلف می  

گرديد شبم به روی تو روشن چو روز می  
 

 به لب رسيد مرا جان و برنيامد کام
 به سر رسيد اميد و طلب به سر نرسيد

 
 ز شوق روی تو حافظ نوشت حرفی چند

مرواريدبخوان ز نظمش و در گوش کن چو   
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 رسيد مژده که آمد بهار و سبزه دميد

 وظيفه گر برسد مصرفش گل است و نبيد
 

 صفير مرغ برآمد بط شراب کجاست
 فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشيد

 
های بهشتی چه ذوق دريابد ز ميوه  

 هر آن که سيب زنخدان شاهدی نگزيد
 

 مکن ز غصه شکايت که در طريق طلب
يد آن که زحمتی نکشيدبه راحتی نرس  

 
 ز روی ساقی مه وش گلی بچين امروز
 که گرد عارض بستان خط بنفشه دميد

 
 چنان کرشمه ساقی دلم ز دست ببرد

 که با کسی دگرم نيست برگ گفت و شنيد
 

 من اين مرقع رنگين چو گل بخواهم سوخت
ای نخريد که پير باده فروشش به جرعه  

 
گذرد دادگسترا درياب بهار می  

نچشيد  رفت موسم و حافظ هنوز میکه  
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 ابر آذاری برآمد باد نوروزی وزيد

گويد رسيد خواهم و مطرب که می وجه می می  
 

ام شاهدان در جلوه و من شرمسار کيسه  
بايد کشيد بار عشق و مفلسی صعب است می  

 
بايد فروخت قحط جود است آبروی خود نمی  

بايد خريد باده و گل از بهای خرقه می  
 

 گوييا خواهد گشود از دولتم کاری که دوش
دميد کردم دعا و صبح صادق می من همی  

 
 با لبی و صد هزاران خنده آمد گل به باغ

ای بويی شنيد از کريمی گوييا در گوشه  
 

 دامنی گر چاک شد در عالم رندی چه باک
بايد دريد ای در نيک نامی نيز می جامه  

 
که گفتاين لطايف کز لب لعل تو من گفتم   

 وين تطاول کز سر زلف تو من ديدم که ديد
 

 عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق
 گوشه گيران را ز آسايش طمع بايد بريد

 
 تير عاشق کش ندانم بر دل حافظ که زد
چکيد اين قدر دانم که از شعر ترش خون می  
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 معاشران ز حريف شبانه ياد آريد
دحقوق بندگی مخلصانه ياد آري  

 
 به وقت سرخوشی از آه و ناله عشاق

 به صوت و نغمه چنگ و چغانه ياد آريد
 

 چو لطف باده کند جلوه در رخ ساقی
 ز عاشقان به سرود و ترانه ياد آريد

 
 چو در ميان مراد آوريد دست اميد
 ز عهد صحبت ما در ميانه ياد آريد

 
 سمند دولت اگر چند سرکشيده رود

اد آريدز همرهان به سر تازيانه ي  
 

خوريد زمانی غم وفاداران نمی  
وفايی دور زمانه ياد آريد ز بی  

 
 به وجه مرحمت ای ساکنان صدر جالل

 ز روی حافظ و اين آستانه ياد آريد
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 بيا که رايت منصور پادشاه رسيد

 نويد فتح و بشارت به مهر و ماه رسيد
 

 جمال بخت ز روی ظفر نقاب انداخت
دادخواه رسيدکمال عدل به فرياد   

 
 سپهر دور خوش اکنون کند که ماه آمد

 جهان به کام دل اکنون رسد که شاه رسيد
 

 ز قاطعان طريق اين زمان شوند ايمن
 قوافل دل و دانش که مرد راه رسيد

 
 عزيز مصر به رغم برادران غيور
 ز قعر چاه برآمد به اوج ماه رسيد

 
 کجاست صوفی دجال فعل ملحدشکل

دی دين پناه رسيدبگو بسوز که مه  
 

ها بر سرم در اين غم عشق صبا بگو که چه  
 ز آتش دل سوزان و دود آه رسيد

 
 ز شوق روی تو شاها بدين اسير فراق
 همان رسيد کز آتش به برگ کاه رسيد

 
 مرو به خواب که حافظ به بارگاه قبول
 ز ورد نيم شب و درس صبحگاه رسيد

 



)پوشه سّوم(غزلّيــات خواجه حافظ شيرازی   
 

http://www.enel.ucalgary.ca/People/far/index.html 44 

(243) 
يدبوی خوش تو هر که ز باد صبا شن  

 از يار آشنا سخن آشنا شنيد
 

 ای شاه حسن چشم به حال گدا فکن
 کاين گوش بس حکايت شاه و گدا شنيد

 
کنم به باده مشکين مشام جان خوش می  

 کز دلق پوش صومعه بوی ريا شنيد
 

 سر خدا که عارف سالک به کس نگفت
 در حيرتم که باده فروش از کجا شنيد

 
نيا رب کجاست محرم رازی که يک زما  

ها شنيد دل شرح آن دهد که چه گفت و چه  
 

 اينش سزا نبود دل حق گزار من
 کز غمگسار خود سخن ناسزا شنيد

 
 محروم اگر شدم ز سر کوی او چه شد

 از گلشن زمانه که بوی وفا شنيد
 

کند بلند ساقی بيا که عشق ندا می  
 کان کس که گفت قصه ما هم ز ما شنيد

 
خوريم ما باده زير خرقه نه امروز می  

 صد بار پير ميکده اين ماجرا شنيد
 

کشيم ما می به بانگ چنگ نه امروز می  
 بس دور شد که گنبد چرخ اين صدا شنيد

 
 پند حکيم محض صواب است و عين خير
 فرخنده آن کسی که به سمع رضا شنيد

 
 حافظ وظيفه تو دعا گفتن است و بس

 دربند آن مباش که نشنيد يا شنيد
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گره از زلف يار باز کنيدمعاشران   

اش دراز کنيد شبی خوش است بدين قصه  
 

 حضور خلوت انس است و دوستان جمعند
 و ان يکاد بخوانيد و در فراز کنيد

 
گويند رباب و چنگ به بانگ بلند می  

 که گوش هوش به پيغام اهل راز کنيد
 

 به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد
يدگر اعتماد بر الطاف کارساز کن  

 
 ميان عاشق و معشوق فرق بسيار است

 چو يار ناز نمايد شما نياز کنيد
 

 نخست موعظه پير صحبت اين حرف است
 که از مصاحب ناجنس احتراز کنيد

 
 هر آن کسی که در اين حلقه نيست زنده به عشق

 بر او نمرده به فتوای من نماز کنيد
 

 وگر طلب کند انعامی از شما حافظ
دلنواز کنيدحوالتش به لب يار   
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 اال ای طوطی گويای اسرار
 مبادا خاليت شکر ز منقار

 
 سرت سبز و دلت خوش باد جاويد
 که خوش نقشی نمودی از خط يار

 
 سخن سربسته گفتی با حريفان
 خدا را زين معما پرده بردار

 
 به روی ما زن از ساغر گالبی

ايم ای بخت بيدار که خواب آلوده  
 

زد در پرده مطربچه ره بود اين که   
 

رقصند با هم مست و هشيار که می  
 

افکند از آن افيون که ساقی در می  
 حريفان را نه سر ماند نه دستار

 
بخشند آبی سکندر را نمی  

 به زور و زر ميسر نيست اين کار
 

 بيا و حال اهل درد بشنو
 به لفظ اندک و معنی بسيار

 
هاست بت چينی عدوی دين و دل  

نم نگه دارخداوندا دل و دي  
 

 به مستوران مگو اسرار مستی
 حديث جان مگو با نقش ديوار

 
 به يمن دولت منصور شاهی
 علم شد حافظ اندر نظم اشعار

 
 خداوندی به جای بندگان کرد

 خداوندا ز آفاتش نگه دار
 



)پوشه سّوم(غزلّيــات خواجه حافظ شيرازی   
 

http://www.enel.ucalgary.ca/People/far/index.html 47 

(246) 
 عيد است و آخر گل و ياران در انتظار
 ساقی به روی شاه ببين ماه و می بيار

 
بودم از ايام گل ولیدل برگرفته   

 کاری بکرد همت پاکان روزه دار
 

 دل در جهان مبند و به مستی سال کن
 از فيض جام و قصه جمشيد کامگار

 
 جز نقد جان به دست ندارم شراب کو

 کان نيز بر کرشمه ساقی کنم نثار
 

 خوش دولتيست خرم و خوش خسروی کريم
 يا رب ز چشم زخم زمانش نگاه دار

 
  بنده که زيبی دگر دهدمی خور به شعر

 جام مرصع تو بدين در شاهوار
 

 گر فوت شد سحور چه نقصان صبوح هست
 از می کنند روزه گشا طالبان يار

 
 زان جا که پرده پوشی عفو کريم توست
 بر قلب ما ببخش که نقديست کم عيار

 
 ترسم که روز حشر عنان بر عنان رود

 تسبيح شيخ و خرقه رند شرابخوار
 

رود فت روزه و گل نيز میحافظ چو ر  
 ناچار باده نوش که از دست رفت کار
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 صبا ز منزل جانان گذر دريغ مدار

دل خبر دريغ مدار وز او به عاشق بی  
 

 به شکر آن که شکفتی به کام بخت ای گل
 نسيم وصل ز مرغ سحر دريغ مدار

 
 حريف عشق تو بودم چو ماه نو بودی

مدارکنون که ماه تمامی نظر دريغ   
 

 جهان و هر چه در او هست سهل و مختصر است
 ز اهل معرفت اين مختصر دريغ مدار

 
 کنون که چشمه قند است لعل نوشينت

 سخن بگوی و ز طوطی شکر دريغ مدار
 

برد شاعر مکارم تو به آفاق می  
 از او وظيفه و زاد سفر دريغ مدار

 
کنی سخن اين است چو ذکر خير طلب می  
م و زر دريغ مدارکه در بهای سخن سي  

 
 غبار غم برود حال خوش شود حافظ
 تو آب ديده از اين رهگذر دريغ مدار
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 ای صبا نکهتی از کوی فالنی به من آر
 زار و بيمار غمم راحت جانی به من آر

 
حاصل ما را بزن اکسير مراد قلب بی  

 يعنی از خاک در دوست نشانی به من آر
 

  جنگ استدر کمينگاه نظر با دل خويشم
 ز ابرو و غمزه او تير و کمانی به من آر

 
 در غريبی و فراق و غم دل پير شدم

 ساغر می ز کف تازه جوانی به من آر
 

 منکران را هم از اين می دو سه ساغر بچشان
 وگر ايشان نستانند روانی به من آر

 
 ساقيا عشرت امروز به فردا مفکن
 يا ز ديوان قضا خط امانی به من آر

 
گفت از دست بشد دوش چو حافظ میدلم   

 کای صبا نکهتی از کوی فالنی به من آر
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 ای صبا نکهتی از خاک ره يار بيار

 ببر اندوه دل و مژده دلدار بيار
 

ای روح فزا از دهن دوست بگو نکته  
ای خوش خبر از عالم اسرار بيار نامه  

 
 تا معطر کنم از لطف نسيم تو مشام

س يار بيارای از نفحات نف شمه  
 

 به وفای تو که خاک ره آن يار عزيز
 بی غباری که پديد آيد از اغيار بيار

 
 گردی از رهگذر دوست به کوری رقيب

 بهر آسايش اين ديده خونبار بيار
 

 خامی و ساده دلی شيوه جانبازان نيست
 خبری از بر آن دلبر عيار بيار

 
 شکر آن را که تو در عشرتی ای مرغ چمن

قفس مژده گلزار بياربه اسيران   
 

 کام جان تلخ شد از صبر که کردم بی دوست
ای زان لب شيرين شکربار بيار عشوه  

 
 روزگاريست که دل چهره مقصود نديد

 ساقيا آن قدح آينه کردار بيار
 

اش رنگين کن دلق حافظ به چه ارزد به می  
 وان گهش مست و خراب از سر بازار بيار
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دم از ياد ببرروی بنمای و وجود خو  

 خرمن سوختگان را همه گو باد ببر
 

 ما چو داديم دل و ديده به طوفان بال
 گو بيا سيل غم و خانه ز بنياد ببر

 
 زلف چون عنبر خامش که ببويد هيهات
 ای دل خام طمع اين سخن از ياد ببر

 
 سينه گو شعله آتشکده فارس بکش
 ديده گو آب رخ دجله بغداد ببر

 
اد که باقی سهل استدولت پير مغان ب  

 ديگری گو برو و نام من از ياد ببر
 

 سعی نابرده در اين راه به جايی نرسی
طلبی طاعت استاد ببر مزد اگر می  

 
 روز مرگم نفسی وعده ديدار بده

 وان گهم تا به لحد فارغ و آزاد ببر
 

گفت به مژگان درازت بکشم دوش می  
 يا رب از خاطرش انديشه بيداد ببر

 
 حافظ انديشه کن از نازکی خاطر يار
 برو از درگهش اين ناله و فرياد ببر
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 شب وصل است و طی شد نامه هجر

 سالم فيه حتی مطلع الفجر
 

 دال در عاشقی ثابت قدم باش
 که در اين ره نباشد کار بی اجر

 
 من از رندی نخواهم کرد توبه
 و لو آذيتنی بالهجر و الحجر

 
  دل خدا رابرآی ای صبح روشن
بينم شب هجر که بس تاريک می  

 
 دلم رفت و نديدم روی دلدار

 فغان از اين تطاول آه از اين زجر
 

 وفا خواهی جفاکش باش حافظ
 فان الربح و الخسران فی التجر
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 گر بود عمر به ميخانه رسم بار دگر
 بجز از خدمت رندان نکنم کار دگر

 
مخرم آن روز که با ديده گريان برو  
 تا زنم آب در ميکده يک بار دگر

 
 معرفت نيست در اين قوم خدا را سببی
 تا برم گوهر خود را به خريدار دگر

 
 يار اگر رفت و حق صحبت ديرين نشناخت

 حاش هللا که روم من ز پی يار دگر
 

 گر مساعد شودم دايره چرخ کبود
 هم به دست آورمش باز به پرگار دگر

 
ذارندطلبد خاطرم ار بگ عافيت می  

 غمزه شوخش و آن طره طرار دگر
 

 راز سربسته ما بين که به دستان گفتند
 هر زمان با دف و نی بر سر بازار دگر

 
 هر دم از درد بنالم که فلک هر ساعت

 کندم قصد دل ريش به آزار دگر
 

 بازگويم نه در اين واقعه حافظ تنهاست
 غرقه گشتند در اين باديه بسيار دگر
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ز فروغ رخت الله زار عمرای خرم ا  

 بازآ که ريخت بی گل رويت بهار عمر
 

 از ديده گر سرشک چو باران چکد رواست
 کاندر غمت چو برق بشد روزگار عمر

 
 اين يک دو دم که مهلت ديدار ممکن است

 درياب کار ما که نه پيداست کار عمر
 

 تا کی می صبوح و شکرخواب بامداد
  عمرهشيار گرد هان که گذشت اختيار

 
 دی در گذار بود و نظر سوی ما نکرد
 بيچاره دل که هيچ نديد از گذار عمر

 
 انديشه از محيط فنا نيست هر که را
 بر نقطه دهان تو باشد مدار عمر

 
گهيست در هر طرف که ز خيل حوادث کمين  
 زان رو عنان گسسته دواند سوار عمر

 
ام من و اين بس عجب مدار بی عمر زنده  

که نهد در شمار عمرروز فراق را   
 

 حافظ سخن بگوی که بر صفحه جهان
 اين نقش ماند از قلمت يادگار عمر
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 ديگر ز شاخ سرو سهی بلبل صبور

 گلبانگ زد که چشم بد از روی گل به دور
 

 ای گلبشکر آن که تويی پادشاه حسن
دل شيدا مکن غرور با بلبالن بی  

 
کنم از دست غيبت تو شکايت نمی  

  غيبتی نبود لذت حضورتا نيست
 

 گر ديگران به عيش و طرب خرمند و شاد
 ما را غم نگار بود مايه سرور

 
 زاهد اگر به حور و قصور است اميدوار
 ما را شرابخانه قصور است و يار حور

 
 می خور به بانگ چنگ و مخور غصه ور کسی

 گويد تو را که باده مخور گو هوالغفور
 

کنی میحافظ شکايت از غم هجران چه   
 در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور
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 يوسف گمگشته بازآيد به کنعان غم مخور
 کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور

 
 ای دل غمديده حالت به شود دل بد مکن

 وين سر شوريده بازآيد به سامان غم مخور
 

 گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن
ان غم مخورچتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخو  

 
 دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت
 دايما يک سان نباشد حال دوران غم مخور

 
ای از سر غيب هان مشو نوميد چون واقف نه  

های پنهان غم مخور باشد اندر پرده بازی  
 

 ای دل ار سيل فنا بنياد هستی برکند
 چون تو را نوح است کشتيبان ز طوفان غم مخور

 
ه شوق کعبه خواهی زد قدمدر بيابان گر ب  

ها گر کند خار مغيالن غم مخور سرزنش  
 

 گر چه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعيد
 هيچ راهی نيست کان را نيست پايان غم مخور

 
 حال ما در فرقت جانان و ابرام رقيب

داند خدای حال گردان غم مخور جمله می  
 

های تار حافظا در کنج فقر و خلوت شب  
دت دعا و درس قرآن غم مخورتا بود ور  
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 نصيحتی کنمت بشنو و بهانه مگير

 هر آن چه ناصح مشفق بگويدت بپذير
 

 ز وصل روی جوانان تمتعی بردار
 که در کمينگه عمر است مکر عالم پير

 
 نعيم هر دو جهان پيش عاشقان بجوی

 که اين متاع قليل است و آن عطای کثير
 

خواهم معاشری خوش و رودی بساز می  
 که درد خويش بگويم به ناله بم و زير

 
 بر آن سرم که ننوشم می و گنه نکنم

 اگر موافق تدبير من شود تقدير
 

 چو قسمت ازلی بی حضور ما کردند
 گر اندکی نه به وفق رضاست خرده مگير

 
 چو الله در قدحم ريز ساقيا می و مشک

رود ز ضمير که نقش خال نگارم نمی  
 

ب ای ساقیبيار ساغر در خوشا  
 حسود گو کرم آصفی ببين و بمير

 
 به عزم توبه نهادم قدح ز کف صد بار

کند تقصير ولی کرشمه ساقی نمی  
 

 می دوساله و محبوب چارده ساله
 همين بس است مرا صحبت صغير و کبير

 
گيرد دل رميده ما را که پيش می  

 خبر دهيد به مجنون خسته از زنجير
 

  حافظحديث توبه در اين بزمگه مگو
 که ساقيان کمان ابرويت زنند به تير
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 روی بنما و مرا گو که ز جان دل برگير
 پيش شمع آتش پروا نه به جان گو درگير

 
 در لب تشنه ما بين و مدار آب دريغ

 بر سر کشته خويش آی و ز خاکش برگير
 

 ترک درويش مگير ار نبود سيم و زرش
ردر غمت سيم شمار اشک و رخش را زر گي  

 
 چنگ بنواز و بساز ار نبود عود چه باک
 آتشم عشق و دلم عود و تنم مجمر گير

 
 در سماع آی و ز سر خرقه برانداز و برقص
 ور نه با گوشه رو و خرقه ما در سر گير

 
 صوف برکش ز سر و باده صافی درکش
 سيم درباز و به زر سيمبری در بر گير

 
 دوست گو يار شو و هر دو جهان دشمن باش

ت گو پشت مکن روی زمين لشکر گيربخ  
 

 ميل رفتن مکن ای دوست دمی با ما باش
 بر لب جوی طرب جوی و به کف ساغر گير

 
 رفته گير از برم وز آتش و آب دل و چشم

ام زرد و لبم خشک و کنارم تر گير گونه  
 

 حافظ آراسته کن بزم و بگو واعظ را
 که ببين مجلسم و ترک سر منبر گير
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شکر که ديدم به کام خويشت بازهزار   

 ز روی صدق و صفا گشته با دلم دمساز
 

 روندگان طريقت ره بال سپرند
 رفيق عشق چه غم دارد از نشيب و فراز

 
 غم حبيب نهان به ز گفت و گوی رقيب
 که نيست سينه ارباب کينه محرم راز

 
 اگر چه حسن تو از عشق غير مستغنيست

آيم بازمن آن نيم که از اين عشقبازی   
 

بينم چه گويمت که ز سوز درون چه می  
 ز اشک پرس حکايت که من نيم غماز

 
 چه فتنه بود که مشاطه قضا انگيخت

 که کرد نرگس مستش سيه به سرمه ناز
 

 بدين سپاس که مجلس منور است به دوست
 گرت چو شمع جفايی رسد بسوز و بساز

 
 غرض کرشمه حسن است ور نه حاجت نيست

 
حمود را به زلف ايازجمال دولت م  

 
ای نبرد غزل سرايی ناهيد صرفه  

 در آن مقام که حافظ برآورد آواز
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 منم که ديده به ديدار دوست کردم باز
 چه شکر گويمت ای کارساز بنده نواز

 
 نيازمند بال گو رخ از غبار مشوی

 که کيميای مراد است خاک کوی نياز
 

 ز مشکالت طريقت عنان متاب ای دل
مرد راه نينديشد از نشيب و فرازکه   

 
 طهارت ار نه به خون جگر کند عاشق
 به قول مفتی عشقش درست نيست نماز

 
 در اين مقام مجازی بجز پياله مگير

 در اين سراچه بازيچه غير عشق مباز
 

 به نيم بوسه دعايی بخر ز اهل دلی
 که کيد دشمنت از جان و جسم دارد باز

 
  عراقفکند زمزمه عشق در حجاز و

های حافظ از شيراز نوای بانگ غزل  
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روی به ناز ای سرو ناز حسن که خوش می  

 عشاق را به ناز تو هر لحظه صد نياز
 

 فرخنده باد طلعت خوبت که در ازل
اند بر قد سروت قبای ناز ببريده  

 
 آن را که بوی عنبر زلف تو آرزوست

 چون عود گو بر آتش سودا بسوز و ساز
 

  ز شمع بود سوز دل ولیپروانه را
 بی شمع عارض تو دلم را بود گداز

 
 صوفی که بی تو توبه ز می کرده بود دوش

 بشکست عهد چون در ميخانه ديد باز
 

 از طعنه رقيب نگردد عيار من
 چون زر اگر برند مرا در دهان گاز

 
 دل کز طواف کعبه کويت وقوف يافت

 از شوق آن حريم ندارد سر حجاز
 

ن ديده چه حاجت وضو چو نيستهر دم به خو  
 بی طاق ابروی تو نماز مرا جواز

 
 چون باده باز بر سر خم رفت کف زنان
 حافظ که دوش از لب ساقی شنيد راز
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 درآ که در دل خسته توان درآيد باز
 بيا که در تن مرده روان درآيد باز

 
 بيا که فرقت تو چشم من چنان در بست

ايد بازکه فتح باب وصالت مگر گش  
 

 غمی که چون سپه زنگ ملک دل بگرفت
 ز خيل شادی روم رخت زدايد باز

 
دارم به پيش آينه دل هر آن چه می  

نمايد باز بجز خيال جمالت نمی  
 

 بدان مثل که شب آبستن است روز از تو
شمرم تا که شب چه زايد باز ستاره می  

 
 بيا که بلبل مطبوع خاطر حافظ

ايد بازسر به بوی گلبن وصل تو می  
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 حال خونين دالن که گويد باز

 و از فلک خون خم که جويد باز
 

 شرمش از چشم می پرستان باد
 نرگس مست اگر برويد باز

 
 جز فالطون خم نشين شراب
 سر حکمت به ما که گويد باز

 
 هر که چون الله کاسه گردان شد
 زين جفا رخ به خون بشويد باز

 
 نگشايد دلم چو غنچه اگر

ری از لبش نبويد بازساغ  
 

 بس که در پرده چنگ گفت سخن
 ببرش موی تا نمويد باز

 
 گرد بيت الحرام خم حافظ
 گر نميرد به سر بپويد باز
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 بيا و کشتی ما در شط شراب انداز

 خروش و ولوله در جان شيخ و شاب انداز
 

 مرا به کشتی باده درافکن ای ساقی
ندازاند نکويی کن و در آب ا که گفته  

 
ام ز راه خطا ز کوی ميکده برگشته  

 مرا دگر ز کرم با ره صواب انداز
 

 بيار زان می گلرنگ مشک بو جامی
 شرار رشک و حسد در دل گالب انداز

 
 اگر چه مست و خرابم تو نيز لطفی کن
 نظر بر اين دل سرگشته خراب انداز

 
بايد به نيم شب اگرت آفتاب می  

دازز روی دختر گلچهر رز نقاب ان  
 

 مهل که روز وفاتم به خاک بسپارند
 مرا به ميکده بر در خم شراب انداز

 
 ز جور چرخ چو حافظ به جان رسيد دلت

 به سوی ديو محن ناوک شهاب انداز
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 خيز و در کاسه زر آب طربناک انداز

 پيشتر زان که شود کاسه سر خاک انداز
 

 عاقبت منزل ما وادی خاموشان است
در گنبد افالک اندازحاليا غلغله   

 
 چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است

 بر رخ او نظر از آينه پاک انداز
 

 به سر سبز تو ای سرو که گر خاک شوم
 ناز از سر بنه و سايه بر اين خاک انداز

 
 دل ما را که ز مار سر زلف تو بخست
 از لب خود به شفاخانه ترياک انداز

 
دهدملک اين مزرعه دانی که ثباتی ن  
 آتشی از جگر جام در امالک انداز

 
 غسل در اشک زدم کاهل طريقت گويند
 پاک شو اول و پس ديده بر آن پاک انداز

 
 يا رب آن زاهد خودبين که بجز عيب نديد

 دود آهيش در آيينه ادراک انداز
 

 چون گل از نکهت او جامه قبا کن حافظ
 وين قبا در ره آن قامت چاالک انداز
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مد از تمنای لبت کامم هنوزبرنيا  

 بر اميد جام لعلت دردی آشامم هنوز
 

 روز اول رفت دينم در سر زلفين تو
 تا چه خواهد شد در اين سودا سرانجامم هنوز

 
ای زان آب آتشگون که من ساقيا يک جرعه  

 در ميان پختگان عشق او خامم هنوز
 

 از خطا گفتم شبی زلف تو را مشک ختن
ی مو بر اندامم هنوززند هر لحظه تيغ می  

 
 پرتو روی تو تا در خلوتم ديد آفتاب

رود چون سايه هر دم بر در و بامم هنوز می  
 

ست روزی بر لب جانان به سهو نام من رفته  
آيد از نامم هنوز اهل دل را بوی جان می  

 
ست ما را ساقی لعل لبت در ازل داده  

 جرعه جامی که من مدهوش آن جامم هنوز
 

ان بده تا باشدت آرام جانای که گفتی ج  
هايش سپردم نيست آرامم هنوز جان به غم  

 
 در قلم آورد حافظ قصه لعل لبش

رود هر دم ز اقالمم هنوز آب حيوان می  
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وشيست شورانگيز دلم رميده لولی  

 دروغ وعده و قتال وضع و رنگ آميز
 

 فدای پيرهن چاک ماه رويان باد
 هزار جامه تقوا و خرقه پرهيز

 
 خيال خال تو با خود به خاک خواهم برد

 که تا ز خال تو خاکم شود عبيرآميز
 

 فرشته عشق نداند که چيست ای ساقی
 بخواه جام و گالبی به خاک آدم ريز

 
 پياله بر کفنم بند تا سحرگه حشر

 به می ز دل ببرم هول روز رستاخيز
 

 فقير و خسته به درگاهت آمدم رحمی
چ دست آويزکه جز والی توام نيست هي  

 
 بيا که هاتف ميخانه دوش با من گفت

 که در مقام رضا باش و از قضا مگريز
 

 ميان عاشق و معشوق هيچ حال نيست
 تو خود حجاب خودی حافظ از ميان برخيز
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 ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس

 بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکين کن نفس
 

صد سالممنزل سلمی که بادش هر دم از ما   
 پرصدای ساربانان بينی و بانگ جرس

 
 محمل جانان ببوس آن گه به زاری عرضه دار

 کز فراقت سوختم ای مهربان فرياد رس
 

 من که قول ناصحان را خواندمی قول رباب
 

 گوشمالی ديدم از هجران که اينم پند بس
 

 عشرت شبگير کن می نوش کاندر راه عشق
عسسهاست با مير  شب روان را آشنايی  

 
 عشقبازی کار بازی نيست ای دل سر بباز

 زان که گوی عشق نتوان زد به چوگان هوس
 

سپارد جان به چشم مست يار دل به رغبت می  
 گر چه هشياران ندادند اختيار خود به کس

 
کنند طوطيان در شکرستان کامرانی می  

زند مسکين مگس و از تحسر دست بر سر می  
 

لک دوستنام حافظ گر برآيد بر زبان ک  
 از جناب حضرت شاهم بس است اين ملتمس
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 گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس

 زين چمن سايه آن سرو روان ما را بس
 

 من و همصحبتی اهل ريا دورم باد
 از گرانان جهان رطل گران ما را بس

 
بخشند قصر فردوس به پاداش عمل می  

 ما که رنديم و گدا دير مغان ما را بس
 

بر لب جوی و گذر عمر ببينبنشين   
 کاين اشارت ز جهان گذران ما را بس

 
 نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان

 گر شما را نه بس اين سود و زيان ما را بس
 

 يار با ماست چه حاجت که زيادت طلبيم
 دولت صحبت آن مونس جان ما را بس

 
 از در خويش خدا را به بهشتم مفرست

ان ما را بسکه سر کوی تو از کون و مک  
 

 حافظ از مشرب قسمت گله ناانصافيست
های روان ما را بس طبع چون آب و غزل  
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 دال رفيق سفر بخت نيکخواهت بس
 نسيم روضه شيراز پيک راهت بس

 
 دگر ز منزل جانان سفر مکن درويش
 که سير معنوی و کنج خانقاهت بس

 
 وگر کمين بگشايد غمی ز گوشه دل

ن پناهت بسحريم درگه پير مغا  
 

نوش به صدر مصطبه بنشين و ساغر می  
 که اين قدر ز جهان کسب مال و جاهت بس

 
 زيادتی مطلب کار بر خود آسان کن

 صراحی می لعل و بتی چو ماهت بس
 

 فلک به مردم نادان دهد زمام مراد
 تو اهل فضلی و دانش همين گناهت بس

 
 هوای مسکن ملوف و عهد يار قديم

ه عذرخواهت بسز ره روان سفرکرد  
 

 به منت دگران خو مکن که در دو جهان
 رضای ايزد و انعام پادشاهت بس

 
 به هيچ ورد دگر نيست حاجت ای حافظ
 دعای نيم شب و درس صبحگاهت بس
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ام که مپرس درد عشقی کشيده  

ام که مپرس زهر هجری چشيده  
 

ام در جهان و آخر کار گشته  
ام که مپرس دلبری برگزيده  

 
  چنان در هوای خاک درشآن
ام که مپرس رود آب ديده می  

 
 من به گوش خود از دهانش دوش

ام که مپرس سخنانی شنيده  
 

گزی که مگوی سوی من لب چه می  
ام که مپرس لب لعلی گزيده  

 
 بی تو در کلبه گدايی خويش

ام که مپرس هايی کشيده رنج  
 

 همچو حافظ غريب در ره عشق
سام که مپر به مقامی رسيده  
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 دارم از زلف سياهش گله چندان که مپرس

ام بی سر و سامان که مپرس که چنان ز او شده  
 

 کس به اميد وفا ترک دل و دين مکناد
 که چنانم من از اين کرده پشيمان که مپرس

 
 به يکی جرعه که آزار کسش در پی نيست

کشم از مردم نادان که مپرس زحمتی می  
 

ذر کاين می لعلزاهد از ما به سالمت بگ  
برد از دست بدان سان که مپرس دل و دين می  

 
وگوهاست در اين راه که جان بگدازد گفت  

ای اين که مبين آن که مپرس هر کسی عربده  
 

 پارسايی و سالمت هوسم بود ولی
کند آن نرگس فتان که مپرس ای می شيوه  

 
 گفتم از گوی فلک صورت حالی پرسم

ن که مپرسکشم اندر خم چوگا گفت آن می  
 

 گفتمش زلف به خون که شکستی گفتا
 حافظ اين قصه دراز است به قرآن که مپرس
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 بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش
 وين سوخته را محرم اسرار نهان باش

 
 زان باده که در ميکده عشق فروشند

 ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش
 

 در خرقه چو آتش زدی ای عارف سالک
هدی کن و سرحلقه رندان جهان باشج  

 
 دلدار که گفتا به توام دل نگران است

رسم اينک به سالمت نگران باش گو می  
 

 خون شد دلم از حسرت آن لعل روان بخش
 ای درج محبت به همان مهر و نشان باش

 
 تا بر دلش از غصه غباری ننشيند

 ای سيل سرشک از عقب نامه روان باش
 

  جام جهان بينکندش حافظ که هوس می
 گو در نظر آصف جمشيد مکان باش
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 اگر رفيق شفيقی درست پيمان باش
 حريف خانه و گرمابه و گلستان باش

 
 شکنج زلف پريشان به دست باد مده

 مگو که خاطر عشاق گو پريشان باش
 

 گرت هواست که با خضر همنشين باشی
 نهان ز چشم سکندر چو آب حيوان باش

 
ی نه کار هر مرغيستزبور عشق نواز  

 بيا و نوگل اين بلبل غزل خوان باش
 

 طريق خدمت و آيين بندگی کردن
 خدای را که رها کن به ما و سلطان باش

 
 دگر به صيد حرم تيغ برمکش زنهار

ای پشيمان باش و از آن که با دل ما کرده  
 

 تو شمع انجمنی يک زبان و يک دل شو
 خيال و کوشش پروانه بين و خندان باش

 
 کمال دلبری و حسن در نظربازيست
 به شيوه نظر از نادران دوران باش

 
 خموش حافظ و از جور يار ناله مکن

 تو را که گفت که در روی خوب حيران باش
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باش ريا می به دور الله قدح گير و بی  

باش به بوی گل نفسی همدم صبا می  
 

 نگويمت که همه ساله می پرستی کن
باش  نه ماه پارسا میسه ماه می خور و  

 
 چو پير سالک عشقت به می حواله کند

باش بنوش و منتظر رحمت خدا می  
 

 گرت هواست که چون جم به سر غيب رسی
باش بيا و همدم جام جهان نما می  

 
 چو غنچه گر چه فروبستگيست کار جهان

باش تو همچو باد بهاری گره گشا می  
 

شنوی وفا مجوی ز کس ور سخن نمی  
باش  طالب سيمرغ و کيميا میبه هرزه  

 
 مريد طاعت بيگانگان مشو حافظ

باش ولی معاشر رندان پارسا می  
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 صوفی گلی بچين و مرقع به خار بخش

 وين زهد خشک را به می خوشگوار بخش
 

 طامات و شطح در ره آهنگ چنگ نه
 تسبيح و طيلسان به می و ميگسار بخش

 
خرند زهد گران که شاهد و ساقی نمی  
 در حلقه چمن به نسيم بهار بخش

 
 راهم شراب لعل زد ای مير عاشقان
 خون مرا به چاه زنخدان يار بخش

 
 يا رب به وقت گل گنه بنده عفو کن
 وين ماجرا به سرو لب جويبار بخش

 
ای ای آن که ره به مشرب مقصود برده  

ای به من خاکسار بخش زين بحر قطره  
 

يدشکرانه را که چشم تو روی بتان ند  
 ما را به عفو و لطف خداوندگار بخش

 
 ساقی چو شاه نوش کند باده صبوح

 گو جام زر به حافظ شب زنده دار بخش
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 باغبان گر پنج روزی صحبت گل بايدش
 بر جفای خار هجران صبر بلبل بايدش

 
 ای دل اندربند زلفش از پريشانی منال

 مرغ زيرک چون به دام افتد تحمل بايدش
 

  سوز را با مصلحت بينی چه کاررند عالم
 کار ملک است آن که تدبير و تامل بايدش

 
 تکيه بر تقوا و دانش در طريقت کافريست

 راهرو گر صد هنر دارد توکل بايدش
 

 با چنين زلف و رخش بادا نظربازی حرام
 هر که روی ياسمين و جعد سنبل بايدش

 
اش بايد کشيد نازها زان نرگس مستانه  

  تا آن جعد و کاکل بايدشاين دل شوريده
 

 ساقيا در گردش ساغر تعلل تا به چند
 دور چون با عاشقان افتد تسلسل بايدش

 
 کيست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود
 عاشق مسکين چرا چندين تجمل بايدش
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 فکر بلبل همه آن است که گل شد يارش

 گل در انديشه که چون عشوه کند در کارش
 

ن نيست که عاشق بکشنددلربايی همه آ  
 خواجه آن است که باشد غم خدمتگارش

 
 جای آن است که خون موج زند در دل لعل

شکند بازارش زين تغابن که خزف می  
 

 بلبل از فيض گل آموخت سخن ور نه نبود
 اين همه قول و غزل تعبيه در منقارش

 
گذری ای که در کوچه معشوقه ما می  

رششکند ديوا بر حذر باش که سر می  
 

 آن سفرکرده که صد قافله دل همره اوست
 هر کجا هست خدايا به سالمت دارش

 
 صحبت عافيتت گر چه خوش افتاد ای دل

 جانب عشق عزيز است فرومگذارش
 

 صوفی سرخوش از اين دست که کج کرد کاله
 به دو جام دگر آشفته شود دستارش

 
 دل حافظ که به ديدار تو خوگر شده بود

ت مجو آزارشنازپرورد وصال اس  
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خواهم که مردافکن بود زورش شراب تلخ می  

 که تا يک دم بياسايم ز دنيا و شر و شورش
 

 سماط دهر دون پرور ندارد شهد آسايش
 مذاق حرص و آز ای دل بشو از تلخ و از شورش

 
 بياور می که نتوان شد ز مکر آسمان ايمن
 به لعب زهره چنگی و مريخ سلحشورش

 
رامی بيفکن جام جم بردارکمند صيد به  

 که من پيمودم اين صحرا نه بهرام است و نه گورش
 

 بيا تا در می صافيت راز دهر بنمايم
 به شرط آن که ننمايی به کج طبعان دل کورش

 
 نظر کردن به درويشان منافی بزرگی نيست
 سليمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش

 
ظپيچد سر از حاف کمان ابروی جانان نمی  

آيد بدين بازوی بی زورش وليکن خنده می  
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مثالش خوشا شيراز و وضع بی  

 خداوندا نگه دار از زوالش
 

 ز رکن آباد ما صد لوحش اهللا
بخشد زاللش که عمر خضر می  

 
 ميان جعفرآباد و مصال

آيد شمالش عبيرآميز می  
 

 به شيراز آی و فيض روح قدسی
 بجوی از مردم صاحب کمالش

 
ند مصری برد آن جاکه نام ق  

 که شيرينان ندادند انفعالش
 

 صبا زان لولی شنگول سرمست
 چه داری آگهی چون است حالش

 
 گر آن شيرين پسر خونم بريزد
 دال چون شير مادر کن حاللش

 
 مکن از خواب بيدارم خدا را

 که دارم خلوتی خوش با خيالش
 

ترسيدی از هجر چرا حافظ چو می  
 نکردی شکر ايام وصالش
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 چو برشکست صبا زلف عنبرافشانش

 به هر شکسته که پيوست تازه شد جانش
 

 کجاست همنفسی تا به شرح عرضه دهم
کشد از روزگار هجرانش که دل چه می  

 
 زمانه از ورق گل مثال روی تو بست
 ولی ز شرم تو در غنچه کرد پنهانش

 
ای و نشد عشق را کرانه پديد تو خفته  

ه که نيست پايانشتبارک اهللا از اين ر  
 

 جمال کعبه مگر عذر ره روان خواهد
 که جان زنده دالن سوخت در بيابانش

 
آرد بدين شکسته بيت الحزن که می  
 نشان يوسف دل از چه زنخدانش

 
 بگيرم آن سر زلف و به دست خواجه دهم

دل ز مکر و دستانش که سوخت حافظ بی  
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 يا رب اين نوگل خندان که سپردی به منش

سپارم به تو از چشم حسود چمنش می  
 

 گر چه از کوی وفا گشت به صد مرحله دور
 دور باد آفت دور فلک از جان و تنش

 
 گر به سرمنزل سلمی رسی ای باد صبا
 چشم دارم که سالمی برسانی ز منش

 
 به ادب نافه گشايی کن از آن زلف سياه

های عزيز است به هم برمزنش جای دل  
 

  خط و خالت داردگو دلم حق وفا با
 محترم دار در آن طره عنبرشکنش

 
 در مقامی که به ياد لب او می نوشند

 سفله آن مست که باشد خبر از خويشتنش
 

 عرض و مال از در ميخانه نشايد اندوخت
 هر که اين آب خورد رخت به دريا فکنش

 
 هر که ترسد ز مالل انده عشقش نه حالل

 سر ما و قدمش يا لب ما و دهنش
 

ر حافظ همه بيت الغزل معرفت استشع  
 آفرين بر نفس دلکش و لطف سخنش
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 ببرد از من قرار و طاقت و هوش

 بت سنگين دل سيمين بناگوش
 

 نگاری چابکی شنگی کلهدار
 ظريفی مه وشی ترکی قباپوش

 
 ز تاب آتش سودای عشقش

زنم جوش به سان ديگ دايم می  
 

 چو پيراهن شوم آسوده خاطر
  قبا گيرم در آغوشگرش همچون

 
 اگر پوسيده گردد استخوانم

 نگردد مهرت از جانم فراموش
 

ست دل و دينم دل و دينم ببرده  
 بر و دوشش بر و دوشش بر و دوش

 
 دوای تو دوای توست حافظ

 لب نوشش لب نوشش لب نوش
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 سحر ز هاتف غيبم رسيد مژده به گوش
 که دور شاه شجاع است می دلير بنوش

 
رفتند  که اهل نظر بر کناره میشد آن  

 هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش
 

ها به صوت چنگ بگوييم آن حکايت  
زد جوش که از نهفتن آن ديگ سينه می  

 
 شراب خانگی ترس محتسب خورده

 به روی يار بنوشيم و بانگ نوشانوش
 

بردند ز کوی ميکده دوشش به دوش می  
کشيد به دوش امام شهر که سجاده می  

 
 دال داللت خيرت کنم به راه نجات

 مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش
 

 محل نور تجليست رای انور شاه
 چو قرب او طلبی در صفای نيت کوش

 
 بجز ثنای جاللش مساز ورد ضمير

 که هست گوش دلش محرم پيام سروش
 

 رموز مصلحت ملک خسروان دانند
 گدای گوشه نشينی تو حافظا مخروش
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فی از گوشه ميخانه دوشهات  

 گفت ببخشند گنه می بنوش
 

 لطف الهی بکند کار خويش
 مژده رحمت برساند سروش

 
 اين خرد خام به ميخانه بر

 تا می لعل آوردش خون به جوش
 

 گر چه وصالش نه به کوشش دهند
 هر قدر ای دل که توانی بکوش

 
 لطف خدا بيشتر از جرم ماست
 نکته سربسته چه دانی خموش

 
  من و حلقه گيسوی يارگوش

 روی من و خاک در می فروش
 

 رندی حافظ نه گناهيست صعب
 با کرم پادشه عيب پوش

 
 داور دين شاه شجاع آن که کرد
 روح قدس حلقه امرش به گوش

 
 ای ملک العرش مرادش بده

 و از خطر چشم بدش دار گوش
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 در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش

پياله نوشحافظ قرابه کش شد و مفتی   
 

 صوفی ز کنج صومعه با پای خم نشست
کشد به دوش تا ديد محتسب که سبو می  

 
 احوال شيخ و قاضی و شرب اليهودشان
 کردم سال صبحدم از پير می فروش

 
 گفتا نه گفتنيست سخن گر چه محرمی

 درکش زبان و پرده نگه دار و می بنوش
 

نماند رسد و وجه می ساقی بهار می  
ن دل آمد ز غم به جوشفکری بکن که خو  

 
 عشق است و مفلسی و جوانی و نوبهار
 عذرم پذير و جرم به ذيل کرم بپوش

 
 تا چند همچو شمع زبان آوری کنی
 پروانه مراد رسيد ای محب خموش

 
 ای پادشاه صورت و معنی که مثل تو
 ناديده هيچ ديده و نشنيده هيچ گوش

 
 چندان بمان که خرقه ازرق کند قبول

  از فلک پير ژنده پوشبخت جوانت
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 دوش با من گفت پنهان کاردانی تيزهوش
 و از شما پنهان نشايد کرد سر می فروش

 
 گفت آسان گير بر خود کارها کز روی طبع

گردد جهان بر مردمان سختکوش سخت می  
 

 وان گهم درداد جامی کز فروغش بر فلک
گفت نوش زهره در رقص آمد و بربط زنان می  

 
نين لب خندان بياور همچو جامبا دل خو  

 نی گرت زخمی رسد آيی چو چنگ اندر خروش
 

 تا نگردی آشنا زين پرده رمزی نشنوی
 گوش نامحرم نباشد جای پيغام سروش

 
 گوش کن پند ای پسر و از بهر دنيا غم مخور
 گفتمت چون در حديثی گر توانی داشت هوش

 
 در حريم عشق نتوان زد دم از گفت و شنيد

آن جا جمله اعضا چشم بايد بود و گوشزان که   
 

 بر بساط نکته دانان خودفروشی شرط نيست
 يا سخن دانسته گو ای مرد عاقل يا خموش

 
های حافظ فهم کرد ساقيا می ده که رندی  

 آصف صاحب قران جرم بخش عيب پوش
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 ای همه شکل تو مطبوع و همه جای تو خوش

 دلم از عشوه شيرين شکرخای تو خوش
 

 همچو گلبرگ طری هست وجود تو لطيف
 همچو سرو چمن خلد سراپای تو خوش

 
 شيوه و ناز تو شيرين خط و خال تو مليح
 چشم و ابروی تو زيبا قد و باالی تو خوش

 
 هم گلستان خيالم ز تو پرنقش و نگار

 هم مشام دلم از زلف سمن سای تو خوش
 

 در ره عشق که از سيل بال نيست گذار
خود را به تمنای تو خوشام خاطر  کرده  

 
 شکر چشم تو چه گويم که بدان بيماری
 می کند درد مرا از رخ زيبای تو خوش

 
 در بيابان طلب گر چه ز هر سو خطريست

دل به توالی تو خوش رود حافظ بی می  
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 کنار آب و پای بيد و طبع شعر و ياری خوش
 معاشر دلبری شيرين و ساقی گلعذاری خوش

 
دانی لتی طالع که قدر وقت میاال ای دو  

 گوارا بادت اين عشرت که داری روزگاری خوش
 

 هر آن کس را که در خاطر ز عشق دلبری باريست
 سپندی گو بر آتش نه که دارد کار و باری خوش

 
بندم عروس طبع را زيور ز فکر بکر می  

 بود کز دست ايامم به دست افتد نگاری خوش
 

دلی بستانشب صحبت غنيمت دان و داد خوش  
 که مهتابی دل افروز است و طرف الله زاری خوش

 
ای در کاسه چشم است ساقی را بناميزد می  

بخشد خماری خوش کند با عقل و می که مستی می  
 

 به غفلت عمر شد حافظ بيا با ما به ميخانه
 که شنگوالن خوش باشت بياموزند کاری خوش
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 مجمع خوبی و لطف است عذار چو مهش

نش مهر و وفا نيست خدايا بدهشليک  
 

 دلبرم شاهد و طفل است و به بازی روزی
 بکشد زارم و در شرع نباشد گنهش

 
 من همان به که از او نيک نگه دارم دل

ست و ندارد نگهش که بد و نيک نديده  
 

آيد بوی شير از لب همچون شکرش می  
چکد از شيوه چشم سيهش گر چه خون می  

 
يرين دارمچارده ساله بتی چابک ش  

 که به جان حلقه به گوش است مه چاردهش
 

 از پی آن گل نورسته دل ما يا رب
 خود کجا شد که نديديم در اين چند گهش

 
 يار دلدار من ار قلب بدين سان شکند
 ببرد زود به جانداری خود پادشهش

 
 جان به شکرانه کنم صرف گر آن دانه در

 صدف سينه حافظ بود آرامگهش
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ميده شد و غافلم من درويشدلم ر  

 که آن شکاری سرگشته را چه آمد پيش
 

لرزم چو بيد بر سر ايمان خويش می  
 که دل به دست کمان ابروييست کافرکيش

 
پزد هيهات خيال حوصله بحر می  

هاست در سر اين قطره محال انديش چه  
 

 بنازم آن مژه شوخ عافيت کش را
زندش آب نوش بر سر نيش که موج می  

 
تين طبيبان هزار خون بچکدز آس  

 گرم به تجربه دستی نهند بر دل ريش
 

 به کوی ميکده گريان و سرفکنده روم
آيدم ز حاصل خويش چرا که شرم همی  

 
 نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر
 نزاع بر سر دنيی دون مکن درويش

 
 بدان کمر نرسد دست هر گدا حافظ

ای به کف آور ز گنج قارون بيش خزانه  
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ايم در اين شهر بخت خويش ما آزموده  
 بيرون کشيد بايد از اين ورطه رخت خويش

 
کشم گزم و آه می از بس که دست می  

 آتش زدم چو گل به تن لخت لخت خويش
 

سرود دوشم ز بلبلی چه خوش آمد که می  
 گل گوش پهن کرده ز شاخ درخت خويش

 
 کای دل تو شاد باش که آن يار تندخو

ی نشيند ز بخت خويشبسيار تندرو  
 

 خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد
های سخت خويش بگذر ز عهد سست و سخن  

 
 وقت است کز فراق تو وز سوز اندرون

 آتش درافکنم به همه رخت و پخت خويش
 

 ای حافظ ار مراد ميسر شدی مدام
 جمشيد نيز دور نماندی ز تخت خويش
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ه شجاعقسم به حشمت و جاه و جالل شا  

 که نيست با کسم از بهر مال و جاه نزاع
 

 شراب خانگيم بس می مغانه بيار
 حريف باده رسيد ای رفيق توبه وداع

 
ام شست و شوی خرقه کنيد خدای را به می  

شنوم بوی خير از اين اوضاع که من نمی  
 

رود به ناله چنگ ببين که رقص کنان می  
 کسی که رخصه نفرمودی استماع سماع

 
شقان نظری کن به شکر اين نعمتبه عا  

 که من غالم مطيعم تو پادشاه مطاع
 

ايم ولی به فيض جرعه جام تو تشنه  
دهيم صداع کنيم دليری نمی نمی  

 
 جبين و چهره حافظ خدا جدا مکناد
 ز خاک بارگه کبريای شاه شجاع
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 بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع

 شمع خاور فکند بر همه اطراف شعاع
 
رکشد آينه از جيب افق چرخ و در آنب  

 بنمايد رخ گيتی به هزاران انواع
 

 در زوايای طربخانه جمشيد فلک
 ارغنون ساز کند زهره به آهنگ سماع

 
 چنگ در غلغله آيد که کجا شد منکر
 جام در قهقهه آيد که کجا شد مناع

 
 وضع دوران بنگر ساغر عشرت برگير
 که به هر حالتی اين است بهين اوضاع

 
 طره شاهد دنيی همه بند است و فريب
 عارفان بر سر اين رشته نجويند نزاع

 
خواهی عمر خسرو طلب ار نفع جهان می  
 که وجوديست عطابخش کريم نفاع

 
 مظهر لطف ازل روشنی چشم امل

 جامع علم و عمل جان جهان شاه شجاع
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 در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع

و رندانم چو شمعشب نشين کوی سربازان   
 

آيد به چشم غم پرست روز و شب خوابم نمی  
 بس که در بيماری هجر تو گريانم چو شمع

 
 رشته صبرم به مقراض غمت ببريده شد
 همچنان در آتش مهر تو سوزانم چو شمع

 
 گر کميت اشک گلگونم نبودی گرم رو

 
 کی شدی روشن به گيتی راز پنهانم چو شمع

 
ن سرگرم توستدر ميان آب و آتش همچنا  

 اين دل زار نزار اشک بارانم چو شمع
 

 در شب هجران مرا پروانه وصلی فرست
 ور نه از دردت جهانی را بسوزانم چو شمع

 
 بی جمال عالم آرای تو روزم چون شب است
 با کمال عشق تو در عين نقصانم چو شمع

 
 کوه صبرم نرم شد چون موم در دست غمت

  چو شمعتا در آب و آتش عشقت گدازانم
 

 همچو صبحم يک نفس باقيست با ديدار تو
 چهره بنما دلبرا تا جان برافشانم چو شمع

 
 سرفرازم کن شبی از وصل خود ای نازنين
 تا منور گردد از ديدارت ايوانم چو شمع

 
 آتش مهر تو را حافظ عجب در سر گرفت
 آتش دل کی به آب ديده بنشانم چو شمع
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ی شدم در باغسحر به بوی گلستان دم  

دل کنم عالج دماغ که تا چو بلبل بی  
 

کردم به جلوه گل سوری نگاه می  
 که بود در شب تيره به روشنی چو چراغ

 
 چنان به حسن و جوانی خويشتن مغرور
 که داشت از دل بلبل هزار گونه فراغ

 
 گشاده نرگس رعنا ز حسرت آب از چشم
 نهاده الله ز سودا به جان و دل صد داغ

 
  کشيده چو تيغی به سرزنش سوسنزبان

 دهان گشاده شقايق چو مردم ايغاغ
 

 يکی چو باده پرستان صراحی اندر دست
 يکی چو ساقی مستان به کف گرفته اياغ

 
 نشاط و عيش و جوانی چو گل غنيمت دان

 که حافظا نبود بر رسول غير بالغ
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 طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف

ر بکشد زهی شرفگر بکشم زهی طرب و  
 

 طرف کرم ز کس نبست اين دل پراميد من
برد قصه من به هر طرف گر چه سخن همی  

 
 از خم ابروی توام هيچ گشايشی نشد

 وه که در اين خيال کج عمر عزيز شد تلف
 

 ابروی دوست کی شود دست کش خيال من
ست از اين کمان تير مراد بر هدف کس نزده  

 
سنگ دلچند به ناز پرورم مهر بتان   

کنند اين پسران ناخلف ياد پدر نمی  
 

 من به خيال زاهدی گوشه نشين و طرفه آنک
زندم به چنگ و دف ای ز هر طرف می مغبچه  

 
 بی خبرند زاهدان نقش بخوان و ال تقل

 مست رياست محتسب باده بده و ال تخف
 

خورد صوفی شهر بين که چون لقمه شبهه می  
لفپاردمش دراز باد آن حيوان خوش ع  

 
 حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق

 بدرقه رهت شود همت شحنه نجف
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 زبان خامه ندارد سر بيان فراق

 وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق
 

 دريغ مدت عمرم که بر اميد وصال
 به سر رسيد و نيامد به سر زمان فراق

 
سودم سری که بر سر گردون به فخر می  

  بر آستان فراقبه راستان که نهادم
 

 چگونه باز کنم بال در هوای وصال
 که ريخت مرغ دلم پر در آشيان فراق

 
 کنون چه چاره که در بحر غم به گردابی

 فتاد زورق صبرم ز بادبان فراق
 

 بسی نماند که کشتی عمر غرقه شود
کران فراق ز موج شوق تو در بحر بی  

 
 اگر به دست من افتد فراق را بکشم

يه باد و خان و مان فراقکه روز هجر س  
 

 رفيق خيل خياليم و همنشين شکيب
 قرين آتش هجران و هم قران فراق

 
ست چگونه دعوی وصلت کنم به جان که شده  

 تنم وکيل قضا و دلم ضمان فراق
 

 ز سوز شوق دلم شد کباب دور از يار
خورم ز خوان فراق مدام خون جگر می  

 
 فلک چو ديد سرم را اسير چنبر عشق

  گردن صبرم به ريسمان فراقببست
 

 به پای شوق گر اين ره به سر شدی حافظ
 به دست هجر ندادی کسی عنان فراق
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غش و رفيق شفيق مقام امن و می بی  

 گرت مدام ميسر شود زهی توفيق
 

 جهان و کار جهان جمله هيچ بر هيچ است
ام تحقيق هزار بار من اين نکته کرده  

 
زمان ندانستمدريغ و درد که تا اين   

 که کيميای سعادت رفيق بود رفيق
 

 به ممنی رو و فرصت شمر غنيمت وقت
 که در کمينگه عمرند قاطعان طريق

 
 بيا که توبه ز لعل نگار و خنده جام

کند تصديق حکايتيست که عقلش نمی  
 

 اگر چه موی ميانت به چون منی نرسد
 خوش است خاطرم از فکر اين خيال دقيق

 
را در چه زنخدان استحالوتی که تو   

 به کنه آن نرسد صد هزار فکر عميق
 

 اگر به رنگ عقيقی شد اشک من چه عجب
 که مهر خاتم لعل تو هست همچو عقيق

 
 به خنده گفت که حافظ غالم طبع توام

کند تحميق ببين که تا به چه حدم همی  
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ای فشان بر خاک اگر شراب خوری جرعه  
ه غير چه باکاز آن گناه که نفعی رسد ب  

 
 برو به هر چه تو داری بخور دريغ مخور

دريغ زند روزگار تيغ هالک که بی  
 

 به خاک پای تو ای سرو نازپرور من
 که روز واقعه پا وامگيرم از سر خاک

 
 چه دوزخی چه بهشتی چه آدمی چه پری
 به مذهب همه کفر طريقت است امساک

 
 مهندس فلکی راه دير شش جهتی

ه نيست زير دير مغاکچنان ببست که ر  
 

زند ره عقل فريب دختر رز طرفه می  
 مباد تا به قيامت خراب طارم تاک

 
 به راه ميکده حافظ خوش از جهان رفتی

 دعای اهل دلت باد مونس دل پاک
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کنند قصد هالک هزار دشمنم ار می  

 گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک
 

دارد مرا اميد وصال تو زنده می  
  نه هر دمم از هجر توست بيم هالکو گر

 
 نفس نفس اگر از باد نشنوم بويش

 زمان زمان چو گل از غم کنم گريبان چاک
 

 رود به خواب دو چشم از خيال تو هيهات
 بود صبور دل اندر فراق تو حاشاک

 
 اگر تو زخم زنی به که ديگری مرهم

 و گر تو زهر دهی به که ديگری ترياک
 

ا ابدابضرب سيفک قتلی حياتن  
 الن روحی قد طاب ان يکون فداک

 
زنی به شمشيرم عنان مپيچ که گر می  

 سپر کنم سر و دستت ندارم از فتراک
 

 تو را چنان که تويی هر نظر کجا بيند
 به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک

 
 به چشم خلق عزيز جهان شود حافظ

 که بر در تو نهد روی مسکنت بر خاک
 
 
 
 
 
 

 پايان بخش سّوم
 
 
 
 


