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 ٢

  1غزل   
  

   ادر كاسا و ناولهاياال يا ايها الساق
  ها  افتاد مشكليكه عشق آسان نمود اول ول

   كاخر صبا زان طره بگشايديا  نافهي بوبه
  ها اد در دلز تاب جعد مشكينش چه خون افت

   در منزل جانان چه امن عيش چون هر دممرا
  ها  كه بربنديد محملدارد ي فرياد مجرس

   سجاده رنگين كن گرت پير مغان گويدي مبه
  ها  نبود ز راه و رسم منزلخبر ي سالك بكه
   چنين هايلي تاريك و بيم موج و گردابشب

  ها  دانند حال ما سبكباران ساحلكجا
   كشيد آخري به بدناميم كارم ز خود كاهمه
  ها  كز او سازند محفلي ماند آن رازي كنهان
   از او غايب مشو حافظيخواه ي گر هميحضور
   دع الدنيا و اهملهاي ما تلق من تهويمت
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  2    غزل
  

   كار كجا و من خراب كجاصالح
   تفاوت ره كز كجاست تا به كجاببين
   ز صومعه بگرفت و خرقه سالوسدلم

  مغان و شراب ناب كجا دير كجاست
   صالح و تقوا راي نسبت است به رندچه

   وعظ كجا نغمه رباب كجاسماع
   دوست دل دشمنان چه دريابدي روز

   مرده كجا شمع آفتاب كجاچراغ
   كحل بينش ما خاك آستان شماستچو

   رويم بفرما از اين جناب كجاكجا
   به سيب زنخدان كه چاه در راه استمبين
  ل بدين شتاب كجا دي ايرو ي همكجا
   كه ياد خوشش باد روزگار وصالبشد
   آن كرشمه كجا رفت و آن عتاب كجاخود
   دوستي و خواب ز حافظ طمع مدار اقرار

   كدام و خواب كجاي چيست صبورقرار
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  3    غزل
  

   به دست آرد دل ما راي آن ترك شيرازاگر
   خال هندويش بخشم سمرقند و بخارا رابه
   يافتي كه در جنت نخواهيق باي مي ساقبده

   آب ركن آباد و گلگشت مصال راكنار
   كاين لوليان شوخ شيرين كار شهرآشوبفغان
   بردند صبر از دل كه تركان خوان يغما راچنان
   استي عشق ناتمام ما جمال يار مستغنز

   زيبا راي آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روبه
  نستم از آن حسن روزافزون كه يوسف داشت دامن

   عشق از پرده عصمت برون آرد زليخا راكه
   و گر نفرين دعا گويمي دشنام فرماياگر

   لب لعل شكرخا رازيبد ي تلخ مجواب
  تر دارند  گوش كن جانا كه از جان دوستنصيحت

   سعادتمند پند پير دانا راجوانان
   گو و راز دهر كمتر جوي از مطرب و محديث

  ين معما را كس نگشود و نگشايد به حكمت اكه
   بيا و خوش بخوان حافظي و در سفتي گفتغزل

   بر نظم تو افشاند فلك عقد ثريا راكه
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  4   غزل
  

   به لطف بگو آن غزال رعنا راصبا
   ما رايا  سر به كوه و بيابان تو دادهكه

   كه عمرش دراز باد چراشكرفروش
   شكرخا راي نكند طوطيتفقد
   گلي حسنت اجازت مگر نداد اغرور
   عندليب شيدا راي نكني پرسشهك
   خلق و لطف توان كرد صيد اهل نظربه

   بند و دام نگيرند مرغ دانا رابه
   نيستي از چه سبب رنگ آشنايندانم
   قدان سيه چشم ماه سيما رايسه
  ي و باده پيمايي با حبيب نشينچو

   ياد دار محبان بادپيما رابه
   اين قدر نتوان گفت در جمال تو عيبجز

   زيبا راي مهر و وفا نيست رو وضعكه
   آسمان نه عجب گر به گفته حافظدر

   زهره به رقص آورد مسيحا راسرود
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  5   غزل
  

   ز دستم صاحب دالن خدا رارود ي مدل
   كه راز پنهان خواهد شد آشكارادردا

  
   باد شرطه برخيزي شكستگانيم ايكشت

   كه بازبينيم ديدار آشنا راباشد
  

  ن افسانه است و افسون روزه مهر گردوده
   ياران فرصت شمار ياراي به جاينيك

  
   حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبلدر

   الصبوح هبوا يا ايها السكاراهات
  

   صاحب كرامت شكرانه سالمتيا
   رانوا ي كن درويش بي تفقديروز

  
   تفسير اين دو حرف استي دو گيتآسايش
   دوستان مروت با دشمنان مدارابا

  
  

   ما را گذر ندادندينيك نام ي كودر
   تغيير كن قضا رايپسند ي تو نمگر

  



 ٧

  ثش خواندئ ام الخباي تلخ وش كه صوفآن
   من قبله العذاراي لنا و احلياشه

  
  ي در عيش كوش و مستي تنگدستهنگام
   قارون كند گدا راي هستي كيمياكاين

  
  

   مشو كه چون شمع از غيرتت بسوزدسركش
  سنگ خارا كه در كف او موم است دلبر

  
   است بنگري سكندر جام مآيينه

   بر تو عرضه دارد احوال ملك داراتا
  

   گو بخشندگان عمرندي پارسخوبان
   بده بشارت رندان پارسا رايساق

  
   آلودي به خود نپوشيد اين خرقه محافظ
   شيخ پاكدامن معذور دار ما رايا
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  6    غزل
  

   مالزمان سلطان كه رساند اين دعا رابه
   ز نظر مران گدا راي به شكر پادشاهكه

  
   خود پناهمي رقيب ديوسيرت به خداز

   دهد خدا راي آن شهاب ثاقب مددمگر
  

   سياهت ار كرد به خون ما اشارتمژه
   فريب او بينديش و غلط مكن نگاراز

  
  ي چو عذار برفروزي بسوزي عالمدل

   مدارايكن ي كه نمي از اين چه سود دارتو
  

  ييدم كه نسيم صبحگاه شب در اين امهمه
   بنوازد آشنا راي پيام آشنايبه

  ي قيامت است جانا كه به عاشقان نمودچه
   رويت بنما عذار ما راي و جان فدادل

   ده تو به حافظ سحرخيزيا  خدا كه جرعهبه
   كند شما راي اثري صبحگاهي دعاكه
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  7    غزل
  

   بيا كه آينه صافيست جام رايصوف
  عل فام را لي مي صفاي بنگرتا
   درون پرده ز رندان مست پرسراز

   مقام راي حال نيست زاهد عالكاين
   شكار كس نشود دام بازچينعنقا

   جا هميشه باد به دست است دام راكان
   بزم دور يك دو قدح دركش و برودر

   طمع مدار وصال دوام راييعن
   ز عيشي گلي دل شباب رفت و نچيديا

   را ننگ و نامي سر مكن هنرپيرانه
   عيش نقد كوش كه چون آبخور نمانددر

   بهشت روضه دارالسالم راآدم
   را بر آستان تو بس حق خدمت استما
   خواجه بازبين به ترحم غالم رايا

   صبا بروي است اي مريد جام محافظ
   برسان شيخ جام راي بنده بندگوز
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  8    غزل
  

   برخيز و درده جام راساقيا
  را بر سر كن غم ايام خاك
   بر كفم نه تا ز بري مساغر
   اين دلق ازرق فام رابركشم

   چه بدناميست نزد عاقالنگر
   ننگ و نام راخواهيم ي نمما
   درده چند از اين باد غرورباده

   بر سر نفس نافرجام راخاك
   آه سينه ناالن مندود
   اين افسردگان خام راسوخت
   خودي راز دل شيدامحرم

  ا ز خاص و عام ربينم ي نمكس
   مرا خاطر خوش استي دالرامبا

   دلم يك باره برد آرام راكز
   ديگر به سرو اندر چمنننگرد

   كه ديد آن سرو سيم اندام راهر
   روز و شبي كن حافظ به سختصبر

   كام راي بيابي روزعاقبت
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  9    غزل
  

   عهد شباب است دگر بستان رارونق
   مژده گل بلبل خوش الحان رارسد يم
  يه جوانان چمن بازرس صبا گر بيا

   ما برسان سرو و گل و ريحان راخدمت
   چنين جلوه كند مغبچه باده فروشگر

   در ميخانه كنم مژگان راخاكروب
   از عنبر سارا چوگاني كه بر مه كشيا

   حال مگردان من سرگردان رامضطرب
  خندند ي اين قوم كه بر دردكشان مترسم

   سر كار خرابات كنند ايمان رادر
   نوحيدان خدا باش كه در كشت مريار

   نخرد طوفان راي كه به آبي خاكهست
   از خانه گردون به در و نان مطلببرو
   سيه كاسه در آخر بكشد مهمان راكان
   خاك استي كه را خوابگه آخر مشتهر
   ايوان راي چه حاجت كه به افالك كشگو

   من مسند مصر آن تو شدي كنعانماه
  دان را زني آن است كه بدرود كنوقت
  ي كن و خوش باش ولي خور و رندي محافظا

   تزوير مكن چون دگران قرآن رادام
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  10    غزل
  

   ميخانه آمد پير ماي از مسجد سودوش
   ياران طريقت بعد از اين تدبير ماچيست

  
   قبله چون آريم چوني سوي مريدان روما

   خانه خمار دارد پير ماي سويرو
  

  ل شويم خرابات طريقت ما به هم منزدر
  ست در عهد ازل تقدير ما  چنين رفتهكاين

  
   اگر داند كه دل دربند زلفش چون خوش استعقل

   زنجير ماي ديوانه گردند از پعاقالن
  

   از لطف بر ما كشف كردي خوبت آيتيرو
   نيست در تفسير ماي زمان جز لطف و خوبزان

  
  ي دل سنگينت آيا هيچ درگيرد شببا

  ير ما آتشناك و سوز سينه شبگآه
   آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموشتير

   كن بر جان خود پرهيز كن از تير مارحم
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  11    غزل
  

   به نور باده برافروز جام مايساق
   بگو كه كار جهان شد به كام مامطرب
  ايم  در پياله عكس رخ يار ديدهما
   ز لذت شرب مدام ماخبر ي بيا
   نميرد آن كه دلش زنده شد به عشقهرگز

   است بر جريده عالم دوام ماثبت
   قداني بود كرشمه و ناز سهچندان
   به جلوه سرو صنوبرخرام ماكايد

  ي باد اگر به گلشن احباب بگذريا
   عرضه ده بر جانان پيام مازنهار

  يبر ي نام ما ز ياد به عمدا چه مگو
   ز نام ماي آيد آن كه ياد نيارخود

   به چشم شاهد دلبند ما خوش استيمست
   زمام ماياند به مست و سپرده رزان
   نبرد روز بازخواستيا  كه صرفهترسم

   حالل شيخ ز آب حرام مانان
  فشان ي همي ز ديده دانه اشكحافظ
   كه مرغ وصل كند قصد دام ماباشد
   هاللي اخضر فلك و كشتيدريا

   قوام ماي غرق نعمت حاجهستند
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  12    غزل
  

   رخشان شماي فروغ ماه حسن از رويا
   از چاه زنخدان شماي خوبي روآب

  
   ديدار تو دارد جان بر لب آمدهعزم

   يا برآيد چيست فرمان شمابازگردد
  

   نبست از عافيتي به دور نرگست طرفكس
   به مستان شماي كه نفروشند مستوربه

  
   خواب آلود ما بيدار خواهد شد مگربخت
   رخشان شماي روي كه زد بر ديده آبزان

  
  يا  رخت گلدسته صبا همراه بفرست ازبا
   بشنويم از خاك بستان شماي كه بويبو

  
   ساقيان بزم جمي باد و مراد اعمرتان

   به دوران شماي چه جام ما نشد پرمگر
  

   دلدار را آگه كنيدكند ي مي خرابدل
   دوستان جان من و جان شماي ازينهار

  
  



 ١٥

   دهد دست اين غرض يا رب كه همدستان شونديك
  ن شما مجموع ما زلف پريشاخاطر

  
  ي دار از خاك و خون دامن چو بر ما بگذردور

   اين ره كشته بسيارند قربان شماكاندر
  

   صبا با ساكنان شهر يزد از ما بگويا
   چوگان شماي سر حق ناشناسان گويكا

  
   چه دوريم از بساط قرب همت دور نيستگر

   شاه شماييم و ثناخوان شمابنده
  

  ي شهنشاه بلنداختر خدا را همتيا
  ببوسم همچو اختر خاك ايوان شما تا
   بگوي بشنو آميني حافظ دعايكند يم

   ما باد لعل شكرافشان شمايروز
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  13    غزل
  

   صبح و كله بست سحابدمد يم
   الصبوح يا اصحابالصبوح

   ژاله بر رخ اللهچكد يم
   المدام يا احبابالمدام

   از چمن نسيم بهشتوزد يم
   نابي بنوشيد دم به دم مهان
   زمرد زده است گل به چمنتخت
   چون لعل آتشين دريابراح

  اند دگر  ميخانه بستهدر
   يا مفتح االبوابافتتح

   و دندانت را حقوق نمكلب
   كبابيها  بر جان و سينههست
   عجب باشدي چنين موسماين
   ببندند ميكده به شتابكه
   پيكري پري رخ ساقبر
   حافظ بنوش باده نابهمچو
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  14    غزل
  

   سلطان خوبان رحم كن بر اين غريبي اگفتم
   در دنبال دل ره گم كند مسكين غريبگفت

   گفت معذورم بداري مگذر زمانگفتمش
   چه تاب آرد غم چندين غريبي پروردخانه

   را چه غمي نازنيني بر سنجاب شاهخفته
   ز خار و خاره سازد بستر و بالين غريبگر

  ست چندين آشناي كه در زنجير زلفت جايا
   فتاد آن خال مشكين بر رخ رنگين غريبخوش
   مه وشتي در رنگ روي عكس منمايد يم

   برگ ارغوان بر صفحه نسرين غريبهمچو
   غريب افتاده است آن مور خط گرد رختبس
   چه نبود در نگارستان خط مشكين غريبگر

   شام غريبان طره شبرنگ توي اگفتم
   سحرگاهان حذر كن چون بنالد اين غريبدر

   حافظ آشنايان در مقام حيرتندفتگ
   نبود گر نشيند خسته و مسكين غريبدور

  
  
  
  
  
  



 ١٨

  15   غزل
  

   كه كشد بند نقابتي شاهد قدسيا
   كه دهد دانه و آبتي مرغ بهشتي او

   بشد از ديده در اين فكر جگرسوزخوابم
   كه شد منزل آسايش و خوابتكاغوش
   و ترسم كه نباشديپرس ي نمدرويش

   ثوابتي و پروا آمرزشانديشه
  ي دل عشاق زد آن چشم خمارراه
   از اين شيوه كه مست است شرابتپيداست

   بر دلم از غمزه خطا رفتي كه زديتير
   صوابتي باز چه انديشه كند راتا
  ي ناله و فرياد كه كردم نشنيدهر

   نگارا كه بلند است جنابتپيداست
   است سر آب از اين باديه هش داردور

  فريبد به سرابت غول بيابان نتا
   دلي اي به چه آيين روي در ره پيرتا

   به غلط صرف شد ايام شبابتيبار
  ي قصر دل افروز كه منزلگه انسيا

   رب مكناد آفت ايام خرابتيا
   نه غالميست كه از خواجه گريزدحافظ
   كن و بازآ كه خرابم ز عتابتيصلح
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  16    غزل
  

   شوخ تو در كمان انداختي كه ابرويخم
  صد جان من زار ناتوان انداخت قبه

  
   نقش دو عالم كه رنگ الفت بودنبود
   طرح محبت نه اين زمان انداختزمانه

  
   كردي يك كرشمه كه نرگس به خودفروشبه

   چشم تو صد فتنه در جهان انداختفريب
  

   به چمنيرو ي كرده مي خورده و خوشراب
   تو آتش در ارغوان انداختي آب روكه

  
  ش مست بگذشتم بزمگاه چمن دوبه
   از دهان توام غنچه در گمان انداختچو

  
  زد ي طره مفتول خود گره مبنفشه

   حكايت زلف تو در ميان انداختصبا
  

   تو نسبتش كردمي شرم آن كه به روز
   به دست صبا خاك در دهان انداختسمن

  
  



 ٢٠

   زين پيشي و مطرب نديدمي از ورع ممن
   مغبچگانم در اين و آن انداختيهوا

  
  شويم ي لعل خرقه ميبه آب م كنون
   انداختتوان ي ازل از خود نمنصيبه

  
   بودي گشايش حافظ در اين خرابمگر
   مغان انداختي بخشش ازلش در مكه

  
   به كام من اكنون شود كه دور زمانجهان
   خواجه جهان انداختي به بندگمرا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢١

  17    غزل
  

   از آتش دل در غم جانانه بسوختسينه
  ود در اين خانه كه كاشانه بسوخت بيآتش

  
   دلبر بگداختي از واسطه دورتنم
   از آتش مهر رخ جانانه بسوختجانم

   دل بين كه ز بس آتش اشكم دل شمعسوز
   بر من ز سر مهر چو پروانه بسوختدوش

  
   نه غريب است كه دلسوز من استيآشناي
   من از خويش برفتم دل بيگانه بسوختچون

  
  ابات ببرد زهد مرا آب خرخرقه
   عقل مرا آتش ميخانه بسوختخانه

  
   پياله دلم از توبه كه كردم بشكستچون
   و خمخانه بسوختي مي الله جگرم بهمچو

  
   كم كن و بازآ كه مرا مردم چشمماجرا

   از سر به درآورد و به شكرانه بسوختخرقه
  ي نوش دمي افسانه بگو حافظ و مترك
   نخفتيم شب و شمع به افسانه بسوختكه

  



 ٢٢

  18   غزل
  

   آمدن عيد مبارك بادتساقيا
   مرواد از يادتي مواعيد كه كردوان

  
   شگفتم كه در اين مدت ايام فراقدر

  دادت ي ز حريفان دل و دل ميبرگرفت
  

  ي دختر رز گو به درآي بندگبرسان
   دم و همت ما كرد ز بند آزادتكه

  
   مجلسيان در قدم و مقدم توستيشاد
  نخواهد شادت غم باد مر آن دل كه يجا

  
   ايزد كه ز تاراج خزان رخنه نيافتشكر

   سمن و سرو و گل و شمشادتبوستان
  

  ات بازآورد  بد دور كز آن تفرقهچشم
   نامور و دولت مادرزادتطالع

   نوحي از دست مده دولت اين كشتحافظ
   نه طوفان حوادث ببرد بنيادتور

  
  
  



 ٢٣

  19    غزل
  

   نسيم سحر آرامگه يار كجاستيا
   مه عاشق كش عيار كجاست آنمنزل
   ايمن در پيشي تار است و ره وادشب

   طور كجا موعد ديدار كجاستآتش
   داردي كه آمد به جهان نقش خرابهر
   خرابات بگوييد كه هشيار كجاستدر
   كس است اهل بشارت كه اشارت داندآن

   محرم اسرار كجاستي هست بسها نكته
   مرا با تو هزاران كار استي سر موهر
   كجاستكار يجاييم و مالمت گر ب كما

   شكن در شكنشي ز گيسوبازپرسيد
   دل غمزده سرگشته گرفتار كجاستكاين
   ديوانه شد آن سلسله مشكين كوعقل

   دلدار كجاستي ز ما گوشه گرفت ابرودل
  ي جمله مهياست ولي و مطرب و ميساق

   يار مهيا نشود يار كجاستي بعيش
  ج از باد خزان در چمن دهر مرنحافظ
   خار كجاستي معقول بفرما گل بفكر

  
  
  
  



 ٢٤

  20    غزل
  

  ها برخاست  يك سو شد و عيد آمد و دلروزه
   بايد خواستي ز خمخانه به جوش آمد و ميم

   زهدفروشان گران جان بگذشتنوبه
   و طرب كردن رندان پيداستي رندوقت
   مالمت بود آن را كه چنين باده خوردچه

  ين چه خطاست ويخرد ي چه عيب است بدين باين
  

   نبودي و ريايي كه در او روي نوشباده
   و رياستي كه در او روي از زهدفروشبهتر

   نه رندان رياييم و حريفان نفاقما
   كه او عالم سر است بدين حال گواستآن

   ايزد بگذاريم و به كس بد نكنيمفرض
   چه گويند روا نيست نگوييم رواستوان

  
   خوريم شود گر من و تو چند قدح بادهچه
   از خون رزان است نه از خون شماستباده

   آن عيب خلل خواهد بود  چه عيب است كزاين
   كجاستعيب ي بود نيز چه شد مردم بور

  
  
  
  



 ٢٥

  21    غزل
  

   و دينم شد و دلبر به مالمت برخاستدل
   با ما منشين كز تو سالمت برخاستگفت

  
   خوش بنشستي كه در اين بزم دمي شنيدكه

  صحبت به ندامت برخاست نه در آخر كه
  

   زدي اگر زان لب خندان به زبان الفشمع
  ها به غرامت برخاست  عشاق تو شبپيش

  
   ز كنار گل و سروي چمن باد بهاردر
   آن عارض و قامت برخاستي هواداربه

  
   و از خلوتيان ملكوتي بگذشتمست

   تو آشوب قيامت برخاستي تماشابه
  

   رفتار تو پا برنگرفت از خجلتپيش
   سركش كه به ناز از قد و قامت برخاستروس

  ي اين خرقه بينداز مگر جان ببرحافظ
   از خرقه سالوس و كرامت برخاستكاتش

  
  
  



 ٢٦

  22    غزل
  

   سخن اهل دل مگو كه خطاستي بشنوچو
   جان من خطا اين جاستيا  شناس نهسخن

  آيد ي فرو نمي و عقبي به دنيسرم
  ستها كه در سر ما  اهللا از اين فتنهتبارك
   اندرون من خسته دل ندانم كيستدر
   من خموشم و او در فغان و در غوغاستكه

   مطربي اي ز پرده برون شد كجايدلم
   هان كه از اين پرده كار ما به نواستبنال

   به كار جهان هرگز التفات نبودمرا
   تو در نظر من چنين خوشش آراسترخ

   دل منپزد ي كه مي ز خيالام نخفته
  رم شرابخانه كجاست صدشبه داخمار
   كه صومعه آلوده شد ز خون دلمچنين
   به باده بشوييد حق به دست شماستگرم
  دارند ي آن به دير مغانم عزيز ماز
   كه نميرد هميشه در دل ماستي آتشكه
   آن مطربزد ي ساز بود كه در پرده مچه
   رفت عمر و هنوزم دماغ پر ز هواستكه
   عشق تو ديشب در اندرون دادنديندا

   سينه حافظ هنوز پر ز صداستيفضا
  
  



 ٢٧

  23    غزل
  

   تو در هر طريق همره ماستي روخيال
   تو پيوند جان آگه ماستي مونسيم

  
   كه منع عشق كنندي رغم مدعيانبه

   چهره تو حجت موجه ماستجمال
  

  گويد ي كه سيب زنخدان تو چه مببين
   فتاده در چه ماستي يوسف مصرهزار

  
  ت ما نرسد به زلف دراز تو دساگر
   بخت پريشان و دست كوته ماستگناه

  
   خاص بگوي حاجب در خلوت سرابه

   ز گوشه نشينان خاك درگه ماستفالن
  

   صورت از نظر ما اگر چه محجوب استبه
   در نظر خاطر مرفه ماستهميشه

  ي زند بگشاي حافظ دري به سالاگر
   چون مه ماستيهاست كه مشتاق رو  سالكه

  
  
  



 ٢٨

  24    غزل
  

  طاعت و پيمان و صالح از من مست مطلب
   شهره شدم روز الستي به پيمانه كشكه

  
   همان دم كه وضو ساختم از چشمه عشقمن

   زدم يك سره بر هر چه كه هستچارتكبير
  

   از سر قضاي بده تا دهمت آگهيم
   كه مستي كه شدم عاشق و از بوي به روكه

  
   كوه كم است از كمر مور اين جاكمر
   باده پرستيمت مشو ا از در رحنااميد

  
   آن نرگس مستانه كه چشمش مرسادبجز
   خوش ننشستي اين طارم فيروزه كسزير

  
   دهنش باد كه در باغ نظري فداجان

   جهان خوشتر از اين غنچه نبستي آراچمن
   شدي از دولت عشق تو سليمانحافظ

   از وصل تواش نيست بجز باد به دستييعن
  
  
  



 ٢٩

  25    غزل
  

   و گشت بلبل مست شد گل حمراشكفته
   صوفيان باده پرستي اي سرخوشيصال

   چو سنگ نمودي توبه كه در محكماساس
  اش بشكست  چه طرفهي كه جام زجاجببين

   باده كه در بارگاه استغنابيار
   پاسبان و چه سلطان چه هوشيار و چه مستچه
   اين رباط دودر چون ضرورت است رحيلاز

  ست و طاق معيشت چه سربلند و چه پرواق
  رنج ي بشود ي عيش ميسر نممقام

  اند عهد الست  به حكم بال بستهيبل
  باش ي هست و نيست مرنجان ضمير و خوش مبه

   نيستيست سرانجام هر كمال كه هستكه
   و اسب باد و منطق طيري آصفشكوه

   باد رفت و از او خواجه هيچ طرف نبستبه
  ي بال و پر مرو از ره كه تير پرتاببه
   به خاك نشستي ولي گرفت زمانهوا
   كلك تو حافظ چه شكر آن گويدزبان
   دست به دستبرند ي گفته سخنت مكه

  
  
  
  



 ٣٠

  26    غزل
  

   كرده و خندان لب و مستي آشفته و خوزلف
   در دستي چاك و غزل خوان و صراحپيرهن

  
   و لبش افسوس كناني عربده جونرگسش

   شب دوش به بالين من آمد بنشستنيم
  

  د به آواز حزين فرا گوش من آورسر
   عاشق ديرينه من خوابت هستي اگفت

  
   را كه چنين باده شبگير دهنديعاشق
   عشق بود گر نشود باده پرستكافر

  
   زاهد و بر دردكشان خرده مگيري ابرو
   ندادند جز اين تحفه به ما روز الستكه

   چه او ريخت به پيمانه ما نوشيديمآن
   از خمر بهشت است وگر باده مستاگر

   و زلف گره گير نگاري جام مهخند
   بسا توبه كه چون توبه حافظ بشكستيا

  
  
  
  



 ٣١

  27    غزل
  

   در دستي دير مغان آمد يارم قدحدر
   و ميخواران از نرگس مستش مستي از ممست

  
   نعل سمند او شكل مه نو پيدادر
   صنوبر پستي قد بلند او باالوز

  
   به چه گويم هست از خود خبرم چون نيستآخر
   نظرم چون هستير چه گويم نيست با و بهوز

  
   دل دمسازم بنشست چو او برخاستشمع

   افغان ز نظربازان برخاست چو او بنشستو
  

   او پيچيدي غاليه خوش بو شد در گيسوگر
   او پيوستي وسمه كمانكش گشت در ابروور

  
   كه بازآيد عمر شده حافظيبازآ

   كه بشد از شستي چند كه نايد باز تيرهر
  
  
  
  
  



 ٣٢

  28    لغز
  

   جان خواجه و حق قديم و عهد درستبه
   دولت توستي مونس دم صبحم دعاكه

   من كه ز طوفان نوح دست بردسرشك
   لوح سينه نيارست نقش مهر تو شستز

   وين دل شكسته بخريا  معاملهبكن
   ارزد به صد هزار درستي با شكستگكه

   مور به آصف دراز گشت و رواستزبان
  ه كرد و بازنجست خواجه خاتم جم ياوكه

   دوستنهايت ي طمع مبر از لطف بدال
   سر بباز چابك و چستي الف عشق زدچو
   صدق كوش كه خورشيد زايد از نفستبه
   گشت صبح نخستي از دروغ سيه روكه
   كوه و دشت و هنوزي ز دست تو شيداشدم
   به ترحم نطاق سلسله سستيكن ينم

  ي حافظ و از دلبران حفاظ مجومرنج
   چه باشد چو اين گياه نرست باغگناه

  
  
  
  
  
  



 ٣٣

  29    غزل
  

   شراب استي را ز خيال تو چه پرواما
   گو سر خود گير كه خمخانه خراب استخم
   دوستي خمر بهشت است بريزيد كه بگر
   عين عذاب استي شربت عذبم كه دههر

   كه شد دلبر و در ديده گريانافسوس
   خيال خط او نقش بر آب استتحرير
  ديده كه ايمن نتوان بود ي شو ابيدار

   سيل دمادم كه در اين منزل خواب استزين
   بر تو وليكنگذرد ي عيان ممعشوق

   از آن بسته نقاب استبيند ي هماغيار
   بر رخ رنگين تو تا لطف عرق ديدگل
   آتش شوق از غم دل غرق گالب استدر

   است در و دشت بيا تا نگذاريمسبز
   است كه جهان جمله سرابي از سر آبدست

   نصيحتي كنج دماغم مطلب جادر
   گوشه پر از زمزمه چنگ و رباب استكاين
   چه شد ار عاشق و رند است و نظربازحافظ

   طور عجب الزم ايام شباب استبس
  
  
  
  



 ٣٤

  30    غزل
  

   تار مو ببستي هزار دل به يكزلفت
   هزار چاره گر از چار سو ببستراه

  
   نسيمش دهند جاني عاشقان به بوتا

   و در آرزو ببستيا نافه بگشود
  

   از آن شدم كه نگارم چو ماه نوشيدا
   كرد و رو ببستي نمود و جلوه گرابرو

  
   اندر پياله ريختي به چند رنگ ميساق
  ها نگر كه چه خوش در كدو ببست  نقشاين

  
   كه خون خمي رب چه غمزه كرد صراحيا

   قلقلش اندر گلو ببستيها  نعرهبا
   پرده سماع چه پرده ساخت كه درمطرب

   و هو ببستي اهل وجد و حال در هابر
   هر آن كه عشق نورزيد و وصل خواستحافظ

   وضو ببستي طوف كعبه دل باحرام
  
  
  
  



 ٣٥

  31    غزل
  

   كه گويند اهل خلوت امشب استي شب قدرآن
   رب اين تاثير دولت در كدامين كوكب استيا

   تو دست ناسزايان كم رسدي به گيسوتا
   در ذكر يارب يارب استيا  از حلقهي دلهر

   چاه زنخدان توام كز هر طرفكشته
   هزارش گردن جان زير طوق غبغب استصد

   اوستي من كه مه آيينه دار روشهسوار
   خورشيد بلندش خاك نعل مركب استتاج

   بر عارضش بين كفتاب گرم روي خوعكس
   آن عرق تا هست هر روزش تب استي هوادر

  ي جام م نخواهم كرد ترك لعل يار ومن
   معذور داريدم كه اينم مذهب استزاهدان
   آن ساعت كه بر پشت صبا بندند زيناندر

   سليمان چون برانم من كه مورم مركب استبا
  زند ي مي كه ناوك بر دل من زير چشمآن

   جان حافظش در خنده زير لب استقوت
  چكد ي حيوانش ز منقار بالغت مآب

  ب است مشري كلك من به نام ايزد چه عالزاغ
  
  
  
  



 ٣٦

  32    غزل
  

   تو بستي دلگشاي چو صورت ابروخدا
   تو بستيها  كار من اندر كرشمهگشاد

  
   و سرو چمن را به خاك راه نشاندمرا

   تو بستي تا قصب نرگس قبازمانه
  

   كار ما و دل غنچه صد گره بگشودز
   تو بستي هواي گل چو دل اندر پنسيم

  
   كردي به بند تو دوران چرخ راضمرا

   تو بستي چه سود كه سررشته در رضايول
  

   نافه بر دل مسكين من گره مفكنچو
   تو بستي عهد با سر زلف گره گشاكه

  
   نسيم وصالي اي خود وصال دگر بودتو

   تو بستي نگر كه دل اميد در وفاخطا
  

   دست جور تو گفتم ز شهر خواهم رفتز
   تو بستي خنده گفت كه حافظ برو كه پابه

  
  



 ٣٧

  33    غزل
  

   گزيده را به تماشا چه حاجت استوتخل
   دوست هست به صحرا چه حاجت استي كوچون

   كه تو را هست با خداي به حاجتجانا
   بپرس كه ما را چه حاجت استي دمكخر
   پادشاه حسن خدا را بسوختيميا
   سال كن كه گدا را چه حاجت استآخر

   حاجتيم و زبان سال نيستارباب
  ست حضرت كريم تمنا چه حاجت ادر

   قصه نيست گرت قصد خون ماستمحتاج
   رخت از آن توست به يغما چه حاجت استچون

   جهان نماست ضمير منير دوستجام
   احتياج خود آن جا چه حاجت استاظهار

  ي شد كه بار منت مالح بردمآن
   چو دست داد به دريا چه حاجت استگوهر
   برو كه مرا با تو كار نيستي مدعيا

  ا چه حاجت است حاضرند به اعداحباب
   عاشق گدا چو لب روح بخش ياريا
   وظيفه تقاضا چه حاجت استداندت يم

   تو ختم كن كه هنر خود عيان شودحافظ
   نزاع و محاكا چه حاجت استي مدعبا

  
  



 ٣٨

  34   غزل
  

   منظر چشم من آشيانه توسترواق
   نما و فرود آ كه خانه خانه توستكرم

   دلي لطف خال و خط از عارفان ربودبه
   عجب زير دام و دانه توستيها لطيفه
   بلبل صبا خوش بادي به وصل گل ادلت
   در چمن همه گلبانگ عاشقانه توستكه

   ضعف دل ما به لب حوالت كنعالج
   اين مفرح ياقوت در خزانه توستكه

   تن مقصرم از دولت مالزمتتبه
   خالصه جان خاك آستانه توستيول
  ي آن نيم كه دهم نقد دل به هر شوخمن

   خزانه به مهر تو و نشانه توستدر
   شهسوار شيرين كاري اي خود چه لعبتتو

   چو فلك رام تازيانه توستي توسنكه
   من كه بلغزد سپهر شعبده بازي جاچه
   اين حيل كه در انبانه بهانه توستاز

   مجلست اكنون فلك به رقص آردسرود
   شعر حافظ شيرين سخن ترانه توستكه

  
  
  
  



 ٣٩

  35    غزل
  

   واعظ اين چه فريادستيه كار خود ا ببرو
   فتاد دل از ره تو را چه افتادستمرا

  
   او كه خدا آفريده است از هيچميان
   كه هيچ آفريده نگشادستايست دقيقه

  
  ي كام تا نرساند مرا لبش چون نابه

   همه عالم به گوش من بادستنصيحت
  

   تو از هشت خلد مستغنيستي كويگدا
  لم آزادست عشق تو از هر دو عااسير

  
  ي عشقم خراب كرد ولي چه مستاگر

   من زان خراب آبادستي هستاساس
  

   منال ز بيداد و جور يار كه ياردال
   را نصيب همين كرد و اين از آن دادستتو

  
   فسانه مخوان و فسون مدم حافظبرو
   يادستي اين فسانه و افسون مرا بسكز

  
  



 ٤٠

  36    غزل
  

   سر زلف تو در دست نسيم افتادستتا
   سودازده از غصه دو نيم افتادستدل
   تو خود عين سواد سحر استي جادوچشم
   اين هست كه اين نسخه سقيم افتادستليكن
   چيستي خم زلف تو آن خال سيه داندر

   دوده كه در حلقه جيم افتادستنقطه
   مشكين تو در گلشن فردوس عذارزلف

   طاووس كه در باغ نعيم افتادستچيست
   مونس جانيتو ا ي من در هوس رودل
   راهيست كه در دست نسيم افتادستخاك
   نتواند برخاستي گرد اين تن خاكهمچو

   تو زان رو كه عظيم افتادستي سر كواز
   دمي عيسي قد تو بر قالبم اسايه

   روحيست كه بر عظم رميم افتادستعكس
   كه جز كعبه مقامش نبد از ياد لبتآن
   در ميكده ديدم كه مقيم افتادستبر
   يار عزيزي گمشده را با غمت اظحاف

   كه در عهد قديم افتادستاتحاديست
  
  
  
  



 ٤١

  37    غزل
  

   كه قصر امل سخت سست بنيادستبيا
   باده كه بنياد عمر بر بادستبيار
   همت آنم كه زير چرخ كبودغالم

   هر چه رنگ تعلق پذيرد آزادستز
   گويمت كه به ميخانه دوش مست و خرابچه

  ها دادست ده عالم غيبم چه مژسروش
   بلندنظر شاهباز سدره نشيني اكه

   تو نه اين كنج محنت آبادستنشيمن
   صفيرزنند ي را ز كنگره عرش متو

   كه در اين دامگه چه افتادستندانمت
   كنمت ياد گير و در عمل آرينصيحت

   اين حديث ز پير طريقتم يادستكه
   جهان مخور و پند من مبر از يادغم
   يادستيره رو اين لطيفه عشقم ز كه
  ي به داده بده وز جبين گره بگشارضا
   بر من و تو در اختيار نگشادستكه
   عهد از جهان سست نهادي درستمجو
  دامادست  اين عجوز عروس هزاركه

   عهد و وفا نيست در تبسم گلنشان
   فريادستي دل كه جاي بلبل ببنال
   سست نظم بر حافظي ايبر ي چه محسد

  دادادستو لطف سخن خ  خاطرقبول



 ٤٢

  38    غزل
  

   مهر رخت روز مرا نور نماندستيب
   عمر مرا جز شب ديجور نماندستوز

   وداع تو ز بس گريه كه كردمهنگام
   از رخ تو چشم مرا نور نماندستدور

  گفت ي خيال تو ز چشم من و مرفت يم
   از اين گوشه كه معمور نماندستهيهات
  داشت ي تو اجل را ز سرم دور هموصل
  جر تو كنون دور نماندست دولت هاز

   شد آن دم كه رقيب تو بگويدنزديك
   از رخت اين خسته رنجور نماندستدور

   است مرا چاره هجران تو ليكنصبر
   صبر توان كرد كه مقدور نماندستچون
   هجر تو گر چشم مرا آب روان استدر
   خون جگر ريز كه معذور نماندستگو

   ز غم از گريه نپرداخت به خندهحافظ
   زده را داعيه سور نماندستممات

  
  
  
  
  
  



 ٤٣

  39    غزل
  

   مرا چه حاجت سرو و صنوبر استباغ
   خانه پرور ما از كه كمتر استشمشاد

  يا  نازنين پسر تو چه مذهب گرفتهيا
   خون ما حاللتر از شير مادر استكت
   شراب خواهي نقش غم ز دور ببينچون

  ايم و مداوا مقرر است  كردهتشخيص
  غان سر چرا كشيم آستان پير ماز
   در آن سرا و گشايش در آن در استدولت
   قصه بيش نيست غم عشق وين عجبيك
   نامكرر استشنوم ي هر زبان كه مكز

   وعده داد وصلم و در سر شراب داشتيد
   تا چه گويد و بازش چه در سر استامروز
   و اين باد خوش نسيمي و آب ركنشيراز
   مكن كه خال رخ هفت كشور استعيبش

   او استي است از آب خضر كه ظلمات جارقف
   آب ما كه منبعش اهللا اكبر استتا

  بريم ي فقر و قناعت نمي آبروما
   مقدر استي كه روزي پادشه بگوبا

   چه طرفه شاخ نباتيست كلك توحافظ
   ميوه دلپذيرتر از شهد و شكر استكش

  
  



 ٤٤

  40    غزل
  

   هللا كه در ميكده باز استالمنه
   نياز استيدر او رو رو كه مرا بر زان
  ي همه در جوش و خروشند ز مستها خم

   كه در آن جاست حقيقت نه مجاز استي موان
   و غرور است و تكبري همه مستي واز
   و عجز و نياز استي ما همه بيچارگوز

   كه بر غير نگفتيم و نگوييميراز
   دوست بگوييم كه او محرم راز استبا

   شكن زلف خم اندر خم جانانشرح
   نتوان كرد كه اين قصه دراز استهكوت

  ي دل مجنون و خم طره ليلبار
   اياز استي محمود و كف پارخساره
   ديده چو باز از همه عالمام بردوخته

   تو باز استي ديده من بر رخ زيباتا
   تو هر آن كس كه بيايدي كعبه كودر
   تو در عين نماز استي قبله ابرواز
   مجلسيان سوز دل حافظ مسكينيا
   شمع بپرسيد كه در سوز و گداز استاز

  
  
  
  



 ٤٥

  41    غزل
  

  بيز است  چه باده فرح بخش و باد گلاگر
   كه محتسب تيز استي بانگ چنگ مخور مبه

  
   گرت به چنگ افتدي و حريفي ايصراح
   عقل نوش كه ايام فتنه انگيز استبه

  
   آستين مرقع پياله پنهان كندر

  ريز است  زمانه خوني همچو چشم صراحكه
  

  يها از م  آب ديده بشوييم خرقهبه
   موسم ورع و روزگار پرهيز استكه

  
   عيش خوش از دور باژگون سپهريمجو

   آميز استي صاف اين سر خم جمله دردكه
  

   برشده پرويزنيست خون افشانسپهر
   و تاج پرويز استياش سر كسر  ريزهكه

   به شعر خوش حافظي و فارس گرفتعراق
  ت تبريز است كه نوبت بغداد و وقبيا

  
  
  



 ٤٦

  42    غزل
  

   دل با تو گفتنم هوس استحال
   دل شنفتنم هوس استخبر

  
   خام بين كه قصه فاشطمع

   رقيبان نهفتنم هوس استاز
  

   چنين عزيز و شريفي قدرشب
   تو تا روز خفتنم هوس استبا

  
   چنين نازكيا  كه دردانهوه
   شب تار سفتنم هوس استدر

  
  ي صبا امشبم مدد فرمايا
  حرگه شكفتنم هوس است سكه

  
   شرف به نوك مژهي برااز

   راه تو رفتنم هوس استخاك
   حافظ به رغم مدعيانهمچو
   رندانه گفتنم هوس استشعر

  
  
  



 ٤٧

  43    غزل
  

   بستان ذوق بخش و صحبت ياران خوش استصحن
   وقت ميخواران خوش استي گل خوش باد كز ووقت

  
  شود ي صبا هر دم مشام جان ما خوش ماز
   طيب انفاس هواداران خوش استي آريآر

  
   گل نقاب آهنگ رحلت ساز كردناگشوده

   كن بلبل كه گلبانگ دل افكاران خوش استناله
  

   خوشخوان را بشارت باد كاندر راه عشقمرغ
   بيداران خوش استيها  را با ناله شبدوست

  
   ور زان كه هستي در بازار عالم خوشدلنيست
  ش است عياران خوي و خوش باشي رندشيوه

  
  ام آمد به گوش  زبان سوسن آزادهاز
   اين دير كهن كار سبكباران خوش استكاندر

  
   ترك جهان گفتن طريق خوشدليستحافظا

   كه احوال جهان داران خوش استي نپندارتا
  
  



 ٤٨

  44    غزل
  

   كه بر كف گل جام باده صاف استكنون
   صد هزار زبان بلبلش در اوصاف استبه

  
  اه صحرا گير دفتر اشعار و ربخواه

   وقت مدرسه و بحث كشف كشاف استچه
  

   دادي مست بود و فتوي مدرسه دفقيه
   به ز مال اوقاف استي حرام ولي مكه

  
   درد و صاف تو را حكم نيست خوش دركشبه

   ما كرد عين الطاف استي هر چه ساقكه
  

   ز خلق و چو عنقا قياس كار بگيرببر
   صيت گوشه نشينان ز قاف تا قاف استكه

  
   مدعيان و خيال همكارانحديث

   حكايت زردوز و بورياباف استهمان
  

   چون زر سرخيها  حافظ و اين نكتهخموش
   دار كه قالب شهر صراف استنگاه

  
  



 ٤٩

  45    غزل
  

   از خلل استي كه خالي اين زمانه رفيقدر
   ناب و سفينه غزل استي ميصراح

  
   رو كه گذرگاه عافيت تنگ استجريده
   استبدل ير عزيز ب گير كه عمپياله

  
   در جهان ملولم و بسي عملي من ز بنه

   عمل استي علما هم ز علم بماللت
  

   چشم عقل در اين رهگذار پرآشوببه
   استمحل ي و بثبات ي و كار جهان بجهان

  
   و قصه مخوانيا  طره مه چهرهبگير

   سعد و نحس ز تاثير زهره و زحل استكه
  

  اشت تو دي اميد فراوان به وصل رودلم
   اجل به ره عمر رهزن امل استيول

  
   هيچ دور نخواهند يافت هشيارشبه

   كه حافظ ما مست باده ازل استچنين
  
  



 ٥٠

  46    غزل
  

   در كف و معشوق به كام استي در بر و مگل
   جهانم به چنين روز غالم استسلطان

   شمع مياريد در اين جمع كه امشبگو
   مجلس ما ماه رخ دوست تمام استدر
  ب ما باده حالل است وليكن مذهدر

   سرو گل اندام حرام استي تو اي رويب
   و نغمه چنگ استي همه بر قول نگوشم
   همه بر لعل لب و گردش جام استچشمم
   مجلس ما عطر مياميز كه ما رادر

   مشام استي تو خوش بوي لحظه ز گيسوهر
   قند مگو هيچ و ز شكري چاشناز
   است رو كه مرا از لب شيرين تو كامزان
   گنج غمت در دل ويرانه مقيم استتا

   خرابات مقام استي مرا كوهمواره
   كه مرا نام ز ننگ استي ننگ چه گوياز
   كه مرا ننگ ز نام استي نام چه پرسوز

   و سرگشته و رنديم و نظربازميخواره
   كس كه چو ما نيست در اين شهر كدام استوان

   محتسبم عيب مگوييد كه او نيزبا
   ما در طلب عيش مدام است چوپيوسته
  ي و معشوق زماني مي منشين بحافظ
   گل و ياسمن و عيد صيام استكايام



 ٥١

  47    غزل
  

   كه ره دانستي ميكده هر سالكي كوبه
   دگر زدن انديشه تبه دانستيدر

  ي نداد جز به كسي افسر رندزمانه
   عالم در اين كله دانستي سرفرازكه
  ي آستانه ميخانه هر كه يافت رهبر
   اسرار خانقه دانستي فيض جام مز
   آن كه راز دو عالم ز خط ساغر خواندهر

   جام جم از نقش خاك ره دانسترموز
   طاعت ديوانگان ز ما مطلبيورا
   گنه دانستي شيخ مذهب ما عاقلكه
   امان نخواست به جاني ز نرگس ساقدلم

   كه شيوه آن ترك دل سيه دانستچرا
   جور كوكب طالع سحرگهان چشممز

   گريست كه ناهيد ديد و مه دانستچنان
   پنهانزند ي حافظ و ساغر كه محديث

   محتسب و شحنه پادشه دانستي جاچه
   كه نه رواق سپهري شاهبلندمرتبه

   ز خم طاق بارگه دانستيا نمونه
  
  
  
  



 ٥٢

  48    غزل
  

   دانستي راز نهاني از پرتو ميصوف
   دانستي هر كس از اين لعل توانگوهر
   مرغ سحر داند و بس مجموعه گلقدر
   دانستي خواند معاني نه هر كو ورقكه

   كردم دو جهان بر دل كارافتادهعرضه
   دانستي همه فاني از عشق تو باقبجز
   عوام انديشمي شد اكنون كه ز ابناآن

   دانستي نيز در اين عيش نهانمحتسب
   آسايش ما مصلحت وقت نديددلبر
   دانستي نه از جانب ما دل نگرانور
  و گل را كند از يمن نظر لعل و عقيق سنگ

   دانستي كه قدر نفس باد يمانهر
  ي كه از دفتر عقل آيت عشق آموزيا

   دانستي اين نكته به تحقيق ندانترسم
   بياور كه ننازد به گل باغ جهانيم

   دانستي باد خزاني كه غارتگرهر
   اين گوهر منظوم كه از طبع انگيختحافظ

  ت دانسي اثر تربيت آصف ثانز
  
  
  
  



 ٥٣

  49    غزل
  

   خلد برين خلوت درويشان استروضه
   خدمت درويشان استي محتشممايه

  
   عزلت كه طلسمات عجايب داردگنج
   آن در نظر رحمت درويشان استفتح

  
   رفتي فردوس كه رضوانش به دربانقصر

   از چمن نزهت درويشان استيمنظر
  

   از پرتو آن قلب سياهشود ي چه زر مآن
   صحبت درويشان است كه دركيمياييست

  
   كه پيشش بنهد تاج تكبر خورشيدآن

   كه در حشمت درويشان استكبرياييست
  

   را كه نباشد غم از آسيب زواليدولت
   تكلف بشنو دولت درويشان استيب

  
  

  ي قبله حاجات جهانند ولخسروان
   حضرت درويشان استي بندگسببش

  



 ٥٤

  طلبند ي مقصود كه شاهان به دعا ميرو
  لعت درويشان است آينه طمظهرش

  
  ي كران تا به كران لشكر ظلم است ولاز
   ازل تا به ابد فرصت درويشان استاز

  
   توانگر مفروش اين همه نخوت كه تو رايا

   و زر در كنف همت درويشان استسر
  

   از قهر هنوزشود ي قارون كه فرو مگنج
   كه هم از غيرت درويشان استي باشخوانده

  
   را غالم نظر آصف عهدم كومن
   و سيرت درويشان استي خواجگصورت

  
  يخواه ي مي ار آب حيات ازلحافظ
   خاك در خلوت درويشان استمنبعش

  
  
  
  
  
  
  



 ٥٥

  50    غزل
  

   خويشتن استي دام زلف تو دل مبتالبه
   خويشتن استي به غمزه كه اينش سزابكش

  
   ز دست برآيد مراد خاطر ماگرت

   خويشتن استي به جاي دست باش كه خيربه
  

   بت شيرين دهن كه همچون شمعيجانت ا به
   خويشتن استي تيره مرادم فناشبان

  
   بلبلي با تو گفتم اي عشق زدي راچو
   خويشتن استي كه آن گل خندان برامكن

  
   گل محتاجي مشك چين و چگل نيست بوبه

   خويشتن استيهاش ز بند قبا  نافهكه
  

   دهرمروت ي به خانه ارباب بمرو
   خويشتن استيا گنج عافيتت در سركه

  
   اوي حافظ و در شرط عشقبازبسوخت

   خويشتن استي بر سر عهد و وفاهنوز
  
  



 ٥٦

  51    غزل
  

   سيراب به خون تشنه لب يار من استلعل
   ديدن او دادن جان كار من استي پوز
   از آن چشم سيه بادش و مژگان درازشرم
   كه دل بردن او ديد و در انكار من استهر

  ه مبر كان سر كو رخت به دروازساروان
   كه منزلگه دلدار من استشاهراهيست

   طالع خويشم كه در اين قحط وفابنده
   سرمست خريدار من استي آن لولعشق

   عطر گل و زلف عبيرافشانشطبله
   خوش عطار من استي يك شمه ز بوفيض

   همچو نسيمم ز در خويش مرانباغبان
   گلزار تو از اشك چو گلنار من استكب

  گالب از لب يارم فرمود قند و شربت
   او كه طبيب دل بيمار من استنرگس

   كه در طرز غزل نكته به حافظ آموختآن
   شيرين سخن نادره گفتار من استيار

  
  
  
  
  
  



 ٥٧

  52    غزل
  

   بتان دين من استي كه سوداروزگاريست
   اين كار نشاط دل غمگين من استغم

   تو را ديده جان بين بايدي روديدن
  م جهان بين من است كجا مرتبه چشوين
   من باش كه زيب فلك و زينت دهريار
   تو و اشك چو پروين من استي مه رواز

   مرا عشق تو تعليم سخن گفتن كردتا
   را ورد زبان مدحت و تحسين من استخلق

   داري فقر خدايا به من ارزاندولت
   كرامت سبب حشمت و تمكين من استكاين

   شحنه شناس اين عظمت گو مفروشواعظ
   كه منزلگه سلطان دل مسكين من استانز

   رب اين كعبه مقصود تماشاگه كيستيا
   مغيالن طريقش گل و نسرين من استكه

   از حشمت پرويز دگر قصه مخوانحافظ
   لبش جرعه كش خسرو شيرين من استكه

  
  
  
  
  
  



 ٥٨

  53    غزل
  

   كه گوشه ميخانه خانقاه من استمنم
   پير مغان ورد صبحگاه من استيدعا

  
  ترانه چنگ صبوح نيست چه باك گرم
   من به سحر آه عذرخواه من استينوا

  
   پادشاه و گدا فارغم بحمداهللاز
   خاك در دوست پادشاه من استيگدا

  
  ام وصال شماست  ز مسجد و ميخانهغرض
   اين خيال ندارم خدا گواه من استجز

  
  ي به تيغ اجل خيمه بركنم ور نمگر
   است از در دولت نه رسم و راه منرميدن

  ي آن زمان كه بر اين آستان نهادم رواز
   مسند خورشيد تكيه گاه من استفراز

   اگر چه نبود اختيار ما حافظگناه
   در طريق ادب باش و گو گناه من استتو

  
  
  
  



 ٥٩

  54    غزل
  

   گريه مردم چشمم نشسته در خون استز
   كه در طلبت حال مردمان چون استببين
  ت ياد لعل تو و چشم مست ميگونبه

   خون استخورم ي كه مي لعلي جام غم مز
   مشرق سر كو آفتاب طلعت توز
   طلوع كند طالعم همايون استاگر

   لب شيرين كالم فرهاد استحكايت
   مقام مجنون استي طره ليلشكنج

   استي بجو كه قدت همچو سرو دلجودلم
   بگو كه كالمت لطيف و موزون استسخن

  ي رسان ساقي دور باده به جان راحتز
   رنج خاطرم از جور دور گردون استكه
   كه ز چشمم برفت رود عزيزي آن دماز

   دامن من همچو رود جيحون استكنار
   شاد شود اندرون غمگينمچگونه

   اختيار كه از اختيار بيرون استبه
   حافظكند ي طلب يار مي بيخودز
   كه طلبكار گنج قارون استي مفلسچو

  
  
  
  



 ٦٠

  55    غزل
  

  و دين است زلف تو دام كفر خم
   كارستان او يك شمه اين استز

   معجز حسن است ليكنجمالت
  ات سحر مبين است  غمزهحديث

   توان بردي چشم شوخ تو جان كز
   دايم با كمان اندر كمين استكه
   آن چشم سيه صد آفرين بادبر
   سحرآفرين استي در عاشق كشكه

   علميست علم هيت عشقعجب
   چرخ هشتمش هفتم زمين استكه
   كه بدگو رفت و جان برديندار پتو

   با كرام الكاتبين استحسابش
   حافظ ز كيد زلفش ايمنمشو

   دل برد و كنون دربند دين استكه
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٦١

  56    غزل
   سراپرده محبت اوستدل
   آيينه دار طلعت اوستديده

   كه سر درنياورم به دو كونمن
   زير بار منت اوستگردنم

   و ما و قامت ياري و طوبتو
  هر كس به قدر همت اوست فكر
   من آلوده دامنم چه عجبگر

   عالم گواه عصمت اوستهمه
   كه باشم در آن حرم كه صبامن

   دار حريم حرمت اوستپرده
   خيالش مباد منظر چشميب
   خلوت اوستي كه اين گوشه جازان

  ي گل نو كه شد چمن آراهر
   صحبت اوستي اثر رنگ و بوز

   مجنون گذشت و نوبت ماستدور
   پنج روز نوبت اوستيكس هر

   و گنج طربي عاشقملكت
   چه دارم ز يمن همت اوستهر
   و دل گر فدا شديم چه باكمن

   اندر ميان سالمت اوستغرض
   ظاهر مبين كه حافظ رافقر

   گنجينه محبت اوستسينه
  



 ٦٢

  57    غزل
  

   عالم با اوستي سيه چرده كه شيرينآن
   ميگون لب خندان دل خرم با اوستچشم

  
  يشيرين دهنان پادشهانند ول چه گر
   سليمان زمان است كه خاتم با اوستاو

  
   خوب است و كمال هنر و دامن پاكيرو

   همت پاكان دو عالم با اوستالجرم
  

   مشكين كه بدان عارض گندمگون استخال
   آن دانه كه شد رهزن آدم با اوستسر

  
   عزم سفر كرد خدا را ياراندلبرم

   با اوست كنم با دل مجروح كه مرهمچه
  

   كه اين نكته توان گفت كه آن سنگين دلبا
   مريم با اوستي ما را و دم عيسكشت

  
   دارشي از معتقدان است گرامحافظ

   كه بخشايش بس روح مكرم با اوستزان
  
  



 ٦٣

  58    غزل
  

   ارادت ما و آستان حضرت دوستسر
   ارادت اوسترود ي هر چه بر سر ما مكه

  و مهر دوست نديدم اگر چه از مه نظير
  ها در مقابل رخ دوست  آينهنهادم

   ز حال دل تنگ ما چه شرح دهدصبا
   غنچه تو بر توستيها  چون شكنج ورقكه
   من سبوكش اين دير رندسوزم و بسنه
   سرا كه در اين كارخانه سنگ و سبوستبسا

   زلف عنبرافشان راي تو شانه زدمگر
   باد غاليه سا گشت و خاك عنبربوستكه
  ر برگ گل كه در چمن است تو هي رونثار
   قد تو هر سروبن كه بر لب جوستيفدا

   ناطقه در وصف شوق ناالن استزبان
   كلك بريده زبان بيهده گوستي جاچه
   تو در دلم آمد مراد خواهم يافترخ
   فال نكوستي كه حال نكو در قفاچرا

   اين زمان دل حافظ در آتش هوس استنه
   داغدار ازل همچو الله خودروستكه

  
  
  
  



 ٦٤

  59    غزل
  

   از جانب دوستي اميد عاطفتدارم
   و اميدم به عفو اوستي جنايتكردم
   كه بگذرد ز سر جرم من كه اودانم

   چه پريوش است وليكن فرشته خوستگر
   گريستم كه هر كس كه برگذشتچندان

   اشك ما چو ديد روان گفت كاين چه جوستدر
   است آن دهان و نبينم از او نشانهيچ

  ن ميان و ندانم كه آن چه موست است آيمو
   عجب ز نقش خيالش كه چون نرفتدارم

  ام كه دم به دمش كار شست و شوست  ديدهاز
  كشد ي زلف تو دل را همي گفت و گويب
   گفت و گوستي زلف دلكش تو كه را روبا

  ام  شنيدهي تا ز زلف تو بويعمريست
   در مشام دل من هنوز بوستي بوزان

  يان تو ول بد است حال پريشحافظ
   زلف يار پريشانيت نكوستي بوبر

  
  
  
  
  
  



 ٦٥

  60    غزل
  

   پيك نامور كه رسيد از ديار دوستآن
   حرز جان ز خط مشكبار دوستآورد
   نشان جالل و جمال ياردهد ي مخوش
   حكايت عز و وقار دوستكند ي مخوش
  برم ي دادمش به مژده و خجلت همدل
   نقد قلب خويش كه كردم نثار دوستزين

  خدا كه از مدد بخت كارساز شكر
   حسب آرزوست همه كار و بار دوستبر

   سپهر و دور قمر را چه اختيارسير
   گردشند بر حسب اختيار دوستدر
   باد فتنه هر دو جهان را به هم زندگر
   و چراغ چشم و ره انتظار دوستما
   نسيم صبحي به من آر اي الجواهركحل
   خاك نيكبخت كه شد رهگذار دوستزان

   و آستانه عشق و سر نيازيمماي
   خواب خوش كه را برد اندر كنار دوستتا

   به قصد حافظ اگر دم زند چه باكدشمن
   را كه نيم شرمسار دوستي خدامنت

  
  
  
  



 ٦٦

  61    غزل
  

   افتدت به كشور دوستي اگر گذرصبا
   معنبر دوستي از گيسويا  نفحهبيار

  
   جان او كه به شكرانه جان برافشانمبه
   از بر دوستي پيامي من آري به سواگر

  
   گر چنان كه در آن حضرتت نباشد بارو

   از در دوستي ديده بياور غباريبرا
  

   وصل او هيهاتي گدا و تمنامن
   به خواب ببينم خيال منظر دوستمگر

  
   صنوبريم همچو بيد لرزان استدل

   چون صنوبر دوستي حسرت قد و باالز
  

   ما راخرد ي نمي چه دوست به چيزاگر
   از سر دوستي نفروشيم مويي عالمهب

   باشد ار شود از بند غم دلش آزادچه
   هست حافظ مسكين غالم و چاكر دوستچو

  
  
  



 ٦٧

  62    غزل
  

   پيك مشتاقان بده پيغام دوستي امرحبا
   نام دوستي كنم جان از سر رغبت فداتا

   و شيداست دايم همچو بلبل در قفسواله
   طبعم ز عشق شكر و بادام دوستيطوط
   او دام است و خالش دانه آن دام و منزلف
  ام در دام دوست  افتادهيا  اميد دانهبر
   برنگيرد تا به صبح روز حشري ز مستسر

   كه چون من در ازل يك جرعه خورد از جام دوستهر
   از شرح شوق خود از آنكيا  نگويم شمهبس

   باشد نمودن بيش از اين ابرام دوستدردسر
  ده همچون توتيا دهد دستم كشم در ديگر
   كان مشرف گردد از اقدام دوستي راهخاك
   فراقي وصال و قصد او سوي من سوميل
   كام خود گرفتم تا برآيد كام دوستترك
   بسازدرمان ي و بسوز ي اندر درد او محافظ
   دوستآرام ي ندارد درد بي كه درمانزان

  
  
  
  
  
  



 ٦٨

  63    غزل
  

   تو كس نديد و هزارت رقيب هستيرو
   هنوز و صدت عندليب هستيا  غنچهدر

  
   تو چندان غريب نيستي آمدم به كوگر

   من در آن ديار هزاران غريب هستچون
  

   عشق خانقاه و خرابات فرق نيستدر
   حبيب هستي جا كه هست پرتو روهر

  
  دهند ي جا كه كار صومعه را جلوه مآن

   دير راهب و نام صليب هستناقوس
  

  كرد كه شد كه يار به حالش نظر نعاشق
   خواجه درد نيست وگرنه طبيب هستيا

  
   حافظ اين همه آخر به هرزه نيستفرياد
   عجيب هستي غريب و حديثيا  قصههم

  
  
  
  
  



 ٦٩

  64    غزل
  

  ادبيست ي چه عرض هنر پيش يار باگر
   خموش وليكن دهان پر از عربيستزبان
   نهفته رخ و ديو در كرشمه حسنيپر
  يست ديده ز حيرت كه اين چه بوالعجببسوخت
  ي خار كس نچيد آري اين چمن گل بدر

   با شرار بولهبيستي مصطفوچراغ
   مپرس كه چرخ از چه سفله پرور شدسبب
   سببيستي او را بهانه بي كام بخشكه
   نيم جو نخرم طاق خانقاه و رباطبه
   خم طنبيستي كه مصطبه ايوان و پامرا

   دختر رز نور چشم ماست مگرجمال
   عنبيست و پردهي در نقاب زجاجكه
   خواجهي عقل و ادب داشتم من اهزار
  ادبيست ي كه مست خرابم صالح بكنون
   كه چو حافظ هزارم استظهاري مبيار
   و نياز نيم شبيستي گريه سحربه

  
  
  
  
  
  



 ٧٠

  65    غزل
  

   ز عيش و صحبت و باغ و بهار چيستخوشتر
   كجاست گو سبب انتظار چيستيساق
   وقت خوش كه دست دهد مغتنم شمارهر

   را وقوف نيست كه انجام كار چيستكس
   عمر بسته به موييست هوش دارپيوند

   خويش باش غم روزگار چيستغمخوار
   و روضه ارمي آب زندگيمعن

   خوشگوار چيستي طرف جويبار و مجز
  اند  و مست هر دو چو از يك قبيلهمستور

   دل به عشوه كه دهيم اختيار چيستما
   درون پرده چه داند فلك خموشراز
   نزاع تو با پرده دار چيستي مدعيا

   بنده گرش اعتبار نيستي و خطاسهو
   عفو و رحمت آمرزگار چيستيمعن
   شراب كوثر و حافظ پياله خواستزاهد
   در ميانه خواسته كردگار چيستتا

  
  
  
  
  
  



 ٧١

  66    غزل
  

   بلبل اگر با منت سر ياريستبنال
   ما دو عاشق زاريم و كار ما زاريستكه
   وزد ز طره دوستينسيم آن زمين كه در

   تاتاريستيها  دم زدن نافهي جاچه
   باده كه رنگين كنيم جامه زرقبيار

   مست جام غروريم و نام هشياريستكه
   زلف تو پختن نه كار هر خاميستخيال
   زير سلسله رفتن طريق عياريستكه

   كه عشق از او خيزدي نهانايست لطيفه
   نام آن نه لب لعل و خط زنگاريستكه

   شخص نه چشم است و زلف و عارض و خاللجما
   نكته در اين كار و بار دلداريستهزار

   حقيقت به نيم جو نخرندقلندران
   اطلس آن كس كه از هنر عاريستيقبا

  ي آستان تو مشكل توان رسيد آربر
   به دشواريستي بر فلك سرورعروج
  ديدم ي كرشمه چشمت به خواب مسحر
  يست كه به ز بيداري مراتب خوابيزه

   به ناله ميازار و ختم كن حافظدلش
   جاويد در كم آزاريستي رستگاركه

  
  



 ٧٢

  67    غزل
  

   رب اين شمع دل افروز ز كاشانه كيستيا
   ما سوخت بپرسيد كه جانانه كيستجان

  
   خانه برانداز دل و دين من استحاليا

   و همخانه كيستخسبد ي در آغوش كه متا
  

   لعل لبش كز لب من دور مبادباده
   روح كه و پيمان ده پيمانه كيستراح

  
   صحبت آن شمع سعادت پرتودولت

   خدا را كه به پروانه كيستبازپرسيد
  

   و معلوم نشدي هر كسش افسوندهد يم
   دل نازك او مايل افسانه كيستكه

  
   رب آن شاهوش ماه رخ زهره جبينيا

   كه و گوهر يك دانه كيستي يكتادر
  

   توي آه از دل ديوانه حافظ بگفتم
   لب خنده زنان گفت كه ديوانه كيستزير

  
  



 ٧٣

  68    غزل
  

   اين هفته برون رفت و به چشمم ساليستماهم
   كه چه مشكل حاليستي هجران تو چه دانحال

  
   ديده ز لطف رخ او در رخ اومردم

   خود ديد گمان برد كه مشكين خاليستعكس
  

   شير هنوز از لب همچون شكرشچكد يم
  اش قتاليست مژه هر ي چه در شيوه گرگر

  
   به كرم در همه شهري كه انگشت نماييا

   كه در كار غريبان عجبت اهماليستوه
  

   از اينم نبود شابه در جوهر فردبعد
   دهان تو در اين نكته خوش استدالليستكه

  
   كردي خواهي دادند كه بر ما گذرمژده
   خير مگردان كه مبارك فاليستنيت

  
  شد اندوه فراقت به چه حالت بككوه
   خسته كه از ناله تنش چون ناليستحافظ

  
  



 ٧٤

  69    غزل
   نيست كه افتاده آن زلف دوتا نيستكس
   ز بال نيستي رهگذر كيست كه دامدر

  
   از گوشه نشينانبرد ي چشم تو دل مچون

   تو بودن گنه از جانب ما نيستهمراه
  

   تو مگر آينه لطف الهيستيرو
  ت و ريا نيسي كه چنين است و در اين روحقا

  
   چشمي طلبد شيوه چشم تو زهنرگس
   خبرش از سر و در ديده حيا نيستمسكين

  
   كه ما راي بهر خدا زلف مپيرااز
   نيست كه صد عربده با باد صبا نيستشب

  
   شمع دل افروزي تو اي روي كه بيبازآ
   بزم حريفان اثر نور و صفا نيستدر

  
   غريبان اثر ذكر جميل استتيمار

  در شهر شما نيست مگر اين قاعده جانا
  

   آري و گفتم صنما عهد به جاشد ي ميد
   خواجه در اين عهد وفا نيستي غلطگفتا



 ٧٥

  
   پير مغان مرشد من شد چه تفاوتگر
   ز خدا نيستي نيست كه سري هيچ سردر

  
   چه كند گر نكشد بار مالمتعاشق
   هيچ دالور سپر تير قضا نيستبا

  
  ي صومعه زاهد و در خلوت صوفدر
   تو محراب دعا نيستيرو گوشه ابجز

  
   چنگ فروبرده به خون دل حافظيا

   مگر از غيرت قرآن و خدا نيستفكرت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٧٦

  70    غزل
  

   ديده ما جز به رخت ناظر نيستمردم
   سرگشته ما غير تو را ذاكر نيستدل

  بندد ي احرام طواف حرمت ماشكم
   طاهر نيستي چه از خون دل ريش دمگر

  ي چو مرغ وحش دام و قفس بادبسته
   سدره اگر در طلبت طاير نيستطاير
   مفلس اگر قلب دلش كرد نثارعاشق
   عيب كه بر نقد روان قادر نيستمكنش
   دست بدان سرو بلندش برسدعاقبت

   كه را در طلبت همت او قاصر نيستهر
   نزنم دم هرگزي عيسي روان بخشاز
   چو لبت ماهر نيستي كه در روح فزايزان

   نزنمي تو آهيودا كه در آتش سمن
   توان گفت كه بر داغ دلم صابر نيستيك

   اول كه سر زلف تو ديدم گفتمروز
   اين سلسله را آخر نيستي پريشانكه
   پيوند تو تنها نه دل حافظ راستسر
   آن كش سر پيوند تو در خاطر نيستكيست

  
  
  
  



 ٧٧

  71    غزل
  

   ظاهرپرست از حال ما آگاه نيستزاهد
   هيچ اكراه نيستيا حق ما هر چه گويد جدر

  
   طريقت هر چه پيش سالك آيد خير اوستدر
   گمراه نيستي دل كسي صراط مستقيم ادر

  
   خواهيم راندي رخ نمايد بيدقي چه بازتا

   شطرنج رندان را مجال شاه نيستعرصه
  

   اين سقف بلند ساده بسيارنقشچيست
   معما هيچ دانا در جهان آگاه نيستزين

  
   وين چه قادر حكمت است چه استغناست يا رباين

   همه زخم نهان هست و مجال آه نيستكاين
  
  

   حسابداند ي نمي ديوان ما گويصاحب
   اين طغرا نشان حسبه هللا نيستكاندر

  
   كه خواهد گو بيا و هر چه خواهد گو بگوهر
   و ناز و حاجب و دربان بدين درگاه نيستكبر
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   در ميخانه رفتن كار يك رنگان بودبر
   فروشان راه نيستي ميرا به كو خودفروشان

  
   اندام ماستي چه هست از قامت ناساز بهر
   كس كوتاه نيستي نه تشريف تو بر باالور

  
   پير خراباتم كه لطفش دايم استبنده

   نه لطف شيخ و زاهد گاه هست و گاه نيستور
  

   مشربيستي ار بر صدر ننشيند ز عالحافظ
  نيستبند مال و جاه   كش اندري دردعاشق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٧٩

  72    غزل
  

   راه عشق كه هيچش كناره نيستراهيست
   جا جز آن كه جان بسپارند چاره نيستآن

  
   بودي خوش دمي گه كه دل به عشق دههر

   كار خير حاجت هيچ استخاره نيستدر
  

   بياري را ز منع عقل مترسان و مما
   شحنه در واليت ما هيچ كاره نيستكان

  
  كشد يرا كه م چشم خود بپرس كه ما از

   گناه طالع و جرم ستاره نيستجانا
  

   را به چشم پاك توان ديد چون هاللاو
   جلوه آن ماه پاره نيستي ديده جاهر

  
   كه اين نشاني شمر طريقه رندفرصت

   راه گنج بر همه كس آشكاره نيستچون
  

   روهيچ تو گريه حافظ به   درنگرفت
   آن دلم كه كم از سنگ خاره نيستحيران

  
  



 ٨٠

  73    لغز
  

   نيست كه نيستي از پرتو رويت نظرروشن
   نيست كه نيستي خاك درت بر بصرمنت

  
  ي تو صاحب نظرانند آري روناظر

   نيست كه نيستي تو در هيچ سري گيسوسر
  

   غماز من ار سرخ برآمد چه عجباشك
   نيست كه نيستي از كرده خود پرده درخجل

  
  ي به دامن ننشيند ز نسيمش گردتا
   نيست كه نيستيز نظرم رهگذر خيز اسيل

  
   دم از شام سر زلف تو هر جا نزنندتا

   نيست كه نيستي صبا گفت و شنيدم سحربا
  

  ي از اين طالع شوريده برنجم ور نمن
   نيست كه نيستي مند از سر كويت دگربهره

  
  

   چشمه نوشي لب شيرين تو اي حيااز
   نيست كه نيستي آب و عرق اكنون شكرغرق

  



 ٨١

  كه از پرده برون افتد راز نيست مصلحت
   نيست كه نيستي نه در مجلس رندان خبرور

  
   در باديه عشق تو روباه شودشير

   نيست كه نيستي خطري از اين راه كه در وآه
  

   چشمم كه بر او منت خاك در توستآب
   نيست كه نيستي صد منت او خاك درزير

  
   نام و نشان هست كه هستي وجودم قدراز
   نيست كه نيستي آن جا اثر نه از ضعف درور

  
   از اين نكته كه حافظ ز تو ناخشنود استغير
   نيست كه نيستي وجودت هنري سراپادر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٨٢

  74    غزل
  

   كارگه كون و مكان اين همه نيستحاصل
   پيش آر كه اسباب جهان اين همه نيستباده
   دل و جان شرف صحبت جانان غرض استاز

  ن اين همه نيست اين است وگرنه دل و جاغرض
   سايه مكشي ز پي سدره و طوبمنت

   سرو روان اين همه نيستي اي چو خوش بنگركه
   خون دل آيد به كناري آن است كه بدولت

   و عمل باغ جنان اين همه نيستي نه با سعور
  ي كه در اين مرحله مهلت داري روزپنج
   كه زمان اين همه نيستي زماني بياساخوش

  ي ساقييم ا لب بحر فنا منتظربر
   دان كه ز لب تا به دهان اين همه نيستيفرصت

   غيرت زنهاري ايمن مشو از باززاهد
   ره از صومعه تا دير مغان اين همه نيستكه

   من سوخته زار و نزاريدردمند
   حاجت تقرير و بيان اين همه نيستظاهرا
  ي حافظ رقم نيك پذيرفت ولنام

   رندان رقم سود و زيان اين همه نيستپيش
  
  
  
  



 ٨٣

  75    غزل
  

   نيستي چيزي آن نرگس فتان تو بخواب
   نيستي چيزي آن زلف پريشان تو بتاب

  
  گفتم ي لبت شير روان بود كه من ماز
   نيستي چيزي شكر گرد نمكدان تو باين

  
  دانم ي تو بادا كه يقين مي درازجان

   نيستي چيزي كمان ناوك مژگان تو بدر
  

   به غم محنت و اندوه فراقيمبتالي
   نيستي چيزي دل اين ناله و افغان تو بيا

  
   باد از سر كويش به گلستان بگذشتدوش

   نيستي چيزي گل اين چاك گريبان تو بيا
  

  دارد ي عشق ار چه دل از خلق نهان مدرد
   نيستي چيزي اين ديده گريان تو بحافظ

  
  
  
  
  



 ٨٤

  76    غزل
  

   نيستي آستان توام در جهان پناهجز
   نيستياله گاه مرا بجز اين در حوسر

   چو تيغ كشد من سپر بيندازمعدو
   نيستي و آهيا  تيغ ما بجز از نالهكه

   برتابمي خرابات روي ز كوچرا
   نيستي اين به هم به جهان هيچ رسم و راهكز

   گر بزند آتشم به خرمن عمرزمانه
   نيستي بسوز كه بر من به برگ كاهبگو

   سرومي نرگس جماش آن سهغالم
   نيستيرش به كس نگاه از شراب غروكه

   كني آزار و هر چه خواهي در پمباش
   نيستي در شريعت ما غير از اين گناهكه

   پادشاه كشور حسني كشيده رو اعنان
   نيستي كه دادخواهي نيست بر سر راهكه

  بينم ي كه از همه سو دام راه مچنين
   نيستي از حمايت زلفش مرا پناهبه

   دل حافظ به زلف و خال مدهخزينه
   نيستي چنين حد هر سياهي كارهاكه

  
  
  
  



 ٨٥

  77    غزل
  

   خوش رنگ در منقار داشتي برگ گليبلبل
   زار داشتيها  اندر آن برگ و نوا خوش نالهو

   در عين وصل اين ناله و فرياد چيستگفتمش
   ما را جلوه معشوق در اين كار داشتگفت
   اعتراضي اگر ننشست با ما نيست جايار

   عار داشتياز گداي كامران بود يپادشاه
   نياز و ناز ما با حسن دوستگيرد ي نمدر
   آن كز نازنينان بخت برخوردار داشتخرم
   تا بر كلك آن نقاش جان افشان كنيمخيز
   همه نقش عجب در گردش پرگار داشتكاين

   مكني فكر بدنامي مريد راه عشقگر
   صنعان خرقه رهن خانه خمار داشتشيخ
  ه در اطوار سير آن شيرين قلندر خوش كوقت

   تسبيح ملك در حلقه زنار داشتذكر
   سرشتي حافظ زير بام قصر آن حورچشم

   تحتها االنهار داشتي جنات تجرشيوه
  
  
  
  
  
  



 ٨٦

  78    غزل
  

   كه يار جز سر جور و ستم نداشتيديد
   عهد وز غم ما هيچ غم نداشتبشكست

  
   رب مگيرش ار چه دل چون كبوترميا

   نداشت و كشت و عزت صيد حرمافكند
  

   من جفا ز بخت من آمد وگرنه ياربر
   كه رسم لطف و طريق كرم نداشتحاشا

  
   كشيد از اوي اين همه هر آن كه نه خواربا

   جا كه رفت هيچ كسش محترم نداشتهر
  

   بيار باده و با محتسب بگويساق
   ما مكن كه چنين جام جم نداشتانكار

  
   راهرو كه ره به حريم درش نبردهر

   و ره در حرم نداشتي واد بريدمسكين
  

  ي فصاحت كه مدعي ببر تو گوحافظ
   هنر نبود و خبر نيز هم نداشتهيچش

  
  



 ٨٧

  79    غزل
  

   از بوستان نسيم بهشتدمد ي كه مكنون
   و شراب فرح بخش و يار حورسرشتمن

  
   چرا نزند الف سلطنت امروزگدا

   خيمه سايه ابر است و بزمگه لب كشتكه
  

  گويد ي حكايت ارديبهشت مچمن
   عاقل است كه نسيه خريد و نقد بهشتنه

  
   عمارت دل كن كه اين جهان خرابي مبه
   آن سر است كه از خاك ما بسازد خشتبر

  
   ندهدي ز دشمن كه پرتوي مجووفا
   از چراغ كنشتي شمع صومعه افروزچو

  
   مالمت من مستي به نامه سياهمكن

   آگه است كه تقدير بر سرش چه نوشتكه
  

  دار از جنازه حافظ دريغ مقدم
   به بهشترود ي گر چه غرق گناه است مكه

  
  



 ٨٨

  80    غزل
  

   زاهد پاكيزه سرشتي رندان مكن اعيب
   گناه دگران بر تو نخواهند نوشتكه

  
   اگر نيكم و گر بد تو برو خود را باشمن
   آن درود عاقبت كار كه كشتي كسهر

  
   كس طالب يارند چه هشيار و چه مستهمه
  شق است چه مسجد چه كنشت جا خانه عهمه

  
  ها  تسليم من و خشت در ميكدهسر
   گر نكند فهم سخن گو سر و خشتيمدع

  
   مكن از سابقه لطف ازلنااميدم

   كه كه خوب است و كه زشتي پس پرده چه دانتو
  

   من از پرده تقوا به درافتادم و بسنه
   نيز بهشت ابد از دست بهشتپدرم

  
  يم جاي روز اجل گر به كف آرحافظا

   خرابات برندت به بهشتي سر از كويك
  
  



 ٨٩

  81    غزل
  

   مرغ چمن با گل نوخاسته گفتصبحدم
   چون تو شكفتي كم كن كه در اين باغ بسناز

  ي بخنديد كه از راست نرنجيم ولگل
   عاشق سخن سخت به معشوق نگفتهيچ
   لعلي از آن جام مرصع مي طمع دارگر
  ات بايد سفت  بسا در كه به نوك مژهيا

   محبت به مشامش نرسدي ابد بوات
   كه خاك در ميخانه به رخساره نرفتهر
   گلستان ارم دوش چو از لطف هوادر

  آشفت ي مي سنبل به نسيم سحرزلف
   مسند جم جام جهان بينت كوي اگفتم
   افسوس كه آن دولت بيدار بخفتگفت
   عشق نه آن است كه آيد به زبانسخن
   شنفت ده و كوتاه كن اين گفت وي مساقيا
   حافظ خرد و صبر به دريا انداختاشك
   كند سوز غم عشق نيارست نهفتچه

  
  
  
  
  
  



 ٩٠

  82    غزل
  

   چهره كه دوش از بر ما رفتي ترك پرآن
   چه خطا ديد كه از راه خطا رفتآيا
   رفت مرا از نظر آن چشم جهان بينتا
  ها رفت  واقف ما نيست كه از ديده چهكس
   شمع نرفت از گذر آتش دل دوشبر
   دود كه از سوز جگر بر سر ما رفتآن
   از رخ تو دم به دم از گوشه چشممدور

   سرشك آمد و طوفان بال رفتسيالب
   فتاديم چو آمد غم هجراني پااز
   درد بمرديم چو از دست دوا رفتدر
   گفت وصالش به دعا باز توان يافتدل

   كه عمرم همه در كار دعا رفتعمريست
   نه اين جاست چه بنديم چو آن قبلهاحرام

   چه كوشيم چو از مروه صفا رفتي سعدر
   گفت طبيب از سر حسرت چو مرا ديديد

   كه رنج تو ز قانون شفا رفتهيهات
   نهي دوست به پرسيدن حافظ قدميا

   پيش كه گويند كه از دار فنا رفتزان
  
  
  
  



 ٩١

  83    غزل
   رفت رفتي ز دست زلف مشكينت خطايگر

  فت رفت ري شما بر ما جفايي ز هندوور
  

   سوخت سوختي عشق ار خرمن پشمينه پوشبرق
   رفت رفتي شاه كامران گر بر گدايجور

  
   بياري طريقت رنجش خاطر نباشد مدر

   رفت رفتي چون صفايي كدورت را كه بينهر
  

   داري دل پاي را تحمل بايد ايعشقباز
   رفت رفتي بود بود و گر خطايي ماللگر

  
  برد برد ي از غمزه دلدار باري دلگر
   رفت رفتي ميان جان و جانان ماجرايور

  
  يها پديد آمد ول  سخن چينان ماللتاز
   رفت رفتي ميان همنشينان ناسزايگر

  
   حافظ گو مكن واعظ كه رفت از خانقاهعيب

   رفت رفتي گر به جايي چه بندي آزاديپا
  
  
  



 ٩٢

  84    غزل
  

   بيار باده كه ماه صيام رفتيساق
  ام رفت قدح كه موسم ناموس و ندرده

   عزيز رفت بيا تا قضا كنيموقت
   و جام رفتي حضور صراحي كه بيعمر

  ي كن آن چنان كه ندانم ز بيخودمستم
   عرصه خيال كه آمد كدام رفتدر
   آن كه جرعه جامت به ما رسدي بوبر
   تو هر صبح و شام رفتي مصطبه دعادر
   به جان رسيدي را كه مرده بود حياتدل
  در مشام رفت اش ي از نسيم مي بويتا

   غرور داشت سالمت نبرد راهزاهد
   از ره نياز به دارالسالم رفترند
   كه بود مرا صرف باده شدي دلنقد
   سياه بود از آن در حرام رفتقلب

   تاب توبه چند توان سوخت همچو عوددر
   خام رفتي ده كه عمر در سر سودايم

   مكن نصيحت حافظ كه ره نيافتديگر
  بش به كام رفت كه باده نايا گمگشته

  
  
  
  



 ٩٣

  85    غزل
  

   از لب لعلش نچشيديم و برفتيشربت
   مه پيكر او سير نديديم و برفتيرو

  
   از صحبت ما نيك به تنگ آمده بوديگوي
   بربست و به گردش نرسيديم و برفتبار

  
   خوانديمي كه ما فاتحه و حرز يمانبس
   اش سوره اخالص دميديم و برفتي پوز

  
   كردي خواهي گذر دادند كه بر ماعشوه

   آخر كه چنين عشوه خريديم و برفتيديد
  

   چمان در چمن حسن و لطافت ليكنشد
   گلستان وصالش نچميديم و برفتدر

  
   كرديمي حافظ همه شب ناله و زارهمچو
   دريغا به وداعش نرسيديم و برفتيكا

  
  
  
  
  



 ٩٤

  86    غزل
  

   بيا كه يار ز رخ پرده برگرفتيساق
  درگرفت چراغ خلوتيان باز كار

   شمع سرگرفته دگر چهره برفروختآن
   ز سر گرفتي پير سالخورده جوانوين
   ز ره برفتي عشوه داد عشق كه مفتآن
   لطف كرد دوست كه دشمن حذر گرفتوان

   از آن عبارت شيرين دلفريبزنهار
   كه پسته تو سخن در شكر گرفتيگوي
   كه خاطر ما خسته كرده بودي غمبار

   و برگرفت خدا بفرستادي دميعيس
  فروخت ي سروقد كه بر مه و خور حسن مهر

   دگر گرفتي كاري پي تو درآمدچون
   قصه هفت گنبد افالك پرصداستزين
   نظر ببين كه سخن مختصر گرفتكوته
   كه بختي تو اين سخن ز كه آموختحافظ

   و به زر گرفت  كرد شعر تو راتعويذ
  
  
  
  
  
  



 ٩٥

  87    غزل
  

   به اتفاق مالحت جهان گرفتحسنت
   گرفتتوان ي به اتفاق جهان ميآر
   راز خلوتيان خواست كرد شمعيافشا
   خدا كه سر دلش در زبان گرفتشكر
   آتش نهفته كه در سينه من استزين

  ايست كه در آسمان گرفت  شعلهخورشيد
   دوستي گل كه دم زند از رنگ و بوخواست يم

   غيرت صبا نفسش در دهان گرفتاز
  شدم ي بر كنار چو پرگار مآسوده

   چو نقطه عاقبتم در ميان گرفتدوران
   خرمنم بسوختي روز شوق ساغر مآن
   در آن گرفتي ز عكس عارض ساقكتش

   مغان آستين فشاني شدن به كوخواهم
  ها كه دامن آخرزمان گرفت  فتنهزين

   خور كه هر كه آخر كار جهان بديديم
   غم سبك برآمد و رطل گران گرفتاز
  اند نوشته برگ گل به خون شقايق بر

   چون ارغوان گرفتي كس كه پخته شد مكان
  چكد ي چو آب لطف ز نظم تو محافظ
   چگونه نكته تواند بر آن گرفتحاسد

  
  



 ٩٦

  88    غزل
  

   خوش كه پير كنعان گفتي سخنام شنيده
   كه بتوان گفتكند ي يار نه آن مفراق

   هول قيامت كه گفت واعظ شهرحديث
   كه از روزگار هجران گفتكنايتيست

   يار سفركرده از كه پرسم بازنشان
   هر چه گفت بريد صبا پريشان گفتكه

   كه آن مه نامهربان مهرگسلفغان
   ترك صحبت ياران خود چه آسان گفتبه

   و مقام رضا بعد از اين و شكر رقيبمن
   دل به درد تو خو كرد و ترك درمان گفتكه

   سالخورده دفع كنيدي كهن به مغم
  ت پير دهقان گفت اين اسي تخم خوشدلكه

   به باد مزن گر چه بر مراد رودگره
   اين سخن به مثل باد با سليمان گفتكه
   كه سپهرت دهد ز راه مروي مهلتبه

   را كه گفت كه اين زال ترك دستان گفتتو
   ز چون و چرا دم كه بنده مقبلمزن
   كرد به جان هر سخن كه جانان گفتقبول
   گفت حافظ از انديشه تو آمد بازكه

  ام آن كس كه گفت بهتان گفت  اين نگفتهمن
  
  



 ٩٧

  89    غزل
  

   ساز كه يارم به سالمتي رب سببيا
   و برهاندم از بند مالمتبازآيد
   ره آن يار سفركرده بياريدخاك

   اقامتي چشم جهان بين كنمش جاتا
   كه از شش جهتم راه ببستندفرياد

   خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامتآن
   كنيت توام مرحمت كه در دسامروز

   كه شوم خاك چه سود اشك ندامتفردا
   از عشقي آن كه به تقرير و بيان دم زنيا

   با تو نداريم سخن خير و سالمتما
   مكن ناله ز شمشير احبادرويش

   طايفه از كشته ستانند غرامتكاين
  ي ساقي خرقه زن آتش كه خم ابرودر

   گوشه محراب امامتشكند ي مبر
   تو بنالميور و جفا كه من از جحاشا
   لطيفان همه لطف است و كرامتبيداد

   نكند بحث سر زلف تو حافظكوته
   شد اين سلسله تا روز قيامتپيوسته

  
  
  
  



 ٩٨

  90    غزل
  

  فرستمت ي هدهد صبا به سبا ميا
  فرستمت ي كه از كجا به كجا مبنگر
   چو تو در خاكدان غمي است طايرحيف

  فرستمت ي جا به آشيان وفا مزين
  راه عشق مرحله قرب و بعد نيست در
  فرستمت ي عيان و دعا مبينمت يم
   خيري از دعايا  صبح و شام قافلههر
  فرستمت ي صحبت شمال و صبا مدر
   لشكر غمت نكند ملك دل خرابتا

  فرستمت ي عزيز خود به نوا مجان
   همنشين دلي غايب از نظر كه شديا

  فرستمت ي دعا و ثنا مگويمت يم
   كنيج صنع خدا خود تفري رودر

  فرستمت ي نما مي خداكيينه
   دهندي مطربان ز شوق منت آگهتا

  فرستمت ي و غزل به ساز و نوا مقول
   بيا كه هاتف غيبم به مژده گفتيساق
  فرستمت ي درد صبر كن كه دوا مبا

   سرود مجلس ما ذكر خير توستحافظ
  فرستمت ي هان كه اسب و قبا مبشتاب

  
  



 ٩٩

  91    غزل
  

  سپارمت يظر به خدا م غايب از نيا
   و به دل دوست دارمتي بسوختجانم
   خاكي دامن كفن نكشم زير پاتا

   مكن كه دست ز دامن بدارمتباور
  ي ابرويت بنما تا سحرگهمحراب

   دعا برآرم و در گردن آرمتدست
  ي هاروت بابلي بايدم شدن سوگر
   بكنم تا بيارمتي گونه جادويصد
  بيب طوفا ي بي كه پيش ميرمت اخواهم

   بازپرس كه در انتظارمتبيمار
  ام از ديده بر كنار  آب بستهي جوصد
   تخم مهر كه در دل بكارمتي بوبر
   بريخت و از غم عشقم خالص دادخونم

   پذير غمزه خنجر گذارمتمنت
   و مرادم از اين سيل اشكبارگريم يم

   محبت است كه در دل بكارمتتخم
   خود تا به سوز دلي ده از كرم سوبارم
   دم به دم گهر از ديده بارمتي پارد
   نه وضع توستي شراب و شاهد و رندحافظ
  گذارمت ي و فرو ميكن ي الجمله ميف

  
  



 ١٠٠

  92    غزل
  

   كاندر سر و پا ميرمتيرو ي من خوش ممير
   خرامان شو كه پيش قد رعنا ميرمتخوش

  
   پيش من تعجيل چيستي بميري كي بودگفته

  مت پيش تقاضا ميريكن ي تقاضا مخوش
  

   كجاستي و مخمور و مهجورم بت ساقعاشق
   كه بخرامد كه پيش سروباال ميرمتگو

  
   اوي شد كه تا بيمارم از سوداي كه عمرآن
   كن كه پيش چشم شهال ميرمتي نگاهگو

  
   لعل لبم هم درد بخشد هم دواگفته
   پيش درد و گه پيش مداوا ميرمتگاه

  
   تو دوري چشم بد از رويرو ي خرامان مخوش
   اندر سر خيال آن كه در پا ميرمترمدا
   حافظ اندر خلوت وصل تو نيستي چه جاگر
   تو خوش پيش همه جا ميرمتي همه جايا

  
  
  



 ١٠١

  93    غزل
  

   لطف بود كه ناگاه رشحه قلمتچه
   خدمت ما عرضه كرد بر كرمتحقوق

   سالم مرايا  نوك خامه رقم كردهبه
   رقمتي كارخانه دوران مباد بكه

   يادي به سهو كرددل ي از من بنگويم
   در حساب خرد نيست سهو بر قلمتكه

   ذليل مگردان به شكر اين نعمتمرا
   داشت دولت سرمد عزيز و محترمتكه

   كه با سر زلفت قرار خواهم كردبيا
   گر سرم برود برندارم از قدمتكه
  ي حال ما دلت آگه شود مگر وقتز
   الله بردمد از خاك كشتگان غمتكه

   دريابيا را به جرعه تشنه ما روان
   زالل خضر ز جام جمتدهند ي مچو

   صبا خوش بادي عيسي وقت تو اهميشه
   جان حافظ دلخسته زنده شد به دمتكه

  
  
  
  
  
  



 ١٠٢

  94    غزل
  

   يار دلنوازم شكريست با شكايتزان
   بشنو تو اين حكايتي نكته دان عشقگر
   كه كردمي مزد بود و منت هر خدمتيب

   عنايتيم ب رب مباد كس را مخدويا
   كسدهد ي نمي تشنه لب را آبرندان

   شناسان رفتند از اين واليتي وليگوي
   دل مپيچ كان جاي زلف چون كمندش ادر

   جنايتي جرم و بي بي بريده بينسرها
  يپسند ي به غمزه ما را خون خورد و مچشمت

   روا نباشد خون ريز را حمايتجانا
   اين شب سياهم گم گشت راه مقصوددر
   كوكب هدايتي اي برون آيا شه گواز
   هر طرف كه رفتم جز وحشتم نيفزوداز

  نهايت ي از اين بيابان وين راه بزنهار
   اندرونمجوشد ي آفتاب خوبان ميا

   ساعتم بگنجان در سايه عنايتيك
   راه را نهايت صورت كجا توان بستاين
   صد هزار منزل بيش است در بدايتكش
  تابم از درت ني آبم روي چند بردهر
   رعايتي از حبيب خوشتر كز مدعجور
   رسد به فرياد ار خود به سان حافظعشقت

   در چارده روايتي ز بر بخوانقرآن



 ١٠٣

  95    غزل
  

   نسيم جعد گيسويتدارد ي مست ممدامم
   هر دم فريب چشم جادويتكند ي مخرابم

  
   يا رب توان ديدني شبي از چندين شكيبايپس

  ابرويت شمع ديده افروزيم در محراب كه
  

   لوح بينش را عزيز از بهر آن دارمسواد
   باشد ز لوح خال هندويتيا  جان را نسخهكه

  
  ي كه جاويدان جهان يك سر بيارايي گر خواهتو

   برقع از رويتي را گو كه بردارد زمانصبا
  

  ي كه از عالم براندازي گر رسم فنا خواهو
   تا فروريزد هزاران جان ز هر مويتبرافشان

  
  حاصل ي صبا مسكين دو سرگردان ب و بادمن
   گيسويتي از افسون چشمت مست و او از بومن

  
  ي و از عقبي همت كه حافظ راست از دنييزه

   هيچ در چشمش بجز خاك سر كويتنيايد
  
  



 ١٠٤

  96    غزل
  

   ما را نيست درمان الغياثدرد
   ما را نيست پايان الغياثهجر

  
   و دل بردند و قصد جان كننددين

  ر خوبان الغياث از جوالغياث
  

   طلبي جانيا  بوسهي بهادر
   اين دلستانان الغياثكنند يم

  
   ما خوردند اين كافردالنخون

   مسلمانان چه درمان الغياثيا
  

   خويشتني حافظ روز و شب بهمچو
   سوزان و گريان الغياثام گشته

  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠٥

   چو زجاجي ضعيف كه باشد به نازكدل

  97    غزل
  

   چون تاجي كه بر سر خوبان كشوريتوي
  دهندت باج اگر همه دلبران سزد

   چشم شوخ تو برهم زده خطا و حبشدو
   چين زلف تو ماچين و هند داده خراجبه

   تو روشن چو عارض رخ روزي روبياض
   زلف سياه تو هست ظلمت داجسواد
   شهد تو داده رواج آب خضردهان

   چو قند تو برد از نبات مصر رواجلب
   اين مرض به حقيقت شفا نخواهم يافتاز
   به عالجرسد ي جان نميا از تو درد دل كه

  ي جان من ز سنگ دليشكن ي همچرا

   تو خضر و دهان تو آب حيوان استلب
   و بر به هيت عاجي تو سرو و ميان موقد

  ي چون تو شهي در دل حافظ هوافتاد
   كاجي ذره خاك در تو بودكمينه

  
  
  
  
  
  



 ١٠٦

  98    غزل
  

  ق است مباح به مذهب تو خون عاشاگر
   ما همه آن است كان تو راست صالحصالح

   زلف سياه تو جاعل الظلماتسواد
   چو ماه تو فالق االصباحي روبياض

   نيافت خالصي چين زلف كمندت كسز
   آن كمانچه ابرو و تير چشم نجاحاز
  ام شده يك چشمه در كنار روان  ديدهز

   آشنا نكند در ميان آن مالحكه
  ت قوت جان چو آب حيات تو هسلب

   ما را از اوست ذكر رواحي خاكوجود
  ي به صد زاريا  لعل لبت بوسهبداد
   كام دلم ز او به صد هزار الحاحگرفت
   جان تو ورد زبان مشتاقانيدعا

   تا كه بود متصل مسا و صباحهميشه
   ز ما مجو حافظي و توبه و تقوصالح

   نيافت صالحي رند و عاشق و مجنون كسز
  
  
  
  
  
  



 ١٠٧

  99    غزل
  

   فرخي روي من در هوادل
   فرخي آشفته همچون موبود
   زلفش هيچ كس نيستي هندوبجز
   فرخي برخوردار شد از روكه
   نيكبخت است آن كه دايميسياه

   فرخي همراز و هم زانوبود
   چون بيد لرزان سرو آزادشود

   فرخي بيند قد دلجواگر
  ي شراب ارغواني ساقبده
   فرخي ياد نرگس جادوبه
  يمتم همچون كمان شد قادوتا

   فرخي غم پيوسته چون ابروز
   خجل كردي مشك تاتارنسيم

   فرخي زلف عنبربوشميم
   ميل دل هر كس به جايستاگر

   فرخي ميل دل من سوبود
   همت آنم كه باشدغالم

   فرخي حافظ بنده و هندوچو
  
  
  
  



 ١٠٨

  100    غزل
  

   فروش كه ذكرش به خير بادي پير ميد
   ز ياد شراب نوش و غم دل ببرگفتا

  
   باده نام و ننگدهدم ي به باد مگفتم
   قبول كن سخن و هر چه باد بادگفتا

  
   و زيان و مايه چو خواهد شدن ز دستسود
   بهر اين معامله غمگين مباش و شاداز

  
   به هيچي به دست باشد اگر دل نهبادت
   كه تخت سليمان رود به بادي معرضدر

  
   گرت ز پند حكيمان ماللت استحافظ
   كنيم قصه كه عمرت دراز بادكوته

  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠٩

  101    غزل
  

  بنياد ي و عيش نهان چيست كار بشراب
   بر صف رندان و هر چه بادا بادزديم
   ز دل بگشا و از سپهر ياد مكنگره

   فكر هيچ مهندس چنين گره نگشادكه
   انقالب زمانه عجب مدار كه چرخز
   اين فسانه هزاران هزار دارد ياداز
  دب گير زان كه تركيبش به شرط اقدح

   كاسه سر جمشيد و بهمن است و قبادز
   كجا رفتندي آگه است كه كاووس و ككه
   واقف است كه چون رفت تخت جم بر بادكه

  بينم ي حسرت لب شيرين هنوز مز
   از خون ديده فرهاددمد ي الله مكه

   دهريوفاي ي كه الله بدانست بمگر
   ز كف ننهادي تا بزاد و بشد جام مكه
   خراب شويمي ز مي بيا كه زمانبيا
   در اين خراب آبادي رسيم به گنجمگر
   اجازت مرا به سير و سفردهند ينم

   باد مصال و آب ركن آبادنسيم
   مگير چو حافظ مگر به ناله چنگقدح
  اند بر ابريشم طرب دل شاد  بستهكه

  
  



 ١١٠

  102    غزل
  

   ز يار سفركرده داد بادي آگهدوش
  م هر چه باد باد نيز دل به باد دهمن

  
   بدان رسيد كه همراز خود كنمكارم
   شام برق المع و هر بامداد بادهر

  
   حفاظ مني چين طره تو دل بدر

   نگفت مسكن مالوف ياد بادهرگز
  

   قدر پند عزيزان شناختمامروز
   رب روان ناصح ما از تو شاد باديا

  
   شد دلم به ياد تو هر گه كه در چمنخون

   بادگشاد يم غنچه گل ي قبابند
  

   دست رفته بود وجود ضعيف مناز
   وصل تو جان بازداد بادي به بوصبحم

  
   نهاد نيك تو كامت برآوردحافظ
   مردم نيكونهاد بادي فداها جان

  
  



 ١١١

  103    غزل
  

   وصل دوستداران ياد بادروز
   باد آن روزگاران ياد بادياد

  
   غم چون زهر گشتي از تلخكامم

  باد نوش شادخواران ياد بانگ
  

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

  
   گشتم در اين بند و بالمبتال
   آن حق گزاران ياد بادكوشش

  
   چه صد رود است در چشمم مدامگر

   رود باغ كاران ياد بادزنده
  

   حافظ بعد از اين ناگفته ماندراز
   دريغا رازداران ياد باديا

  
  
  
  
  



 ١١٢

  104    غزل
  

   آفتاب هر نظر بادلتجما
   خوبت خوبتر بادي روي خوبز

   زلف شاهين شهپرت رايهما
   شاهان عالم زير پر باددل
   كو بسته زلفت نباشديكس
   زلفت درهم و زير و زبر بادچو
   كو عاشق رويت نباشديدل

   غرقه در خون جگر بادهميشه
  ات ناوك فشاند  چون غمزهبتا
   مجروح من پيشش سپر باددل
  كرينت بوسه بخشد لعل شچو

   جان من ز او پرشكر بادمذاق
  ي از توست هر دم تازه عشقمرا
   دگر بادي حسني را هر ساعتتو
   توست حافظي جان مشتاق روبه
   را در حال مشتاقان نظر بادتو

  
  
  
  
  
  



 ١١٣

  105    غزل
  

   ار باده به اندازه خورد نوشش باديصوف
   نه انديشه اين كار فراموشش بادور
   از دست تواند دادني م كه يك جرعهآن

   با شاهد مقصود در آغوشش باددست
   ما گفت خطا بر قلم صنع نرفتپير

   بر نظر پاك خطاپوشش بادآفرين
  شنود ي تركان سخن مدعيان مشاه
   از مظلمه خون سياووشش باديشرم

   چه از كبر سخن با من درويش نگفتگر
   شكرين پسته خاموشش بادي فداجان
  خط و خالش گشت از آينه داران چشمم
   از بوسه ربايان بر و دوشش بادلبم

   مست نوازش كن مردم دارشنرگس
   عاشق به قدح گر بخورد نوشش بادخون
   تو مشهور جهان شد حافظي غالمبه

   زلف تو در گوشش بادي بندگحلقه
  
  
  
  
  
  



 ١١٤

  106    غزل
  

   به ناز طبيبان نيازمند مبادتنت
   نازكت آزرده گزند مبادوجود

  
   آفاق در سالمت توست همهسالمت

   هيچ عارضه شخص تو دردمند مبادبه
  

   ز امن صحت توستي صورت و معنجمال
   ظاهرت دژم و باطنت نژند مبادكه

  
  ي اين چمن چو درآيد خزان به يغمايدر

   قامت بلند مبادي به سرو سهرهش
  

   آن بساط كه حسن تو جلوه آغازددر
   طعنه بدبين و بدپسند مبادمجال

  
   چو ماهت به چشم بد بينديو آن كه رهر

   آتش تو بجز جان او سپند مبادبر
  

  ي ز گفته شكرفشان حافظ جوشفا
   حاجتت به عالج گالب و قند مبادكه

  
  



 ١١٥

  107    غزل
  

   تو هميشه در فزون بادحسن
   همه ساله الله گون بادرويت
   سر ما خيال عشقتاندر

   روز كه باد در فزون بادهر
   سرو كه در چمن درآيدهر
   خدمت قامتت نگون بادرد

   كه نه فتنه تو باشديچشم
   گوهر اشك غرق خون بادچون

  ي تو ز بهر دلربايچشم
   كردن سحر ذوفنون باددر
   جا كه دليست در غم توهر

   سكون بادي صبر و قرار و بيب
   همه دلبران عالمقد
   الف قدت چو نون بادپيش

  ي دل كه ز عشق توست خالهر
  د حلقه وصل تو برون بااز
   تو كه هست جان حافظلعل
   از لب مردمان دون باددور

  
  
  
  



 ١١٦

  108    غزل
  

   فلك در خم چوگان تو بادي گوخسروا
   كون و مكان عرصه ميدان تو بادساحت

  
   خاتون ظفر شيفته پرچم توستزلف

   فتح ابد عاشق جوالن تو بادديده
  

   كه انشا عطارد صفت شوكت توستيا
  اد كل چاكر طغراكش ديوان تو بعقل

  
   قد چون سرو تو شدي جلوه طوبطيره

   خلد برين ساحت بستان تو بادغيرت
  

   به تنها حيوانات و نباتات و جمادنه
   چه در عالم امر است به فرمان تو بادهر

  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١٧

  109    غزل
  

   نفرستادي است كه دلدار پيامدير
   نفرستادي و كالمي سالمننوشت

  
   نامه فرستادم و آن شاه سوارانصد
   نفرستادي ندوانيد و سالميكپي

  
   صفت عقل رميدهي من وحشيسو

   نفرستادي كبك خراميآهوروش
  

   كه خواهد شدنم مرغ دل از دستدانست
   نفرستادي از آن خط چون سلسله دامو

  
   شكرلب سرمستي كه آن ساقفرياد
   نفرستادي كه مخمورم و جامدانست

  
   كه زدم الف كرامات و مقاماتچندان
   نفرستاديهيچ مقام خبر از هيچم

  
   به ادب باش كه واخواست نباشدحافظ
   نفرستادي به غالمي شاه پيامگر

  
  



 ١١٨

  110    غزل
  

   به سر افتادي سرم عشق جوانپيرانه
   راز كه در دل بنهفتم به درافتادوان
   راه نظر مرغ دلم گشت هواگيراز

   ديده نگه كن كه به دام كه درافتاديا
  يه چشم مشكين سي كه از آن آهودردا
   خون دلم در جگر افتادي نافه بسچون
   شما بودي رهگذر خاك سر كواز
   نافه كه در دست نسيم سحر افتادهر

   تو تا تيغ جهان گير برآوردمژگان
   كشته دل زنده كه بر يك دگر افتادبس
   تجربه كرديم در اين دير مكافاتبس
   دردكشان هر كه درافتاد برافتادبا
  عل نگردد جان بدهد سنگ سيه لگر
   چه كند بدگهر افتادي طينت اصلبا

   كه سر زلف بتان دست كشش بودحافظ
   طرفه حريفيست كش اكنون به سر افتادبس

  
  
  
  
  
  



 ١١٩

  111    غزل
  

   تو چو در آينه جام افتادي روعكس
   در طمع خام افتادي از خنده معارف
   تو به يك جلوه كه در آينه كردي روحسن

   افتاد همه نقش در آيينه اوهاماين
   و نقش نگارين كه نمودي همه عكس ماين

   فروغ رخ ساقيست كه در جام افتاديك
   عشق زبان همه خاصان ببريدغيرت

   كجا سر غمش در دهن عام افتادكز
   ز مسجد به خرابات نه خود افتادممن

   از عهد ازل حاصل فرجام افتاداينم
   دوران نرود چون پرگاري كند كز پچه

  دش ايام افتاد كه در دايره گرهر
   خم زلف تو آويخت دل از چاه زنخدر
   كز چاه برون آمد و در دام افتادآه
  ي خواجه كه در صومعه بازم بيني شد اآن

   و لب جام افتادي ما با رخ ساقكار
   شمشير غمش رقص كنان بايد رفتزير
   كه شد كشته او نيك سرانجام افتادكان
   دگر استي دمش با من دلسوخته لطفهر

   گدا بين كه چه شايسته انعام افتاداين
  ي جمله حريفند و نظرباز ولصوفيان

   ميان حافظ دلسوخته بدنام افتادزين



 ١٢٠

  112    غزل
  

   كه رخسار تو را رنگ گل و نسرين دادآن
   و آرام تواند به من مسكين دادصبر

  
   تو را رسم تطاول آموختي كه گيسووان

   تواند كرمش داد من غمگين دادهم
  

  ن روز ز فرهاد طمع ببريدم همامن
   عنان دل شيدا به لب شيرين دادكه

  
   زر گر نبود كنج قناعت باقيستگنج

   كه آن داد به شاهان به گدايان اين دادآن
  

   عروسيست جهان از ره صورت ليكنخوش
   كه پيوست بدو عمر خودش كاوين دادهر

  
  ي از اين دست من و دامن سرو و لب جوبعد

  مژده فروردين داد اكنون كه صبا خاصه
  

   كف غصه دوران دل حافظ خون شددر
   خواجه قوام الدين دادي فراق رخت ااز

  
  



 ١٢١

  113    غزل
  

   دادي دوش به گل گفت و خوش نشانبنفشه
   دادي تاب من به جهان طره فالنكه

  
   خزانه اسرار بود و دست قضادلم
   دادي ببست و كليدش به دلستاندرش

  
  كه طبيب وار به درگاهت آمدم شكسته
   دادي لطف توام نشاني موميايبه

  
   درست و دلش شاد باد و خاطر خوشتنش

   دادي ناتواني دست دادش و ياركه
  

   نصيحتگوي معالجه خود كن ابرو
   دادي و شاهد شيرين كه را زيانشراب

  
   بر من مسكين و با رقيبان گفتگذشت
   دادي حافظ مسكين من چه جاندريغ

  
  
  
  
  



 ١٢٢

  114    غزل
  

  وج سعادت به دام ما افتد ايهما
   بر مقام ما افتدي تو را گذراگر
   وار براندازم از نشاط كالهحباب

   به جام ما افتدي تو عكسي ز رواگر
   كه ماه مراد از افق شود طالعيشب

   به بام ما افتدي كه پرتو نوربود
   بارگاه تو چون باد را نباشد باربه

   اتفاق مجال سالم ما افتديك
  بستم يلبش شد خيال م ي جان فداچو
   ز زاللش به كام ما افتديا  قطرهكه
   زلف تو گفتا كه جان وسيله مسازخيال
   اين شكار فراوان به دام ما افتدكز
  ي از اين در مرو بزن فالي نااميدبه

   كه قرعه دولت به نام ما افتدبود
   تو هر گه كه دم زند حافظي خاك كوز

   گلشن جان در مشام ما افتدنسيم
  
  
  
  
  
  



 ١٢٣

  115    غزل
  

   بنشان كه كام دل به بار آردي دوستدرخت
   آردشمار ي بركن كه رنج بي دشمننهال

  
   به عزت باش با رنداني مهمان خراباتچو
   خمار آردي جانا گرت مستي درد سر كشكه

  
   صحبت غنيمت دان كه بعد از روزگار ماشب
   ليل و نهار آردي گردش كند گردون بسيبس

  
  را كه مهد ماه در حكم است ي دار ليليعمار
   را در دل اندازش كه بر مجنون گذار آردخدا

  
   دل وگرنه اين چمن هر سالي عمر خواه ابهار
   نسرين صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آردچو

  
   بست با زلفتي را چون دل ريشم قرارخدا

   لعل نوشين را كه زودش باقرار آردبفرما
  

  پيرانه سر حافظ اين باغ از خدا خواهد دگر در
   در كنار آردي و سروي بر لب جوينشيند

  
  



 ١٢٤

  116    غزل
  

   كه حسن و خط دوست در نظر دارديكس
   است كه او حاصل بصر داردمحقق

   خامه در ره فرمان او سر طاعتچو
   مگر او به تيغ برداردايم نهاده

   به وصل تو چون شمع يافت پروانهيكس
   دگر داردي زير تيغ تو هر دم سركه
   رسيد كه اوي بوس تو دست كسي پابه

   آستانه بدين در هميشه سر داردچو
   زهد خشك ملولم كجاست باده نابز

   باده مدامم دماغ تر داردي بوكه
   باده هيچت اگر نيست اين نه بس كه تو راز

   داردخبر ي ز وسوسه عقل بيدم
   كه از ره تقوا قدم برون ننهاديكس
  رد عزم ميكده اكنون ره سفر دابه
   شكسته حافظ به خاك خواهد برددل
   كه بر جگر داردي الله داغ هوايچو

  
  
  
  
  
  



 ١٢٥

  117    غزل
  

   ما به دور رويت ز چمن فراغ دارددل
   چو سرو پايبند است و چو الله داغ داردكه

   كسي ما فرونيايد به كمان ابروسر
   درون گوشه گيران ز جهان فراغ داردكه
  زند دم بنفشه تاب دارم كه ز زلف او ز
   سياه كم بها بين كه چه در دماغ داردتو
   چمن خرام و بنگر بر تخت گل كه اللهبه

   نديم شاه ماند كه به كف اياغ داردبه
   ظلمت و بيابان به كجا توان رسيدنشب
   آن كه شمع رويت به رهم چراغ داردمگر
   سزد ار به هم بگرييمي و شمع صبحگاهمن

  دارد بسوختيم و از ما بت ما فراغ كه
   چو ابر بهمن كه بر اين چمن بگريمسزدم

   آشيان بلبل بنگر كه زاغ داردطرب
   درس عشق دارد دل دردمند حافظسر
   باغ داردي نه خاطر تماشا نه هواكه

  
  
  
  
  
  



 ١٢٦

  118    غزل
  

   كس كه به دست جام داردآن
   جم مدام دارديسلطان

   كه خضر حيات از او يافتيآب
   ميكده جو كه جام دارددر

   جان به جام بگذارشتهسرر
   رشته از او نظام داردكاين
   و زاهدان و تقواي و مما

   يار سر كدام داردتا
   ز لب تو ساقيا نيستبيرون

   كه كام داردي دور كسدر
  ي مستيها  همه شيوهنرگس

   چشم خوشت به وام دارداز
   رخ و زلف تو دلم راذكر

   كه صبح و شام داردورديست
   سينه ريش دردمندانبر
   تمام داردي نمكعلتل
   جاني چاه ذقن چو حافظ ادر

   تو دو صد غالم داردحسن
  
  
  
  



 ١٢٧

  119    غزل
  

   است و جام جم داردي كه غيب نمايدل
   گم شود چه غم داردي كه دمي خاتمز

   خط و خال گدايان مده خزينه دلبه
   ده كه محترم داردي دست شاهوشبه
   خزاني هر درخت تحمل كند جفانه

  م كه اين قدم دارد همت سروغالم
   موسم آن كز طرب چو نرگس مسترسيد
   قدح هر كه شش درم داردي به پانهد
   اكنون چو گل دريغ مداري مي از بهازر

   عقل كل به صدت عيب متهم داردكه
   سر غيب كس آگاه نيست قصه مخوانز

   محرم دل ره در اين حرم داردكدام
   كنون صد شغلي كه الف تجرد زددلم
   تو با باد صبحدم دارد زلفي بوبه
  ي دل ز كه پرسم كه نيست دلدارمراد
   جلوه نظر و شيوه كرم داردكه

   جيب خرقه حافظ چه طرف بتوان بستز
   ما صمد طلبيديم و او صنم داردكه

  
  
  
  



 ١٢٨

  120    غزل
   دارم كه گرد گل ز سنبل سايه بان دارديبت

   به خون ارغوان داردي عارضش خطبهار
  رشيد رخش يا رب خط بپوشانيد خوغبار
   جاودانش ده كه حسن جاودان دارديبقا
   گفتم كه بردم گوهر مقصودشدم ي عاشق مچو

   كه اين دريا چه موج خون فشان داردندانستم
  بينم ي چشمت جان نشايد برد كز هر سو كه مز

  ست و تير اندر كمان دارد  كردهيا  از گوشهكمين
   دام طره افشاند ز گرد خاطر عشاقچو
  ز صبا گويد كه راز ما نهان دارد غمابه
   بر خاك و حال اهل دل بشنويا  جرعهبيفشان

   از جمشيد و كيخسرو فراوان داستان داردكه
   بلبلي در رويت بخندد گل مشو در دامش اچو
   نيست گر حسن جهان داردي بر گل اعتمادكه

   شحنه مجلسي را داد من بستان از او اخدا
  ا من سر گران داردست و ب  خوردهي با ديگري مكه

   خدا را زود صيدم كنيبند ي فتراك ار همبه
  هاست در تاخير و طالب را زيان دارد  آفتكه
   سروقد دلجويت مكن محروم چشمم راز
   روان داردياش بنشان كه خوش آب  سرچشمهبدين
  ي خوف هجرم ايمن كن اگر اميد آن دارز
   از چشم بدانديشان خدايت در امان داردكه
  بخت خود گويم كه آن عيار شهرآشوب عذر چه
   كشت حافظ را و شكر در دهان داردي تلخبه



 ١٢٩

  121    غزل
  

   آن كو خاطر مجموع و يار نازنين داردهر
   همدم او گشت و دولت همنشين داردسعادت
   باالتر از عقل استي عشق را درگه بسحريم

   آن آستان بوسد كه جان در آستين دارديكس
  ملك سليمان است تنگ شيرينش مگر دهان
   نقش خاتم لعلش جهان زير نگين داردكه

   لعل و خط مشكين چو آنش هست و اينش هستلب
   دلبر خود را كه حسنش آن و اين داردبنازم

   منعم ضعيفان و نحيفان راي منگر اي خواربه
   رهنشين داردي صدر مجلس عشرت گداكه
   غنيمت داني توانايي زمين باشي بر روچو
   زير زمين داردي بسها يوان دوران ناتكه

   مستمندان استي جان و تن دعابالگردان
   بيند خير از آن خرمن كه ننگ از خوشه چين داردكه

   بگو با آن شه خوباني از عشق من رمزصبا
   صد جمشيد و كيخسرو غالم كمترين داردكه
   چو حافظ عاشق مفلسخواهم ي گر گويد نمو

  رد همنشين داي گدايي كه سلطانبگوييدش
  
  
  
  



 ١٣٠

  122    غزل
  

   آن كه جانب اهل خدا نگه داردهر
   در همه حال از بال نگه داردخداش

   دوست نگويم مگر به حضرت دوستحديث
   آشنا سخن آشنا نگه داردكه

  ي معاش چنان كن كه گر بلغزد پادال
   به دو دست دعا نگه داردات فرشته
   هواست كه معشوق نگسلد پيمانگرت

   نگه دارد دار سر رشته تانگاه
  ي بر آن سر زلف ار دل مرا بينصبا

   لطف بگويش كه جا نگه داردي روز
   گفتمش كه دلم را نگاه دار چه گفتچو
   دست بنده چه خيزد خدا نگه داردز

  ي آن ياري و زر و دل و جانم فداسر
   حق صحبت مهر و وفا نگه داردكه
   راه راهگذارت كجاست تا حافظغبار

  ه دارد يادگار نسيم صبا نگبه
  
  
  
  
  
  



 ١٣١

  123    غزل
  

   داردي عشق عجب ساز و نوايمطرب
   داردي هر نغمه كه زد راه به جاينقش

  ي از ناله عشاق مبادا خالعالم
   داردي خوش آهنگ و فرح بخش هوايكه
   كش ما گر چه ندارد زر و زوري دردپير

   داردي عطابخش و خطاپوش خدايخوش
   دار دلم كاين مگس قندپرستمحترم

   دارديخواه تو شد فر هماي هواتا
   عدالت نبود دور گرش پرسد حالاز

   داردي كه به همسايه گداييپادشاه
   خونين بنمودم به طبيبان گفتنداشك
   داردي عشق است و جگرسوز دوايدرد
   از غمزه مياموز كه در مذهب عشقستم
   داردي و هر كرده جزايي عمل اجرهر

   گفت آن بت ترسابچه باده پرستنغز
   داردي خور كه صفايي كسي رويشاد

   حافظ درگاه نشين فاتحه خواندخسروا
   داردي دعايي از زبان تو تمناو

  
  
  
  



 ١٣٢

  124    غزل
  

   داردي كه از سنبل او غاليه تابآن
   داردي با دلشدگان ناز و عتابباز

   همچون باديگذر ي سر كشته خود ماز
   داردي توان كرد كه عمر است و شتابچه

  ش ز پس پرده زلف خورشيد نمايماه
   داردي كه در پيش سحابآفتابيست

   من كرد به هر گوشه روان سيل سرشكچشم
   دارديتر آب  سرو تو را تازهي سهتا

  ريزد ي شوخ تو خونم به خطا مغمزه
   داردي باد كه خوش فكر صوابفرصتش

   حيوان اگر اين است كه دارد لب دوستآب
   داردي است اين كه خضر بهره سرابروشن

   مخمور تو دارد ز دلم قصد جگرچشم
   داردي مست است مگر ميل كبابترك
   سالي بيمار مرا نيست ز تو روجان

   داردي خوش آن خسته كه از دوست جوابيا
  ي دل خسته حافظ نظري كند سويك

   داردي مستش كه به هر گوشه خرابچشم
  
  
  
  



 ١٣٣

  125    غزل
  

   داردي و مياني آن نيست كه مويشاهد
   داردياش كه آن طلعت آن ببنده
  ي گر چه لطيف است ولي حور و پرشيوه
   داردي آن است و لطافت كه فالنيخوب

   گل خندان دريابي چشم مرا اچشمه
   داردي به اميد تو خوش آب روانكه

   كه برد از تو كه خورشيد آن جاي خوبيگو
   داردي سواريست كه در دست عناننه
  ي نشان شد سخنم تا تو قبولش كرددل

   داردي سخن عشق نشاني آريآر
  ي تو در صنعت تيراندازي ابروخم
   داردي از دست هر آن كس كه كمانبرده
   ره عشق نشد كس به يقين محرم رازدر

   داردي بر حسب فكر گماني كسهر
   خرابات نشينان ز كرامات مالفبا
   داردي و هر نكته مكاني سخن وقتهر
  ي زيرك نزند در چمنش پرده سرامرغ
   دارديبه دنباله خزان كه ي بهارهر
   گو لغز و نكته به حافظ مفروشيمدع

   داردي و بياني ما نيز زبانكلك
  
  



 ١٣٤

  126    غزل
  

   جمال جانان ميل جهان نداردي بجان
   كس كه اين ندارد حقا كه آن نداردهر
   زان دلستان نديدمي هيچ كس نشانبا

   من خبر ندارم يا او نشان ندارديا
  ر آتشين است در اين ره صد بحي شبنمهر

   كه اين معما شرح و بيان ندارددردا
   فراغت نتوان ز دست دادنسرمنزل

   ساروان فروكش كاين ره كران ندارديا
   به عشرتخواندت ي خميده قامت مچنگ

   كه پند پيران هيچت زيان نداردبشنو
   از محتسب بياموزي دل طريق رنديا
   است و در حق او كس اين گمان نداردمست

   قارون كايام داد بر باد گنجاحوال
   گوش دل فروخوان تا زر نهان ندارددر
   خود رقيب شمع است اسرار از او بپوشانگر

   شوخ سربريده بند زبان نداردكان
   در جهان ندارد يك بنده همچو حافظكس
   كس در جهان نداردي كه چون تو شاهزيرا

  
  
  
  



 ١٣٥

  127    غزل
  

   طلعت تو ماه ندارديروشن
  گياه ندارد تو گل رونق پيش
   توست منزل جانمي ابروگوشه
   از اين گوشه پادشاه نداردخوشتر

   چه كند با رخ تو دود دل منتا
   كه تاب آه نداردي دانآينه

   نرگس نگر كه پيش تو بشكفتيشوخ
   دريده ادب نگاه نداردچشم

  ي و آن چشم دل سيه كه تو دارديدم
   هيچ آشنا نگاه نداردجانب

  خرابات مريد ي گرانم ده ارطل
   كه خانقاه نداردي شيخيشاد

   خور و خامش نشين كه آن دل نازكخون
   فرياد دادخواه نداردطاقت

  ي برو و آستين به خون جگر شوگو
   كه در اين آستانه راه نداردهر
   من تنها كشم تطاول زلفتين

   كه او داغ آن سياه نداردكيست
   اگر سجده تو كرد مكن عيبحافظ
   ندارد صنم گناهي عشق اكافر

  
  



 ١٣٦

  128    غزل
  

   كه دل ما ببردي در شهر نگارنيست
   ار يار شود رختم از اين جا ببردبختم

   كش سرمست كه پيش كرمشي حريفكو
   سوخته دل نام تمنا ببردعاشق
  بينم ي مخبرت ي ز خزان بباغبانا

   از آن روز كه بادت گل رعنا ببردآه
  ست مشو ايمن از او  دهر نخفتهرهزن
  ست كه فردا ببرد برده امروز ناگر

  بازم ي خيال اين همه لعبت به هوس مدر
   نام تماشا ببردي كه صاحب نظربو

   كه به چل سال دلم جمع آوردي و فضلعلم
   آن نرگس مستانه به يغما ببردترسم
   چه صدا بازدهد عشوه مخري گاوبانگ
   كيست كه دست از يد بيضا ببرديسامر
   سد ره تنگ دليستي مي مينايجام

   از دست كه سيل غمت از جا ببردنهم
   عشق ار چه كمينگاه كمانداران استراه

   كه دانسته رود صرفه ز اعدا ببردهر
   ار جان طلبد غمزه مستانه يارحافظ
   از غير بپرداز و بهل تا ببردخانه

  
  



 ١٣٧

  129    غزل
  

   نه باده غم دل ز ياد ما ببرداگر
   حادثه بنياد ما ز جا ببردنهيب

  
   فروكشد لنگريبه مست نه عقل اگر

   از اين ورطه بال ببردي كشتچگونه
  

   كه با همه كس غايبانه باخت فلكفغان
   از اين دغا ببردي كس نبود كه دستكه

  
   كوي بر ظلمات است خضر راهگذار

   آب ما ببردي كتش محروممباد
  

   به طرف چمنكشد ي ضعيفم از آن مدل
   صبا ببردي جان ز مرگ به بيماركه

  
   منم باده ده كه اين معجون عشقطبيب

   آرد و انديشه خطا ببردفراغت
  

   حافظ و كس حال او به يار نگفتبسوخت
   را ببردي خداي نسيم پياممگر

  
  



 ١٣٨

  130    غزل
  

   بلبل حكايت با صبا كردسحر
  ها كرد  گل با ما چهي عشق روكه
   آن رنگ رخم خون در دل افتاداز
   از آن گلشن به خارم مبتال كردو

  ت آن نازنينم همغالم
   و ريا كردي روي كار خير بكه

   از بيگانگان ديگر ننالممن
   با من هر چه كرد آن آشنا كردكه
   از سلطان طمع كردم خطا بودگر

   از دلبر وفا جستم جفا كردور
  ي باد آن نسيم صبحگاهخوشش

   درد شب نشينان را دوا كردكه
   گل كشيد و زلف سنبلنقاب
   غنچه وا كردي بند قباگره

   هر سو بلبل عاشق در افغانبه
   از ميان باد صبا كردتنعم
   فروشاني مي بر به كوبشارت

   حافظ توبه از زهد ريا كردكه
   از خواجگان شهر با منوفا
   دولت و دين بوالوفا كردكمال

  
  



 ١٣٩

  131    غزل
  

   كه ترك فلك خوان روزه غارت كردبيا
   عيد به دور قدح اشارت كردهالل
  ول آن كس برد روزه و حج قبثواب
   خاك ميكده عشق را زيارت كردكه

   ما گوشه خرابات استي اصلمقام
   خير دهاد آن كه اين عمارت كردخداش

   باده چون لعل چيست جوهر عقليبها
   برد كاين تجارت كردي كه سود كسبيا

  ي در خم آن ابروان محرابنماز
   كند كه به خون جگر طهارت كرديكس

  ر امروز كه نرگس جماش شيخ شهفغان
   به دردكشان از سر حقارت كردنظر
   يار نظر كن ز ديده منت داري روبه
   كار ديده نظر از سر بصارت كردكه

   عشق ز حافظ شنو نه از واعظحديث
   چه صنعت بسيار در عبارت كرداگر

  
  
  
  
  
  



 ١٤٠

  132    غزل
  

   طهارت كردي عارفي آب روشن مبه
   الصباح كه ميخانه را زيارت كرديعل

  
   ساغر زرين خور نهان گرديد كههمين

   عيد به دور قدح اشارت كردهالل
  

   كه از سر دردي نماز و نياز كسخوشا
   آب ديده و خون جگر طهارت كردبه

  
   خواجه كه بودش سر نماز درازامام

   خون دختر رز خرقه را قصارت كردبه
  

   ز حلقه زلفش به جان خريد آشوبدلم
   سود ديد ندانم كه اين تجارت كردچه

  
   امام جماعت طلب كند امروزاگر
   طهارت كردي دهيد كه حافظ به مخبر

  
  
  
  
  



 ١٤١

  133    غزل
  

   نهاد دام و سر حقه باز كرديصوف
   مكر با فلك حقه باز كردبنياد

   چرخ بشكندش بيضه در كالهيباز
   كه عرض شعبده با اهل راز كردزيرا
   صوفياني بيا كه شاهد رعنايساق

  ناز كرد به جلوه آمد و آغاز ديگر
   مطرب از كجاست كه ساز عراق ساختاين

   آهنگ بازگشت به راه حجاز كردو
   دل بيا كه ما به پناه خدا رويميا
   چه آستين كوته و دست دراز كردزان
   مكن كه هر كه محبت نه راست باختصنعت

   فراز كردي دل در معني به روعشقش
   كه پيشگاه حقيقت شود پديدفردا
  ل بر مجاز كرد كه عمي ره روشرمنده

   بايستيرو ي كبك خوش خرام كجا ميا
   مشو كه گربه زاهد نماز كردغره
   مكن مالمت رندان كه در ازلحافظ
   كردنياز ي را خدا ز زهد ريا بما

  
  
  
  



 ١٤٢

  134    غزل
  

   حاصل كردي خورد و گلي خون دليبلبل
   غيرت به صدش خار پريشان دل كردباد

  
  بود دل خوش ي را به خيال شكري ايطوط

   سيل فنا نقش امل باطل كردناگهش
  

   العين من آن ميوه دل يادش بادقره
   چه آسان بشد و كار مرا مشكل كردكه

  
  ي بار من افتاد خدا را مددساروان

   اميد كرمم همره اين محمل كردكه
  

   و نم چشم مرا خوار مداري خاكيرو
   فيروزه طربخانه از اين كهگل كردچرخ

  
   حسود مه چرخ و فرياد كه از چشمآه
   من منزل كردي لحد ماه كمان ابرودر

  
   شاه رخ و فوت شد امكان حافظينزد

   ايام مرا غافل كردي كنم بازچه
  
  



 ١٤٣

  135    غزل
  

   يار خواهم كردي باد عزم سر كوچو
   خوشش مشكبار خواهم كردي به بونفس

  
  گذرد ي و معشوق عمر مي مي هرزه ببه

   بس از امروز كار خواهم كردبطالتم
  

   كه اندوختم ز دانش و ديني آبروهر
   خاك ره آن نگار خواهم كردنثار

  
   شمع صبحدمم شد ز مهر او روشنچو
   عمر در سر اين كار و بار خواهم كردكه

  
   ياد چشم تو خود را خراب خواهم ساختبه

   عهد قديم استوار خواهم كرديبنا
  

   كجاست كه اين جان خون گرفته چو گلصبا
   يار خواهم كردي نكهت گيسويفدا

  
   دل حافظي و زرق نبخشد صفانفاق
   و عشق اختيار خواهم كردي رندطريق

  
  



 ١٤٤

  136    غزل
  

   در حلقه آن زلف دوتا نتوان كرددست
   بر عهد تو و باد صبا نتوان كردتكيه

   است من اندر طلبت بنمايمي چه سعآن
   قدر هست كه تغيير قضا نتوان كرداين
  تاد به دست دوست به صد خون دل افدامن
   كه كند خصم رها نتوان كردي فسوسبه

   را به مثل ماه فلك نتوان گفتعارضش
   سر و پا نتوان كردي دوست به هر بنسبت

   من آن گه كه درآيد به سماعيسروباال
   محل جامه جان را كه قبا نتوان كردچه

   پاك تواند رخ جانان ديدننظر
   در آيينه نظر جز به صفا نتوان كردكه

  عشق نه در حوصله دانش ماست مشكل
   اين نكته بدين فكر خطا نتوان كردحل

   ليكني كشت كه محبوب جهانغيرتم
   و شب عربده با خلق خدا نتوان كردروز
   طبع لطيفي چه گويم كه تو را نازكمن
   به حديست كه آهسته دعا نتوان كردتا

   تو محراب دل حافظ نيستي ابروبجز
  ن كرد غير تو در مذهب ما نتواطاعت

  
  



 ١٤٥

  137    غزل
  

   از من نهان كردي از من برد و رودل
   توان كردي را با كه اين بازخدا
   تنهاييم در قصد جان بودشب

   كردكران ي بيها  لطفخيالش
   چون الله خونين دل نباشمچرا
   با ما نرگس او سرگران كردكه
   را گويم كه با اين درد جان سوزكه

   قصد جان ناتوان كردطبيبم
  سان سوخت چون شمعم كه بر من بدان

   گريه و بربط فغان كرديصراح
   وقت وقت استي گر چاره دارصبا
   درد اشتياقم قصد جان كردكه

   توان گفتي مهربانان كميان
   يار ما چنين گفت و چنان كردكه

  ي با جان حافظ آن نكردعدو
   تير چشم آن ابروكمان كردكه

  
  
  
  
  
  



 ١٤٦

  138    غزل
  

  قت سفر ياد نكرد باد آن كه ز ما وياد
   دل غمديده ما شاد نكردي وداعبه
   رقم خير و قبولزد ي جوان بخت كه مآن

   پير ندانم ز چه آزاد نكردبنده
   جامه به خوناب بشويم كه فلككاغذين

   علم داد نكردي به پارهنمونيم
   كه مگر در تو رسدي به اميد صدايدل
   كرد در اين كوه كه فرهاد نكردها ناله

   ز چمن مرغ سحريازگرفت تا بسايه
   در شكن طره شمشاد نكردآشيان
   ار پيك صبا از تو بياموزد كارشايد

   كه چاالكتر از اين حركت باد نكردزان
   مشاطه صنعش نكشد نقش مرادكلك
   كه اقرار بدين حسن خداداد نكردهر

   پرده بگردان و بزن راه عراقمطربا
   بدين راه بشد يار و ز ما ياد نكردكه

   عراقيست سرود حافظتغزليا
   شنيد اين ره دلسوز كه فرياد نكردكه
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   بر رهش نهادم و بر من گذر نكردرو
   لطف چشم داشتم و يك نظر نكردصد

  
   سرشك ما ز دلش كين به درنبردسيل
   سنگ خاره قطره باران اثر نكرددر

  
   رب تو آن جوان دالور نگاه داريا
  ذر نكرد تير آه گوشه نشينان حكز

  
   و مرغ دوش ز افغان من نخفتيماه
   شوخ ديده بين كه سر از خواب برنكردوان

  
   كه ميرمش اندر قدم چو شمعخواستم يم

   خود گذر به ما چو نسيم سحر نكرداو
  

  كفايتيست يدل ب  كدام سنگجانا
   پيش زخم تيغ تو جان را سپر نكردكو

  
   زبان بريده حافظ در انجمنكلك

   تو تا ترك سر نكرد كس نگفت رازبا
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   برفت و دلشدگان را خبر نكرددلبر
   حريف شهر و رفيق سفر نكردياد

  
   بخت من طريق مروت فروگذاشتيا

   او به شاهراه طريقت گذر نكرديا
  

   مگر به گريه دلش مهربان كنمگفتم
   سخت بود در دل سنگش اثر نكردچون

  
   منقرار ي مكن كه مرغ دل بيشوخ
   از سر به درنكردي دام عاشقيسودا

  
   تو بوسيد چشم مني كس كه ديد روهر

   نظر نكردي كه كرد ديده من بيكار
  

   ايستاده تا كنمش جان فدا چو شمعمن
   خود گذر به ما چو نسيم سحر نكرداو
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   دل كه غم عشق دگربار چه كردي ايديد
   بشد دلبر و با يار وفادار چه كردچون

  
   انگيختي آن نرگس جادو كه چه باز ازآه
   از آن مست كه با مردم هشيار چه كردآه

  
   ياريمهر ي من رنگ شفق يافت ز باشك
   بين كه در اين كار چه كردشفقت ي بطالع

  
   بدرخشيد سحري از منزل ليليبرق

   كه با خرمن مجنون دل افگار چه كردوه
  

   ده كه نگارنده غيبام ي جام مساقيا
  ه در پرده اسرار چه كرد معلوم كنيست

  
  ي كه پرنقش زد اين دايره مينايآن
   ندانست كه در گردش پرگار چه كردكس

  
   عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوختفكر

   ديرينه ببينيد كه با يار چه كرديار
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   كردي دختر رز توبه ز مستوردوستان
   كردي محتسب و كار به دستوري سوشد

  
  ه مجلس عرقش پاك كنيد از پرده بآمد
   كردي نگويند حريفان كه چرا دورتا

  
   دل كه دگر مطرب عشقي بده ايمژدگان
   كردي مستانه زد و چاره مخمورراه

  
   به هفت آب كه رنگش به صد آتش نرودنه

   كردي انگوري چه با خرقه زاهد مآن
  

   گلبن وصلم ز نسيمش بشكفتغنچه
   كردي خوشخوان طرب از برگ گل سورمرغ

  
   از دست مده زان كه حسودي افتادگحافظ
   كردي و مال و دل و دين در سر مغرورعرض
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  كرد ي دل طلب جام جم از ما مها سال
  كرد ي چه خود داشت ز بيگانه تمنا موان
   كز صدف كون و مكان بيرون استيگوهر

  كرد ي از گمشدگان لب دريا مطلب
  ش خويش بر پير مغان بردم دومشكل
  كرد ي به تاييد نظر حل معما مكو
   خرم و خندان قدح باده به دستديدمش

  كرد ي اندر آن آينه صد گونه تماشا مو
   داد حكيمي اين جام جهان بين به تو كگفتم

  كرد ي آن روز كه اين گنبد مينا مگفت
   در همه احوال خدا با او بودي دليب
  كرد ي و از دور خدا را مديدش ي نماو
   اين جاكرد يعبده خويش كه م همه شاين

  كرد ي پيش عصا و يد بيضا ميسامر
   آن يار كز او گشت سر دار بلندگفت
  كرد ي اين بود كه اسرار هويدا مجرمش
   روح القدس ار باز مدد فرمايدفيض
  كرد ي هم بكنند آن چه مسيحا مديگران
   چيستي سلسله زلف بتان از پگفتمش

  ردك ي از دل شيدا ميا  حافظ گلهگفت
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   كردي سر جام جم آن گه نظر توانبه
   كردي خاك ميكده كحل بصر توانكه
   و مطرب كه زير طاق سپهري مي بمباش
   كردي ترانه غم از دل به در توانبدين
   مراد تو آن گه نقاب بگشايدگل

   كردي خدمتش چو نسيم سحر توانكه
   در ميخانه طرفه اكسيريستيگداي

   كردي خاك زر تواني اين عمل بكنگر
  ي عزم مرحله عشق پيش نه قدمبه
   كردي ار اين سفر تواني سودها كنكه
   بيرونيرو ي طبيعت نمي كز سراتو

   كردي طريقت گذر تواني به كوكجا
  ي يار ندارد نقاب و پرده ولجمال
   كردي ره بنشان تا نظر توانغبار

   كه چاره ذوق حضور و نظم اموربيا
   كردي توان اهل نظري فيض بخشبه
  ي خواهي تو تا لب معشوق و جام ميول

   كردي مدار كه كار دگر توانطمع
  ي يابي ز نور هدايت گر آگهدال

   كردي شمع خنده زنان ترك سر توانچو
   حافظي اين نصيحت شاهانه بشنوگر
   كردي شاهراه حقيقت گذر توانبه
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   مستيست ندانم كه رو به ما آوردچه
  و اين باده از كجا آورد ي بود ساقكه
   نيز باده به چنگ آر و راه صحرا گيرتو
   مرغ نغمه سرا ساز خوش نوا آوردكه
   چو غنچه شكايت ز كار بسته مكندال

   باد صبح نسيم گره گشا آوردكه
   بادي گل و نسرين به خير و خوبرسيدن
   شاد و كش آمد سمن صفا آوردبنفشه

   هدهد سليمان استي به خوش خبرصبا
   مژده طرب از گلشن سبا آوردكه

   ضعف دل ما كرشمه ساقيستعالج
   سر كه طبيب آمد و دوا آوردبرآر
   شيخي پير مغانم ز من مرنج امريد

   و او به جا آوردي كه وعده تو كردچرا
   نازمي آن ترك لشكري تنگ چشمبه
   حمله بر من درويش يك قبا آوردكه

   حافظ كنون به طوع كندي غالمفلك
  به در دولت شما آورد التجا كه
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  آورد ي ز زلف يار مي وقت سحر بويصبا
  آورد ي شوريده ما را به بو در كار مدل
   آن شكل صنوبر را ز باغ ديده بركندممن

  آورد ي هر گل كز غمش بشكفت محنت بار مكه
   ز بام قصر او روشنديدم ي ماه مفروغ

  ردآو ي رو از شرم آن خورشيد در ديوار مكه
   بيم غارت عشقش دل پرخون رها كردمز
  آورد ي خون و ره بدان هنجار مريخت ي ميول

  گه ي برون رفتم گه و بي قول مطرب و ساقبه
  آورد ي آن راه گران قاصد خبر دشوار مكز

   بخشش جانان طريق لطف و احسان بودسراسر
  آورد ي اگر زنار مفرمود ي تسبيح ماگر

  اتوانم كرد چين ابرويش اگر چه نعفااهللا
  آورد ي بر سر بيمار مي عشوه هم پيامبه
   ديشب ز حافظ جام و پيمانهداشتم ي معجب

  آورد ي وار مي كه صوفكردم ي منعش نميول
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   آوردي باد صبا دوشم آگهنسيم
   آوردي روز محنت و غم رو به كوتهكه

  
   دهيم جامه چاكي مطربان صبوحبه

   آورديه نويد كه باد سحرگبدين
  

   بيا كه تو حور بهشت را رضوانبيا
   آوردي دل رهي اين جهان ز برادر

  
   به شيراز با عنايت بخترويم يهم
   آوردي رفيق كه بختم به همرهيزه

  
   جبر خاطر ما كوش كاين كاله نمدبه

   آوردي شكست كه با افسر شهبسا
  

  ها كه رسيد از دلم به خرمن ماه  نالهچه
   آورديخرگه ياد عارض آن ماه چو

  
   رايت منصور بر فلك حافظرساند

   آوردي التجا به جناب شهنشهكه
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   چو قدح به دست گيرديارم
   بتان شكست گيردبازار

  
   كس كه بديد چشم او گفتهر

   كه مست گيردي محتسبكو
  

  يام چو ماه  بحر فتادهدر
   يار مرا به شست گيردتا

  
  يام به زار  پاش فتادهدر
  د آن كه دست گيرد بوآيا

  
   دل آن كه همچو حافظخرم

   الست گيردي ز ميجام
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥٧

  149    غزل
  

  گيرد ي بر نمي جز مهر مه رويان طريقدلم
  گيرد ي پندش وليكن در نمدهم ي هر در مز

  
   گوي نصيحتگو حديث ساغر و مي را اخدا

  گيرد ي در خيال ما از اين خوشتر نمي نقشكه
  

  ور باده رنگين گلرخ بياي ساقي ابيا
  گيرد ي در درون ما از اين بهتر نمي فكركه

  
   پنهان و مردم دفتر انگارندكشم ي ميصراح
  گيرد ي گر آتش اين زرق در دفتر نمعجب

  
  ي اين دلق مرقع را بخواهم سوختن روزمن
  گيرد ي بر نمي فروشانش به جامي پير مكه

  
   لعلشي آن رو هست ياران را صفاها با ماز
  گيرد ي در آن جوهر نمي نقشيراست غير از كه

  
  

   چشم از او بردوزي چنين دلكش تو گويي و چشمسر
  گيرد ي مرا در سر نميمعن ي كاين وعظ ببرو
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   رندان را كه با حكم قضا جنگ استينصيحتگو
  گيرد ي مگر ساغر نمبينم ي بس تنگ مدلش

  
   كه چون شمع اندر اين مجلسخندم ي گريه مميان

  گيرد ييكن در نم آتشينم هست لزبان
  

   بنازم چشم مستت راي خوش صيد دلم كردچه
  گيرد ي را از اين خوشتر نمي كس مرغان وحشكه

  
   معشوق استي در احتياج ما و استغناسخن

  گيرد ي دل كه در دلبر نمي اي سود افسونگرچه
  

   به دست آرم سكندرواري آن آيينه را روزمن
  گيرد ي ور نمي اين آتش زمانگيرد ي ماگر

  
   منعم كه درويش سر كويتي اي را رحمخدا
  گيرد ي ديگر نمي رهداند ي ديگر نميدر

  
   شعر تر شيرين ز شاهنشه عجب دارمبدين

  گيرد ي حافظ را چرا در زر نمي سر تا پاكه
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   ار باده از اين دست به جام اندازديساق
   را همه در شرب مدام اندازدعارفان

   نهد دانه خال چنين زير خم زلفور
   بسا مرغ خرد را كه به دام اندازديا

   حريفي خوشا دولت آن مست كه در پايا
   و دستار نداند كه كدام اندازدسر

   و جام كندي خام كه انكار مزاهد
   خام اندازدي گردد چو نظر بر مپخته

   خوردن روزي در كسب هنر كوش كه مروز
   چون آينه در زنگ ظالم اندازددل

   صبح فروغ است كه شبيقت م زمان وآن
   خرگاه افق پرده شام اندازدگرد
   زنهاري با محتسب شهر ننوشباده
  ات و سنگ به جام اندازد  بادهبخورد
   سر ز كله گوشه خورشيد برآرحافظا
   ار قرعه بدان ماه تمام اندازدبختت
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  ارزد ي با غم به سر بردن جهان يك سر نميدم
  ارزد يدلق ما كز اين بهتر نم بفروش ي مبه

  
  گيرند ي بر نمي فروشانش به جامي مي كوبه

  ارزد ي سجاده تقوا كه يك ساغر نميزه
  

  ها كرد كز اين به آب رخ برتاب  سرزنشرقيبم
  ارزد ي افتاد اين سر ما را كه خاك در نمچه

  
   كه بيم جان در او درج استي تاج سلطانشكوه
  ارزد ي نم دلكش است اما به ترك سريكاله

  
   سودي اول غم دريا به بونمود ي آسان مچه
  ارزد ي كردم كه اين طوفان به صد گوهر نمغلط

  
  ي خود ز مشتاقان بپوشاني را آن به كه روتو

  ارزد ي غم لشكر نمي جهان گيري شادكه
  

   دون بگذري حافظ در قناعت كوش و از دنيچو
  ارزد ي يك جو منت دونان دو صد من زر نمكه
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   دم زدي ازل پرتو حسنت ز تجلدر
   پيدا شد و آتش به همه عالم زدعشق

  
   كرد رخت ديد ملك عشق نداشتيا جلوه
   آتش شد از اين غيرت و بر آدم زدعين

  
   كز آن شعله چراغ افروزدخواست ي معقل

   غيرت بدرخشيد و جهان برهم زدبرق
  

   خواست كه آيد به تماشاگه رازيمدع
  و بر سينه نامحرم زد غيب آمد دست

  
   قرعه قسمت همه بر عيش زدندديگران
   غمديده ما بود كه هم بر غم زددل

  
   هوس چاه زنخدان تو داشتي علوجان
   در حلقه آن زلف خم اندر خم زددست

  
   آن روز طربنامه عشق تو نوشتحافظ
   قلم بر سر اسباب دل خرم زدكه
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  ساران زد چون خسرو خاور علم بر كوهسحر
   دست مرحمت يارم در اميدواران زدبه

  
   پيش صبح روشن شد كه حال مهر گردون چيستچو

   خنده خوش بر غرور كامگاران زدبرآمد
  

   دوش در مجلس به عزم رقص چون برخاستنگارم
   ياران زديها  بگشود از ابرو و بر دلگره

  
   از رنگ صالح آن دم به خون دل بشستم دستمن

  مايش صال بر هوشياران زد چشم باده پيكه
  

  ي آهن دلش آموخت اين آيين عياركدام
   اول چون برون آمد ره شب زنده داران زدكز

  
   پخت و شد ناگه دل مسكيني شهسوارخيال

   نگه دارش كه بر قلب سواران زدخداوندا
  
  

   آب و رنگ رخسارش چه جان داديم و خون خورديمدر
  ن زد نقشش دست داد اول رقم بر جان سپاراچو
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   با خرقه پشمين كجا اندر كمند آرممنش
   كه مژگانش ره خنجرگزاران زدي مويزره

  
   مظفر فر شجاع ملك و دين منصورشهنشاه

   خنده بر ابر بهاران زددريغش ي جود بكه
  

   به دست او مشرف شدي آن ساعت كه جام ماز
   به ياد ميگساران زدي ساغر شادزمانه

  
   بدرخشيد شمشير سرافشانش ظفر آن روزز
   چون خورشيد انجم سوز تنها بر هزاران زدكه

  
   دلي عمر و ملك او بخواه از لطف حق ادوام
   چرخ اين سكه دولت به دور روزگاران زدكه

  
   بر قرعه توفيق و يمن دولت شاه استنظر
   كام دل حافظ كه فال بختياران زدبده
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   بر ساز آن توان زدي بزن كه آهيراه
   بخوان كه با او رطل گران توان زديشعر

   آستان جانان گر سر توان نهادنبر
   بر آسمان توان زدي سربلندگلبانگ
   خميده ما سهلت نمايد اماقد

   چشم دشمنان تير از اين كمان توان زدبر
  ي خانقه نگنجد اسرار عشقبازدر
   مغانه هم با مغان توان زدي مجام

   سلطاني را نباشد برگ سرادرويش
   كتش در آن توان زدي و كهنه دلقماييم
   نظر دو عالم در يك نظر ببازنداهل
   است و داو اول بر نقد جان توان زدعشق
   گشودني دولت وصالت خواهد درگر

   بدين تخيل بر آستان توان زدسرها
   مجموعه مراد استي و شباب و رندعشق
   بيان توان زدي گوي جمع شد معانچون

  و وين عجب نيست رهزن سالمت زلف تشد
   صد كاروان توان زدي راه زن تو باشگر

  ي به حق قرآن كز شيد و زرق بازآحافظ
   در اين جهان توان زدي عيشي كه گوباشد

  
  



 ١٦٥
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  ها برانگيزد  اش فتنهي روم ز پاگر
   از طلب بنشينم به كينه برخيزدور

  
  ي يك دم از وفاداري گر به رهگذرو
  چو باد بگريزد اش افتم ي گرد در پچو

  
   گر كنم طلب نيم بوسه صد افسوسو

   حقه دهنش چون شكر فروريزدز
  

  بينم ي آن فريب كه در نرگس تو ممن
   كه با خاك ره برآميزدي آب روبس

  
   و شيب بيابان عشق دام بالستفراز

   كز بال نپرهيزدي شيردلكجاست
  

   كه چرخ شعبده بازي عمر خواه و صبورتو
  تر برانگيزد فه از اين طري بازهزار

  
   آستانه تسليم سر بنه حافظبر
   روزگار بستيزدي گر ستيزه كنكه

  
  



 ١٦٦
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   حسن و خلق و وفا كس به يار ما نرسدبه
   را در اين سخن انكار كار ما نرسدتو
  اند  چه حسن فروشان به جلوه آمدهاگر
   به حسن و مالحت به يار ما نرسديكس
  م راز حق صحبت ديرين كه هيچ محربه

   يار يك جهت حق گزار ما نرسدبه
  ي نقش برآيد ز كلك صنع و يكهزار
   نقش نگار ما نرسدي دلپذيربه

   نقد به بازار كانات آرندهزار
   به سكه صاحب عيار ما نرسدييك

   قافله عمر كان چنان رفتنددريغ
   ديار ما نرسدي گردشان به هواكه
   ز رنج حسودان مرنج و واثق باشدال

  خاطر اميدوار ما نرسد بد به كه
   كس راي كه اگر خاك ره شوي بزچنان

   از ره گذار ما نرسدي خاطرغبار
   حافظ و ترسم كه شرح قصه اوبسوخت
   سمع پادشه كامگار ما نرسدبه

  
  
  
  



 ١٦٧
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   كه را با خط سبزت سر سودا باشدهر
   از اين دايره بيرون ننهد تا باشديپا

  
  برخيزم چو از خاك لحد الله صفت من

   توام سر سويدا باشدي سوداداغ
  

   آخري گوهر يك دانه كجايي خود اتو
   غمت ديده مردم همه دريا باشدكز

  
  ام آب روان است بيا  بن هر مژهاز

   و تماشا باشدي ميل لب جواگرت
  

   و درآي از پرده برون آي دمي گل و مچون
   دگرباره مالقات نه پيدا باشدكه

  
  ر سر باد ممدود خم زلف توام بظل

   اين سايه قرار دل شيدا باشدكاندر
  

  ي از ناز به حافظ نكند ميل آرچشمت
   صفت نرگس رعنا باشديسرگران

  
  



 ١٦٨
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   و انكار شراب اين چه حكايت باشدمن
   اين قدرم عقل و كفايت باشدغالبا

  
  دانستم ي به غايت ره ميخانه نمتا
   ما تا به چه غايت باشدي نه مستورور

  
   و نيازي و عجب و نماز و من و مستزاهد
   تو را خود ز ميان با كه عنايت باشدتا

  
   نبرد معذور استي ار راه به رندزاهد
   كاريست كه موقوف هدايت باشدعشق

  
  ام با دف و چنگ ها ره تقوا زده  كه شبمن
   زمان سر به ره آرم چه حكايت باشداين

  
   پير مغانم كه ز جهلم برهاندبنده
  چه كند عين عنايت باشد ما هر پير

  
  گفت ي مي از اين غصه نخفتم كه رفيقدوش

   شكايت باشدي ار مست بود جاحافظ
  
  



 ١٦٩
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   باشدغش ي بي نه همه صافي صوفنقد
   بسا خرقه كه مستوجب آتش باشديا

  
  ي مست شدي ما كه ز ورد سحريصوف

   نگران باش كه سرخوش باشدشامگاهش
  

   به ميان بود گر محك تجربه آيدخوش
   شود هر كه در او غش باشدي سيه روتا

  
   گر از اين گونه زند نقش بر آبي ساقخط
   بسا رخ كه به خونابه منقش باشديا

  
   پرورد تنعم نبرد راه به دوستناز

   شيوه رندان بالكش باشديعاشق
  

   باده بخوري چند خوري دني دنيغم
   باشد دل دانا كه مشوش باشدحيف

  
  ببرد باده فروش و سجاده حافظ دلق
   مه وش باشدي شرابش ز كف ساقگر
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   است خلوت اگر يار يار من باشدخوش
   من بسوزم و او شمع انجمن باشدنه

  
   آن نگين سليمان به هيچ نستانممن
   گاه گاه بر او دست اهرمن باشدكه

  
   مدار خدايا كه در حريم وصالروا
   محرم و حرمان نصيب من باشدرقيب

  
   گو مفكن سايه شرف هرگزيهما

   كم از زغن باشدي آن ديار كه طوطدر
  

   شوق چه حاجت كه سوز آتش دلبيان
   كه در سخن باشدي شناخت ز سوزتوان

  
  ي آررود ي تو از سر نمي كويهوا

   را دل سرگشته با وطن باشدغريب
  

   سان سوسن اگر ده زبان شود حافظبه
   غنچه پيش تواش مهر بر دهن باشدچو
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   شعر تر انگيزد خاطر كه حزين باشديك
   گفتيم و همين باشدي نكته از اين معنيك

  
   زنهاري لعل تو گر يابم انگشتراز
   ملك سليمانم در زير نگين باشدصد

  
   دلي نبايد بود از طعن حسود اغمناك
   خير تو در اين باشدي كه چو وابينشايد

  
   زين كلك خيال انگيزي كو نكند فهمهر

   به حرام ار خود صورتگر چين باشدقششن
  

   دادندي و خون دل هر يك به كسي مجام
   دايره قسمت اوضاع چنين باشددر

  
   اين بودي كار گالب و گل حكم ازلدر
   وان پرده نشين باشدي شاهد بازاركاين

  
   بشد از خاطري نيست كه حافظ را رندآن

   سابقه پيشين تا روز پسين باشدكاين
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   آمد گل وز آن خوشتر نباشدخوش
   در دستت بجز ساغر نباشدكه
   درياب و در يابي خوشدلزمان
   دايم در صدف گوهر نباشدكه

   خور در گلستاني دان و مغنيمت
   گل تا هفته ديگر نباشدكه
   پرلعل كرده جام زرينايا

   كش زر نباشدي بر كسببخشا
   شيخ و از خمخانه ماي ابيا
  ثر نباشد خور كه در كويشراب
  ي اوراق اگر همدرس ماييبشو
   علم عشق در دفتر نباشدكه

   بندي من بنيوش و دل در شاهدز
   حسنش بسته زيور نباشدكه
   خمارم بخش يا ربي بيشراب
   هيچ درد سر نباشدي با وكه
   از جان بنده سلطان اويسممن
   چه يادش از چاكر نباشداگر

   تاج عالم آرايش كه خورشيدبه
   افسر نباشد زيبندهچنين

   گيرد خطا بر نظم حافظيكس
   هيچش لطف در گوهر نباشدكه



 ١٧٣
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   رخ يار خوش نباشدي بگل
   باده بهار خوش نباشديب

  
   چمن و طواف بستانطرف

   الله عذار خوش نباشديب
  

   سرو و حالت گلرقصيدن
   صوت هزار خوش نباشديب

  
   يار شكرلب گل اندامبا

  د بوس و كنار خوش نباشيب
  

   نقش كه دست عقل بنددهر
   نقش نگار خوش نباشدجز

  
   نقد محقر است حافظجان
   بهر نثار خوش نباشداز
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   باد صبا مشك فشان خواهد شدنفس
   پير دگرباره جوان خواهد شدعالم
   به سمن خواهد دادي جام عقيقارغوان
   نرگس به شقايق نگران خواهد شدچشم
  ز غم هجران بلبل تطاول كه كشيد ااين
   سراپرده گل نعره زنان خواهد شدتا
   ز مسجد به خرابات شدم خرده مگيرگر

   وعظ دراز است و زمان خواهد شدمجلس
  ي دل ار عشرت امروز به فردا فكنيا

   نقد بقا را كه ضمان خواهد شدمايه
   شعبان منه از دست قدح كاين خورشيدماه

   نظر تا شب عيد رمضان خواهد شداز
  زيز است غنيمت شمريدش صحبت عگل

   به باغ آمد از اين راه و از آن خواهد شدكه
   مجلس انس است غزل خوان و سرودمطربا
   كه چنين رفت و چنان خواهد شدي گويچند

   اقليم وجودي از بهر تو آمد سوحافظ
   نه به وداعش كه روان خواهد شديقدم
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  اهد شد مهر سيه چشمان ز سر بيرون نخومرا
   آسمان است اين و ديگرگون نخواهد شديقضا

  
   نگذاشتي آشتي آزارها فرمود و جارقيب
   گردون نخواهد شدي آه سحرخيزان سومگر

  
   نفرمودندي بجز رندي روز ازل كارمرا

   آن قسمت كه آن جا رفت از آن افزون نخواهد شدهر
  

   بخشي را محتسب ما را به فرياد دف و نخدا
   نخواهد شدقانون ياين افسانه ب ساز شرع از كه

  
   من همين باشد كه پنهان عشق او ورزممجال

   و بوس و آغوشش چه گويم چون نخواهد شدكنار
  

  ي امن و يار مهربان ساقي لعل و جاشراب
   به شود كارت اگر اكنون نخواهد شدي كدال

  
   ديده نقش غم ز لوح سينه حافظي ايمشو

  نخواهد شد زخم تيغ دلدار است و رنگ خون كه
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   هجران و شب فرقت يار آخر شدروز
   اين فال و گذشت اختر و كار آخر شدزدم
  فرمود ي همه ناز و تنعم كه خزان مآن

   در قدم باد بهار آخر شدعاقبت
   ايزد كه به اقبال كله گوشه گلشكر
   و شوكت خار آخر شدي باد دنخوت
   اميد كه بد معتكف پرده غيبصبح

   كه كار شب تار آخر شدي آ برونگو
   دراز و غم دليها  شبي پريشانآن

   نگار آخر شدي در سايه گيسوهمه
   ايام هنوزي نيست ز بدعهدباورم
   غصه كه در دولت يار آخر شدقصه
   بادي قدحت پرمي لطف نمودساقيا

   به تدبير تو تشويش خمار آخر شدكه
   حافظ راي شمار ار چه نياورد كسدر
   و شمار آخر شدحد ي كان محنت بشكر
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   بدرخشيد و ماه مجلس شديا ستاره
   رميده ما را رفيق و مونس شددل
   من كه به مكتب نرفت و خط ننوشتنگار
   غمزه مسله آموز صد مدرس شدبه
   او دل بيمار عاشقان چو صباي بوبه
   عارض نسرين و چشم نرگس شديفدا

  دوست اكنون نشاند يام م  صدر مصطبهبه
   شهر نگه كن كه مير مجلس شديگدا

   آب خضر بست و جام اسكندرخيال
   سلطان ابوالفوارس شدي جرعه نوشبه

   محبت كنون شود معموريطربسرا
   يار منش مهندس شدي طاق ابروكه
   خداي پاك كن براي از ترشح ملب
   خاطرم به هزاران گنه موسوس شدكه

   به عاشقان پيمودي تو شرابكرشمه
   شدحس ي افتاد و عقل بخبر يب علم كه
  ي زر عزيز وجود است نظم من آرچو

   اين مس شدي دولتيان كيمياقبول
   راه ميكده ياران عنان بگردانيدز
   كه حافظ از اين راه رفت و مفلس شدچرا

  
  



 ١٧٨
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   جان كه شود كار دل تمام و نشدگداخت
   خام و نشدي در اين آرزوبسوختيم

  ر مجلس تو شوم ميي البه گفت شببه
   به رغبت خويشش كمين غالم و نشدشدم

   داد كه خواهم نشست با رندانپيام
   كشيم نام و نشدي و دردي به رندبشد

   كبوتر دلطپد ي در بر اگر مرواست
   ديد در ره خود تاب و پيچ دام و نشدكه
   ببوسم آن لب لعلي هوس كه به مستبدان
   خون كه در دلم افتاد همچو جام و نشدچه

   راه قدمدليل ي عشق منه بي كوبه
   من به خويش نمودم صد اهتمام و نشدكه

   كه در طلب گنج نامه مقصودفغان
   ز غم تمام و نشدي خراب جهانشدم

   گنج حضوري و درد كه در جست و جودريغ
   بر كرام و نشدي شدم به گداييبس
   حيله برانگيخت حافظ از سر فكرهزار

  ام و نشد آن هوس كه شود آن نگار ردر
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   ياران را چه شدبينيم ي اندر كس نمييار
   آخر آمد دوستداران را چه شدي كيدوست

   كجاستي حيوان تيره گون شد خضر فرخ پآب
   چكيد از شاخ گل باد بهاران را چه شدخون
  ي داشت حق دوستي كه يارگويد ي نمكس
   شناسان را چه حال افتاد ياران را چه شدحق

  هاست از كان مروت برنيامد سال يلعل
   باد و باران را چه شدي خورشيد و سعتابش
   ياران بود و خاك مهربانان اين ديارشهر

   سر آمد شهرياران را چه شدي كيمهربان
  اند  توفيق و كرامت در ميان افكندهيگو
   سواران را چه شدآيد ي به ميدان در نمكس
   برنخاستي هزاران گل شكفت و بانگ مرغصد

   را چه پيش آمد هزاران را چه شدعندليبان
   مگر عودش بسوختسازد ي خوش نمي ساززهره

   ميگساران را چه شدي ندارد ذوق مستكس
   خموشداند ي كس نمي اسرار الهحافظ

   كه دور روزگاران را چه شديپرس ي كه ماز
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   خلوت نشين دوش به ميخانه شدزاهد
  پيمانه شد سر پيمان برفت با سر از

  
  شكست ي جام و قدح مي مجلس كه ديصوف

   عاقل و فرزانه شدي به يك جرعه مباز
  

   عهد شباب آمده بودش به خوابشاهد
   به پيرانه سر عاشق و ديوانه شدباز

  
   راه زن دين و دلگذشت ي ميا مغبچه
   آن آشنا از همه بيگانه شدي پدر

  
   رخسار گل خرمن بلبل بسوختآتش

   آفت پروانه شد خندان شمعچهره
  

   شام و سحر شكر كه ضايع نگشتگريه
   باران ما گوهر يك دانه شدقطره

  
  ي بخواند آيت افسونگري ساقنرگس
   اوراد ما مجلس افسانه شدحلقه
   حافظ كنون بارگه پادشاستمنزل

   بر دلدار رفت جان بر جانانه شددل
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   از جناب آصف پيك بشارت آمددوش
   عشرت اشارت آمد حضرت سليمانكز

   وجود ما را از آب ديده گل كنخاك
   دل را گاه عمارت آمديويرانسرا

   كز زلف يار گفتندنهايت ي شرح باين
   از هزاران كاندر عبارت آمدحرفيست

   آلودي خرقه مي بپوش زنهار اعيبم
   پاك پاكدامن بهر زيارت آمدكان
   هر كس پيدا شود ز خوباني جاامروز
  وز اندر صدارت آمد ماه مجلس افركان

   تخت جم كه تاجش معراج آسمان استبر
   با آن حقارت آمدي نگر كه مورهمت

   دل ايمان خود نگه داري چشم شوخش ااز
   كمانكش بر عزم غارت آمدي جادوكان

   ز شاه درخواهي تو حافظ فيضيا آلوده
   عنصر سماحت بهر طهارت آمدكان

   مجلس او درياب وقت و در يابدرياست
   زيان رسيده وقت تجارت آمدي اهان
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   تو نهال حيرت آمدعشق
   تو كمال حيرت آمدوصل

  
   غرقه حال وصل كخربس
   بر سر حال حيرت آمدهم

  
   دل بنما كه در ره اويك

   چهره نه خال حيرت آمدبر
  

   وصل بماند و نه واصلنه
   جا كه خيال حيرت آمدآن

  
   كه گوش كردمي هر طرفاز

  حيرت آمد سال آواز
  

   منهزم از كمال عزتشد
   را كه جالل حيرت آمدآن

  
   تا قدم وجود حافظسر
   عشق نهال حيرت آمددر

  
  



 ١٨٣

  173    غزل
  

   تو با ياد آمدي نمازم خم ابرودر
   رفت كه محراب به فرياد آمديحالت

  
   من اكنون طمع صبر و دل و هوش مداراز

   همه بر باد آمدي تحمل كه تو ديدكان
  

   شد و مرغان چمن مست شدندي صافباده
   و كار به بنياد آمدي عاشقموسم

  
  شنوم ي بهبود ز اوضاع جهان ميبو

   آورد گل و باد صبا شاد آمديشاد
  

   عروس هنر از بخت شكايت منمايا
   كه داماد آمدي حسن بياراحجله

  
   همه زيور بستندي نباتدلفريبان

   ماست كه با حسن خداداد آمددلبر
  

  ن كه تعلق دارند بارند درختازير
   خوشا سرو كه از بار غم آزاد آمديا

   نغز بخواني از گفته حافظ غزلمطرب
   بگويم كه ز عهد طربم ياد آمدتا



 ١٨٤

  174    غزل
  

   دل كه دگر باد صبا بازآمدي امژده
   خوش خبر از طرف سبا بازآمدهدهد

  
   بازي مرغ سحر نغمه داوودي ابركش
   سليمان گل از باد هوا بازآمدكه

  
   كو كه كند فهم زبان سوسنيارفع
   بپرسد كه چرا رفت و چرا بازآمدتا

  
   كرد و كرم لطف خداداد به منيمردم

   بت ماه رخ از راه وفا بازآمدكان
  

   نوشين بشنيد از دم صبحي مي بوالله
   دل بود به اميد دوا بازآمدداغ

  
   من در ره اين قافله راه بماندچشم
   به گوش دلم آواز درا بازآمدتا

  
   چه حافظ در رنجش زد و پيمان بشكستگر

   او بين كه به لطف از در ما بازآمدلطف
  
  



 ١٨٥

  175    غزل
  

   فروش آمدي به تهنيت پير مصبا
   موسم طرب و عيش و ناز و نوش آمدكه

  
  ي مسيح نفس گشت و باد نافه گشاهوا

   سبز شد و مرغ در خروش آمددرخت
  

   الله چنان برفروخت باد بهارتنور
   غرق عرق گشت و گل به جوش آمد غنچهكه

  
   گوش هوش نيوش از من و به عشرت كوشبه

   اين سخن سحر از هاتفم به گوش آمدكه
  

   مجموعي تا شوي فكر تفرقه بازآز
   حكم آن كه چو شد اهرمن سروش آمدبه

  
   مرغ صبح ندانم كه سوسن آزادز
   گوش كرد كه با ده زبان خموش آمدچه
  لس انس صحبت نامحرم است مجي جاچه

   پياله بپوشان كه خرقه پوش آمدسر
   حافظرود ي خانقاه به ميخانه مز

   زهد ريا به هوش آمدي ز مستمگر
  



 ١٨٦

  176    غزل
  

   دولت بيدار به بالين آمدسحرم
   برخيز كه آن خسرو شيرين آمدگفت

  
   دركش و سرخوش به تماشا بخراميقدح
   كه نگارت به چه آيين آمدي ببينتا

  
  ي نافه گشايخلوت ي بده ايمژدگان

   مشكين آمدي ختن آهوي ز صحراكه
  

   به رخ سوختگان بازآوردي آبگريه
   فريادرس عاشق مسكين آمدناله

  
   دل باز هوادار كمان ابرويستمرغ

   كبوتر نگران باش كه شاهين آمديا
  

   بده و غم مخور از دشمن و دوستي مساقيا
   به كام دل ما آن بشد و اين آمدكه

  
  ام چو ديد ابر بهار ايي بدعهدرسم
   بر سمن و سنبل و نسرين آمداش گريه

   صبا گفته حافظ بشنيد از بلبلچون
   رياحين آمدي به تماشاعنبرافشان



 ١٨٧

  177    غزل
  

   داندي هر كه چهره برافروخت دلبرنه
   داندي هر كه آينه سازد سكندرنه

   هر كه طرف كله كج نهاد و تند نشستنه
   داندي و آيين سروري داركاله

   چو گدايان به شرط مزد مكني بندگتو
   داندي دوست خود روش بنده پروركه

   همت آن رند عافيت سوزمغالم
   داندي كيمياگري در گداصفتكه
  ي و عهد نكو باشد ار بياموزوفا
   داندي ستمگري هر كه تو بينوگرنه

   دل ديوانه و ندانستمبباختم
   داندي شيوه پريا  بچهي آدمكه

  ر ز مو اين جاست نكته باريكتهزار
   داندي هر كه سر بتراشد قلندرنه

   نقطه بينش ز خال توست مرامدار
   داندي قدر گوهر يك دانه جوهركه

   قد و چهره هر آن كس كه شاه خوبان شدبه
   داندي بگيرد اگر دادگسترجهان

   بود آگاهي شعر دلكش حافظ كسز
   داندي لطف طبع و سخن گفتن دركه

  
  



 ١٨٨

  178    غزل
  

  د محرم دل در حرم يار بماند كه شهر
   كه اين كار ندانست در انكار بماندوان
   از پرده برون شد دل من عيب مكناگر

   ايزد كه نه در پرده پندار بماندشكر
   همه رختي واستدند از گرو مصوفيان
   ما بود كه در خانه خمار بمانددلق
   شيخ شد و فسق خود از ياد ببردمحتسب
  ازار بماند ماست كه در هر سر بقصه

   لعل كز آن دست بلورين ستديمي مهر
   حسرت شد و در چشم گهربار بماندآب
   دل من كز ازل تا به ابد عاشق رفتجز

   كس نشنيديم كه در كار بماندجاودان
   بيمار كه چون چشم تو گردد نرگسگشت

   تو نشدش حاصل و بيمار بماندشيوه
   سخن عشق نديدم خوشتري صدااز

  ن گنبد دوار بماند كه در ايييادگار
  پوشيد ي و صد عيب مرا مي دلقداشتم
   و مطرب شد و زنار بماندي رهن مخرقه

   جمال تو چنان صورت چين حيران شدبر
   حديثش همه جا در در و ديوار بماندكه

  ي تماشاگه زلفش دل حافظ روزبه
   كه بازآيد و جاويد گرفتار بماندشد



 ١٨٩

  179    غزل
  

  هد ماند مژده كه ايام غم نخوارسيد
   نماند چنين نيز هم نخواهد ماندچنان
   ار چه در نظر يار خاكسار شدممن

   نيز چنين محترم نخواهد ماندرقيب
   همه رازند ي پرده دار به شمشير مچو
   مقيم حريم حرم نخواهد مانديكس

   شكر و شكايت ز نقش نيك و بد استي جاچه
   رقم نخواهد ماندي بر صحيفه هستچو

  اند اين بود د گفته مجلس جمشيسرود
   جام باده بياور كه جم نخواهد ماندكه

   شمع وصل پروانهي شمر ايغنيمت
   اين معامله تا صبحدم نخواهد ماندكه

   دل درويش خود به دست آورتوانگرا
   مخزن زر و گنج درم نخواهد ماندكه

  اند به زر  رواق زبرجد نوشتهبدين
   اهل كرم نخواهد ماندي جز نكويكه
   جانان طمع مبر حافظي مهربانز
   نقش جور و نشان ستم نخواهد ماندكه

  
  
  
  



 ١٩٠

  180    غزل
  

   پسته تو خنده زده بر حديث قنديا
   خدا يك شكر بخندي از برامشتاقم

  
   ز قامت تو نيارد كه دم زنديطوب
   بلندشود ي قصه بگذرم كه سخن مزين

  
   كه برنخيزدت از ديده رود خونيخواه
  ان مبند صحبت رود كسي در وفادل

  
  يزن ي و گر طعنه مينماي ي جلوه مگر

   نيستيم معتقد شيخ خودپسندما
  

   شودي حال من آگاه كي آشفتگز
   را كه دل نگشت گرفتار اين كمندآن

  
   شوق گرم شد آن سروقد كجاستبازار
   جان خود بر آتش رويش كنم سپندتا

  
   كه يار ما به شكرخنده دم زنديجاي

  به خود مخند تو خدا را ي پسته كيستيا
  يكن ي چو ترك غمزه تركان نمحافظ

   تو خوارزم يا خجندي كجاست جايدان



 ١٩١

  181    غزل
  

   از اين دست من و دامن آن سرو بلندبعد
   چمان از بن و بيخم بركندي به باالكه

  
   نيست تو برقع بگشاي مطرب و محاجت

   به رقص آوردم آتش رويت چو سپندكه
  

   نشود آينه حجله بختي رويهيچ
   كه مالند در آن سم سمندي آن رومگر

  
  باش ي اسرار غمت هر چه بود گو مگفتم
   و چندي از اين بيش ندارم چه كنم تا كصبر

  
   صيادي مشكين مرا اي آن آهومكش

   از آن چشم سيه دار و مبندش به كمندشرم
  

   كه از اين در نتوانم برخاستي خاكمن
   كجا بوسه زنم بر لب آن قصر بلنداز

  
   مشكين حافظيستان دل از آن گيسو مباز

   كه ديوانه همان به كه بود اندر بندزان
  
  



 ١٩٢

  182    غزل
  

   چندي و شد اياممي ننوشتي حالحسب
   چندي كو كه فرستم به تو پيغاميمحرم
   نتوانيم رسيدي بدان مقصد عالما
   چندي مگر پيش نهد لطف شما گامهم
   از خم به سبو رفت و گل افكند نقابي مچون

   چندي عيش نگه دار و بزن جامتفرص
   آميخته با گل نه عالج دل ماستقند
   چندي چند برآميز به دشناميا بوسه
   از كوچه رندان به سالمت بگذرزاهد
   چندي خرابت نكند صحبت بدنامتا
   هنرش نيز بگوي جمله چو گفتي معيب
   چندي حكمت مكن از بهر دل عامينف
   گدايان خرابات خدا يار شماستيا

   چندي انعام مداريد ز انعاممچش
   كش خويشي ميخانه چه خوش گفت به دردپير

   چندي مگو حال دل سوخته با خامكه
   از شوق رخ مهر فروغ تو بسوختحافظ

   چندي ناكامي كن سوي نظركامگارا
  
  
  
  



 ١٩٣

  183    غزل
  

   وقت سحر از غصه نجاتم دادنددوش
   آن ظلمت شب آب حياتم دادندواندر

  
   پرتو ذاتم كردند از شعشعهبيخود
   صفاتم دادندي از جام تجلباده

  
  ي بود و چه فرخنده شبي مبارك سحرچه

   شب قدر كه اين تازه براتم دادندآن
  

   من و آينه وصف جمالي از اين روبعد
   در آن جا خبر از جلوه ذاتم دادندكه

  
   اگر كامروا گشتم و خوشدل چه عجبمن

  ها به زكاتم دادند  بودم و اينمستحق
  

   آن روز به من مژده اين دولت دادهاتف
   بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادندكه

  
  ريزد ي همه شهد و شكر كز سخنم ماين
   صبريست كز آن شاخ نباتم دادنداجر

   حافظ و انفاس سحرخيزان بودهمت
   ز بند غم ايام نجاتم دادندكه



 ١٩٤

  184    غزل
  

   ديدم كه ماليك در ميخانه زدنددوش
  ند و به پيمانه زدند آدم بسرشتگل

  
   حرم ستر و عفاف ملكوتساكنان

   من راه نشين باده مستانه زدندبا
  

   بار امانت نتوانست كشيدآسمان
   كار به نام من ديوانه زدندقرعه

  
   هفتاد و دو ملت همه را عذر بنهجنگ
   نديدند حقيقت ره افسانه زدندچون

  
   ايزد كه ميان من و او صلح افتادشكر

  كنان ساغر شكرانه زدند رقص صوفيان
  

   آن نيست كه از شعله او خندد شمعآتش
   آن است كه در خرمن پروانه زدندآتش

  
   چو حافظ نگشاد از رخ انديشه نقابكس
   سر زلف سخن را به قلم شانه زدندتا

  
  



 ١٩٥

  185    غزل
  

   گيرندي را بود آيا كه عيارنقدها
   گيرندي كاري همه صومعه داران پتا

  
  ن است كه ياران همه كار ديد من آمصلحت

   گيرندي و خم طره ياربگذارند
  

  ي گرفتند حريفان سر زلف ساقخوش
   گيرندي فلكشان بگذارد كه قرارگر

  
   پرهيز به خوبان مفروشي بازوقوت

   گيرندي به سواري در اين خيل حصاركه
  

   رب اين بچه تركان چه دليرند به خونيا
   گيرندي به تير مژه هر لحظه شكاركه

  
   خوش باشدي بر شعر تر و ناله نصرق
   گيرندي كه در آن دست نگاري رقصخاصه

  
   زمان را غم مسكينان نيستي ابناحافظ
   گيرندي ميان گر بتوان به كه كنارزين

  
  



 ١٩٦

  186    غزل
  

   فروش حاجت رندان روا كندي مگر
   گنه ببخشد و دفع بال كندايزد

  
   به جام عدل بده باده تا گدايساق

  كه جهان پربال كند نياورد غيرت
  

   كز اين غمان برسد مژده امانحقا
   به عهد امانت وفا كندي سالكگر

  
   حكيمي رنج پيش آيد و گر راحت اگر

  ها خدا كند  مكن به غير كه ايننسبت
  

   كه ره عقل و فضل نيستيا  كارخانهدر
   چرا كندي فضولي ضعيف رافهم

  
   اجل نمردي بساز پرده كه كس بمطرب
  ين ترانه سرايد خطا كند كو نه اوان

  
   خمار كشتي را كه درد عشق و بالما
   دوا كندي صافي وصل دوست يا ميا
   و حافظ به عشق سوختي رفت در سر مجان

   ما كندي كجاست كه احياي دميعيس



 ١٩٧

  187    غزل
  

   بسوز كه سوز تو كارها بكنددال
   دفع صد بال بكندي نيم شبنياز

  
   چهره عاشقانه بكشي يار پرعتاب

   صد جفا بكندي يك كرشمه تالفكه
  

   ملك تا ملكوتش حجاب بردارندز
   آن كه خدمت جام جهان نما بكندهر

  
   عشق مسيحادم است و مشفق ليكطبيب
   درد در تو نبيند كه را دوا بكندچو

  
   خود انداز كار و دل خوش داري با خداتو

   خدا بكندي رحم اگر نكند مدعكه
  

  يدار بخت خفته ملولم بود كه بيز
   وقت فاتحه صبح يك دعا بكندبه

  
   به زلف يار نبردي حافظ و بويبسوخت
   داللت اين دولتش صبا بكندمگر

  
  



 ١٩٨

  188    غزل
  

   و عشق آن فضول عيب كندي به رندمرا
   اعتراض بر اسرار علم غيب كندكه

  
   سر محبت ببين نه نقص گناهكمال

   افتد نظر به عيب كندهنر ي هر كه بكه
  

  يهشت آن نفس برآيد بو عطر حور بز
   خاك ميكده ما عبير جيب كندكه

  
  ي زند ره اسالم غمزه ساقچنان

   اجتناب ز صهبا مگر صهيب كندكه
  

   گنج سعادت قبول اهل دل استكليد
   آن كه در اين نكته شك و ريب كندمباد

  
   رسد به مرادي ايمن گهي وادشبان

   چند سال به جان خدمت شعيب كندكه
  

  اند فسانه حافظ ديده خون بچكز
   ياد وقت زمان شباب و شيب كندچو

  
  



 ١٩٩

  189    غزل
  

   بكندي دولت اگر باز گذارطاير
   بكندي بازآيد و با وصل قراريار
   را دستگه در و گهر گر چه نماندديده

   بكندي و تدبير نثاري خونبخورد
   گفتم بكند لعل لبش چاره مندوش
   بكندي غيب ندا داد كه آرهاتف
  او دم زند از قصه ما نيارد بر كس

   بكندي باد صبا گوش گذارمگرش
   پروازي باز نظر را به تذروام داده

   بكندي مگرش نقش و شكاربازخواند
  ي خاليست ز عشاق بود كز طرفشهر
   بكندي از خويش برون آيد و كاريمرد
  يا  كه ز بزم طربش غمزدهي كريمكو

   بكندي دركشد و دفع خماريا جرعه
  ل تو يا مرگ رقيب وفا يا خبر وصيا
   بكندي آيا كه فلك زين دو سه كاربود

  ي از در او هم روزي گر نروحافظا
   بكندي بر سرت از گوشه كناريگذر

  
  
  
  



 ٢٠٠

  190    غزل
  

   كه ز ما ياد كندي مشكين تو روزكلك
   اجر دو صد بنده كه آزاد كندببرد

  
   كه سالمت بادشي منزل سلمقاصد

  ند دل ما شاد كي شود گر به سالمچه
  

   گنج مرادت بدهندي كن كه بسامتحان
   چو مرا لطف تو آباد كندي خرابگر

  
   رب اندر دل آن خسرو شيرين اندازيا

   بر سر فرهاد كندي به رحمت گذركه
  

   را به بود از طاعت صدساله و زهدشاه
   كه در او داد كندي يك ساعته عمرقدر

  
   عشوه ناز تو ز بنيادم بردحاليا

  ه چه بنياد كند دگرباره حكيمانتا
  

   پاك تو از مدحت ما مستغنيستگوهر
   مشاطه چه با حسن خداداد كندفكر
   نبرديم به مقصود خود اندر شيرازره

   آن روز كه حافظ ره بغداد كندخرم
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   كندي كرم با ما وفاداري كيست كز روآن
   كندي چو من يك دم نكوكاري بدكاري جابر

  ي به دل پيغام و آردي و ني به بانگ نااول
   كندي با من وفاداري گه به يك پيمانه موان
   كه جان فرسود از او كام دلم نگشود از اودلبر

   كندي نتوان بود از او باشد كه دلدارنوميد
  ام ام زان طره تا من بوده  گره نگشودهگفتم
   كنديام تا با تو طرار  منش فرمودهگفتا
  بواست   پوش تندخو از عشق نشنيدهپشمينه

   كندي بگو تا ترك هشياري مستيش رمزاز
   چناني مشكل بود يارنشان ي بي من گداچون

   كندي كجا عيش نهان با رند بازارسلطان
   طره پرپيچ و خم سهل است اگر بينم ستمزان

   كندي بند و زنجيرش چه غم هر كس كه عياراز
   مددخواهم ي عدد از بخت مي لشكر غم بشد
   كنديشد كه غمخوار فخر دين عبدالصمد باتا

   چشم پرنيرنگ او حافظ مكن آهنگ اوبا
   كندي طره شبرنگ او بسيار طراركان
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  كند ي چمان من چرا ميل چمن نمسرو
  كند ي ياد سمن نمشود ي گل نمهمدم

  اش كردم و از سر فسوس  ز طرهيا  گلهيد
  كند ي كه اين سياه كج گوش به من نمگفت
  ن رفت به چين زلف او دل هرزه گرد متا

  كند ي سفر دراز خود عزم وطن نمزان
  ي ولكنم ي كمان ابرويش البه همپيش

  كند ي كشيده است از آن گوش به من نمگوش
   همه عطف دامنت آيدم از صبا عجببا
  كند ي گذر تو خاك را مشك ختن نمكز

   زلف بنفشه پرشكنشود ي ز نسيم مچون
  كند ي كه دلم چه ياد از آن عهدشكن نموه

  شود ي او همدم جان نمي به اميد رودل
  كند ي او خدمت تن نمي كوي به هواجان
  دهد ي سيم ساق من گر همه درد ميساق
  كند ي جمله دهن نمي كه تن چو جام مكيست

   جفا مكن آب رخم كه فيض ابردستخوش
  كند ي مدد سرشك من در عدن نميب

   غمزه تو شد حافظ ناشنيده پندكشته
  كند ي كه را درد سخن نم سزاست هرتيغ
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   حيرانندخبران ي ما بي نظربازدر
   چنينم كه نمودم دگر ايشان دانندمن

  ي نقطه پرگار وجودند ولعاقالن
   داند كه در اين دايره سرگردانندعشق

   گاه رخ او ديده من تنها نيستجلوه
  گردانند ي و خورشيد همين آينه مماه
  ن بست خدا ما با لب شيرين دهناعهد
   همه بنده و اين قوم خداوندانندما

   و مطرب داريمي مي و هوامفلسانيم
   اگر خرقه پشمين به گرو نستانندآه
   نرسديپره اعم  خورشيد به شبوصل
   در آن آينه صاحب نظران حيرانندكه
   الف دروغي عشق و گله از يار زهالف

   چنين مستحق هجرانندعشقبازان
  زد كار چشم سياه تو بيامومگرم

   همه كس نتوانندي و مستي نه مستورور
   تو بادي به نزهتگه ارواح برد بوگر
   به نثار افشانندي و جان گوهر هستعقل

   حافظ نكند فهم چه شدي ار رندزاهد
   بگريزد از آن قوم كه قرآن خوانندديو
   شوند آگه از انديشه ما مغبچگانگر
   به گرو نستانندي از اين خرقه صوفبعد
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   بويان غبار غم چو بنشينند بنشانندسمن
   رويان قرار از دل چو بستيزند بستاننديپر

  
  ها چو بربندند بربندند  فتراك جفا دلبه
  ها چو بگشايند بفشانند  زلف عنبرين جانز

  
   يك نفس با ما چو بنشينند برخيزندي عمربه

   شوق در خاطر چو برخيزند بنشانندنهال
  

  ا چو دريابند در يابند گوشه گيران رسرشك
   مهر از سحرخيزان نگردانند اگر دانندرخ

  
  بارند ي مخندند ي چو مي چشمم لعل رمانز
  خوانند ي مبينند ي چو مي رويم راز پنهانز

  
   كو سهل پنداردي درد عاشق را كسيدوا
   فكر آنان كه در تدبير درمانند در مانندز

  
  د منصور از مراد آنان كه بردارند بر دارنچو

  رانند ي مخوانند ي درگاه حافظ را چو مبدين
   اين حضرت چو مشتاقان نياز آرند ناز آرنددر

   با اين درد اگر دربند درمانند درمانندكه
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   نرگس مست تو تاجدارانندغالم
   باده لعل تو هوشيارانندخراب

   را صبا و مرا آب ديده شد غمازتو
   گر نه عاشق و معشوق رازدارانندو
   بنگري زير زلف دوتا چون گذر كنز
   از يمين و يسارت چه سوگوارانندكه

   كن چو صبا بر بنفشه زار و ببينگذار
  قرارانند ي از تطاول زلفت چه بكه

   خداشناس بروي ماست بهشت انصيب
   مستحق كرامت گناهكارانندكه

   من بر آن گل عارض غزل سرايم و بسنه
   عندليب تو از هر طرف هزارانندكه

   خجسته كه مني خضر پي دستگير شو اتو
   و همرهان سوارانندروم ي مپياده
   كني به ميكده و چهره ارغوانبيا
   به صومعه كان جا سياه كارانندمرو

   حافظ از آن زلف تابدار مبادخالص
   بستگان كمند تو رستگارانندكه
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   كه خاك را به نظر كيميا كنندآنان
   به ما كننديچشم بود كه گوشه آيا

  
  ي نهفته به ز طبيبان مدعدردم
   كه از خزانه غيبم دوا كنندباشد

  
  كشد ي چون نقاب ز رخ در نممعشوق

   به تصور چرا كنندي كس حكايتهر
  

   و زاهديستي حسن عاقبت نه به رندچون
   به كه كار خود به عنايت رها كنندآن

  
   معرفت مباش كه در من يزيد عشقيب

   با آشنا كنند نظر معاملهاهل
  

  رود ي فتنه مي درون پرده بسيحال
  ها كنند  آن زمان كه پرده برافتد چهتا

  
   سنگ از اين حديث بنالد عجب مدارگر

   دالن حكايت دل خوش ادا كنندصاحب
  

   خور كه صد گناه ز اغيار در حجابيم
   و ريا كنندي كه به روي ز طاعتبهتر
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   يوسفمي كه آيد از او بويپيراهن
  رادران غيورش قبا كنند بترسم

  
   ميكده تا زمره حضوري به كوبگذر
   خود ز بهر تو صرف دعا كننداوقات

  
   ز حاسدان به خودم خوان كه منعمانپنهان

   خدا كنندي رضاي نهان براخير
  

  شود ي دوام وصل ميسر نمحافظ
   كم التفات به حال گدا كنندشاهان
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  ن سان كنند زيي گر دلبرشاهدان
   را رخنه در ايمان كنندزاهدان

   كجا آن شاخ نرگس بشكفدهر
   ديده نرگسدان كنندگلرخانش

   ببري جوان سروقد گوييا
   از آن كز قامتت چوگان كنندپيش

   را بر سر خود حكم نيستعاشقان
   چه فرمان تو باشد آن كنندهر
  يا  چشمم كمتر است از قطرهپيش
  نندها كه از طوفان ك  حكايتاين

   ما چون گيرد آغاز سماعيار
   بر عرش دست افشان كنندقدسيان
   چشمم به خون آغشته شدمردم
   كجا اين ظلم بر انسان كننددر

   دل كاهل رازيا  برآ با غصهخوش
   خوش در بوته هجران كنندعيش
   مكش حافظ ز آه نيم شبسر
   چو صبحت آينه رخشان كنندتا
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  لبت كامران كنند ام دهان و ي كگفتم
   چنان كنندي به چشم هر چه تو گويگفتا

   لبتكند ي خراج مصر طلب مگفتم
   در اين معامله كمتر زيان كنندگفتا
   به نقطه دهنت خود كه برد راهگفتم
   اين حكايتيست كه با نكته دان كنندگفت

   صنم پرست مشو با صمد نشينگفتم
   عشق هم اين و هم آن كنندي به كوگفتا

   ز دلبرد ي ميكده غم ميهوا گفتم
   شادمان كنندي خوش آن كسان كه دلگفتا

   شراب و خرقه نه آيين مذهب استگفتم
   اين عمل به مذهب پير مغان كنندگفت
   ز لعل نوش لبان پير را چه سودگفتم
   به بوسه شكرينش جوان كنندگفتا

  ران كنند و مه قي آن زمان كه مشترگفت
   دولت او ورد حافظ استي دعاگفتم
   اين دعا ماليك هفت آسمان كنندگفت
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  كنند ي كاين جلوه در محراب و منبر مواعظان
  كنند ي آن كار ديگر مروند ي به خلوت مچون

  
   دارم ز دانشمند مجلس بازپرسيمشكل
  كنند ي فرمايان چرا خود توبه كمتر متوبه

  
  ي روز داوردارند يم باور نگوييا

  كنند ي همه قلب و دغل در كار داور مكاين
  

   رب اين نودولتان را با خر خودشان نشانيا
  كنند ي همه ناز از غالم ترك و استر مكاين

  
   خانقه برجه كه در دير مغاني گدايا
  كنند يها را توانگر م  كه دلي آبدهند يم

  
  كشد ي او چندان كه عاشق مپايان ي بحسن
  كنند يديگر به عشق از غيب سر بر م زمره

  
  ي ملك تسبيح گوي در ميخانه عشق ابر

  كنند ي آن جا طينت آدم مخمر مكاندر
   عقل گفتي خروشآمد ي از عرش مصبحدم
  كنند ي كه شعر حافظ از بر مي گويقدسيان
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  كنند ي كه چنگ و عود چه تقرير ميدان
  كنند ي خوريد باده كه تعزير مپنهان

  برند ي عشق و رونق عشاق ماموسن
  كنند ي جوان و سرزنش پير معيب

   قلب تيره هيچ نشد حاصل و هنوزجز
  كنند ي در اين خيال كه اكسير مباطل

   رمز عشق مگوييد و مشنويدگويند
  كنند ي حكايتيست كه تقرير ممشكل

   از برون در شده مغرور صد فريبما
  كنند ي خود درون پرده چه تدبير متا

   بازدهند ي وقت پير مغان متشويش
  كنند ي سالكان نگر كه چه با پير ماين
   خريدتوان ي ملك دل به نيم نظر مصد

  كنند ي در اين معامله تقصير مخوبان
   به جد و جهد نهادند وصل دوستيقوم

  كنند ي دگر حواله به تقدير ميقوم
   الجمله اعتماد مكن بر ثبات دهريف

  كنند يايست كه تغيير م  كارخانهكاين
   و محتسبي خور كه شيخ و حافظ و مفتيم

  كنند ي همه تزوير مي نيك بنگرچون
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   خوش دو دام رهندي و ساقغش ي بشراب
   زيركان جهان از كمندشان نرهندكه
   ار چه عاشقم و رند و مست و نامه سياهمن

  گنهند ي شكر كه ياران شهر بهزار
  ي نه پيشه درويشيست و راهروجفا

   باده كه اين سالكان نه مرد رهنديارب
   حقير گدايان عشق را كاين قوممبين

   كلهندي كمر و خسروان بي بشهان
   هوش باش كه هنگام باد استغنابه

   خرمن طاعت به نيم جو ننهندهزار
   شكسته شودي كه كوكبه دلبرمكن

   بندگان بگريزند و چاكران بجهندچو
   كشان يك رنگمي همت دردغالم

  روه كه ازرق لباس و دل سيهند آن گنه
   منه به خرابات جز به شرط ادبقدم
   سالكان درش محرمان پادشهندكه

   حافظي عشق بلند است همتجناب
   به خود ندهندهمتان ي عاشقان ره بكه
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  ها بگشايند  آيا كه در ميكدهبود
   از كار فروبسته ما بگشايندگره

  
  بستند از بهر دل زاهد خودبين اگر
   دار كه از بهر خدا بگشايندي قودل

  
   زدگاني دل رندان صبوحي صفابه

   در بسته به مفتاح دعا بگشايندبس
  

   تعزيت دختر رز بنويسيدنامه
   همه مغبچگان زلف دوتا بگشايندتا

  
   نابي چنگ ببريد به مرگ ميگيسو

  ها بگشايند  حريفان همه خون از مژهتا
  

  د ميخانه ببستند خدايا مپسندر
   در خانه تزوير و ريا بگشايندكه

  
   فرداي تو ببيني اين خرقه كه دارحافظ
   چه زنار ز زيرش به دغا بگشايندكه
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   دفتر ما در گرو صهبا بودها سال
   ما بودي ميكده از درس و دعارونق

   پير مغان بين كه چو ما بدمستانينيك
   چه كرديم به چشم كرمش زيبا بودهر

  يش ما جمله بشوييد به م داندفتر
   فلك ديدم و در قصد دل دانا بودكه
   دلي اي بتان آن طلب ار حسن شناساز

   گفت كه در علم نظر بينا بودي كسكاين
  كرد ي مي چو پرگار به هر سو دوراندل
   اندر آن دايره سرگشته پابرجا بودو

  پرداخت ي مي از درد محبت عملمطرب
   بود حكيمان جهان را مژه خون پاالكه

  ي ز طرب زان كه چو گل بر لب جوشكفتم يم
   باال بودي سرم سايه آن سرو سهبر
   گلرنگ من اندر حق ازرق پوشانپير

  ها بود  خبث نداد ار نه حكايترخصت
   اندوده حافظ بر او خرج نشدقلب
   معامل به همه عيب نهان بينا بودكاين
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  د با ما بوي باد آن كه نهانت نظرياد
   مهر تو بر چهره ما پيدا بودرقم

  كشت ي باد آن كه چو چشمت به عتابم مياد
   عيسويت در لب شكرخا بودمعجز

   زده در مجلس انسي باد آن كه صبوحياد
   من و يار نبوديم و خدا با ما بودجز

  افروخت ي باد آن كه رخت شمع طرب مياد
   دل سوخته پروانه ناپروا بودوين

   بزمگه خلق و ادب باد آن كه در آنياد
   صهبا بودي كه او خنده مستانه زدآن
  ي باد آن كه چو ياقوت قدح خنده زدياد

  ها بود  ميان من و لعل تو حكايتدر
  ي باد آن كه نگارم چو كمر بربستياد
   ركابش مه نو پيك جهان پيما بوددر
   باد آن كه خرابات نشين بودم و مستياد

  ا بود در مسجدم امروز كم است آن جوآنچه
   راستشد ي باد آن كه به اصالح شما مياد

   هر گوهر ناسفته كه حافظ را بودنظم
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   نام و نشان خواهد بودي ز ميخانه و متا
   ما خاك ره پير مغان خواهد بودسر

  
   پير مغان از ازلم در گوش استحلقه

   همانيم كه بوديم و همان خواهد بودبر
  

   همت خواهي سر تربت ما چون گذربر
   زيارتگه رندان جهان خواهد بودكه

  
   زاهد خودبين كه ز چشم من و توي ابرو
   اين پرده نهان است و نهان خواهد بودراز

  
   عاشق كش من مست برون رفت امروزترك
   دگر خون كه از ديده روان خواهد بودتا

  
   آن دم كه ز شوق تو نهد سر به لحدچشمم
   بود دم صبح قيامت نگران خواهدتا

  
   حافظ گر از اين گونه مدد خواهد كردبخت
   معشوقه به دست دگران خواهد بودزلف
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   از اينت بيش از اين انديشه عشاق بودپيش
   تو با ما شهره آفاق بوديمهرورز

  ها كه با نوشين لبان  باد آن صحبت شبياد
   سر عشق و ذكر حلقه عشاق بودبحث

  و طاق مينا بركشند از اين كاين سقف سبز پيش
   جانان طاق بودي چشم مرا ابرومنظر
   دم صبح ازل تا آخر شام ابداز
   و مهر بر يك عهد و يك ميثاق بوديدوست
   معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شدسايه

   به او محتاج بوديم او به ما مشتاق بودما
   و دينبرد ي مه رويان مجلس گر چه دل محسن

   اخالق بودي ما در لطف طبع و خوببحث
   در كار كرديا  نكتهي در شاهم گدايبر
   بر هر خوان كه بنشستم خدا رزاق بودگفت

   تسبيح اگر بگسست معذورم بداررشته
   سيمين ساق بودي اندر دامن ساقدستم

  ام عيبم مكن  كردهي شب قدر ار صبوحدر
   بر كنار طاق بودي آمد يار و جامسرخوش

  لد حافظ در زمان آدم اندر باغ خشعر
   نسرين و گل را زينت اوراق بوددفتر

  
  



 ٢١٨

  207    غزل
  

   توام منزل بودي باد آن كه سر كوياد
   از خاك درت حاصل بودي را روشنديده
   چون سوسن و گل از اثر صحبت پاكراست
   زبان بود مرا آن چه تو را در دل بودبر

  كرد ي مي چو از پير خرد نقل معاندل
   مشكل بود به شرح آن چه بر اوگفت ي معشق
   از آن جور و تطاول كه در اين دامگه استآه
   كه در آن محفل بودي از آن سوز و نيازآه

   دوست نباشم هرگزي دلم بود كه بدر
   من و دل باطل بودي توان كرد كه سعچه

   بر ياد حريفان به خرابات شدمدوش
   ديدم خون در دل و پا در گل بودي مخم

  ق بگشتم كه بپرسم سبب درد فرابس
   عقل در اين مسله اليعقل بوديمفت

  ي خاتم فيروزه بواسحاقيراست
   دولت مستعجل بودي درخشيد ولخوش
   آن قهقهه كبك خرامان حافظيديد
   ز سرپنجه شاهين قضا غافل بودكه

  
  
  
  



 ٢١٩

  208    غزل
  

   را چو طلب باشد و قوت نبودخستگان
   شرط مروت نبودي تو بيداد كنگر

  
  يو خود نپسند جفا از تو نديديم و تما

   چه در مذهب ارباب طريقت نبودآن
  

   آن ديده كه آبش نبرد گريه عشقخيره
   آن دل كه در او شمع محبت نبودتيره

  
   از مرغ همايون طلب و سايه اودولت
   كه با زاغ و زغن شهپر دولت نبودزان

  
   مدد خواستم از پير مغان عيب مكنگر

   ما گفت كه در صومعه همت نبودشيخ
  

  ارت نبود كعبه و بتخانه يكيست طهچون
   خير در آن خانه كه عصمت نبودنبود

  
   علم و ادب ورز كه در مجلس شاهحافظا
   كه را نيست ادب اليق صحبت نبودهر

  
  



 ٢٢٠

  209    غزل
  

   اين خسته به شمشير تو تقدير نبودقتل
   تو تقصير نبودرحم ي نه هيچ از دل بور

  
  كردم ي ديوانه چو زلف تو رها ممن

  يقترم از حلقه زنجير نبود الهيچ
  

   رب اين آينه حسن چه جوهر دارديا
   در او آه مرا قوت تاثير نبودكه

  
  ها برگردم  ز حسرت به در ميكدهسر
   تو در صومعه يك پير نبودي شناساچون

  
   ز قدت در چمن ناز نرستنازنينتر
   از نقش تو در عالم تصوير نبودخوشتر

  
  رسم تو ي مگر همچو صبا باز به كوتا

   دوش بجز ناله شبگير نبودحاصلم
  

   آتش هجران كه چو شمعي كشيدم ز تو اآن
   خودم از دست تو تدبير نبودي فناجز

   توي بود عذاب انده حافظ بيآيت
   بر هيچ كسش حاجت تفسير نبودكه



 ٢٢١

  210    غزل
  

   تو بودي در حلقه ما قصه گيسودوش
   تو بودي دل شب سخن از سلسله موتا

  
  گشت يك مژگان تو در خون م كه از ناودل

   تو بودي مشتاق كمانخانه ابروباز
  

  داد ي مي عفااهللا صبا كز تو پيامهم
   تو بودي نه در كس نرسيديم كه از كوور

  
   از شور و شر عشق خبر هيچ نداشتعالم
   تو بودي انگيز جهان غمزه جادوفتنه

  
   سرگشته هم از اهل سالمت بودممن
   بود توي راهم شكن طره هندودام

  
   بند قبا تا بگشايد دل منبگشا

   تو بودي كه مرا بود ز پهلوي گشادكه
  

   تو كه بر تربت حافظ بگذري وفابه
   تو بودي روي و در آرزوشد ي جهان مكز

  
  



 ٢٢٢

  211    غزل
  

   و رخساره برافروخته بودآمد ي مدوش
   سوخته بوديا  كجا باز دل غمزدهتا

  ي و شيوه شهرآشوبي عاشق كشرسم
   بود كه بر قامت او دوخته بوديا جامه
  دانست ي عشاق سپند رخ خود مجان

   آتش چهره بدين كار برافروخته بودو
  ديدم ي كه زارت بكشم مگفت ي چه مگر

   با من دلسوخته بودي نهانش نظركه
   و آن سنگين دلزد ي زلفش ره دين مكفر
   از چهره برافروخته بودي اش مشعلي پدر
   ديده بريختي خون به كف آورد ولي بسدل

   اهللا كه تلف كرد و كه اندوخته بوداهللا
   سود نكردي مفروش به دنيا كه بسيار
   كه يوسف به زر ناسره بفروخته بودآن
   و خوش گفت برو خرقه بسوزان حافظگفت
   ز كه آموخته بودي رب اين قلب شناسيا

  
  
  
  
  
  



 ٢٢٣

  212    غزل
  

   سحرگه اتفاق افتاده بودي دو جامم ديك
   شرابم در مذاق افتاده بوديق از لب ساو

  
   دگر با شاهد عهد شبابي سر مستاز
   ليكن طالق افتاده بودخواستم ي ميرجعت

  
   مقامات طريقت هر كجا كرديم سيردر

   فراق افتاده بودي را با نظربازعافيت
  

   جام دمادم ده كه در سير طريقساقيا
   كه عاشق وش نيامد در نفاق افتاده بودهر

  
   فرما كه دوشم آفتابيا  معبر مژدهيا
   هم وثاق افتاده بودي شكرخواب صبوحدر

  
   زان چشم مستيا  كه گيرم گوشهبستم ي منقش

   و صبر از خم ابروش طاق افتاده بودطاقت
  

   از كرمي نصرت دين شاه يحيي نكردگر
   ملك و دين ز نظم و اتساق افتاده بودكار
  نوشت ي آن ساعت كه اين نظم پريشان محافظ

  كرش به دام اشتياق افتاده بود فطاير



 ٢٢٤

  213    غزل
  

   مخزن اسرار همان است كه بودگوهر
   مهر بدان مهر و نشان است كه بودحقه

  
   زمره ارباب امانت باشندعاشقان

   چشم گهربار همان است كه بودالجرم
  

   صبا پرس كه ما را همه شب تا دم صبحاز
   زلف تو همان مونس جان است كه بوديبو

  
  و گهر نيست وگرنه خورشيد لعل طالب
   در عمل معدن و كان است كه بودهمچنان

  
   غمزه خود را به زيارت دريابكشته

  نگران است كه بود  كه بيچاره همان دلزان
  

  يدار ي خون دل ما را كه نهان مرنگ
   در لب لعل تو عيان است كه بودهمچنان

  
   تو گفتم كه دگر ره نزندي هندوزلف

  رت و سان است كه بود رفت و بدان سيها سال
   بازنما قصه خونابه چشمحافظا

   بر اين چشمه همان آب روان است كه بودكه



 ٢٢٥

  214    غزل
  

   به خواب خوش كه به دستم پياله بودديدم
   رفت و كار به دولت حواله بودتعبير
   سال رنج و غصه كشيديم و عاقبتچهل

   ما به دست شراب دوساله بودتدبير
   ز بختواستمخ ي نافه مراد كه مآن
   چين زلف آن بت مشكين كالله بوددر

   دست برده بود خمار غمم سحراز
   در پياله بودي مساعد آمد و مدولت

   مدامخورم ي آستان ميكده خون مبر
   ما ز خوان قدر اين نواله بوديروز

   نچيدي گلي كو نكاشت مهر و ز خوبهر
   رهگذار باد نگهبان الله بوددر

  اد وقت صبح طرف گلشنم گذر افتبر
   دم كه كار مرغ سحر آه و ناله بودآن

   شعر دلكش حافظ به مدح شاهديديم
   بيت از اين قصيده به از صد رساله بوديك

   شاه تندحمله كه خورشيد شيرگيرآن
   به روز معركه كمتر غزاله بودپيشش

  
  
  
  



 ٢٢٦

  215    غزل
  

   ميكده يا رب سحر چه مشغله بودي كوبه
  ع و مشعله بود و شمي جوش شاهد و ساقكه

   عشق كه از حرف و صوت مستغنيستحديث
   در خروش و ولوله بودي ناله دف و نبه

  رفت ي كه در آن مجلس جنون ميمباحث
   مدرسه و قال و قيل مسله بوديورا
  ي به شكر بود ولي از كرشمه ساقدل
   گله بودي بختش اندكي نامساعدز

   كردم و آن چشم جادوانه مستقياس
  سامريش در گله بود ساحر چون هزار

   حوالت كنيا  به لبم بوسهبگفتمش
   ات با من اين معامله بودي خنده گفت كبه
   سعد در ره است كه دوشي اخترم نظرز

   ماه و رخ يار من مقابله بودميان
   يار كه درمان درد حافظ داشتدهان
   كه وقت مروت چه تنگ حوصله بودفغان

  
  
  
  
  
  



 ٢٢٧

  216    غزل
  

   بودي پريما جا يار كز او خانه آن
   بودي از عيب بري تا قدمش چون پرسر
   گفت فروكش كنم اين شهر به بويشدل

   بودي ندانست كه يارش سفربيچاره
   نه ز راز دل من پرده برافتادتنها
   بودي بود فلك شيوه او پرده درتا

   خردمند من آن ماه كه او رامنظور
   بودي حسن ادب شيوه صاحب نظربا
  بدمهر به دربرد چنگ منش اختر از
   بودي چه كنم دولت دور قمريآر
   و او راي دل كه تو درويشي بنه ايعذر

   بودي مملكت حسن سر تاجوردر
   خوش آن بود كه با دوست به سر رفتاوقات
   بوديخبر ي و بيحاصل ي همه بيباق

   بود لب آب و گل و سبزه و نسرينخوش
   بودي كه آن گنج روان رهگذرافسوس

   بلبل از اين رشك كه گل راي را بكش اخود
   بودي باد صبا وقت سحر جلوه گربا
   گنج سعادت كه خدا داد به حافظهر
   بودي شب و ورد سحري يمن دعااز

  
  



 ٢٢٨

  217    غزل
  

   بودي دلي مرا وقتمسلمانان
   بودي گر مشكلي گفتمي با وكه

  
   از غمافتادم ي چو مي گرداببه

   بودي تدبيرش اميد ساحلبه
  

   مصلحت بينييار همدرد و يدل
   بودي استظهار هر اهل دلكه

  
   جاناني من ضايع شد اندر كوز

   بودي دامنگير يا رب منزلچه
  

   حرمان نيست ليكنعيب ي بهنر
   بودي سالي من محرومتر كز

  
   اين جان پريشان رحمت آريدبر

   بودي كاملي كارداني وقتكه
  

   تا عشق تعليم سخن كردمرا
   بودي نكته هر محفلحديثم

  دان است  ديگر كه حافظ نكتهگوم
   بودي ما ديديم و محكم جاهلكه



 ٢٢٩

  218    غزل
  

   بودي ازل هر كو به فيض دولت ارزاندر
   بودي ابد جام مرادش همدم جانتا

   خواستم شد توبه كاري همان ساعت كه از ممن
   بودي پشيماني اين شاخ ار دهد بارگفتم

   گرفتم كافكنم سجاده چون سوسن به دوشخود
   بودي مسلماني گل بر خرقه رنگ مچوهم
   نشستيارم ي چراغ جام در خلوت نميب

   بودي كه كنج اهل دل بايد كه نورانزان
   طلب جام مرصع گو مباشي عالهمت
   بودي را آب عنب ياقوت رمانرند

   نمايد كار ما سهلش مبينسامان ي چه بگر
   بودي رشك سلطاني اين كشور گدايكاندر

  دل با بدان صحبت مدار ي اي خواهي نامنيك
   بودي جان من برهان نادانيخودپسند

   انس و بهار و بحث شعر اندر ميانمجلس
   بودي از جانان گران جاني جام منستدن

   پنهان شرابخورد ي گفت حافظ مي عزيزيد
   بودي عزيز من نه عيب آن به كه پنهانيا

  
  
  
  



 ٢٣٠

  219    غزل
  

   كه در چمن آمد گل از عدم به وجودكنون
   در قدم او نهاد سر به سجودفشهبن

   به ناله دف و چنگي جام صبوحبنوش
   و عودي به نغمه ني غبغب ساقببوس

   شراب و شاهد و چنگي دور گل منشين ببه
   بود معدوديا  همچو روز بقا هفتهكه
   از خروج رياحين چو آسمان روشنشد

   به اختر ميمون و طالع مسعودزمين
  م دي دست شاهد نازك عذار عيسز

   نوش و رها كن حديث عاد و ثمودشراب
   چو خلد برين شد به دور سوسن و گلجهان

   نه ممكن است خلودي چه سود كه در ويول
   گل سوار شود بر هوا سليمان وارچو

   كه مرغ درآيد به نغمه داوودسحر
  ي باغ تازه كن آيين دين زردشتبه

   كه الله برافروخت آتش نمرودكنون
  ياد آصف عهد به ي جام صبوحبخواه
   ملك سليمان عماد دين محمودوزير
   كه مجلس حافظ به يمن تربيتشبود

   جمله باشدش موجودطلبد ي آن چه مهر
  
  



 ٢٣١

  220    غزل
  

   ما رودي ديده خون دل همه بر رواز
  ها رود  ما ز ديده چه گويم چهي روبر

  
  ايم  نهفتهي در درون سينه هوايما
   باد اگر رود دل ما زان هوا رودبر

  
   كند از رشك جامه چاكي خاورخورشيد
   ماه مهرپرور من در قبا رودگر

  
   خويشي خاك راه يار نهاديم روبر

   ما رواست اگر آشنا رودي روبر
  

   است آب ديده و هر كس كه بگذردسيل
   خود دلش ز سنگ بود هم ز جا رودگر

  
   را به آب ديده شب و روز ماجراستما

  د رهگذر كه بر سر كويش چرا روزان
  

   ميكده دايم به صدق دلي به كوحافظ
   صوفيان صومعه دار از صفا رودچون

  
  



 ٢٣٢

  221    غزل
  

   دست بر سر زلفش زنم به تاب رودچو
   طلبم با سر عتاب رودي آشتور

  
   ماه نو ره بيچارگان نظارهچو
   به گوشه ابرو و در نقاب رودزند

  
  ي شراب خرابم كند به بيدارشب
  خواب رود به روز شكايت كنم به وگر

  
   دلي عشق پرآشوب و فتنه است اطريق
   آن كه در اين راه با شتاب رودبيفتد

  
   در جانان به سلطنت مفروشيگداي
   ز سايه اين در به آفتاب روديكس

  
   شدي سياه چون طي نامه موسواد
   كم نشود گر صد انتخاب رودبياض

  
   را چو فتد باد نخوت اندر سرحباب
   رود داريش اندر سر شرابكاله
   حافظ از ميان برخيزي راه تويحجاب
   رودحجاب ي كه در اين راه بي كسخوشا



 ٢٣٣

  222    غزل
  

   تو هر كو به ماللت برودي سر كواز
   كارش و آخر به خجالت برودنرود

  
  اش حفظ خدا  كه بود بدرقهيكاروان
   تجمل بنشيند به جاللت برودبه

  
   از نور هدايت ببرد راه به دوستسالك
   نرسد گر به ضاللت برودي به جايكه

  
   و معشوق بگيري خود آخر عمر از مكام

   اوقات كه يك سر به بطالت برودحيف
  

  ي دليل دل گمگشته خدا را مدديا
   غريب ار نبرد ره به داللت ببردكه

  
   همه بر خاتم تستي و مستي مستورحكم
   ندانست كه آخر به چه حالت برودكس

  
  ي از چشمه حكمت به كف آور جامحافظ
   كه از لوح دلت نقش جهالت برودبو

  
  



 ٢٣٤

  223    غزل
  

   نقش تو از لوح دل و جان نرودهرگزم
   از ياد من آن سرو خرامان نرودهرگز

  
   دماغ من سرگشته خيال دهنتاز
   فلك و غصه دوران نرودي جفابه

  
   ازل بست دلم با سر زلفت پيونددر
   ابد سر نكشد و از سر پيمان نرودتا

  
  مت بر دل مسكين من است چه جز بار غهر

   از دل من و از دل من آن نرودبرود
  

   گرفتي چنان مهر توام در دل و جان جاآن
   اگر سر برود از دل و از جان نرودكه

  
   خوبان دل من معذور استي رود از پگر

   درمان نرودي دارد چه كند كز پدرد
  

   كه خواهد كه چو حافظ نشود سرگردانهر
   ايشان نرودي پ به خوبان ندهد و ازدل
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   نظر نرودي كه مدام از پي دلخوشا
   نرودخبر ي هر درش كه بخوانند ببه

  ي در آن لب شيرين نكردنم اولطمع
   شكر نرودي چگونه مگس از پيول

  يام به اشك مشو  ديده غمديدهسواد
   نقش خال توام هرگز از نظر نرودكه
   خود دريغ مداري من چو باد صبا بوز

   سر زلف توام به سر نرودي كه بچرا
  ي مباش چنين هرزه گرد و هرجايدال
   هيچ كار ز پيشت بدين هنر نرودكه
   به چشم حقارت نگاه در من مستمكن
   شريعت بدين قدر نرودي آبروكه

   دارمي گدا هوس سروقامتمن
   دست در كمرش جز به سيم و زر نرودكه

  ي دگري كز مكارم اخالق عالمتو
  از خاطرت به درنرود عهد من يوفا

  بينم ي نميتر از خود كس  نامهسياه
   چون قلمم دود دل به سر نرودچگونه

   تاج هدهدم از ره مبر كه باز سفيدبه
   هر صيد مختصر نرودي باشه در پچو

   باده و اول به دست حافظ دهبيار
   شرط آن كه ز مجلس سخن به درنرودبه
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  رود ي حديث سرو و گل و الله ميساق
  رود ي بحث با ثالثه غساله موين

   ده كه نوعروس چمن حد حسن يافتيم
  رود ي اين زمان ز صنعت دالله مكار

   شوند همه طوطيان هندشكرشكن
  رود ي كه به بنگاله مي قند پارسزين

   مكان ببين و زمان در سلوك شعريط
  رود ي طفل يك شبه ره يك ساله مكاين

   چشم جادوانه عابدفريب بينآن
  رود ي كاروان سحر ز دنباله مكش

   ره مرو به عشوه دنيا كه اين عجوزاز
  رود ي و محتاله منشيند ي ممكاره
   از گلستان شاهوزد ي بهار مباد

  رود ي از ژاله باده در قدح الله مو
   ز شوق مجلس سلطان غياث دينحافظ
  رود ي مشو كه كار تو از ناله مغافل
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  ر غم ما پرده در شود كه اشك دترسم
   راز سر به مهر به عالم سمر شودوين

   سنگ لعل شود در مقام صبرگويند
   شود وليك به خون جگر شوديآر
   شدن به ميكده گريان و دادخواهخواهم

   دست غم خالص من آن جا مگر شودكز
  ام روان  هر كرانه تير دعا كردهاز

   كارگر شودي كز آن ميانه يكباشد
  ا بر دلدار بازگو جان حديث ميا

   چنان مگو كه صبا را خبر شودليكن
   مني مهر تو زر گشت روي كيميااز
   به يمن لطف شما خاك زر شوديآر

   حيرتم از نخوت رقيبي تنگنادر
   رب مباد آن كه گدا معتبر شوديا
  ي نكته غير حسن ببايد كه تا كسبس

   طبع مردم صاحب نظر شودمقبول
   راست كه كنگره كاخ وصلي سركشاين

   بر آستانه او خاك در شودسرها
   چو نافه سر زلفش به دست توستحافظ
   دركش ار نه باد صبا را خبر شوددم
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   چه بر واعظ شهر اين سخن آسان نشودگر
   ريا ورزد و سالوس مسلمان نشودتا

  
   آموز و كرم كن كه نه چندان هنر استيرند

   و انسان نشودي كه ننوشد ميحيوان
  

   پاك ببايد كه شود قابل فيضگوهر
   لل و مرجان نشودي نه هر سنگ و گلور

  
   دل خوش باشي اعظم بكند كار خود ااسم

   به تلبيس و حيل ديو مسلمان نشودكه
  

   و اميد كه اين فن شريفورزم ي معشق
   دگر موجب حرمان نشودي هنرهاچون

  
   كه فردا بدهم كام دلتگفت ي مدوش
  يمان نشود ساز خدايا كه پشيسبب

  
   تو راي خوطلبم ي ز خدا مي خلقحسن
   دگر خاطر ما از تو پريشان نشودتا

   حافظي را تا نبود همت عالذره
   چشمه خورشيد درخشان نشودطالب
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   من از باغ تو يك ميوه بچينم چه شودگر
   به چراغ تو ببينم چه شودي پايپيش

  
   رب اندر كنف سايه آن سرو بلنديا
  سوخته يك دم بنشينم چه شود من گر

  
   خاتم جمشيد همايون آثاري اآخر

   فتد عكس تو بر نقش نگينم چه شودگر
  

   شهر چو مهر ملك و شحنه گزيدواعظ
   بگزينم چه شودي اگر مهر نگارمن

  
   اين استي از خانه به دررفت و گر معقلم

   از پيش كه در خانه دينم چه شودديدم
  

  يشوقه و م شد عمر گران مايه به معصرف
   از آنم چه به پيش آيد از اينم چه شودتا

  
   دانست كه من عاشقم و هيچ نگفتخواجه
   ار نيز بداند كه چنينم چه شودحافظ
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  دهد ي از دهان دوست نشانم نمبخت
  دهد ي خبر ز راز نهانم نمدولت

  
  دهم ي ز لبش جان هميا  بهر بوسهاز

  دهد ي و آنم نمستاند ي هماينم
  

   در اين فراق و در آن پرده راه نيستمردم
  دهد ي هست و پرده دار نشانم نميا

  
   كشيد باد صبا چرخ سفله بينزلفش
  دهد ي جا مجال بادوزانم نمكان

  
  شدم ي كه بر كنار چو پرگار مچندان
  دهد ي چو نقطه ره به ميانم نمدوران

  
  ي به صبر دست دهد عاقبت ولشكر

  دده ي زمانه زمانم نميبدعهد
  

   روم به خواب و ببينم جمال دوستگفتم
  دهد ي ز آه و ناله امانم نمحافظ
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   به باده مشكين دلم كشد شايداگر
  آيد ي خير ز زهد ريا نمي بوكه

   همه گر منع من كنند از عشقجهانيان
   آن كنم كه خداوندگار فرمايدمن
   ز فيض كرامت مبر كه خلق كريمطمع
  شقان ببخشايد ببخشد و بر عاگنه
   حلقه ذكر است دل بدان اميدمقيم
   ز سر زلف يار بگشايديا  حلقهكه

   را كه حسن خداداده هست و حجله بختتو
  ات بيارايد  حاجت است كه مشاطهچه

  غش ي بي خوش است و هوا دلكش است و مچمن
  بايد ي بجز دل خوش هيچ در نمكنون
   هش داري عروس جهان ولايست جميله
  آيد يه در عقد كس نم اين مخدركه
   ماه رخ چه باشد اگري البه گفتمش ابه

   بياسايديا  يك شكر ز تو دلخستهبه
   را مپسندي خنده گفت كه حافظ خدابه

   بوسه تو رخ ماه را بيااليدكه
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   غم تو دارم گفتا غمت سر آيدگفتم
   كه ماه من شو گفتا اگر برآيدگفتم
   بياموز ز مهرورزان رسم وفاگفتم
   ز خوبرويان اين كار كمتر آيدگفتا

   كه بر خيالت راه نظر ببندمگفتم
   كه شب رو است او از راه ديگر آيدگفتا

   زلفت گمراه عالمم كردي كه بوگفتم
   هم اوت رهبر آيدي اگر بدانگفتا
   كز باد صبح خيزدي خوشا هوايگفتم
   دلبر آيدي كز كوي خنك نسيمگفتا
  را به آرزو كشت كه نوش لعلت ما گفتم
   كن كو بنده پرور آيدي تو بندگگفتا
   عزم صلح داردي دل رحيمت كگفتم
   با كس تا وقت آن درآيدي مگوگفتا
   كه چون سر آمدي زمان عشرت ديدگفتم
   خموش حافظ كاين غصه هم سر آيدگفتا

  
  
  
  
  
  



 ٢٤٣

  232    غزل
  

   سر آنم كه گر ز دست برآيدبر
   زنم كه غصه سر آيدي به كاردست

   صحبت اضدادي دل نيست جالوتخ
   چو بيرون رود فرشته درآيدديو

   حكام ظلمت شب يلداستصحبت
   بو كه برآيدي ز خورشيد جونور

   دنيامروت ي در ارباب ببر
   به درآيدي كه خواجه كي نشينچند

  ي مكن كه گنج بيابي گدايترك
   كه در گذر آيدي نظر ره رواز

   و طالح متاع خويش نمودندصالح
  قبول افتد و كه در نظر آيد كه تا

   عاشق تو عمر خواه كه آخربلبل
   شود سبز و شاخ گل به بر آيدباغ
   حافظ در اين سراچه عجب نيستغفلت
   آيدخبر ي كه به ميخانه رفت بهر
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   از طلب ندارم تا كام من برآيددست
   تن رسد به جانان يا جان ز تن برآيديا

  
   از وفات و بنگر تربتم را بعديبگشا
   آتش درونم دود از كفن برآيدكز

  
   واله شوند و حيراني رخ كه خلقيبنما
   لب كه فرياد از مرد و زن برآيديبگشا

  
   بر لب است و حسرت در دل كه از لبانشجان

   جان از بدن برآيدي هيچ كامنگرفته
  

   حسرت دهانش آمد به تنگ جانماز
   زان دهن برآيدي كام تنگدستان كخود

  
   ذكر خيرش در خيل عشقبازانگويند

   جا كه نام حافظ در انجمن برآيدهر
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   از مشرق پياله برآيدي آفتاب مچو
   هزار الله برآيدي باغ عارض ساقز

  
   در سر گل بشكند كالله سنبلنسيم

   آن كالله برآيدي از ميان چمن بوچو
  

   شب هجران نه آن حكايت حاليستحكايت
   ز بيانش به صد رساله برآيديا  شمهكه

  
   گرد خوان نگون فلك طمع نتوان داشتز

   ماللت صد غصه يك نواله برآيدي بكه
  

   به گوهر مقصودي خود نتوان برد پي سعبه
   حواله برآيدي باشد كاين كار بخيال

  
   صبر هست در غم طوفاني چو نوح نبگرت

   بگردد و كام هزارساله برآيدبال
  

  ذرد به تربت حافظ زلف تو چون بگنسيم
   خاك كالبدش صد هزار الله برآيدز
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   كه يار بازآيدي خجسته زمانيزه
   كام غمزدگان غمگسار بازآيدبه

  
   پيش خيل خيالش كشيدم ابلق چشمبه

   اميد كه آن شهسوار بازآيدبدان
  

   نه در خم چوگان او رود سر مناگر
   سر نگويم و سر خود چه كار بازآيدز

  
  ام چون گرد  بر سر راهش نشستهممقي

   هوس كه بدين رهگذار بازآيدبدان
  

   دادي كه با سر زلفين او قراريدل
   مبر كه بدان دل قرار بازآيدگمان

  
  ي جورها كه كشيدند بلبالن از دچه
   آن كه دگر نوبهار بازآيدي بوبه

  
   نقش بند قضا هست اميد آن حافظز

   همچو سرو به دستم نگار بازآيدكه
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   ز درم بازآيدي آن طاير قدساگر
   بگذشته به پيرانه سرم بازآيدعمر
   اميد بر اين اشك چو باران كه دگردارم
   دولت كه برفت از نظرم بازآيدبرق
   كه تاج سر من خاك كف پايش بودآن
   تا به سرم بازآيدطلبم ي خدا ماز

   اندر عقبش رفت به ياران عزيزخواهم
  د خبرم بازآيد ار بازنيايشخصم
   نكنمي نثار قدم يار گرامگر
   جان به چه كار دگرم بازآيدگوهر
   از بام سعادت بزنمي نودولتكوس
   ببينم كه مه نوسفرم بازآيدگر
   غلغل چنگ است و شكرخواب صبوحمانعش
   نه گر بشنود آه سحرم بازآيدور

   رخ شاه چو ماهم حافظآرزومند
   تا به سالمت ز درم بازآيديهمت
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   حكايت دل هست با نسيم سحربسم
  آيد ي به بخت من امشب سحر نميول
   اين خيال به سر شد زمان عمر و هنوزدر

  آيد ي زلف سياهت به سر نميبال
   بس كه شد دل حافظ رميده از همه كسز

  آيد ي ز حلقه زلفت به در نمكنون
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  آيد ي برآمد و كام از تو بر نمنفس
  آيد ي كه بخت من از خواب در نمفغان
   از كويشي به چشم من انداخت خاكصبا

  آيد ي آب زندگيم در نظر نمكه
  گيرم ي بلند تو را تا به بر نمقد

  آيد ي كام و مرادم به بر نمدرخت
  ي يار ما ور ني دالراي به رومگر
  آيد ي بر نم هيچ وجه دگر كاربه
   ديدي زلف تو شد دل كه خوش سوادمقيم

  آيد ي آن غريب بالكش خبر نموز
   شست صدق گشادم هزار تير دعاز
  آيد ي كارگر نمي چه سود يكيول
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   عيد از هالل وسمه كشيدي بر ابروجهان
   يار بايد ديدي عيد در ابروهالل
   گشت چو پشت هالل قامت منشكسته
   يارم چو وسمه بازكشيدي ابروكمان
   نسيم خطت صبح در چمن بگذشتمگر

   تو بر تن چو صبح جامه دريدي گل به بوكه
   چنگ و رباب و نبيد و عود كه بودنبود

   وجود من آغشته گالب و نبيدگل
   كه با تو بگويم غم ماللت دلبيا
   تو ندارم مجال گفت و شنيدي كه بچرا
   وصل تو گر جان بود خريدارميبها

   جنس خوب مبصر به هر چه ديد خريدكه
  ديدم ي تو در شام زلف مي ماه روچو
  گرديد ي تو روشن چو روز مي به روشبم
   لب رسيد مرا جان و برنيامد كامبه
   سر رسيد اميد و طلب به سر نرسيدبه
   چندي تو حافظ نوشت حرفي شوق روز

   ز نظمش و در گوش كن چو مرواريدبخوان
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   مژده كه آمد بهار و سبزه دميدرسيد
   گر برسد مصرفش گل است و نبيدوظيفه

  
   مرغ برآمد بط شراب كجاستصفير
   فتاد به بلبل نقاب گل كه كشيدفغان

  
   چه ذوق دريابدي بهشتيها  ميوهز
   نگزيدي آن كه سيب زنخدان شاهدهر

  
   ز غصه شكايت كه در طريق طلبمكن

   نكشيدي نرسيد آن كه زحمتي راحتبه
  

   بچين امروزي مه وش گلي ساقي روز
   گرد عارض بستان خط بنفشه دميدكه

  
   دلم ز دست ببردي كرشمه ساقچنان

   دگرم نيست برگ گفت و شنيدي با كسكه
  

   اين مرقع رنگين چو گل بخواهم سوختمن
   نخريديا  پير باده فروشش به جرعهكه

   دادگسترا دريابگذرد ي مبهار
  نچشيد ي رفت موسم و حافظ هنوز مكه
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   وزيدي برآمد باد نوروزي آذارابر
   رسيدگويد ي و مطرب كه مواهمخ ي مي موجه

  ام  در جلوه و من شرمسار كيسهشاهدان
   كشيدبايد ي صعب است مي عشق و مفلسبار
   فروختبايد ي خود نمي جود است آبروقحط

   خريدبايد ي خرقه مي و گل از بهاباده
   كه دوشي خواهد گشود از دولتم كارگوييا
  دميد ي دعا و صبح صادق مكردم ي هممن
  د هزاران خنده آمد گل به باغ و صي لببا

   شنيدي بوييا  گوييا در گوشهي كريماز
   چه باكي گر چاك شد در عالم رنديدامن

   دريدبايد ي نيز مي در نيك ناميا جامه
   لطايف كز لب لعل تو من گفتم كه گفتاين
   تطاول كز سر زلف تو من ديدم كه ديدوين
   سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشقعدل

  ان را ز آسايش طمع بايد بريد گيرگوشه
   عاشق كش ندانم بر دل حافظ كه زدتير
  چكيد ي قدر دانم كه از شعر ترش خون ماين
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   ز حريف شبانه ياد آريدمعاشران
   مخلصانه ياد آريدي بندگحقوق

  
   از آه و ناله عشاقي وقت سرخوشبه
   صوت و نغمه چنگ و چغانه ياد آريدبه

  
  ي كند جلوه در رخ ساق لطف بادهچو
   عاشقان به سرود و ترانه ياد آريدز

  
   در ميان مراد آوريد دست اميدچو
   عهد صحبت ما در ميانه ياد آريدز

  
   دولت اگر چند سركشيده رودسمند

   همرهان به سر تازيانه ياد آريدز
  

   غم وفاداراني زمانخوريد ينم
   دور زمانه ياد آريديوفاي ي بز

  
   ساكنان صدر جاللي وجه مرحمت ابه
   حافظ و اين آستانه ياد آريدي روز

  
  



 ٢٥٣

  242    غزل
  

   كه رايت منصور پادشاه رسيدبيا
   فتح و بشارت به مهر و ماه رسيدنويد
   ظفر نقاب انداختي بخت ز روجمال
   عدل به فرياد دادخواه رسيدكمال
   دور خوش اكنون كند كه ماه آمدسپهر
  ه رسيد به كام دل اكنون رسد كه شاجهان
   قاطعان طريق اين زمان شوند ايمنز

   دل و دانش كه مرد راه رسيدقوافل
   مصر به رغم برادران غيورعزيز

   قعر چاه برآمد به اوج ماه رسيدز
   دجال فعل ملحدشكلي صوفكجاست

   دين پناه رسيدي بسوز كه مهدبگو
  ها بر سرم در اين غم عشق  بگو كه چهصبا
  يد آتش دل سوزان و دود آه رسز
   تو شاها بدين اسير فراقي شوق روز

   رسيد كز آتش به برگ كاه رسيدهمان
   به خواب كه حافظ به بارگاه قبولمرو
   ورد نيم شب و درس صبحگاه رسيدز

  
  
  
  



 ٢٥٤

  243    غزل
  

   خوش تو هر كه ز باد صبا شنيديبو
   يار آشنا سخن آشنا شنيداز

  
   شاه حسن چشم به حال گدا فكنيا

  ت شاه و گدا شنيد گوش بس حكايكاين
  

   به باده مشكين مشام جانكنم ي مخوش
   ريا شنيدي دلق پوش صومعه بوكز

  
   خدا كه عارف سالك به كس نگفتسر
   حيرتم كه باده فروش از كجا شنيددر

  
   كه يك زماني رب كجاست محرم رازيا
  ها شنيد  شرح آن دهد كه چه گفت و چهدل

  
   سزا نبود دل حق گزار مناينش

  ر خود سخن ناسزا شنيد غمگساكز
  
  

   او چه شدي اگر شدم ز سر كومحروم
   وفا شنيدي گلشن زمانه كه بواز
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   بلندكند ي بيا كه عشق ندا ميساق
   كس كه گفت قصه ما هم ز ما شنيدكان

  
  خوريم ي باده زير خرقه نه امروز مما

   بار پير ميكده اين ماجرا شنيدصد
  

  كشيم ي به بانگ چنگ نه امروز مي مما
   دور شد كه گنبد چرخ اين صدا شنيدبس

  
   حكيم محض صواب است و عين خيرپند

   كه به سمع رضا شنيدي آن كسفرخنده
  

   وظيفه تو دعا گفتن است و بسحافظ
   آن مباش كه نشنيد يا شنيددربند
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  244    غزل
  

   گره از زلف يار باز كنيدمعاشران
  اش دراز كنيد  خوش است بدين قصهيشب

   خلوت انس است و دوستان جمعندرحضو
   ان يكاد بخوانيد و در فراز كنيدو

  گويند ي و چنگ به بانگ بلند مرباب
   گوش هوش به پيغام اهل راز كنيدكه
   جان دوست كه غم پرده بر شما ندردبه

   اعتماد بر الطاف كارساز كنيدگر
   عاشق و معشوق فرق بسيار استميان

  د يار ناز نمايد شما نياز كنيچو
   موعظه پير صحبت اين حرف استنخست
   از مصاحب ناجنس احتراز كنيدكه

   كه در اين حلقه نيست زنده به عشقي آن كسهر
   من نماز كنيدي او نمرده به فتوابر

   از شما حافظي طلب كند انعاموگر
   به لب يار دلنواز كنيدحوالتش
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  245    غزل
   اسراري گوياي طوطي ااال

   ز منقار خاليت شكرمبادا
  

   سبز و دلت خوش باد جاويدسرت
   از خط ياري نمودي خوش نقشكه

  
   با حريفاني سربسته گفتسخن
   را زين معما پرده بردارخدا

  
  ي ما زن از ساغر گالبي روبه
   بخت بيداريايم ا  خواب آلودهكه

  
   ره بود اين كه زد در پرده مطربچه
   با هم مست و هشياررقصند ي مكه

  
  افكند ي در ميكه ساق آن افيون از

   را نه سر ماند نه دستارحريفان
  

  ي آببخشند ي را نمسكندر
   زور و زر ميسر نيست اين كاربه

  
   و حال اهل درد بشنوبيا
   بسياري لفظ اندك و معنبه
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  هاست  دين و دلي عدوي چينبت
   دل و دينم نگه دارخداوندا

  
  ي مستوران مگو اسرار مستبه

  ار جان مگو با نقش ديوحديث
  

  ي يمن دولت منصور شاهبه
   شد حافظ اندر نظم اشعارعلم

  
   بندگان كردي به جايخداوند

   ز آفاتش نگه دارخداوندا
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  246    غزل
  

   است و آخر گل و ياران در انتظارعيد
   بياري شاه ببين ماه و مي به رويساق

  ي برگرفته بودم از ايام گل ولدل
  دار بكرد همت پاكان روزه يكار
   سال كني در جهان مبند و به مستدل
   فيض جام و قصه جمشيد كامگاراز
   نقد جان به دست ندارم شراب كوجز

   كنم نثاري نيز بر كرشمه ساقكان
   كريمي دولتيست خرم و خوش خسروخوش
   رب ز چشم زخم زمانش نگاه داريا

   دگر دهدي خور به شعر بنده كه زيبيم
   مرصع تو بدين در شاهوارجام

   فوت شد سحور چه نقصان صبوح هستگر
   كنند روزه گشا طالبان ياري ماز
   عفو كريم توستي جا كه پرده پوشزان
   قلب ما ببخش كه نقديست كم عياربر

   كه روز حشر عنان بر عنان رودترسم
   شيخ و خرقه رند شرابخوارتسبيح
  رود ي چو رفت روزه و گل نيز محافظ
  كار باده نوش كه از دست رفت ناچار

  
  



 ٢٦٠

  247    غزل
  

   ز منزل جانان گذر دريغ مدارصبا
   خبر دريغ مداردل ي او به عاشق بوز

   گلي به كام بخت اي شكر آن كه شكفتبه
   وصل ز مرغ سحر دريغ مدارنسيم
  ي عشق تو بودم چو ماه نو بودحريف
   نظر دريغ مداري كه ماه تمامكنون

   و هر چه در او هست سهل و مختصر استجهان
   معرفت اين مختصر دريغ مدار اهلز

   كه چشمه قند است لعل نوشينتكنون
   شكر دريغ مداري و ز طوطي بگوسخن

   شاعربرد ي تو به آفاق ممكارم
   او وظيفه و زاد سفر دريغ مداراز

   سخن اين استيكن ي ذكر خير طلب مچو
   سخن سيم و زر دريغ مداري در بهاكه

   غم برود حال خوش شود حافظغبار
  ديده از اين رهگذر دريغ مدار آب تو
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  248    غزل
  

   به من آري فالني از كوي صبا نكهتيا
   به من آري و بيمار غمم راحت جانزار

  
   ما را بزن اكسير مرادحاصل ي بقلب

   به من آري از خاك در دوست نشانييعن
  

   كمينگاه نظر با دل خويشم جنگ استدر
  آر به من ي ابرو و غمزه او تير و كمانز

  
   و فراق و غم دل پير شدمي غريبدر

   به من آري ز كف تازه جواني مساغر
  

   دو سه ساغر بچشاني را هم از اين ممنكران
   به من آري ايشان نستانند روانوگر

  
   عشرت امروز به فردا مفكنساقيا

   به من آري ز ديوان قضا خط امانيا
  

  گفت ي از دست بشد دوش چو حافظ مدلم
   به من آري فالنياز كو ي صبا نكهتيكا
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  249    غزل
  

   از خاك ره يار بياري صبا نكهتيا
   اندوه دل و مژده دلدار بيارببر
   روح فزا از دهن دوست بگويا نكته
   خوش خبر از عالم اسرار بياريا نامه
   معطر كنم از لطف نسيم تو مشامتا

   از نفحات نفس يار بياريا شمه
   تو كه خاك ره آن يار عزيزي وفابه
   كه پديد آيد از اغيار بياري غباريب

   رقيبي از رهگذر دوست به كوريگرد
   آسايش اين ديده خونبار بياربهر

   شيوه جانبازان نيستي و ساده دليخام
   از بر آن دلبر عيار بياريخبر

   مرغ چمني اي آن را كه تو در عشرتشكر
   اسيران قفس مژده گلزار بياربه

   دوستي جان تلخ شد از صبر كه كردم بمكا
   زان لب شيرين شكربار بياريا عشوه

   كه دل چهره مقصود نديدروزگاريست
   آن قدح آينه كردار بيارساقيا

   رنگين كناش ي حافظ به چه ارزد به مدلق
   گهش مست و خراب از سر بازار بياروان
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  250    غزل
  

   و وجود خودم از ياد ببري بنمايرو
  سوختگان را همه گو باد ببر خرمن

   چو داديم دل و ديده به طوفان بالما
   بيا سيل غم و خانه ز بنياد ببرگو
   چون عنبر خامش كه ببويد هيهاتزلف

   دل خام طمع اين سخن از ياد ببريا
   گو شعله آتشكده فارس بكشسينه

   گو آب رخ دجله بغداد ببرديده
   سهل استي پير مغان باد كه باقدولت
   گو برو و نام من از ياد ببريديگر

  ي نرسي نابرده در اين راه به جاييسع
   طاعت استاد ببريطلب ي اگر ممزد
   وعده ديدار بدهي مرگم نفسروز
   گهم تا به لحد فارغ و آزاد ببروان
   به مژگان درازت بكشمگفت ي مدوش
   رب از خاطرش انديشه بيداد ببريا

   خاطر ياري انديشه كن از نازكحافظ
   از درگهش اين ناله و فرياد ببروبر
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  251    غزل
  

   شد نامه هجري وصل است و طشب
   مطلع الفجري فيه حتسالم

  
   ثابت قدم باشي در عاشقدال
   اجري در اين ره نباشد كار بكه

  
   نخواهم كرد توبهي از رندمن
   بالهجر و الحجري لو آذيتنو

  
   صبح روشن دل خدا راي ايبرآ
   شب هجرينمب ي بس تاريك مكه

  
   دلداري رفت و نديدم رودلم
   از اين تطاول آه از اين زجرفغان

  
   جفاكش باش حافظي خواهوفا
   التجري الربح و الخسران ففان
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  252    غزل
  

   بود عمر به ميخانه رسم بار دگرگر
   از خدمت رندان نكنم كار دگربجز
   آن روز كه با ديده گريان برومخرم
  ه يك بار دگر زنم آب در ميكدتا

  ي نيست در اين قوم خدا را سببمعرفت
   برم گوهر خود را به خريدار دگرتا
   اگر رفت و حق صحبت ديرين نشناختيار

   يار دگري هللا كه روم من ز پحاش
   مساعد شودم دايره چرخ كبودگر
   به دست آورمش باز به پرگار دگرهم

   خاطرم ار بگذارندطلبد ي معافيت
  ه طرار دگر شوخش و آن طرغمزه

   سربسته ما بين كه به دستان گفتندراز
   بر سر بازار دگري زمان با دف و نهر
   دم از درد بنالم كه فلك هر ساعتهر

   قصد دل ريش به آزار دگركندم
   نه در اين واقعه حافظ تنهاستبازگويم
   گشتند در اين باديه بسيار دگرغرقه
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  253    غزل
  

  ر عمر خرم از فروغ رخت الله زايا
   گل رويت بهار عمري كه ريخت ببازآ

   ديده گر سرشك چو باران چكد رواستاز
   غمت چو برق بشد روزگار عمركاندر

   يك دو دم كه مهلت ديدار ممكن استاين
   كار ما كه نه پيداست كار عمردرياب

   صبوح و شكرخواب بامدادي مي كتا
   گرد هان كه گذشت اختيار عمرهشيار

   ما نكردي نظر سو در گذار بود ويد
   دل كه هيچ نديد از گذار عمربيچاره
   از محيط فنا نيست هر كه راانديشه

   نقطه دهان تو باشد مدار عمربر
  گهيست  هر طرف كه ز خيل حوادث كميندر

   رو عنان گسسته دواند سوار عمرزان
  ام من و اين بس عجب مدار  عمر زندهيب

   فراق را كه نهد در شمار عمرروز
   كه بر صفحه جهانيخن بگو سحافظ
   نقش ماند از قلمت يادگار عمراين
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  254    غزل
  

   بلبل صبوري ز شاخ سرو سهديگر
   گل به دوري زد كه چشم بد از روگلبانگ

  
   پادشاه حسني گلبشكر آن كه توييا

   شيدا مكن غروردل ي بلبالن ببا
  

  كنم ي دست غيبت تو شكايت نماز
  ور نبود لذت حضي نيست غيبتتا

  
   ديگران به عيش و طرب خرمند و شادگر

   را غم نگار بود مايه سرورما
  

   اگر به حور و قصور است اميدوارزاهد
   را شرابخانه قصور است و يار حورما

  
  ي خور به بانگ چنگ و مخور غصه ور كسيم

   تو را كه باده مخور گو هوالغفورگويد
  

  يكن ي شكايت از غم هجران چه محافظ
  باشد و در ظلمت است نور هجر وصل در
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  255    غزل
  

   گمگشته بازآيد به كنعان غم مخوريوسف
   گلستان غم مخوري احزان شود روزكلبه

   دل غمديده حالت به شود دل بد مكنيا
   سر شوريده بازآيد به سامان غم مخوروين

   بهار عمر باشد باز بر تخت چمنگر
   مرغ خوشخوان غم مخوري اي گل در سر كشچتر

   بر مراد ما نرفتي گردون گر دو روزدور
   يك سان نباشد حال دوران غم مخوردايما
   از سر غيبيا  مشو نوميد چون واقف نههان

   پنهان غم مخوريها ي اندر پرده بازباشد
   بركندي دل ار سيل فنا بنياد هستيا
   تو را نوح است كشتيبان ز طوفان غم مخورچون
  د قدم زي بيابان گر به شوق كعبه خواهدر

   گر كند خار مغيالن غم مخورها سرزنش
   چه منزل بس خطرناك است و مقصد بس بعيدگر

   نيست كان را نيست پايان غم مخوري راههيچ
   ما در فرقت جانان و ابرام رقيبحال
   حال گردان غم مخوري خداداند ي مجمله

   تاريها  در كنج فقر و خلوت شبحافظا
  مخور بود وردت دعا و درس قرآن غم تا
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  256    غزل
  

   كنمت بشنو و بهانه مگيرينصيحت
   آن چه ناصح مشفق بگويدت بپذيرهر
   برداري جوانان تمتعي وصل روز
   در كمينگه عمر است مكر عالم پيركه

  
  ي هر دو جهان پيش عاشقان بجونعيم

   كثيري اين متاع قليل است و آن عطاكه
  

  خواهم ي بساز مي خوش و روديمعاشر
  ش بگويم به ناله بم و زير درد خويكه

  
   و گنه نكنمي آن سرم كه ننوشم مبر

   موافق تدبير من شود تقديراگر
  

   حضور ما كردندي بي قسمت ازلچو
   نه به وفق رضاست خرده مگيري اندكگر

  
   و مشكي الله در قدحم ريز ساقيا مچو
   ز ضميررود ي نقش خال نگارم نمكه

  
  ي ساقي ساغر در خوشاب ابيار

   ببين و بميريو كرم آصف گحسود
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   عزم توبه نهادم قدح ز كف صد باربه
   تقصيركند ي نمي كرشمه ساقيول

  
   دوساله و محبوب چارده سالهيم

   بس است مرا صحبت صغير و كبيرهمين
  

  گيرد ي رميده ما را كه پيش مدل
   دهيد به مجنون خسته از زنجيرخبر

  
   توبه در اين بزمگه مگو حافظحديث

  مان ابرويت زنند به تير ساقيان ككه
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  257    غزل
  

   بنما و مرا گو كه ز جان دل برگيريرو
   شمع آتش پروا نه به جان گو درگيرپيش
   لب تشنه ما بين و مدار آب دريغدر

   و ز خاكش برگيري سر كشته خويش آبر
   درويش مگير ار نبود سيم و زرشترك

   غمت سيم شمار اشك و رخش را زر گيردر
   بنواز و بساز ار نبود عود چه باكچنگ
   عشق و دلم عود و تنم مجمر گيرآتشم

   و ز سر خرقه برانداز و برقصي سماع آدر
   نه با گوشه رو و خرقه ما در سر گيرور

   دركشي بركش ز سر و باده صافصوف
   در بر گيري درباز و به زر سيمبرسيم
   گو يار شو و هر دو جهان دشمن باشدوست
   زمين لشكر گيريشت مكن رو گو پبخت
   با ما باشي دوست دمي رفتن مكن اميل
   و به كف ساغر گيري طرب جوي لب جوبر

   گير از برم وز آتش و آب دل و چشمرفته
   زرد و لبم خشك و كنارم تر گيرام گونه

   آراسته كن بزم و بگو واعظ راحافظ
   ببين مجلسم و ترك سر منبر گيركه

  
  



 ٢٧٢

  258    غزل
  

   كه ديدم به كام خويشت باز شكرهزار
   صدق و صفا گشته با دلم دمسازي روز

   طريقت ره بال سپرندروندگان
   عشق چه غم دارد از نشيب و فرازرفيق
   رقيبي حبيب نهان به ز گفت و گوغم
   نيست سينه ارباب كينه محرم رازكه
   چه حسن تو از عشق غير مستغنيستاگر
  ز آيم باي آن نيم كه از اين عشقبازمن
  بينم ي گويمت كه ز سوز درون چه مچه
   اشك پرس حكايت كه من نيم غمازز

   فتنه بود كه مشاطه قضا انگيختچه
   كرد نرگس مستش سيه به سرمه نازكه
   سپاس كه مجلس منور است به دوستبدين

   رسد بسوز و بسازي چو شمع جفايگرت
   كرشمه حسن است ور نه حاجت نيستغرض

  زلف اياز دولت محمود را به جمال
   نبرديا  ناهيد صرفهي سرايغزل

   آن مقام كه حافظ برآورد آوازدر
  
  
  
  



 ٢٧٣

  259    غزل
  

   كه ديده به ديدار دوست كردم بازمنم
   كارساز بنده نوازي شكر گويمت اچه

  
  ي بال گو رخ از غبار مشونيازمند

   نيازي مراد است خاك كوي كيمياكه
  

   دلي مشكالت طريقت عنان متاب از
  راه نينديشد از نشيب و فراز مرد كه

  
   ار نه به خون جگر كند عاشقطهارت

   عشقش درست نيست نمازي قول مفتبه
  

   بجز پياله مگيري اين مقام مجازدر
   اين سراچه بازيچه غير عشق مبازدر

  
  ي بخر ز اهل دلي نيم بوسه دعايبه
   كيد دشمنت از جان و جسم دارد بازكه

  
  ق زمزمه عشق در حجاز و عرافكند
   حافظ از شيرازيها  بانگ غزلينوا

  
  



 ٢٧٤

  260غزل    
  

   به نازيرو ي سرو ناز حسن كه خوش ميا
   را به ناز تو هر لحظه صد نيازعشاق

   باد طلعت خوبت كه در ازلفرخنده
   نازي بر قد سروت قبااند ببريده

   عنبر زلف تو آرزوستي را كه بوآن
   عود گو بر آتش سودا بسوز و سازچون

  يز شمع بود سوز دل ول را پروانه
   شمع عارض تو دلم را بود گدازيب
   كرده بود دوشي تو توبه ز مي كه بيصوف

   عهد چون در ميخانه ديد بازبشكست
   طعنه رقيب نگردد عيار مناز
   زر اگر برند مرا در دهان گازچون

   كز طواف كعبه كويت وقوف يافتدل
   شوق آن حريم ندارد سر حجازاز

  ه چه حاجت وضو چو نيست دم به خون ديدهر
   تو نماز مرا جوازي طاق ابرويب
   باده باز بر سر خم رفت كف زنانچون
   شنيد رازي كه دوش از لب ساقحافظ

  
  
  
  



 ٢٧٥
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   كه در دل خسته توان درآيد بازدرآ
   كه در تن مرده روان درآيد بازبيا

  
   كه فرقت تو چشم من چنان در بستبيا

  گشايد باز فتح باب وصالت مگر كه
  

   كه چون سپه زنگ ملك دل بگرفتيغم
   روم رخت زدايد بازي خيل شادز

  
  دارم ي پيش آينه دل هر آن چه مبه

   بازنمايد ي خيال جمالت نمبجز
  

   مثل كه شب آبستن است روز از توبدان
   تا كه شب چه زايد بازشمرم ي مستاره

  
   كه بلبل مطبوع خاطر حافظبيا
   بازسرايد ي گلبن وصل تو مي بوبه
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   خونين دالن كه گويد بازحال
   از فلك خون خم كه جويد بازو

  
   پرستان بادي از چشم مشرمش

   مست اگر برويد بازنرگس
  

   فالطون خم نشين شرابجز
   حكمت به ما كه گويد بازسر

  
   كه چون الله كاسه گردان شدهر

   جفا رخ به خون بشويد باززين
  

  نچه اگر دلم چو غنگشايد
   از لبش نبويد بازيساغر

  
   كه در پرده چنگ گفت سخنبس

   تا نمويد بازي موببرش
  

   بيت الحرام خم حافظگرد
   نميرد به سر بپويد بازگر

  
  



 ٢٧٧
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   ما در شط شراب اندازي و كشتبيا
   و ولوله در جان شيخ و شاب اندازخروش

  
  ي ساقي باده درافكن اي به كشتمرا
   كن و در آب اندازيكوياند ن  گفتهكه

  
  ام ز راه خطا  ميكده برگشتهي كوز

   دگر ز كرم با ره صواب اندازمرا
  

  ي گلرنگ مشك بو جامي زان مبيار
   رشك و حسد در دل گالب اندازشرار

  
   كني چه مست و خرابم تو نيز لطفاگر

   بر اين دل سرگشته خراب اندازنظر
  

  بايد ي نيم شب اگرت آفتاب مبه
   گلچهر رز نقاب انداز دختري روز

  
   كه روز وفاتم به خاك بسپارندمهل
   به ميكده بر در خم شراب اندازمرا

   جور چرخ چو حافظ به جان رسيد دلتز
   ديو محن ناوك شهاب اندازي سوبه



 ٢٧٨

  264    غزل
  

   و در كاسه زر آب طربناك اندازخيز
   زان كه شود كاسه سر خاك اندازپيشتر

  ان است خاموشي منزل ما وادعاقبت
   غلغله در گنبد افالك اندازحاليا

   آلوده نظر از رخ جانان دور استچشم
   رخ او نظر از آينه پاك اندازبر

   سرو كه گر خاك شومي سر سبز تو ابه
   از سر بنه و سايه بر اين خاك اندازناز

   ما را كه ز مار سر زلف تو بخستدل
   لب خود به شفاخانه ترياك اندازاز

   ندهدي كه ثباتيدان اين مزرعه ملك
   از جگر جام در امالك اندازيآتش
   در اشك زدم كاهل طريقت گويندغسل
   شو اول و پس ديده بر آن پاك اندازپاك

   رب آن زاهد خودبين كه بجز عيب نديديا
   آهيش در آيينه ادراك اندازدود
   گل از نكهت او جامه قبا كن حافظچون
   قبا در ره آن قامت چاالك اندازوين
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   لبت كامم هنوزي از تمنابرنيامد
   آشامم هنوزي اميد جام لعلت دردبر

   اول رفت دينم در سر زلفين توروز
   چه خواهد شد در اين سودا سرانجامم هنوزتا

   زان آب آتشگون كه منيا  يك جرعهساقيا
   ميان پختگان عشق او خامم هنوزدر
   زلف تو را مشك ختني خطا گفتم شباز
   مو بر اندامم هنوزي هر لحظه تيغزند يم

   تو تا در خلوتم ديد آفتابي روپرتو
   چون سايه هر دم بر در و بامم هنوزرود يم

   بر لب جانان به سهويست روز  من رفتهنام
   از نامم هنوزآيد ي جان مي دل را بواهل
   لعل لبتيست ما را ساق  ازل دادهدر
   كه من مدهوش آن جامم هنوزي جامجرعه

   جان بده تا باشدت آرام جاني كه گفتيا
  هايش سپردم نيست آرامم هنوز  به غمجان

   قلم آورد حافظ قصه لعل لبشدر
   هر دم ز اقالمم هنوزرود ي حيوان مآب

  
  
  
  



 ٢٨٠

  266    غزل
  

   شورانگيزوشيست ي رميده لولدلم
   وعده و قتال وضع و رنگ آميزدروغ
   پيرهن چاك ماه رويان باديفدا

   تقوا و خرقه پرهيز جامههزار
   خال تو با خود به خاك خواهم بردخيال
   تا ز خال تو خاكم شود عبيرآميزكه

  ي ساقي عشق نداند كه چيست افرشته
   به خاك آدم ريزي جام و گالببخواه
   بر كفنم بند تا سحرگه حشرپياله

   ز دل ببرم هول روز رستاخيزي مبه
  ي و خسته به درگاهت آمدم رحمفقير
   توام نيست هيچ دست آويزي جز والكه
   كه هاتف ميخانه دوش با من گفتبيا
   در مقام رضا باش و از قضا مگريزكه

   عاشق و معشوق هيچ حال نيستميان
   حافظ از ميان برخيزي خود حجاب خودتو
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  267    غزل
  

   بر ساحل رود ارسي صبا گر بگذريا
   و مشكين كن نفسي زن بر خاك آن وادبوسه

   كه بادش هر دم از ما صد سالمي سلممنزل
   و بانگ جرسي ساربانان بينيپرصدا

   عرضه داري جانان ببوس آن گه به زارمحمل
   مهربان فرياد رسي فراقت سوختم اكز
   قول ربابي كه قول ناصحان را خواندممن

   ديدم از هجران كه اينم پند بسيگوشمال
   نوش كاندر راه عشقي شبگير كن معشرت
   با مير عسسهاست يشناي روان را آشب

   دل سر ببازي نيست اي كار بازيعشقباز
   عشق نتوان زد به چوگان هوسي كه گوزان
   جان به چشم مست يارسپارد ي به رغبت مدل
   چه هشياران ندادند اختيار خود به كسگر

  كنند ي مي در شكرستان كامرانطوطيان
   مسكين مگسزند ي از تحسر دست بر سر مو

  رآيد بر زبان كلك دوست حافظ گر بنام
   جناب حضرت شاهم بس است اين ملتمساز

  
  
  
  



 ٢٨٢
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   ز گلستان جهان ما را بسيگلعذار
   چمن سايه آن سرو روان ما را بسزين

   اهل ريا دورم بادي و همصحبتمن
   گرانان جهان رطل گران ما را بساز
  بخشند ي فردوس به پاداش عمل مقصر
  غان ما را بس كه رنديم و گدا دير مما

   و گذر عمر ببيني بر لب جوبنشين
   اشارت ز جهان گذران ما را بسكاين
   بازار جهان بنگر و آزار جهاننقد

   شما را نه بس اين سود و زيان ما را بسگر
   با ماست چه حاجت كه زيادت طلبيميار

   صحبت آن مونس جان ما را بسدولت
   در خويش خدا را به بهشتم مفرستاز
   تو از كون و مكان ما را بسي سر كوكه

   از مشرب قسمت گله ناانصافيستحافظ
   روان ما را بسيها  چون آب و غزلطبع

  
  
  
  
  
  



 ٢٨٣
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   رفيق سفر بخت نيكخواهت بسدال
   روضه شيراز پيك راهت بسنسيم
   ز منزل جانان سفر مكن درويشدگر
   و كنج خانقاهت بسي سير معنوكه
  شه دل ز گوي كمين بگشايد غموگر

   درگه پير مغان پناهت بسحريم
  نوش ي صدر مصطبه بنشين و ساغر مبه
   اين قدر ز جهان كسب مال و جاهت بسكه

   مطلب كار بر خود آسان كنيزيادت
   چو ماهت بسي لعل و بتي ميصراح
   به مردم نادان دهد زمام مرادفلك

   و دانش همين گناهت بسي اهل فضلتو
  يم مسكن ملوف و عهد يار قديهوا

   ره روان سفركرده عذرخواهت بسز
   منت دگران خو مكن كه در دو جهانبه

   ايزد و انعام پادشاهت بسيرضا
   حافظي هيچ ورد دگر نيست حاجت ابه

   نيم شب و درس صبحگاهت بسيدعا
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  ام كه مپرس  كشيدهي عشقدرد
  ام كه مپرس  چشيدهي هجرزهر

  
   در جهان و آخر كارام گشته
  ام كه مپرس  برگزيدهيردلب

  
   خاك درشي چنان در هواآن
  ام كه مپرس  آب ديدهرود يم

  
   به گوش خود از دهانش دوشمن

  ام كه مپرس  شنيدهيسخنان
  

  ي كه مگويگز ي من لب چه ميسو
  ام كه مپرس  گزيدهي لعللب

  
   خويشي تو در كلبه گداييب

  ام كه مپرس  كشيدهيهاي رنج
  

   حافظ غريب در ره عشقهمچو
  ام كه مپرس  رسيدهي مقامبه

  
  



 ٢٨٥

  271    غزل
  

   از زلف سياهش گله چندان كه مپرسدارم
   سر و سامان كه مپرسيام ب  چنان ز او شدهكه

  
   به اميد وفا ترك دل و دين مكنادكس

   چنانم من از اين كرده پشيمان كه مپرسكه
  

   نيستي جرعه كه آزار كسش در پي يكبه
  كه مپرس از مردم نادان كشم ي ميزحمت

  
   لعلي از ما به سالمت بگذر كاين مزاهد

   از دست بدان سان كه مپرسبرد ي و دين مدل
  

   در اين راه كه جان بگدازدوگوهاست گفت
   اين كه مبين آن كه مپرسيا  عربدهي كسهر

  
  ي و سالمت هوسم بود وليپارساي

   آن نرگس فتان كه مپرسكند ي ميا شيوه
  

  پرسم ي فلك صورت حالي از گوگفتم
   اندر خم چوگان كه مپرسكشم ي آن مگفت

   گفتاي زلف به خون كه شكستگفتمش
   اين قصه دراز است به قرآن كه مپرسحافظ



 ٢٨٦

  272    غزل
  

   و دل تنگ مرا مونس جان باشيبازآ
   سوخته را محرم اسرار نهان باشوين

  
   باده كه در ميكده عشق فروشندزان

   را دو سه ساغر بده و گو رمضان باشما
  

   عارف سالكي اي خرقه چو آتش زددر
   كن و سرحلقه رندان جهان باشيجهد

  
   كه گفتا به توام دل نگران استدلدار

   اينك به سالمت نگران باشرسم ي مگو
  

   شد دلم از حسرت آن لعل روان بخشخون
   درج محبت به همان مهر و نشان باشيا

  
   ننشيندي بر دلش از غصه غبارتا

  نامه روان باش سيل سرشك از عقب يا
  

   جام جهان بينكندش ي كه هوس محافظ
   در نظر آصف جمشيد مكان باشگو

  
  



 ٢٨٧
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   درست پيمان باشي رفيق شفيقاگر
   خانه و گرمابه و گلستان باشحريف
   زلف پريشان به دست باد مدهشكنج
   كه خاطر عشاق گو پريشان باشمگو
  ي هواست كه با خضر همنشين باشگرت
  م سكندر چو آب حيوان باش ز چشنهان

   نه كار هر مرغيستي عشق نواززبور
   و نوگل اين بلبل غزل خوان باشبيا

   كردني خدمت و آيين بندگطريق
   را كه رها كن به ما و سلطان باشيخدا

   به صيد حرم تيغ برمكش زنهاردگر
   پشيمان باشيا  از آن كه با دل ما كردهو

   يك زبان و يك دل شوي شمع انجمنتو
   و كوشش پروانه بين و خندان باشخيال

   و حسن در نظربازيستي دلبركمال
   شيوه نظر از نادران دوران باشبه

   حافظ و از جور يار ناله مكنخموش
   خوب حيران باشي را كه گفت كه در روتو
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  باش ي مريا ي دور الله قدح گير و ببه
  باش ي همدم صبا مي گل نفسي بوبه

  
   كني پرستي كه همه ساله منگويمت

  باش ي خور و نه ماه پارسا مي ماه مسه
  

   حواله كندي پير سالك عشقت به مچو
  باش ي و منتظر رحمت خدا مبنوش

  
  ي هواست كه چون جم به سر غيب رسگرت

  باش ي و همدم جام جهان نما مبيا
  

   غنچه گر چه فروبستگيست كار جهانچو
  شبا ي گره گشا مي همچو باد بهارتو

  
  يشنو ي ز كس ور سخن نمي مجووفا
  باش ي هرزه طالب سيمرغ و كيميا مبه

  
   طاعت بيگانگان مشو حافظمريد

  باش ي معاشر رندان پارسا ميول
  
  



 ٢٨٩

  275    غزل
  

   بچين و مرقع به خار بخشي گليصوف
   خوشگوار بخشي زهد خشك را به موين

  
   و شطح در ره آهنگ چنگ نهطامات
  و ميگسار بخش ي و طيلسان به متسبيح

  
  خرند ي نمي گران كه شاهد و ساقزهد
   حلقه چمن به نسيم بهار بخشدر

  
   مير عاشقاني شراب لعل زد اراهم
   مرا به چاه زنخدان يار بخشخون

  
   رب به وقت گل گنه بنده عفو كنيا

   ماجرا به سرو لب جويبار بخشوين
  

  يا  آن كه ره به مشرب مقصود بردهيا
  من خاكسار بخش به يا  بحر قطرهزين

  
   بتان نديدي را كه چشم تو روشكرانه

   را به عفو و لطف خداوندگار بخشما
   چو شاه نوش كند باده صبوحيساق

   جام زر به حافظ شب زنده دار بخشگو



 ٢٩٠

  276    غزل
  

   صحبت گل بايدشي گر پنج روزباغبان
   خار هجران صبر بلبل بايدشي جفابر

  
  نال مي دل اندربند زلفش از پريشانيا

   زيرك چون به دام افتد تحمل بايدشمرغ
  

   چه كاري عالم سوز را با مصلحت بينرند
   ملك است آن كه تدبير و تامل بايدشكار

  
   بر تقوا و دانش در طريقت كافريستتكيه

   گر صد هنر دارد توكل بايدشراهرو
  

   حرامي چنين زلف و رخش بادا نظربازبا
   ياسمين و جعد سنبل بايدشي كه روهر

  
  اش بايد كشيد  زان نرگس مستانهنازها

   دل شوريده تا آن جعد و كاكل بايدشاين
  

   در گردش ساغر تعلل تا به چندساقيا
   چون با عاشقان افتد تسلسل بايدشدور

   آواز رودي حافظ تا ننوشد باده بكيست
   مسكين چرا چندين تجمل بايدشعاشق



 ٢٩١

  277    غزل
  

   بلبل همه آن است كه گل شد يارشفكر
   در انديشه كه چون عشوه كند در كارشگل

   همه آن نيست كه عاشق بكشنديدلرباي
   آن است كه باشد غم خدمتگارشخواجه

   آن است كه خون موج زند در دل لعليجا
   بازارششكند ي تغابن كه خزف مزين
   از فيض گل آموخت سخن ور نه نبودبلبل

   همه قول و غزل تعبيه در منقارشاين
  يگذر ي معشوقه ما م كه در كوچهيا
   ديوارششكند ي حذر باش كه سر مبر
   سفركرده كه صد قافله دل همره اوستآن

   كجا هست خدايا به سالمت دارشهر
   دلي عافيتت گر چه خوش افتاد اصحبت

   عشق عزيز است فرومگذارشجانب
   سرخوش از اين دست كه كج كرد كالهيصوف

   دو جام دگر آشفته شود دستارشبه
  كه به ديدار تو خوگر شده بود حافظ دل

   وصال است مجو آزارشنازپرورد
  
  
  
  



 ٢٩٢

  278    غزل
  

   كه مردافكن بود زورشخواهم ي تلخ مشراب
   تا يك دم بياسايم ز دنيا و شر و شورشكه

  
   دهر دون پرور ندارد شهد آسايشسماط

   دل بشو از تلخ و از شورشي حرص و آز امذاق
  

  ان ايمن كه نتوان شد ز مكر آسمي مبياور
   و مريخ سلحشورشي لعب زهره چنگبه

  
   بيفكن جام جم برداري صيد بهرامكمند

   من پيمودم اين صحرا نه بهرام است و نه گورشكه
  

   صافيت راز دهر بنمايمي تا در مبيا
   به كج طبعان دل كورشي شرط آن كه ننمايبه

  
   نيستي بزرگي كردن به درويشان منافنظر

  رها بود با مورش با چنان حشمت نظسليمان
  

   سر از حافظپيچد ي جانان نمي ابروكمان
   زورشي بي بدين بازوآيد ي خنده موليكن

  
  



 ٢٩٣

  279    غزل
  

  مثالش ي شيراز و وضع بخوشا
   نگه دار از زوالشخداوندا

   ركن آباد ما صد لوحش اهللاز
   زاللشبخشد ي عمر خضر مكه

   جعفرآباد و مصالميان
   شمالشآيد ي معبيرآميز

  ي و فيض روح قدسيراز آ شيبه
   از مردم صاحب كمالشيبجو
   برد آن جاي نام قند مصركه
   شيرينان ندادند انفعالشكه
   شنگول سرمستي زان لولصبا
   چون است حالشي آگهي دارچه
   آن شيرين پسر خونم بريزدگر
   چون شير مادر كن حاللشدال

   از خواب بيدارم خدا رامكن
   خوش با خيالشي دارم خلوتكه
   از هجريترسيد ي حافظ چو مراچ

   شكر ايام وصالشينكرد
  
  
  
  



 ٢٩٤

  280    غزل
  

   برشكست صبا زلف عنبرافشانشچو
   هر شكسته كه پيوست تازه شد جانشبه

  
   تا به شرح عرضه دهمي همنفسكجاست

   از روزگار هجرانشكشد ي دل چه مكه
  

   تو بستي از ورق گل مثال روزمانه
  نش ز شرم تو در غنچه كرد پنهايول

  
   و نشد عشق را كرانه پديديا  خفتهتو

   اهللا از اين ره كه نيست پايانشتبارك
  

   كعبه مگر عذر ره روان خواهدجمال
   جان زنده دالن سوخت در بيابانشكه

  
  آرد ي شكسته بيت الحزن كه مبدين

   يوسف دل از چه زنخدانشنشان
  

   آن سر زلف و به دست خواجه دهمبگيرم
   مكر و دستانش زدل ي سوخت حافظ بكه

  
  



 ٢٩٥

  281    غزل
  

   به منشي رب اين نوگل خندان كه سپرديا
   به تو از چشم حسود چمنشسپارم يم
   وفا گشت به صد مرحله دوري چه از كوگر

   باد آفت دور فلك از جان و تنشدور
   باد صباي اي رسي به سرمنزل سلمگر

   ز منشي برساني دارم كه سالمچشم
  ن زلف سياه كن از آي ادب نافه گشايبه
   عزيز است به هم برمزنشيها  دليجا

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

   نوشندي كه به ياد لب او مي مقامدر
   آن مست كه باشد خبر از خويشتنشسفله
   و مال از در ميخانه نشايد اندوختعرض

   كه اين آب خورد رخت به دريا فكنشهر
  ز مالل انده عشقش نه حالل كه ترسد هر

   ما و قدمش يا لب ما و دهنشسر
   حافظ همه بيت الغزل معرفت استشعر

   بر نفس دلكش و لطف سخنشآفرين
  
  
  
  



 ٢٩٦

  282    غزل
  

   از من قرار و طاقت و هوشببرد
   سنگين دل سيمين بناگوشبت

  
   كلهداري شنگي چابكينگار
   قباپوشي تركي مه وشيظريف

  
  ش عشقي تاب آتش سوداز
   جوشزنم ي سان ديگ دايم مبه

  
   پيراهن شوم آسوده خاطرچو
   همچون قبا گيرم در آغوشگرش

  
   پوسيده گردد استخوانماگر

   مهرت از جانم فراموشنگردد
  

  ست  و دينم دل و دينم ببردهدل
   و دوشش بر و دوشش بر و دوشبر

  
   توست حافظي تو دوايدوا
   نوشش لب نوشش لب نوشلب

  
  



 ٢٩٧

  283    غزل
  

   ز هاتف غيبم رسيد مژده به گوشرسح
   دلير بنوشي دور شاه شجاع است مكه
  رفتند ي آن كه اهل نظر بر كناره مشد
   گونه سخن در دهان و لب خاموشهزار
  ها  صوت چنگ بگوييم آن حكايتبه
   جوشزد ي از نهفتن آن ديگ سينه مكه

   ترس محتسب خوردهي خانگشراب
   يار بنوشيم و بانگ نوشانوشي روبه

  بردند ي ميكده دوشش به دوش مي كوز
   به دوشكشيد ي شهر كه سجاده مامام
   داللت خيرت كنم به راه نجاتدال
   به فسق مباهات و زهد هم مفروشمكن

   انور شاهي نور تجليست رامحل
   نيت كوشي در صفاي قرب او طلبچو

   جاللش مساز ورد ضميري ثنابجز
   هست گوش دلش محرم پيام سروشكه

  حت ملك خسروان دانند مصلرموز
   تو حافظا مخروشي گوشه نشينيگدا

  
  
  
  



 ٢٩٨

  284    غزل
  

   از گوشه ميخانه دوشيهاتف
   بنوشي ببخشند گنه مگفت
   بكند كار خويشي الهلطف
   رحمت برساند سروشمژده
   خرد خام به ميخانه براين

   لعل آوردش خون به جوشي متا
   چه وصالش نه به كوشش دهندگر
   بكوشيتوان دل كه ي قدر اهر

   خدا بيشتر از جرم ماستلطف
   خموشي سربسته چه داننكته

   ياري من و حلقه گيسوگوش
   فروشي من و خاك در ميرو
   حافظ نه گناهيست صعبيرند

   كرم پادشه عيب پوشبا
   دين شاه شجاع آن كه كردداور
   قدس حلقه امرش به گوشروح
   ملك العرش مرادش بدهيا
   از خطر چشم بدش دار گوشو

  
  
  
  



 ٢٩٩

  285    غزل
  

   عهد پادشاه خطابخش جرم پوشدر
   پياله نوشي قرابه كش شد و مفتحافظ
   خم نشستي ز كنج صومعه با پايصوف

   به دوشكشد ي ديد محتسب كه سبو متا
   و شرب اليهودشاني شيخ و قاضاحوال
   فروشي سال صبحدم از پير مكردم
  ي نه گفتنيست سخن گر چه محرمگفتا

   بنوشيه نگه دار و م زبان و پرددركش
  نماند ي و وجه مرسد ي بهار ميساق

   بكن كه خون دل آمد ز غم به جوشيفكر
   و نوبهاري و جواني است و مفلسعشق
   پذير و جرم به ذيل كرم بپوشعذرم

  ي كني چند همچو شمع زبان آورتا
   محب خموشي مراد رسيد اپروانه

   كه مثل توي پادشاه صورت و معنيا
  ده و نشنيده هيچ گوش هيچ ديناديده
   بمان كه خرقه ازرق كند قبولچندان
   جوانت از فلك پير ژنده پوشبخت

  
  
  
  



 ٣٠٠

  286    غزل
  

   تيزهوشي با من گفت پنهان كارداندوش
   فروشي از شما پنهان نشايد كرد سر مو

   طبعي آسان گير بر خود كارها كز روگفت
   جهان بر مردمان سختكوشگردد ي مسخت
   كز فروغش بر فلكيام گهم درداد جوان
   نوشگفت ي در رقص آمد و بربط زنان مزهره
   دل خونين لب خندان بياور همچو جامبا

   چو چنگ اندر خروشي رسد آيي گرت زخمين
  ي نشنوي آشنا زين پرده رمزي نگردتا

   پيغام سروشي نامحرم نباشد جاگوش
   پسر و از بهر دنيا غم مخوري كن پند اگوش
   داشت هوشي گر تواني چون در حديثگفتمت
   حريم عشق نتوان زد دم از گفت و شنيددر
   كه آن جا جمله اعضا چشم بايد بود و گوشزان
   شرط نيستي بساط نكته دانان خودفروشبر
   مرد عاقل يا خموشي سخن دانسته گو ايا

   حافظ فهم كرديها ي ده كه رندي مساقيا
   صاحب قران جرم بخش عيب پوشآصف

  
  
  
  



 ٣٠١

  287    غزل
  

   تو خوشي همه شكل تو مطبوع و همه جايا
   تو خوشي از عشوه شيرين شكرخادلم

  
   هست وجود تو لطيفي گلبرگ طرهمچو
   تو خوشي سرو چمن خلد سراپاهمچو

  
   و ناز تو شيرين خط و خال تو مليحشيوه
   تو خوشي تو زيبا قد و باالي و ابروچشم

  
   گلستان خيالم ز تو پرنقش و نگارهم
   تو خوشياز زلف سمن سا مشام دلم هم

  
   ره عشق كه از سيل بال نيست گذاردر
   تو خوشي خاطر خود را به تمناام كرده

  
  ي چشم تو چه گويم كه بدان بيمارشكر

   تو خوشي كند درد مرا از رخ زيبايم
  

   بيابان طلب گر چه ز هر سو خطريستدر
   تو خوشي به توالدل ي حافظ برود يم

  
  



 ٣٠٢

  288    غزل
  

   خوشي بيد و طبع شعر و ياريپا آب و كنار
   خوشي گلعذاري شيرين و ساقي دلبرمعاشر

  
  يدان ي طالع كه قدر وقت مي دولتي ااال
   خوشي روزگاري بادت اين عشرت كه دارگوارا

  
   باريستي آن كس را كه در خاطر ز عشق دلبرهر

   خوشي گو بر آتش نه كه دارد كار و باريسپند
  

  بندم ي م طبع را زيور ز فكر بكرعروس
   خوشي كز دست ايامم به دست افتد نگاربود

  
   بستاني صحبت غنيمت دان و داد خوشدلشب

   خوشي دل افروز است و طرف الله زاري مهتابكه
  

   را بناميزدي در كاسه چشم است ساقيا يم
   خوشي خماربخشد ي با عقل و مكند ي مي مستكه

  
   غفلت عمر شد حافظ بيا با ما به ميخانهبه
   خوشيگوالن خوش باشت بياموزند كار شنكه

  
  



 ٣٠٣

  289    غزل
  

   و لطف است عذار چو مهشي خوبمجمع
   مهر و وفا نيست خدايا بدهشليكنش

  ي روزي شاهد و طفل است و به بازدلبرم
   زارم و در شرع نباشد گنهشبكشد

   همان به كه از او نيك نگه دارم دلمن
  ست و ندارد نگهش  بد و نيك نديدهكه
  آيد يز لب همچون شكرش م شير ايبو
   از شيوه چشم سيهشچكد ي چه خون مگر

   چابك شيرين دارمي ساله بتچارده
   به جان حلقه به گوش است مه چاردهشكه

   آن گل نورسته دل ما يا ربي پاز
   كجا شد كه نديديم در اين چند گهشخود
   دلدار من ار قلب بدين سان شكنديار

   خود پادشهشي زود به جاندارببرد
   به شكرانه كنم صرف گر آن دانه درجان

   سينه حافظ بود آرامگهشصدف
  
  
  
  
  
  



 ٣٠٤

  290    غزل
  

   رميده شد و غافلم من درويشدلم
   سرگشته را چه آمد پيشي آن شكاركه

  لرزم ي بيد بر سر ايمان خويش مچو
   دل به دست كمان ابروييست كافركيشكه

   هيهاتپزد ي حوصله بحر مخيال
  قطره محال انديش در سر اين هاست چه

   آن مژه شوخ عافيت كش رابنازم
   آب نوش بر سر نيشزندش ي موج مكه

   آستين طبيبان هزار خون بچكدز
   نهند بر دل ريشي به تجربه دستگرم
   ميكده گريان و سرفكنده رومي كوبه
   ز حاصل خويشآيدم ي كه شرم همچرا
   عمر خضر بماند نه ملك اسكندرنه

  كن درويش دون مي بر سر دنينزاع
   كمر نرسد دست هر گدا حافظبدان
   به كف آور ز گنج قارون بيشيا خزانه

  
  
  
  



 ٣٠٥

  291    غزل
  

  ايم در اين شهر بخت خويش  آزمودهما
   كشيد بايد از اين ورطه رخت خويشبيرون

  
  كشم ي و آه مگزم ي بس كه دست ماز
   زدم چو گل به تن لخت لخت خويشآتش

  
  سرود ي چه خوش آمد كه مي ز بلبلدوشم
   گوش پهن كرده ز شاخ درخت خويشگل

  
   دل تو شاد باش كه آن يار تندخويكا

   نشيند ز بخت خويشي تندروبسيار
  

   كه سخت و سست جهان بر تو بگذرديخواه
   سخت خويشيها  ز عهد سست و سخنبگذر

  
   است كز فراق تو وز سوز اندرونوقت
   درافكنم به همه رخت و پخت خويشآتش

  
   مداميراد ميسر شد حافظ ار ميا

   ز تخت خويشي نيز دور نماندجمشيد
  
  



 ٣٠٦

  292    غزل
  

   به حشمت و جاه و جالل شاه شجاعقسم
   نيست با كسم از بهر مال و جاه نزاعكه

  
   مغانه بياري خانگيم بس مشراب
   رفيق توبه وداعي باده رسيد احريف

  
   خرقه كنيدي شست و شوام ي را به ميخدا
  ير از اين اوضاع خي بوشنوم ي من نمكه

  
   به ناله چنگرود ي كه رقص كنان مببين
   استماع سماعي كه رخصه نفرموديكس

  
   كن به شكر اين نعمتي عاشقان نظربه

   من غالم مطيعم تو پادشاه مطاعكه
  

  يايم ول  فيض جرعه جام تو تشنهبه
   صداعدهيم ي نمي دليركنيم ينم

  
   و چهره حافظ خدا جدا مكنادجبين
   شاه شجاعيه كبريا خاك بارگز

  
  



 ٣٠٧

  293    غزل
  

   كه ز خلوتگه كاخ ابداعبامدادان
   خاور فكند بر همه اطراف شعاعشمع
   آينه از جيب افق چرخ و در آنبركشد

   به هزاران انواعي رخ گيتبنمايد
   طربخانه جمشيد فلكي زوايادر

   ساز كند زهره به آهنگ سماعارغنون
   در غلغله آيد كه كجا شد منكرچنگ
   در قهقهه آيد كه كجا شد مناعجام
   دوران بنگر ساغر عشرت برگيروضع

   اين است بهين اوضاعي به هر حالتكه
   همه بند است و فريبي شاهد دنيطره

   بر سر اين رشته نجويند نزاععارفان
  يخواه ي خسرو طلب ار نفع جهان معمر

   وجوديست عطابخش كريم نفاعكه
   چشم املي لطف ازل روشنمظهر

  لم و عمل جان جهان شاه شجاع عجامع
  
  
  
  
  
  



 ٣٠٨

  294    غزل
  

   عشق تو مشهور خوبانم چو شمعي وفادر
   سربازان و رندانم چو شمعي نشين كوشب

  
   به چشم غم پرستآيد ي و شب خوابم نمروز
   هجر تو گريانم چو شمعي كه در بيماربس

  
   صبرم به مقراض غمت ببريده شدرشته

   شمع در آتش مهر تو سوزانم چوهمچنان
  

   گرم روي كميت اشك گلگونم نبودگر
   راز پنهانم چو شمعي روشن به گيتي شديك

  
   ميان آب و آتش همچنان سرگرم توستدر

   دل زار نزار اشك بارانم چو شمعاين
  

   فرستي شب هجران مرا پروانه وصلدر
   را بسوزانم چو شمعي نه از دردت جهانور

  
  

   تو روزم چون شب استي جمال عالم آرايب
   كمال عشق تو در عين نقصانم چو شمعبا
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   صبرم نرم شد چون موم در دست غمتكوه
   در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمعتا

  
   صبحم يك نفس باقيست با ديدار توهمچو
   بنما دلبرا تا جان برافشانم چو شمعچهره

  
   نازنيني از وصل خود اي كن شبسرفرازم

  ع منور گردد از ديدارت ايوانم چو شمتا
  

   مهر تو را حافظ عجب در سر گرفتآتش
   به آب ديده بنشانم چو شمعي دل كآتش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣١٠

  295    غزل
  

   شدم در باغي گلستان دمي به بوسحر
   كنم عالج دماغدل ي تا چو بلبل بكه

  
  كردم ي نگاه مي جلوه گل سوربه

   چو چراغي بود در شب تيره به روشنكه
  

   مغرور خويشتني به حسن و جوانچنان
   داشت از دل بلبل هزار گونه فراغكه

  
   نرگس رعنا ز حسرت آب از چشمگشاده
   الله ز سودا به جان و دل صد داغنهاده

  
   به سرزنش سوسني كشيده چو تيغزبان

   گشاده شقايق چو مردم ايغاغدهان
  

   اندر دستي چو باده پرستان صراحييك
   مستان به كف گرفته اياغي چو ساقييك

  
   چو گل غنيمت دانييش و جوان و عنشاط

   حافظا نبود بر رسول غير بالغكه
  
  



 ٣١١

  296    غزل
  

   اگر مدد دهد دامنش آورم به كفطالع
   شرفي طرب ور بكشد زهي بكشم زهگر

   كرم ز كس نبست اين دل پراميد منطرف
   قصه من به هر طرفبرد ي چه سخن همگر

   نشدي توام هيچ گشايشي خم ابرواز
  ل كج عمر عزيز شد تلف كه در اين خياوه
   شود دست كش خيال مني دوست كيابرو
  ست از اين كمان تير مراد بر هدف  نزدهكس

   به ناز پرورم مهر بتان سنگ دلچند
   اين پسران ناخلفكنند ي پدر نمياد

   گوشه نشين و طرفه آنكي به خيال زاهدمن
   به چنگ و دفزندم ي ز هر طرف ميا مغبچه

  خوان و ال تقل خبرند زاهدان نقش بيب
   رياست محتسب باده بده و ال تخفمست

  خورد ي شهر بين كه چون لقمه شبهه ميصوف
   دراز باد آن حيوان خوش علفپاردمش

   در ره خاندان به صدقي اگر قدم زنحافظ
   رهت شود همت شحنه نجفبدرقه

  
  
  
  



 ٣١٢

  297    غزل
  

   خامه ندارد سر بيان فراقزبان
  راق شرح دهم با تو داستان فوگرنه

  
   مدت عمرم كه بر اميد وصالدريغ

   سر رسيد و نيامد به سر زمان فراقبه
  

  سودم ي كه بر سر گردون به فخر ميسر
   راستان كه نهادم بر آستان فراقبه

  
   وصالي باز كنم بال در هواچگونه

   ريخت مرغ دلم پر در آشيان فراقكه
  

  ي چه چاره كه در بحر غم به گردابكنون
   بادبان فراق زورق صبرم زفتاد

  
   عمر غرقه شودي نماند كه كشتيبس
   فراقكران ي موج شوق تو در بحر بز

  
  

   به دست من افتد فراق را بكشماگر
   روز هجر سيه باد و خان و مان فراقكه

  



 ٣١٣

   خيل خياليم و همنشين شكيبرفيق
   آتش هجران و هم قران فراققرين

  
  ست  وصلت كنم به جان كه شدهي دعوچگونه

  قضا و دلم ضمان فراق وكيل تنم
  

   سوز شوق دلم شد كباب دور از يارز
   ز خوان فراقخورم ي خون جگر ممدام

  
   چو ديد سرم را اسير چنبر عشقفلك

   گردن صبرم به ريسمان فراقببست
  

   حافظي شوق گر اين ره به سر شدي پابه
   عنان فراقي كسي دست هجر ندادبه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣١٤

  298    غزل
  

   و رفيق شفيقغش ي بي امن و ممقام
   توفيقي مدام ميسر شود زهگرت

   و كار جهان جمله هيچ بر هيچ استجهان
  ام تحقيق  بار من اين نكته كردههزار
   و درد كه تا اين زمان ندانستمدريغ
   سعادت رفيق بود رفيقي كيمياكه
   رو و فرصت شمر غنيمت وقتي ممنبه

   در كمينگه عمرند قاطعان طريقكه
  لعل نگار و خنده جام كه توبه ز بيا

   تصديقكند ي كه عقلش نمحكايتيست
   نرسدي ميانت به چون مني چه مواگر
   است خاطرم از فكر اين خيال دقيقخوش

   كه تو را در چه زنخدان استيحالوت
   كنه آن نرسد صد هزار فكر عميقبه
   شد اشك من چه عجبي به رنگ عقيقاگر
   مهر خاتم لعل تو هست همچو عقيقكه
  ده گفت كه حافظ غالم طبع توام خنبه

   تحميقكند ي كه تا به چه حدم همببين
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   فشان بر خاكيا  جرعهي شراب خوراگر
   رسد به غير چه باكي آن گناه كه نفعاز

  
   بخور دريغ مخوري به هر چه تو داربرو

   زند روزگار تيغ هالكدريغ ي بكه
  

   سرو نازپرور مني تو اي خاك پابه
  وز واقعه پا وامگيرم از سر خاك ركه

  
  ي چه پري چه آدمي چه بهشتي دوزخچه
   مذهب همه كفر طريقت است امساكبه

  
  ي راه دير شش جهتي فلكمهندس

   ببست كه ره نيست زير دير مغاكچنان
  

   ره عقلزند ي دختر رز طرفه مفريب
   تا به قيامت خراب طارم تاكمباد

  
  ي راه ميكده حافظ خوش از جهان رفتبه

   اهل دلت باد مونس دل پاكيدعا
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  300    غزل
  

   قصد هالككنند ي دشمنم ار مهزار
   از دشمنان ندارم باكي تو دوستگرم

  دارد ي اميد وصال تو زنده ممرا
   گر نه هر دمم از هجر توست بيم هالكو

   نفس اگر از باد نشنوم بويشنفس
   زمان چو گل از غم كنم گريبان چاكزمان
   چشم از خيال تو هيهات به خواب دورود

   صبور دل اندر فراق تو حاشاكبود
   مرهمي به كه ديگري تو زخم زناگر

   ترياكي به كه ديگري گر تو زهر دهو
   حياتنا ابداي سيفك قتلبضرب

   قد طاب ان يكون فداكي روحالن
   به شمشيرميزن ي مپيچ كه گر معنان
   كنم سر و دستت ندارم از فتراكسپر
   هر نظر كجا بينديوي را چنان كه تتو
   كند ادراكي قدر دانش خود هر كسبه

   چشم خلق عزيز جهان شود حافظبه
   مسكنت بر خاكي بر در تو نهد روكه

  
  
  
  



 ٣١٧

  301    غزل
  

   دل ريش مرا با لب تو حق نمكيا
   اهللا معكروم ي نگه دار كه من محق

  
   آن گوهر پاكيزه كه در عالم قدسيتوي

   ملك خير تو بود حاصل تسبيحذكر
  

   تجربه كني خلوص منت ار هست شكدر
   عيار زر خالص نشناسد چو محككس

  
   كه شوم مست و دو بوست بدهمي بودگفته
   از حد بشد و ما نه دو ديديم و نه يكوعده

  
   كني پسته خندان و شكرريزبگشا
   را از دهن خويش مينداز به شكخلق

  
   برهم زنم ار غير مرادم گرددچرخ

   كشم از چرخ فلكي نه آنم كه زبونمن
  

  ي باري بر حافظ خويشش نگذارچون
   رقيب از بر او يك دو قدم دورتركيا
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   نسيم شمالي اي خبر باشخوش
   زمان وصالرسد ي به ما مكه

   العشق ال انفصام لهاقصه
   هنا لسان القالها فصمت
   سلمي و من بذيمالسلم

   جيراننا و كيف الحالاين
  فيه الدار بعد عاعفت
   حالها عن االطاللفاسالوا

  ي جمال الكمال نلت منيف
   اهللا عنك عين كمالصرف

   حماك اهللاي بريد الحميا
   مرحبا تعال تعالمرحبا
   ماندي بزمگاه خالعرصه

   حريفان و جام ماالمالاز
   افكند حاليا شب هجرسايه

   چه بازند شب روان خيالتا
  نگرد ي كس نمي ما سوترك

  جاه و جالل از اين كبريا و آه
   تا چندي عشق و صابرحافظا

   عاشقان خوش است بنالناله
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  303    غزل
  

   روح وداد و شمت برق وصالشممت
   نسيم شمالي تو را ميرم اي كه بوبيا

  
   بجمال الحبيب قف و انزلاحاديا

   نيست صبر جميلم ز اشتياق جمالكه
  

   شب هجران فروگذاشته بهحكايت
   روز وصال شكر آن كه برافكند پردهبه

  
   كه پرده گلريز هفت خانه چشمبيا

   به تحرير كارگاه خيالايم كشيده
  

  طلبد ي يار بر سر صلح است و عذر مچو
   گذشت ز جور رقيب در همه حالتوان

  
   خيال دهان تو نيست در دل تنگبجز
   خيال محالي كس مباد چو من در پكه

  
  ي عشق تو شد حافظ غريب ولقتيل

  ه خون مات حالل كن كي خاك ما گذربه
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  304    غزل
  

   جهان نصرت دين خسرو كامليدارا
   بن مظفر ملك عالم عادلييحي
   درگه اسالم پناه تو گشادهيا
   زمين روزنه جان و در دلي روبر

   تو بر جان و خرد واجب و الزمتعظيم
   تو بر كون و مكان فايض و شاملانعام
  ي ازل از كلك تو يك قطره سياهروز
  فتاد كه شد حل مسال مه اي روبر

   چو آن خال سيه ديد به دل گفتخورشيد
   مقبلي آن هندوي كاج كه من بودميا

   فلك از بزم تو در رقص و سماع استشاها
   طرب از دامن اين زمزمه مگسلدست

   نوش و جهان بخش كه از زلف كمندتيم
   گردن بدخواه گرفتار سالسلشد
   يك سره بر منهج عدل استي فلكدور

   كه ظالم نبرد راه به منزل باشخوش
   قلم شاه جهان مقسم رزق استحافظ
   بهر معيشت مكن انديشه باطلاز
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  305    غزل
  

   وقت گل شدم از توبه شراب خجلبه
   كس مباد ز كردار ناصواب خجلكه

  
   ما همه دام ره است و من زين بحثصالح
   به هيچ باب خجلي ز شاهد و ساقنيم

  
  به خلق كريم كه يار نرنجد ز ما بود
   از سال ملوليم و از جواب خجلكه

  
   خون كه رفت شب دوش از سراچه چشمز

   در نظر ره روان خواب خجلشديم
  

   نرگس مست ار فكند سر در پيشرواست
   شد ز شيوه آن چشم پرعتاب خجلكه

  
   ز آفتاب و شكر خداي كه خوبتريتوي
   آفتاب خجلي نيستم ز تو در روكه

  
   آب خضر كه گشت ظلمت از آن بستحجاب

   شعر حافظ و آن طبع همچو آب خجلز
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  306    غزل
  

   تو باشد مرا مجال وصولي به كواگر
   به دولت وصل تو كار من به اصولرسد

   برده ز من آن دو نرگس رعناقرار
   مكحولي برده ز من آن دو جادوفراغ
   زر و زوري بينوا ي بر در تو من بچو
  ول هيچ باب ندارم ره خروج و دخبه

   روم چه كنم چاره از كجا جويمكجا
  ام ز غم و جور روزگار ملول  گشتهكه

   يابمي شكسته بدحال زندگمن
   آن زمان كه به تيغ غمت شوم مقتولدر

   نيافتي ز دل من غم تو جاخرابتر
   ساخت در دل تنگم قرارگاه نزولكه
   داردي از جواهر مهرت چو صيقلدل
   ز زنگ حوادث هر آينه مصقولبود

   جان و دل به حضرت تويام ا  جرم كردهچه
   مقبولشود ي نمدل ي طاعت من بكه
   درد عشق بساز و خموش كن حافظبه

   عشق مكن فاش پيش اهل عقولرموز
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  307    غزل
  

   كه گفتم در وصف آن شمايليا  نكتههر
   كو شنيد گفتا هللا در قالهر

  
   آسان نمود اولي عشق و رندتحصيل

  كسب اين فضايل بسوخت جانم در آخر
  

   بر سر دار اين نكته خوش سرايدحالج
   نپرسند امثال اين مسالي شافعاز

  
   بر جان ناتوانمي ببخشي كه كگفتم

   آن زمان كه نبود جان در ميانه حالگفت
  

  ي نگاري كشي شوخيام به يار  دادهدل
  لي السجايا محموده الخصامرضيه

  
   بودم چو چشم مستتي عين گوشه گيردر
   تو مايلي شدم به مستان چون ابرو اكنونو

  
   آب ديده صد ره طوفان نوح ديدماز
   از لوح سينه نقشت هرگز نگشت زايلو

   دوست دست حافظ تعويذ چشم زخم استيا
   رب ببينم آن را در گردنت حمايليا
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  308    غزل
  

   رخت چون خلد و لعلت سلسبيليا
   كرده جان و دل سبيلسلسبيلت

  
  لب خطت بر گرد سبزپوشان

   مورانند گرد سلسبيلهمچو
  

  يا  چشم تو در هر گوشهناوك
   من افتاده دارد صد قتيلهمچو

  
   رب اين آتش كه در جان من استيا

   بر خليلي كن زان سان كه كردسرد
  

   دوستاني مجال ايابم ي نممن
   بس جميلي چه دارد او جمالگر

  
   ما لنگ است و منزل بس درازيپا

  خيل ما كوتاه و خرما بر ندست
  

   از سرپنجه عشق نگارحافظ
   پيلي مور افتاده شد در پاهمچو

   عالم را بقا و عز و نازشاه
   كه باشد زين قبيلي و هر چيزباد



 ٣٢٥

  309    غزل
  

   و شراب لعل فامي و جوانيعشقباز
   انس و حريف همدم و شرب مداممجلس
   شكردهان و مطرب شيرين سخنيساق

   نيك نامي نيك كردار و نديميهمنشين
  ي رشك آب زندگي از لطف و پاكيشاهد
   غيرت ماه تمامي در حسن و خوبيدلبر
   دل نشان چون قصر فردوس برينيبزمگاه
   پيرامنش چون روضه دارالسالميگلشن
   نشينان نيكخواه و پيشكاران باادبصف

   صاحب اسرار و حريفان دوستكامدوستداران
   گلرنگ تلخ تيز خوش خوار سبكباده
   و نقلش از ياقوت خام از لعل نگارنقلش
   خرد آهخته تيغي به يغماي ساقغمزه
   صيد دل گسترده دامي جانان از برازلف
   بذله گو چون حافظ شيرين سخني داننكته

   قوامي جهان افروز چون حاجي آموزبخشش
   تباهي بر وي كه اين عشرت نخواهد خوشدلهر

   حرامي بر وي كه اين مجلس نجويد زندگوان
  
  
  
  



 ٣٢٦

  310    غزل
  

   فرخنده پيامي طاير فرخ پمرحبا
   مقدم چه خبر دوست كجا راه كدامخير
   رب اين قافله را لطف ازل بدرقه باديا
   از او خصم به دام آمد و معشوقه به كامكه

   من و معشوق مرا پايان نيستيماجرا
   چه آغاز ندارد نپذيرد انجامهر
   رخ بنماي ز حد برد تنعم نفسگل

  ست خدا را بخرام و خوش نينازد ي مسرو
  فرمايد ي دلدار چو زنار همزلف

   شيخ كه شد بر تن ما خرقه حرامي ابرو
   ز سر سدره صفيرزد ي روحم كه هممرغ

   دانه خال تو فكندش در دامعاقبت
   بيمار مرا خواب نه درخور باشدچشم

  دنف كيف ينامء له يقتل دامن
   بر من مخلص گفتمي ترحم نكنتو

  تلك االيام و ها انت و ي دعواذاك
   تو دارد شايدي ار ميل به ابروحافظ

   در گوشه محراب كنند اهل كالميجا
  
  
  
  



 ٣٢٧

  311    غزل
  

  ام  خوش نوخاستهي جواني روعاشق
  ام  از خدا دولت اين غم به دعا خواستهو

  
   فاشگويم ي و رند و نظربازم و معاشق

  ام  كه به چندين هنر آراستهي بدانتا
  

  آيد يم از خرقه آلوده خود شرمم
  ام  بر او وصله به صد شعبده پيراستهكه

  
   شمع كه اينك من نيزي بسوز از غمش اخوش

  ام  بدين كار كمربسته و برخاستههم
  

   چنين حيرتم از دست بشد صرفه كاربا
  ام ام آنچ از دل و جان كاسته  غم افزودهدر

  
   حافظ به خرابات روم جامه قباهمچو

  ام ه كه در بر كشد آن دلبر نوخاستبو
  
  
  
  
  



 ٣٢٨

  312    غزل
  

   سلمي اذ السالمه حلت بذيبشر
   حمد معترف غايه النعمهللا

  
   خوش خبر كجاست كه اين فتح مژده دادآن

   جان فشانمش چو زر و سيم در قدمتا
  

   بازگشت شاه در اين طرفه منزل استاز
   خصم او به سراپرده عدمآهنگ

  
   شكن هرآينه گردد شكسته حالپيمان
   ذمميمليك النه العهود عند ان

  
  ي ولي از سحاب امل رحمتجست يم

  اش معاينه بيرون نداد نم  ديدهجز
  

   نيل غم فتاد سپهرش به طنز گفتدر
   قد ندمت و ما ينفع الندمان

  
   چو يار مه رخ و از اهل راز بوديساق

   بخورد باده و شيخ و فقيه همحافظ
  
  



 ٣٢٩

  313    غزل
  

   ساقيا كه هواخواه خدمتميبازآ
   دولتمي و دعاگويدگ بنمشتاق

   جا كه فيض جام سعادت فروغ توستزان
   ز ظلمات حيرتمي نماي شدبيرون

   چند غرق بحر گناهم ز صد جهتهر
   عشق شدم ز اهل رحمتمي آشناتا
   حكيمي اي و بدنامي مكن به رندعيبم

   بود سرنوشت ز ديوان قسمتمكاين
   نه به كسب است و اختياري خور كه عاشقيم

  يد ز ميراث فطرتم موهبت رساين
   كز وطن سفر نگزيدم به عمر خويشمن

   عشق ديدن تو هواخواه غربتمدر
   و كوه در ره و من خسته و ضعيفدريا

   خجسته مدد كن به همتمي خضر پيا
   توي به صورت از در دولتسرادورم
   به جان و دل ز مقيمان حضرتمليكن
   به پيش چشم تو خواهد سپرد جانحافظ
   بدهد عمر مهلتم اين خيالم اردر

  
  
  
  



 ٣٣٠

  314    غزل
  

   چشم تو ببرد از دستمي بيماردوش
  بستم ي از لطف لبت صورت جان مليكن
   نيستي من با خط مشكين تو امروزعشق

   مستمي است كز اين جام هاللديرگاه
   ثبات خودم اين نكته خوش آمد كه به جوراز

   طلب ننشستمي تو از پاي سر كودر
  يخانه نشين چشم مدار از من معافيت

  ام تا هستم  دم از خدمت رندان زدهكه
   فنا صد خطر استي ره عشق از آن سودر
   كه چو عمرم به سر آمد رستمي نگويتا
   از اينم چه غم از تير كج انداز حسودبعد
   خود پيوستمي به محبوب كمان ابروچون

   بر درج عقيق تو حالل است مرابوسه
   به افسوس و جفا مهر وفا نشكستمكه
   لشكريم غارت دل كرد و برفتيصنم

   اگر عاطفت شاه نگيرد دستمآه
   دانش حافظ به فلك برشده بودرتبت
   شمشاد بلندت پستمي غمخواركرد

  
  
  
  



 ٣٣١

  315    غزل
  

   غير از آن كه بشد دين و دانش از دستمبه
   بگو كه ز عشقت چه طرف بربستمبيا

  
   چه خرمن عمرم غم تو داد به باداگر
  زت كه عهد نشكستم عزيي خاك پابه

  
   ذره گر چه حقيرم ببين به دولت عشقچو
   رخت چون به مهر پيوستمي در هواكه

  
   باده كه عمريست تا من از سر امنبيار
   كنج عافيت از بهر عيش ننشستمبه

  
   نصيحتگوي اي ز مردم هشياراگر
   به خاك ميفكن چرا كه من مستمسخن

  
   سر ز خجالت برآورم بر دوستچگونه
   به سزا برنيامد از دستميت خدمكه

  
   حافظ و آن يار دلنواز نگفتبسوخت

   بفرستم كه خاطرش خستمي مرهمكه
  
  



 ٣٣٢

  316    غزل
  

   بر بادمي بر باد مده تا ندهزلف
   بنيادمي بنياد مكن تا نكنناز

   مخور با همه كس تا نخورم خون جگريم
   مكش تا نكشد سر به فلك فريادمسر

  بندم دري را حلقه مكن تا نكنزلف
   بر بادمي را تاب مده تا ندهطره
   از خويشمي بيگانه مشو تا نبريار
   ناشادمي اغيار مخور تا نكنغم

   از برگ گلمي برافروز كه فارغ كنرخ
   آزادمي برافراز كه از سرو كنقد
   ما راي هر جمع مشو ور نه بسوزشمع
   از يادمي هر قوم مكن تا نروياد

   شهر مشو تا ننهم سر در كوهشهره
   فرهادمي شيرين منما تا نكنشور

   كن بر من مسكين و به فريادم رسرحم
   به خاك در آصف نرسد فريادمتا

  ي از جور تو حاشا كه بگرداند روحافظ
   از آن روز كه دربند توام آزادممن

  
  
  
  



 ٣٣٣

  317    غزل
  

   و از گفته خود دلشادمگويم ي مفاش
   عشقم و از هر دو جهان آزادمبنده
  م چه دهم شرح فراق گلشن قدسطاير
   در اين دامگه حادثه چون افتادمكه
   ملك بودم و فردوس برين جايم بودمن

   آورد در اين دير خراب آبادمآدم
   حور و لب حوضي و دلجويي طوبسايه
   تو برفت از يادمي سر كوي هوابه
   بر لوح دلم جز الف قامت دوستنيست
   كنم حرف دگر ياد نداد استادمچه

  هيچ منجم نشناخت بخت مرا كوكب
   به چه طالع زادمي رب از مادر گيتيا
   شدم حلقه به گوش در ميخانه عشقتا

   از نو به مبارك بادمي دم آيد غمهر
   خورد خون دلم مردمك ديده سزاستيم

   چرا دل به جگرگوشه مردم دادمكه
   كن چهره حافظ به سر زلف ز اشكپاك

   نه اين سيل دمادم ببرد بنيادمور
  
  
  
  



 ٣٣٤

  318    غزل
  

   دردميكن ي و هر دم زيادت ميبين ي ممرا
   هر دمشود ي و ميلم زيادت مبينم ي را متو

  
  ي چه سر داردانم ي نميپرس ي سامانم نمبه
   مگر دردميدان ي نميكوش ي درمانم نمبه

  
  ي مرا بر خاك و بگريزي راه است اين كه بگذارنه

   آر و بازم پرس تا خاك رهت گردميگذار
  

  از دامن بجز در خاك و آن دم هم دستت ندارم
   به گرد دامنت گردمي بر خاكم روان گردكه

  
  ي تا كيده ي از غم عشقت دمم دم مفرورفت
   برآوردميگوي ي نمي از من برآورددمار

  
  جستم ي ز زلفت باز مي دل را به تاريكيشب

  خوردم ي باز مي هاللي و جامديدم ي مرخت
  

  سويت در برت ناگاه و شد در تاب گيكشيدم
   بر لبت لب را و جان و دل فدا كردمنهادم

  ده ي با حافظ برو گو خصم جان مباش ي خوش متو
   چه باك از خصم دم سردمبينم ي از تو مي گرمچو



 ٣٣٥

  319    غزل
  

   مذهب رندان كردمي پيروها سال
   خرد حرص به زندان كردمي به فتوتا
   به سرمنزل عنقا نه به خود بردم راهمن

  با مرغ سليمان كردم اين مرحله قطع
   گنج رواني بر دل ريشم فكن ايا سايه

   تو ويران كردمي من اين خانه به سوداكه
   و كنوني كردم كه نبوسم لب ساقتوبه

   لب كه چرا گوش به نادان كردمگزم يم
   خالف آمد عادت بطلب كام كه مندر

   جمعيت از آن زلف پريشان كردمكسب
  و توست نه به دست من ي و مستي مستورنقش

   چه سلطان ازل گفت بكن آن كردمآن
   از لطف ازل جنت فردوس طمعدارم
   ميخانه فراوان كردمي چه دربانگر
   كه پيرانه سرم صحبت يوسف بنواختاين

   صبريست كه در كلبه احزان كردماجر
   چون حافظي و سالمت طلبي خيزصبح
   چه كردم همه از دولت قرآن كردمهر
  م چه عجب به ديوان غزل صدرنشينگر

   صاحب ديوان كردمي بندگها سال
  
  



 ٣٣٦

  320    غزل
  

  زدم ي به سيل اشك ره خواب مديشب
  زدم ي به ياد خط تو بر آب مينقش

  
   يار در نظر و خرقه سوختهيابرو
  زدم ي به ياد گوشه محراب ميجام

  
   مرغ فكر كز سر شاخ سخن بجستهر

  زدم ي ز طره تو به مضراب مبازش
  

  نمود يوه م نگار در نظرم جليرو
  زدم ي دور بوسه بر رخ مهتاب موز

  
   و گوشم به قول چنگي ساقي به روچشمم

  زدم ي به چشم و گوش در اين باب ميفال
  

   تو تا وقت صبحدمي خيال رونقش
  زدم ي مخواب ي كارگاه ديده ببر

  
  گرفت ي به صوت اين غزلم كاسه ميساق
  زدم ي ناب مي اين سرود و مگفتم يم

  فظ و فال مراد و كام بود وقت حاخوش
  زدم ي نام عمر و دولت احباب مبر



 ٣٣٧

  321    غزل
  

   چند پير و خسته دل و ناتوان شدمهر
   تو كردم جوان شدمي گه كه ياد روهر

   خدا كه هر چه طلب كردم از خداشكر
   همت خود كامران شدمي منتهابر

   گلبن جوان بر دولت بخور كه منيا
   سايه تو بلبل باغ جهان شدمدر

   ز تحت و فوق وجودم خبر نبودلاو
   مكتب غم تو چنين نكته دان شدمدر

  كند ي حوالتم به خرابات مقسمت
   چند كاين چنين شدم و آن چنان شدمهر

   گشوده شدي روز بر دلم در معنآن
   ساكنان درگه پير مغان شدمكز

   شاهراه دولت سرمد به تخت بختدر
   به كام دل دوستان شدمي جام مبا
   كه فتنه چشمت به من رسيد آن زماناز

   ز شر فتنه آخرزمان شدمايمن
  وفاست ي پير سال و ماه نيم يار بمن

   پير از آن شدمگذرد ي من چو عمر مبر
   نويد داد عنايت كه حافظادوشم

   كه من به عفو گناهت ضمان شدمبازآ
  
  



 ٣٣٨

  322    غزل
  

   نقش تو در كارگاه ديده كشيدمخيال
  شنيدم نديدم و ني صورت تو نگاربه

   چه در طلبت همعنان باد شمالماگر
   گرد سرو خرامان قامتت نرسيدمبه

   در شب زلفت به روز عمر نبستماميد
   به دور دهانت ز كام دل ببريدمطمع

  ها كه فشاندم  شوق چشمه نوشت چه قطرهبه
  ها كه خريدم  لعل باده فروشت چه عشوهز
  ي غمزه بر دل ريشم چه تير ها كه گشادز
  سر كويت چه بارها كه كشيدم غصه بر ز

  ي نسيم صبح غباري يار بيار اي كوز
   خون دل ريش از آن تراب شنيدمي بوكه

   چشم سياه تو بود و گردن دلخواهگناه
   برميدمي ز آدمي وحشي من چو آهوكه
  ي او گذشت نسيمي غنچه بر سرم از كوچو
   او بدريدمي پرده بر دل خونين به بوكه
   نور ديده حافظ تو سوگند وي خاك پابه
   رخ تو فروغ از چراغ ديده نديدمي بكه

  
  
  
  



 ٣٣٩

  323    غزل
  

   دست كوته خود زير بارمز
   از باالبلندان شرمسارمكه

  
   گيردم دستي زنجير مويمگر
   برآرمي نه سر به شيدايوگر

  
   چشم من بپرس اوضاع گردونز

  شمارم ي شب تا روز اختر مكه
  

   لب جامبوسم ي شكرانه مبدين
   آگه ز راز روزگارم كردكه

  
   فروشاني مي گفتم دعااگر
  گزارم ي باشد حق نعمت مچه

  
   شكري خود دارم بسي از بازومن

   ندارمي زور مردم آزاركه
  

   دارم چو حافظ مست ليكنيسر
   اميدوارمي لطف آن سربه

  
  



 ٣٤٠

  324    غزل
  

   در كارمي چه افتاد ز زلفش گرهگر
  دارم ي چشم گشاد از كرمش مهمچنان

  
   رويم كه چو جاميرب حمل مكن سرخ طبه

   از رخسارمدهد ي دل عكس برون مخون
  

   مطربم از دست برون خواهد بردپرده
   اگر زان كه در اين پرده نباشد بارمآه

  
  ام شب همه شب  حرم دل شدهپاسبان

   در اين پرده جز انديشه او نگذارمتا
  

   آن شاعر ساحر كه به افسون سخنمنم
  بارم يشكر م كلك همه قند و ي ناز

  
   بخت به افسانه او شد در خوابديده
   ز عنايت كه كند بيدارمي نسيمكو

  
   ديديارم ي يار نمي تو را در گذر اچون
   با يارمي كه گويم كه بگويد سخنبا
   است و رياي كه حافظ همه روگفت ي مدوش

   از خاك درش با كه بود بازارمبجز



 ٣٤١

  325    غزل
  

   نگارمي دست دهد خاك كف پاگر
   بنگارمي لوح بصر خط غباربر

  
   كنار تو شدم غرق و اميد استي بوبر

   موج سرشكم كه رساند به كنارماز
  

   او گر رسدم در طلب جانپروانه
   جان بسپارمي شمع همان دم به دمچون

  
   من و انديشي مكش سر ز وفاامروز

   شب كه من از غم به دعا دست برآرمزان
  

   عشاقي سياه تو به دلدارزلفين
   و ببردند قرارمي قراردادند

   به من آوري باد از آن باده نسيميا
   شفابخش بود دفع خمارمي بوكان
  ي قلب دلم را ننهد دوست عيارگر
   نقد روان در دمش از ديده شمارممن
   كه پس از مني مفشان از من خاكدامن

   در نتواند كه برد باد غبارمزين
   لب لعلش چو مرا جان عزيز استحافظ

  بود آن لحظه كه جان را به لب آرم يعمر



 ٣٤٢

  326    غزل
  

   خوش دارمي نهانخانه عشرت صنمدر
   سر زلف و رخش نعل در آتش دارمكز

  
   و رندم و ميخواره به آواز بلندعاشق

   همه منصب از آن حور پريوش دارموين
  

  ي سر و سامان داري تو زين دست مرا بگر
   به آه سحرت زلف مشوش دارممن

  
   دوستي گشايد خط زنگار چنين چهرهگر

   رخ زرد به خونابه منقش دارممن
  

   زدي خواهي به كاشانه رندان قدمگر
   دارمغش ي بي شعر شكرين و منقل

  
   غمزه بيار و رسن زلف كه منناوك
   با دل مجروح بالكش دارمها جنگ

  
   جهان در گذر استي چون غم و شادحافظا
   آن است كه من خاطر خود خوش دارمبهتر

  
  



 ٣٤٣

  327    غزل
  

   عهديست با جانان كه تا جان در بدن دارممرا
   كويش را چو جان خويشتن دارمهواداران

   خلوت خاطر از آن شمع چگل جويميصفا
   چشم و نور دل از آن ماه ختن دارمفروغ

   حاصلي دل چو دارم خلوتي كام و آرزوبه
   فكر از خبث بدگويان ميان انجمن دارمچه
  ندر سايه قدش هست كاي در خانه سرومرا

   و شمشاد چمن دارمي از سرو بستانفراغ
   صد لشكر از خوبان به قصد دل كمين سازندگرم

   لشكرشكن دارمي اهللا و المنه بتبحمد
  ي كز خاتم لعلش زنم الف سليمانسزد

   اسم اعظمم باشد چه باك از اهرمن دارمچو
   پير فرزانه مكن عيبم ز ميخانهي ااال

   پيمان شكن دارمي من در ترك پيمانه دلكه
   ديده بر هم نهي رقيب امشب زماني را اخدا
   صد سخن دارمي من با لعل خاموشش نهانكه

   در گلزار اقبالش خرامانم بحمداهللاچو
   ميل الله و نسرين نه برگ نسترن دارمنه
   شهره شد حافظ ميان همدمان ليكني رندبه
   غم دارم كه در عالم قوام الدين حسن دارمچه

  
  



 ٣٤٤

  328    غزل
  

   كه باشم كه بر آن خاطر عاطر گذرممن
   خاك درت تاج سرمي ايكن ي مها لطف

  
   بنده نوازيت كه آموخت بگودلبرا

   من اين ظن به رقيبان تو هرگز نبرمكه
  

   طاير قدسي بدرقه راه كن اهمتم
   دراز است ره مقصد و من نوسفرمكه

  
   من برساني بندگي نسيم سحريا
   سحرمي فراموش مكن وقت دعاكه

  
   آن روز كز اين مرحله بربندم بارخرم
   تو پرسند رفيقان خبرمي از سر كوو

  
   شايد اگر در طلب گوهر وصلحافظا

   دريا كنم از اشك و در او غوطه خورمديده
  

   نظم بلند است و جهان گير بگوپايه
   كند پادشه بحر دهان پرگهرمتا

  
  



 ٣٤٥

  329    غزل
  

   سحر نهاد حمايل برابرمجوزا
  خورم يغالم شاهم و سوگند م ييعن

   بيا كه از مدد بخت كارسازيساق
   كه خواستم ز خدا شد ميسرميكام

  
   شاهي روي بده كه باز به شاديجام

   جوانيست در سرمي سر هواپيرانه
  

   مزن به وصف زالل خضر كه منراهم
   جام شاه جرعه كش حوض كوثرماز

  
   اگر به عرش رسانم سرير فضلشاها

  م و مسكين اين درم اين جنابمملوك
  

   جرعه نوش بزم تو بودم هزار سالمن
   ترك آبخورد كند طبع خوگرميك

  
   از بنده اين حديثكند ي باورت نمورچ

   بياورمي گفته كمال دليلاز
  

   بركنم دل از تو و بردارم از تو مهرگر
   مهر بر كه افكنم آن دل كجا برمآن



 ٣٤٦

   بن مظفر غازيست حرز منمنصور
  نام بر اعدا مظفرم از اين خجسته و

  
   الست من همه با عشق شاه بودعهد
   از شاهراه عمر بدين عهد بگذرمو

  
   چو كرد نظم ثريا به نام شاهگردون

   نظم در چرا نكنم از كه كمترممن
  

   صفت چو طعمه چشيدم ز دست شاهشاهين
   باشد التفات به صيد كبوترميك

  
   شاه شيرگير چه كم گردد ار شوديا

  ك فراغت ميسرم سايه تو ملدر
  

   به يمن مدح تو صد ملك دل گشادشعرم
   كه تيغ توست زبان سخنورميگوي

  
   اگر بگذشتم چو باد صبحي گلشنبر
   عشق سرو بود و نه شوق صنوبرمين

  
   توي و بر ياد روشنيدم ي تو ميبو

   ساقيان طرب يك دو ساغرمدادند
  



 ٣٤٧

   به آب يك دو عنب وضع بنده نيستيمست
  رابات پرورم سالخورده پير خمن

  
   بسيستي سير اختر فلكم داوربا

   شاه باد در اين قصه ياورمانصاف
  

   خدا كه باز در اين اوج بارگاهشكر
   صيت شهپرمشنود ي عرش مطاووس

  
   ز كارخانه عشاق محو بادنامم

   جز محبت تو بود شغل ديگرمگر
  

   االسد به صيد دلم حمله كرد و منشبل
   الغرم وگرنه شكار غضنفرمگر

  
   تو از ذره بيشتري عاشقان رويا
   رسم به وصل تو كز ذره كمترمي كمن

  
   به من كه منكر حسن رخ تو كيستبنما
  اش به گزلك غيرت برآورم  ديدهتا

   من فتاد سايه خورشيد سلطنتبر
   اكنون فراغت است ز خورشيد خاورمو

   استي از اين معامله بازارتيزمقصود
  رمخ ي عشوه مي و نفروشم ي جلوه مين



 ٣٤٨

  330    غزل
  

   و من شمع خلوت سحرمي همچو صبحتو
  سپرم ي كن و جان بين كه چون هميتبسم

  
   كه در دل من داغ زلف سركش توستچنين

   زار شود تربتم چو درگذرمبنفشه
  

  ام در چشم  آستان مرادت گشادهبر
   از نظرمي خود فكندي يك نظر فكنكه

  
   خيل غم عفاك اهللاي شكر گويمت اچه
   ز سرميرو ي آخر نميكس ي روز بكه

  
  ي مردم چشمم كه با سياه دلغالم
   قطره ببارد چو درد دل شمرمهزار

  
   ليكنكند ي هر نظر بت ما جلوه مبه
  نگرم ي اين كرشمه نبيند كه من همكس

  
   خاك حافظ اگر يار بگذرد چون بادبه

   شوق در دل آن تنگنا كفن بدرمز
  
  



 ٣٤٩

  331    غزل
  

  م تيغم گر كشد دستش نگيربه
   تيرم زند منت پذيرموگر

  
   ابرويت را گو بزن تيركمان

   پيش دست و بازويت بميرمكه
  

   گر از پايم درآردي گيتغم
   ساغر كه باشد دستگيرمبجز

  
   آفتاب صبح اميدي ايبرآ

   در دست شب هجران اسيرمكه
  

   پير خراباتي فريادم رس ابه
   يك جرعه جوانم كن كه پيرمبه

  
   سوگند تو خوردم دوشي گيسوبه

   تو سر بر نگيرمي من از پاكه
  

   اين خرقه تقوا تو حافظبسوز
   نگيرمي گر آتش شوم در وكه

  
  



 ٣٥٠

  332    غزل
   بر دل ز نوك غمزه تيرممزن
   پيش چشم بيمارت بميرمكه

   حسن در حد كمال استنصاب
   ده كه مسكين و فقيرمزكاتم

  ي زاهد فريبي اي طفالن تا كچو
  م سيب بوستان و شهد و شيربه

   سينه از دوستي پر شد فضاچنان
   فكر خويش گم شد از ضميرمكه
   پر كن كه من در دولت عشققدح

   بخت جهانم گر چه پيرمجوان
   فروشانيام با م  بستهيقرار
   روز غم بجز ساغر نگيرمكه

  ي جز حساب مطرب و ممبادا
   كشد كلك دبيرمي نقشاگر

   اين غوغا كه كس كس را نپرسددر
  منت پذيرم از پير مغان من
  ي مستي آن دم كز استغناخوشا

   باشد از شاه و وزيرمفراغت
   آن مرغم كه هر شام و سحرگاهمن

   صفيرمآيد ي بام عرش مز
   حافظ گنج او در سينه دارمچو

   بيند حقيرمي چه مدعاگر



 ٣٥١

  333    غزل
  

   شام غريبان چو گريه آغازمنماز
   غريبانه قصه پردازميها  مويهبه
  ر آن چنان بگريم زار ياد يار و ديابه
   از جهان ره و رسم سفر براندازمكه

   از ديار حبيبم نه از بالد غريبمن
   به رفيقان خود رسان بازممهيمنا

   رفيق ره تا مني اي را مدديخدا
   ميكده ديگر علم برافرازمي كوبه

   حساب برگيردي من كي ز پيرخرد
  بازم ي طفل عشق مي باز با صنمكه

   كسشناسد ي صبا و شمالم نمبجز
   من كه بجز باد نيست دمسازمعزيز
   ماستي منزل يار آب زندگانيهوا

   ز خاك شيرازمي بيار نسيمصبا
  ي به روي آمد و عيبم بگفت روسرشكم

   از كه كنم خانگيست غمازمشكايت
  گفت ي چنگ زهره شنيدم كه صبحدم مز

   حافظ خوش لهجه خوش آوازمغالم
  
  
  
  



 ٣٥٢

  334    غزل
  

  ر زلفين تو بازم دست رسد در سگر
   چه سرها كه به چوگان تو بازمي گوچون
   نيستي تو مرا عمر دراز است ولزلف
   از آن عمر درازمي دست سر مويدر

   شمع كه امشبي راحت بده اپروانه
   آتش دل پيش تو چون شمع گدازماز

  ي دم كه به يك خنده دهم جان چو صراحآن
   تو خواهم كه گزارند نمازممستان
  يماز من آلوده نماز نيست نچون

   ميكده زان كم نشود سوز و گدازمدر
   مسجد و ميخانه خيالت اگر آيددر

   تو سازمي و كمانچه ز دو ابرومحراب
  ي از رخ بفروزي خلوت ما را شبگر

   صبح بر آفاق جهان سر بفرازمچون
   بود عاقبت كار در اين راهمحمود

   ايازمي سر برود در سر سوداگر
  بگويم كه در اين دور غم دل با كه حافظ
   جام نشايد كه بود محرم رازمجز

  
  
  
  



 ٣٥٣

  335    غزل
  

   خرابات مغان گر گذر افتد بازمدر
   خرقه و سجاده روان دربازمحاصل
   توبه گر امروز چو زهاد زنمحلقه

   ميكده فردا نكند در بازمخازن
  ي چو پروانه دهد دست فراغ بالور
   نبود پروازمي بدان عارض شمعجز

  ر نخواهم كه بود عين قصور حوصحبت
   پردازمي خيال تو اگر با دگربا
   پنهاني تو در سينه بماندي سوداسر

   رازمي تردامن اگر فاش نگردچشم
   گشتمي سان از قفس خاك هوايمرغ
   كه مگر صيد كند شهبازمي هوايبه
   كام دلمي ندهي چنگ ار به كنارهمچو

   بنوازمي يك نفسي لب خويش چو ناز
  ون گشته نگويم با كس دل خيماجرا

   دمسازمي كه جز تيغ غمت نيست كسزان
   بر تن حافظ باشدي سري به هر موگر

   زلفت همه را در قدمت اندازمهمچو
  
  
  
  



 ٣٥٤

  336    غزل
  

   وصل تو كو كز سر جان برخيزممژده
   قدسم و از دام جهان برخيزمطاير

  
  ي تو كه گر بنده خويشم خواني والبه
   برخيزم كون و مكاني سر خواجگاز

  
  ي رب از ابر هدايت برسان بارانيا
   ز ميان برخيزمي زان كه چو گردپيشتر

  
   و مطرب بنشيني سر تربت من با مبر
   به بويت ز لحد رقص كنان برخيزمتا

  
   بت شيرين حركاتي و باال بنما اخيز

   سر جان و جهان دست فشان برخيزمكز
  

   تنگ در آغوشم كشي چه پيرم تو شبگر
   كنار تو جوان برخيزم سحرگه زتا

  
   مهلت ديدار بدهي مرگم نفسروز

   چو حافظ ز سر جان و جهان برخيزمتا
  
  



 ٣٥٥

  337    غزل
  

   عزم ديار خود باشمي نه در پچرا
   يار خود باشمي نه خاك سر كوچرا

  
  تابم ي و غربت چو بر نمي غريبغم
   شهر خود روم و شهريار خود باشمبه

  
   محرمان سراپرده وصال شومز
  ندگان خداوندگار خود باشم بز

  
  ي آن اولي كار عمر نه پيداست بارچو

   روز واقعه پيش نگار خود باشمكه
  

  سامان ي دست بخت گران خواب و كار بز
   رازدار خود باشميا  بود گلهگرم

  
   بودي و رندي پيشه من عاشقهميشه
   بكوشم و مشغول كار خود باشمدگر

  
   كه لطف ازل رهنمون شود حافظبود

   تا به ابد شرمسار خود باشمنهوگر
  
  



 ٣٥٦

  338    غزل
  

   دلكشمي خوش و موي دوستدار رومن
  غشم ي صاف بي چشم مست و ممدهوش
   ز سر عهد ازل يك سخن بگويگفت
   گه بگويمت كه دو پيمانه دركشمآن

   آدم بهشتيم اما در اين سفرمن
   اسير عشق جوانان مه وشميحال
   گزير نباشد ز ساز و سوزي عاشقدر
   چو شمع مترسان ز آتشمام تادهاس
   معدن لب لعل است و كان حسنشيراز
   مفلسم ايرا مشوشمي جوهرمن

  ام  بس كه چشم مست در اين شهر ديدهاز
   اكنون و سرخوشمخورم ي نمي كه محقا

   پر كرشمه حوران ز شش جهتشهريست
   نيست ور نه خريدار هر ششمچيزيم

   دوستي ار مدد دهد كه كشم رخت سوبخت
   حور گرد فشاند ز مفرشميسوگي
   عروس طبع مرا جلوه آرزوستحافظ

  كشم ي ندارم از آن آه ميا آيينه
  
  
  
  



 ٣٥٧

  339    غزل
  

   تو چون بگذرد به گلشن چشمي روخيال
   روزن چشمي نظر آيد به سوي از پدل

  
  بينم ي نمي تكيه گهت منظريسزا
   ز عالم و اين گوشه معين چشممنم

  
   مقدم تو كه لعل و گهر در نثاربيا

   به روزن چشمكشم ي گنج خانه دل مز
  

   داشتي سرشك روانم سر خرابسحر
   دامن چشمگرفت ي نه خون جگر مگرم

  
  گفت ي روز كه ديدم رخ تو دل منخست

   خون من به گردن چشمي رسد خللاگر
  

   مژده وصل تو تا سحر شب دوشي بوبه
   راه باد نهادم چراغ روشن چشمبه

  
  د حافظ را كه دل دردمني مردمبه
   به ناوك دلدوز مردم افكن چشممزن

  
  



 ٣٥٨

  340    غزل
  

   در جوشمي كه از آتش دل چون خم ممن
   و خاموشمخورم ي بر لب زده خون ممهر
   جان است طمع در لب جانان كردنقصد

  كوشم ي مرا بين كه در اين كار به جان متو
   آزاد شوم از غم دل چون هر دمي كمن

  ر گوشم حلقه كند دي زلف بتيهندو
   هللا كه نيم معتقد طاعت خويشحاش

   نوشمي مي قدر هست كه گه گه قدحاين
   اميدم كه عليرغم عدو روز جزاهست
   عفوش ننهد بار گنه بر دوشمفيض

   روضه رضوان به دو گندم بفروختپدرم
   نفروشمي چرا ملك جهان را به جومن
   نيستي من از غايت دين داري پوشخرقه
  پوشم ي نهان م بر سر صد عيبيا پرده

   كه خواهم كه ننوشم بجز از راوق خممن
   كنم گر سخن پير مغان ننيوشمچه

   از اين دست زند مطرب مجلس ره عشقگر
   حافظ ببرد وقت سماع از هوشمشعر

  
  
  
  



 ٣٥٩

  341    غزل
  

   من از سرزنش مدعيان انديشمگر
   نرود از پيشمي و رندي مستشيوه

  
   بدهيستي رندان نوآموخته راهزهد
  كه بدنام جهانم چه صالح انديشم من

  
   راسامان ي شوريده سران خوان من بشاه

   از همه عالم بيشمي كه در كم خردزان
  

  ي جبين نقش كن از خون دل من خالبر
   بدانند كه قربان تو كافركيشمتا

  
   بنما و بگذر بهر خداياعتقاد

   كه چه نادرويشمي در اين خرقه ندانتا
  

  ان يار رسان باد بدي خونبار من اشعر
   ز مژگان سيه بر رگ جان زد نيشمكه

  
   اگر باده خورم ور نه چه كارم با كسمن

   راز خود و عارف وقت خويشمحافظ
  
  



 ٣٦٠

  342    غزل
  

   غبار تنمشود ي چهره جان محجاب
   كه از آن چهره پرده برفكنمي دمخوشا

  
   چو من خوش الحانيستي قفس نه سزاچنين

   چمنم به گلشن رضوان كه مرغ آنروم
  

   نشد كه چرا آمدم كجا رفتمعيان
   و درد كه غافل ز كار خويشتنمدريغ

  
   عالم قدسي طوف كنم در فضاچگونه
   در سراچه تركيب تخته بند تنمكه

  
  آيد ي شوق مي ز خون دلم بواگر

   مدار كه همدرد نافه ختنمعجب
  

   پيرهن زركشم مبين چون شمعطراز
   درون پيرهنمي سوزهاست نهانكه

  
   حافظ ز پيش او برداريو هست بيا
   با وجود تو كس نشنود ز من كه منمكه

  
  



 ٣٦١

  343    غزل
  

  زنم ي سال بيش رفت كه من الف مچل
   چاكران پير مغان كمترين منمكز

   فروشي به يمن عاطفت پير مهرگز
   صاف روشنمي نشد ز مي تهساغر

   جاه عشق و دولت رندان پاكبازاز
  ها بود مسكنم  صدر مصطبهپيوسته

   ظن بد مبري شان من به دردكشدر
   پاكدامنمي گشت جامه ولكلوده

   دست پادشهم اين چه حالت استشهباز
   نشيمنمياند هوا  ياد بردهكز

   چو من اكنون در اين قفسي است بلبلحيف
   اين لسان عذب كه خامش چو سوسنمبا

   فارس عجب سفله پرور استي و هواآب
   كه خيمه از اين خاك بركنمي همرهكو

  ي كشي به زير خرقه قدح تا به كحافظ
   بزم خواجه پرده ز كارت برافكنمدر

   خجسته كه در من يزيد فضلتورانشه
   منت مواهب او طوق گردنمشد

  
  
  
  



 ٣٦٢

  344    غزل
  

  زنم ي مي تا من در طلب هر روز گامعمريست
  زنم ي مي شفاعت هر زمان در نيك نامدست

  
  د ماه مهرافروز خود تا بگذرانم روز خويب
  زنم ي مي به دامي مرغنهم ي مي به راهيدام

  
   كو گلچهر كو نقش وفا و مهر كواورنگ

  زنم ي مي داو تمامي من اندر عاشقيحال
  

  ي از سايه سرو سهي بو كه يابم آگهتا
  زنم ي مي عشق از هر طرف بر خوش خرامگلبانگ

  
   چند كان آرام دل دانم نبخشد كام دلهر

  زنم يم ي فال دوامكشم ي مي خيالنقش
  

   سر آرد غصه را رنگين برآرد قصه رادانم
  زنم ي مي آه خون افشان كه من هر صبح و شاماين

  
   چو حافظ تايبمي غايبم و از مي آن كه از وبا

  زنم ي مي مجلس روحانيان گه گاه جامدر
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  345    غزل
  

   سرو روان با گل و گلشن چه كنمي تو ايب
   سنبل چه كشم عارض سوسن چه كنمزلف

  
   كز طعنه بدخواه نديدم رويتآه
   ز آهن چه كنميام رو  چون آينهنيست

  
   ناصح و بر دردكشان خرده مگيري ابرو

   اين من چه كنمكند ي قدر ميكارفرما
  

   از مكمن غيبجهد ي غيرت چو چنين مبرق
   بفرما كه من سوخته خرمن چه كنمتو

  
   تركان چو پسنديد و به چاهم انداختشاه

  لطف تهمتن چه كنم ار نشود دستگير
  

   نكند آتش طوري گر به چراغيمدد
   ايمن چه كنمي تيره شب وادچاره

  
   خلد برين خانه موروث من استحافظا
   اين منزل ويرانه نشيمن چه كنماندر

  
  



 ٣٦٤

  346    غزل
  

   نه آن رندم كه ترك شاهد و ساغر كنممن
   داند كه من اين كارها كمتر كنممحتسب

  
  رده باشم بارها كه عيب توبه كاران كمن
   وقت گل ديوانه باشم گر كنمي از متوبه

  
  ست و من غواص و دريا ميكده  دردانهعشق
   فروبردم در آن جا تا كجا سر بركنمسر

  
   ساغرگير و نرگس مست و بر ما نام فسقالله

   يا رب كه را داور كنمي دارم بسيداور
  

   ترك شهرآشوب مني يك دم عنان ابازكش
  اهت پرزر و گوهر كنم ز اشك و چهره رتا

  
  ها  كه از ياقوت و لعل اشك دارم گنجمن
   نظر در فيض خورشيد بلنداختر كنميك

  
   صبا مجموعه گل را به آب لطف شستچون

   خوان گر نظر بر صفحه دفتر كنمكجدلم
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   و پيمان فلك را نيست چندان اعتبارعهد

   با پيمانه بندم شرط با ساغر كنمعهد
  

   به دستي گنج سلطاني كه دارم در گدايمن
   طمع در گردش گردون دون پرور كنميك

  
   چه گردآلود فقرم شرم باد از همتمگر
   به آب چشمه خورشيد دامن تر كنمگر

  
   لطف دوستپسندد ي را گر در آتش معاشقان
   چشمم گر نظر در چشمه كوثر كنمتنگ

  
  ي حافظ را ولداد ي ميا  لعلش عشوهدوش
  ها باور كنم ه اين افساني نه آنم كز ومن
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  347    غزل

  
   با غم عشق تو چه تدبير كنمصنما

   در غم تو ناله شبگير كنمي به كتا
   ديوانه از آن شد كه نصيحت شنوددل

   هم ز سر زلف تو زنجير كنممگرش
   چه در مدت هجر تو كشيدم هيهاتآن
   نامه محال است كه تحرير كنمي يكدر
  د خوي سر زلف تو مجموع پريشانبا
   كه سراسر همه تقرير كنمي مجالكو
   ديدن جانم باشدي زمان كرزوآن
   نظر نقش رخ خوب تو تصوير كنمدر
   بدانم كه وصال تو بدين دست دهدگر

   و دل را همه دربازم و توفير كنمدين
  ي واعظ و بيهوده مگوي شو از برم ادور
   نه آنم كه دگر گوش به تزوير كنممن

  افظ ز فساد حي اميد صالحنيست
   كه تقدير چنين است چه تدبير كنمچون

  
  
  
  
  



 ٣٦٧

  348    غزل
  

   دريا كنم و صبر به صحرا فكنمديده
   اندر اين كار دل خويش به دريا فكنمو

  
  ي دل تنگ گنهكار برآرم آهاز

   اندر گنه آدم و حوا فكنمكتش
  

   آن جاست كه دلدار آن جاستي خوشدلمايه
   جهد كه خود را مگر آن جا فكنمكنم يم

  
   مه خورشيدكالهي بند قبا ابگشا

   چو زلفت سر سودازده در پا فكنمتا
  

   تير فلك باده بده تا سرمستام خورده
   دربند كمر تركش جوزا فكنمعقده

  
   جام بر اين تخت روان افشانمجرعه
   چنگ در اين گنبد مينا فكنمغلغل

  
   تكيه بر ايام چو سهو است و خطاحافظا
  فكنم چرا عشرت امروز به فردا من
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  349    غزل
  

   رخش گفتم ز سر بيرون كنمي سودادوش
   كو زنجير تا تدبير اين مجنون كنمگفت

  
   را سرو گفتم سر كشيد از من به خشمقامتش

   نگارم چون كنمرنجد ي از راست مدوستان
  

   ناسنجيده گفتم دلبرا معذور دارنكته
   تا من طبع را موزون كنمي فرمايا عشوه

  
  گناه يان طبع نازك ب زكشم ي ميزردروي
   بده تا چهره را گلگون كنمي جامساقيا

  
  ي خدا را تا به كي نسيم منزل ليليا

   را برهم زنم اطالل را جيحون كنمربع
  

   دوستپايان ي كه ره بردم به گنج حسن بمن
   همچو خود را بعد از اين قارون كنمي گداصد

  
   مه صاحب قران از بنده حافظ ياد كنيا

   آن حسن روزافزون كنم دولتي دعاتا
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  350    غزل
  

   عزم توبه سحر گفتم استخاره كنمبه
   چه چاره كنمرسد ي توبه شكن مبهار

   ديدتوانم ي درست بگويم نمسخن
   خورند حريفان و من نظاره كنمي مكه
   غنچه با لب خندان به ياد مجلس شاهچو

   گيرم و از شوق جامه پاره كنمپياله
  الج كنيد دور الله دماغ مرا عبه
   از ميانه بزم طرب كناره كنمگر

   دوست مرا چون گل مراد شكفتي روز
   سر دشمن به سنگ خاره كنمحواله

   بينيام ليك وقت مست  ميكدهيگدا
   ناز بر فلك و حكم بر ستاره كنمكه
  ي كه نيست ره و رسم لقمه پرهيزمرا

   مالمت رند شرابخواره كنمچرا
  ي چو سلطاني تخت گل بنشانم بتبه
   سنبل و سمنش ساز طوق و ياره كنمز
   باده خوردن پنهان ملول شد حافظز
   رازش آشكاره كنمي بانگ بربط و نبه
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  351    غزل
  

   كنمي كه من به موسم گل ترك محاشا
   كنمي اين كار كزنم ي الف عقل ممن

  
   كجاست تا همه محصول زهد و علممطرب
   كنمي كار چنگ و بربط و آواز ندر

  
   دلم گرفتي و قال مدرسه حال قيلاز

   كنمي چند نيز خدمت معشوق و ميك
  

   بياري بود در زمانه وفا جام ميك
   كنمي من حكايت جم و كاووس كتا

  
   نامه سياه نترسم كه روز حشراز

   كنمي فيض لطف او صد از اين نامه طبا
  

   شب فراقيها  پيك صبح تا گلهكو
   كنمي آن خجسته طالع فرخنده پبا

  
  ان عاريت كه به حافظ سپرد دوست جاين

   كنمي رخش ببينم و تسليم ويروز
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  352    غزل
  

  كنم ي شد كه در ميخانه خدمت ميروزگار
  كنم ي لباس فقر كار اهل دولت مدر

  
   خوش خرامي اندر دام وصل آرم تذروي كتا

  كنم ي كمينم و انتظار وقت فرصت مدر
  

   حق نشنيد بشنو كاين سخني ما بوواعظ
  كنم ي نه غيبت مگويم يورش نيز م حضدر

  
   دوستي تا كوروم ي صبا افتان و خيزان مبا

  كنم ي از رفيقان ره استمداد همت مو
  

   كويت زحمت ما برنتابد بيش از اينخاك
  كنم ي بتا تخفيف زحمت مي كردها لطف

  
  اش تير بالست  دلبر دام راه و غمزهزلف

  كنم ي دل كه چندينت نصيحت مي دار اياد
  

   كريم عيب پوشي بدبين بپوشان اهديد
  كنم ي كه من در كنج خلوت مها ي دليرزين

  ي كشم در محفلي دردي در مجلسحافظم
  كنم ي كه چون با خلق صنعت مي اين شوخبنگر
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  353    غزل

  
  كنم ي ترك عشق شاهد و ساغر نممن

  كنم ي بار توبه كردم و ديگر نمصد
  

   و قصر و حوري بهشت و سايه طوبباغ
  كنم ي دوست برابر نمياك كو خبا

  
   و درس اهل نظر يك اشارت استتلقين

  كنم ي و مكرر نمي كنايتگفتم
  

   ز سر خود خبر مراشود ي نمهرگز
  كنم ي در ميان ميكده سر بر نمتا

  
   به طعن گفت كه رو ترك عشق كنناصح

  كنم ي جنگ نيست برادر نممحتاج
  

   تقواام تمام كه با شاهدان شهراين
  كنم يه بر سر منبر نم و كرشمناز

  
   دولت استي جناب پير مغان جاحافظ
  كنم ي اين در نمي ترك خاك بوسمن
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  354    غزل
  

   هزاران رخنه در دينمي مژگان سيه كردبه
   كز چشم بيمارت هزاران درد برچينمبيا
   همنشين دل كه يارانت برفت از يادي ااال
   ياد تو بنشينمي مباد آن دم كه بي روزمرا
   از اين فرهادكش فريادبنياد يپير است و ب جهان
   كرد افسون و نيرنگش ملول از جان شيرينمكه
   شدم غرق عرق چون گلي تاب آتش دورز

   زان عرق چينمي نسيمي باد شبگيري ابيار
  ي شاهد و ساقي فداي و باقي فانجهان

  بينم ي عالم را طفيل عشق مي سلطانكه
   اوست گزيند دوست حاكمي من غيري بر جااگر

   دوست بگزينمي باد اگر من جان به جاحرامم
   ساقيا برخيزي الخير زد بلبل كجايصباح

   در سر خيال خواب دوشينمكند ي غوغا مكه
   رحلت هم از بستر روم در قصر حورالعينشب
   شمع بالينمي در وقت جان دادن تو باشاگر

   كه در اين نامه ثبت افتادي آرزومندحديث
  كه حافظ داد تلقينم باشد غلط ي بهمانا
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  355    غزل
  

  بينم ي مصلحت وقت در آن محاليا
   كشم رخت به ميخانه و خوش بنشينمكه

   گيرم و از اهل ريا دور شومي مجام
   بگزينمي از اهل جهان پاكدلييعن
   و كتابم نبود يار و نديمي صراحجز
   حريفان دغا را به جهان كم بينمتا
  ون سرو از خلق برآرم چي به آزادگسر
   دهد دست كه دامن ز جهان درچينمگر

   كه در خرقه آلوده زدم الف صالحبس
   رنگينمي و مي از رخ ساقشرمسار
   تنگ من و بار غم او هيهاتسينه
   اين بار گران نيست دل مسكينممرد
   اگر رند خراباتم و گر زاهد شهرمن
   و كمتر زينميبين ي متاعم كه هماين

   مبر آصف عهدم دلم از راهبنده
   اگر دم زنم از چرخ بخواهد كينمكه
  هاست خدايا مپسند  دلم گرد ستمبر

   مكدر شود آيينه مهرآيينمكه
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  356    غزل
  

   از دست برخيزد كه با دلدار بنشينمگرم
   ز باغ عيش گل چينمنوشم ي جام وصل مز

   سوز بنيادم بخواهد بردي تلخ صوفشراب
  يرينم و بستان جان شي ساقي بر لب نه البم
   ديوانه خواهم شد در اين سودا كه شب تا روزمگر

  بينم ي در خواب مي پرگويم ي با ماه مسخن
   به ميخواراني شكر به مستان داد و چشمت ملبت

   كز غايت حرمان نه با آنم نه با اينممنم
   برد از انعامتي كه باد آورد فيضي هر خاكچو

   حال بنده ياد آور كه خدمتگار ديرينمز
   زد كالمش دلپذير افتدي كو نقش نظم هرنه

   طرفه من گيرم كه چاالك است شاهينمتذرو
   رو از صورتگر چين پرسيدار ي باور نماگر
   ز نوك كلك مشكينمخواهد ي نسخه مي مانكه

   باشدي نه كار هر كسي و حق گوييوفادار
   جالل الحق و الدينمي آصف ثانغالم
  ظ ز من بشنو نه از واعي و رندي مسترموز
   با جام و قدح هر دم نديم ماه و پروينمكه
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  357    غزل
  

  بينم ي خرابات مغان نور خدا مدر
  بينم ي ز كجا مي عجب بين كه چه نوراين

  
   ملك الحاج كه توي بر من مفروش اجلوه

  بينم ي و من خانه خدا ميبين ي مخانه
  

   كردني از زلف بتان نافه گشايخواهم
  بينم يا م دور است همانا كه خطفكر

  
   دل اشك روان آه سحر ناله شبسوز
  بينم ي همه از نظر لطف شما ماين

  
   زندم راه خيالي تو نقشي دم از روهر
  بينم يها م  كه گويم كه در اين پرده چهبا

  
  ست ز مشك ختن و نافه چين  نديدهكس
  بينم ي چه من هر سحر از باد صبا مآن

  
   حافظ مكنيدي عيب نظربازدوستان

  بينم يو را ز محبان شما م من اكه
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  358    غزل
  

  بينم ي زمانه كه هيچش كران نمغم
  بينم ي چون ارغوان نمي جز مدواش

   ترك خدمت پير مغان نخواهم گفتبه
  بينم ي كه مصلحت خود در آن نمچرا
   آفتاب قدح ارتفاع عيش بگيرز
  بينم ي كه طالع وقت آن چنان نمچرا

  ر اهل خدا عاشقيست با خود دانشان
  بينم ي در مشايخ شهر اين نشان نمكه
   دو ديده حيران من هزار افسوسبدين
  بينم ي با دو آينه رويش عيان نمكه
   تو تا بشد از جويبار ديده منقد
  بينم ي سرو جز آب روان نمي جابه
  بخشد ي نميا  اين خمار كسم جرعهدر

  بينم ي در ميان نمي كه اهل دلببين
   بستم ميانش كه دل در اوي مونشان

  بينم ي من مپرس كه خود در ميان نمز
   و سفينه حافظ كه جز در اين دريامن

  بينم ي سخن درفشان نمبضاعت
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  359    غزل
  

   آن روز كز اين منزل ويران برومخرم
   جانان برومي جان طلبم و از پراحت

   نبرد راه غريبي چه دانم كه به جايگر
   سر آن زلف پريشان برومي به بومن
  ز وحشت زندان سكندر بگرفت ادلم

   بربندم و تا ملك سليمان برومرخت
  طاقت ي صبا با تن بيمار و دل بچون
   آن سرو خرامان برومي هواداربه
   ره او چو قلم گر به سرم بايد رفتدر
   دل زخم كش و ديده گريان برومبا
  ي كردم گر از اين غم به درآيم روزنذر
   در ميكده شادان و غزل خوان برومتا
   او ذره صفت رقص كناني هواداربه
   لب چشمه خورشيد درخشان برومتا

   را غم احوال گران باران نيستتازيان
   تا خوش و آسان برومي مددپارسايان

   چو حافظ ز بيابان نبرم ره بيرونور
   كوكبه آصف دوران برومهمره

  
  
  
  



 ٣٧٩

  360    غزل
  

   خانه رومي از اين منزل ويران به سوگر
  وم عاقل و فرزانه روم آن جا كه ردگر

  
   سفر گر به سالمت به وطن بازرسمزين
   كردم كه هم از راه به ميخانه رومنذر

  
   بگويم كه چه كشفم شد از اين سير و سلوكتا

   در صومعه با بربط و پيمانه رومبه
  

   ره عشق گرم خون بخورندآشنايان
   بيگانه رومي گر به شكايت سوناكسم

  
  چو زنجير نگار از اين دست من و زلف بعد

   كام دل ديوانه رومي و چند از پچند
  

   چو محرابش بازي ببينم خم ابروگر
   شكرانه رومي شكر كنم و از پسجده

  
   وزيري آن دم كه چو حافظ به توالخرم

   از ميكده با دوست به كاشانه رومسرخوش
  
  



 ٣٨٠

  361    غزل
  

   كه پامال جفا كرد چو خاك راهمآن
  خواهم ي و عذر قدمش مبوسم ي مخاك
   نه آنم كه ز جور تو بنالم حاشامن

   معتقد و چاكر دولتخواهمبنده
   تو اميد درازي در خم گيسوام بسته
   مبادا كه كند دست طلب كوتاهمآن

   خوش استي توام جاي خاكم و در كوذره
   ببرد ناگاهمي دوست كه بادي اترسم
   ميخانه سحر جام جهان بينم دادپير

  تو كرد آگاهم اندر آن آينه از حسن و
   صومعه عالم قدسم ليكنيصوف
   دير مغان است حوالتگاهمحاليا

  ي ميكده آي من راه نشين خيز و سوبا
   كه چه صاحب جاهمي در آن حلقه ببينتا

   و از حافظت انديشه نبودي بگذشتمست
   اگر دامن حسن تو بگيرد آهمآه
  گفت ي آمد كه سحر خسرو خاور مخوشم
  انشاهم بنده توري همه پادشهبا

  
  
  
  



 ٣٨١

  362    غزل
  

   شد ميسر و بوس و كنار همديدار
   بخت شكر دارم و از روزگار هماز

   برو كه طالع اگر طالع من استزاهد
   به دست باشد و زلف نگار همجامم

  كنيم ي نمي و رندي عيب كس به مستما
   خوشگوار همي بتان خوش است و ملعل
   دهمت محتسب نماندي دل بشارتيا
  ن پر است و بت ميگسار هم جهاي از مو

   به دست تفرقه دادن نه زيركيستخاطر
   بيار همي بخواه و صراحيا مجموعه

   خاكيان عشق فشان جرعه لبشبر
   خاك لعل گون شود و مشكبار همتا
   از كميني شد كه چشم بد نگران بودآن

   از ميان برفت و سرشك از كنار همخصم
  اند  تو زندهي كانات جمله به بوچون
  آفتاب سايه ز ما برمدار هم يا
   الله و گل فيض حسن توستي آب روچون
   ببار همي ابر لطف بر من خاكيا

   اسير زلف تو شد از خدا بترسحافظ
   از انتصاف آصف جم اقتدار همو

   ملك و دين كه ز دست وزارتشبرهان
   كان يمين شد و دريا يسار همايام
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   انور او آسمان به صبحي ياد رابر

   فدا و كواكب نثار همندك ي مجان
  

   زمين ربوده چوگان عدل اوستيگو
   حصار همي بركشيده گنبد نيلوين

  
   سبك عنان تو در جنبش آوردعزم
   مدار همي پايدار مركز عالاين

  
   از نتيجه فلك و طور دور اوستتا

   ماه و سال و خزان و بهار همتبديل
  

   مباد كاخ جاللش ز سرورانيخال
  گلعذار هم از ساقيان سروقد و

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٨٣

  363    غزل
  

   از يار است و درمان نيز همدردم
   او شد و جان نيز همي فدادل

   آن خوشتر ز حسنگويند ي كه ماين
   ما اين دارد و آن نيز هميار
   باد آن كو به قصد خون ماياد
   را بشكست و پيمان نيز همعهد

   سخنگويم ي در پرده مدوستان
  ز هم خواهد شد به دستان نيگفته
   وصليها  سر آمد دولت شبچون

   ايام هجران نيز همبگذرد
   اوستي دو عالم يك فروغ روهر

   پيدا و پنهان نيز همگفتمت
   نيست بر كار جهانياعتماد

   بر گردون گردان نيز همبلكه
   بياري نترسد مي از قاضعاشق
   ديوان نيز همي از يرغوبلكه
   داند كه حافظ عاشق استمحتسب

  يمان نيز هم آصف ملك سلو
  
  
  
  



 ٣٨٤

  364    غزل
  

  ايم  غمان مست دل از دست دادهي بما
  ايم  عشق و همنفس جام بادههمراز

  
  اند  كمان مالمت كشيدهي ما بسبر
  ايم  جانان گشادهي كار خود ز ابروتا

  
  يا  كشيدهي گل تو دوش داغ صبوحيا

  ايم  آن شقايقيم كه با داغ زادهما
  

   مغان ز توبه ما گر ملول شدپير
  ايم  باده صاف كن كه به عذر ايستادهگو

  
   دليل راهي اي مددرود ي از تو مكار

  ايم  و ز راه اوفتادهدهيم ي مكانصاف
  

   مبين و قدح در ميان كاري الله مچون
  ايم  داغ بين كه بر دل خونين نهادهاين

  
   كه حافظ اين همه رنگ و خيال چيستيگفت

  ايم  غلط مبين كه همان لوح سادهنقش
  
  



 ٣٨٥

  365    زلغ
  

  ايم  تا به راه غمت رو نهادهعمريست
  ايم  خلق به يك سو نهادهي و ريايرو

   و رواق مدرسه و قال و قيل علمطاق
  ايم  مه رو نهادهي راه جام و ساقدر
  ايم  جان بدان دو نرگس جادو سپردههم

  ايم  دل بدان دو سنبل هندو نهادههم
  ي گذشت تا به اميد اشارتيعمر
  ايم گوشه ابرو نهاده بدان دو يچشم
  ايم  ملك عافيت نه به لشكر گرفتهما
  ايم  تخت سلطنت نه به بازو نهادهما
   كند كه بازي سحر چشم يار چه بازتا

  ايم  بر كرشمه جادو نهادهبنياد
   از ماللي زلف سركشش سر سوداييب

  ايم  بنفشه بر سر زانو نهادههمچون
   گوشه اميد چو نظارگان ماهدر
  ايم ن خم ابرو نهاده طلب بر آچشم

  ات كجاست  كه حافظا دل سرگشتهيگفت
  ايم  آن خم گيسو نهادهيها  حلقهدر
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  366    غزل
  

  ايم  حشمت و جاه آمدهي بدين در نه پما
  ايم  بد حادثه اين جا به پناه آمدهاز

  
   رو منزل عشقيم و ز سرحد عدمره

  ايم  به اقليم وجود اين همه راه آمدهتا
  

  ديديم و ز بستان بهشت خط تو سبزه
  ايم  اين مهرگياه آمدهي طلبكاربه

  
   چنين گنج كه شد خازن او روح امينبا

  ايم  به در خانه شاه آمدهي گدايبه
  

   توفيق كجاستي كشتي حلم تو النگر
  ايم  در اين بحر كرم غرق گناه آمدهكه

  
   ابر خطاپوش بباري ارود ي مآبرو

  ماي  به ديوان عمل نامه سياه آمدهكه
  

   اين خرقه پشمينه مينداز كه ماحافظ
  ايم  قافله با آتش آه آمدهي پاز
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  367    غزل
  

   پير مغان دارم و قوليست قديميفتو
   آن جا كه نه يار است نديمي حرام است مكه

   چه كنمي خواهم زدن اين دلق ريايچاك
   را صحبت ناجنس عذابيست اليمروح
   مگر جرعه فشاند لب جانان بر منتا
   شد كه منم بر در ميخانه مقيمها لسا

   خدمت ديرين من از ياد برفتمگرش
   ياد دهش عهد قديمي نسيم سحريا

  ي صد سال اگر بر سر خاكم گذربعد
   برآرد ز گلم رقص كنان عظم رميمسر

   از ما به صد اميد ستد اول دلدلبر
   عهد فرامش نكند خلق كريمظاهرا

   گو تنگ دل از كار فروبسته مباشغنچه
   و انفاس نسيمي دم صبح مدد يابكز
   ديگر كني دل ز دري بهبود خود افكر

   حكيمي عاشق نشود به به مداوادرد
  ي معرفت آموز كه با خود ببرگوهر

   نصيب دگران است نصاب زر و سيمكه
   سخت است مگر يار شود لطف خدادام
   نه آدم نبرد صرفه ز شيطان رجيمور
  اكر باش ار سيم و زرت نيست چه شد شحافظ
   به از دولت لطف سخن و طبع سليمچه



 ٣٨٨

  368    غزل
  

   طلبيمي تا از در ميخانه گشادخيز
   طلبيمي ره دوست نشينيم و مرادبه

   راه حرم وصل نداريم مگرزاد
   طلبيمي ز در ميكده زادي گدايبه
  ي آلوده ما گر چه روان است ولاشك
   طلبيمي او پاك نهادي رسالت سوبه

   ما باد حرام داغ غمت بر دللذت
   طلبيمي از جور غم عشق تو داداگر

   خال تو بر لوح بصر نتوان زدنقطه
   طلبيمي از مردمك ديده مدادمگر

   از لب شيرين تو دل خواست به جانيا عشوه
   طلبيمي شكرخنده لبت گفت مزادبه
   دل سودازده راي بود نسخه عطرتا
   طلبيمي تو سوادي خط غاليه سااز
  يافت مگر در دل شاد غمت را نتوان چون
   طلبيمي به اميد غمت خاطر شادما
   حافظي در مدرسه تا چند نشينبر

   طلبيمي تا از در ميخانه گشادخيز
  
  
  
  



 ٣٨٩

  369    غزل
  

   داشتيمي ز ياران چشم يارما
   غلط بود آن چه ما پنداشتيمخود

  
   دهدي برگي درخت دوستتا

   كاشتيمي رفتيم و تخمحاليا
  

   نبودي و گو آيين درويشگفت
   نه با تو ماجراها داشتيمور

  
   چشمت فريب جنگ داشتشيوه
   غلط كرديم و صلح انگاشتيمما

  
   حسنت نه خود شد دلفروزگلبن
   دم همت بر او بگماشتيمما

  
   رفت و شكايت كس نكردها نكته

   حرمت فرونگذاشتيمجانب
  

   به ما دل حافظاي خود دادگفت
   نگماشتيمي محصل بر كسما

  
  



 ٣٩٠

  370    غزل
  

   كه مستان را صال گفتيميجوي ي از ما چه مصالح
   دور نرگس مستت سالمت را دعا گفتيمبه

  
  ام بگشا كه هيچ از خانقه نگشود  ميخانهدر
   باور بود ور نه سخن اين بود و ما گفتيمگرت

  
  ام ليكن  خراب افتادهي ساقي از چشم تو امن

   كز حبيب آيد هزارش مرحبا گفتيميبالي
  

   آخري خوري پشيمانيشاي بر من نبخاگر
   كه در خدمت كجا گفتيمي خاطر دار اين معنبه

  
   گفتم كه شمشاد است بس خجلت به بار آوردقدت
   اين نسبت چرا كرديم و اين بهتان چرا گفتيمكه

  
  بايد يام خون گشت كم زينم نم  چون نافهجگر
   آن كه با زلفت سخن از چين خطا گفتيميجزا

  
   با يار درنگرفتي حافظ ولي اي آتش گشتتو

   حكايت با صبا گفتيمي گل گويي بدعهدز
  
  



 ٣٩١

  371    غزل
  

   درس سحر در ره ميخانه نهاديمما
   دعا در ره جانانه نهاديممحصول

   خرمن صد زاهد عاقل زند آتشدر
   داغ كه ما بر دل ديوانه نهاديماين

   ازل گنج غم عشق به ما دادسلطان
   در اين منزل ويرانه نهاديمي روتا
   دل ندهم ره پس از اين مهر بتان رارد

   لب او بر در اين خانه نهاديممهر
   خرقه از اين بيش منافق نتوان بوددر

   از اين شيوه رندانه نهاديمبنياد
   سرگشته كه آخري اين كشترود ي مچون

   در سر آن گوهر يك دانه نهاديمجان
   و دين بوددل ي هللا كه چو ما بالمنه
  فرزانه نهاديم را كه لقب عاقل و آن
   ز تو بوديم چو حافظي به خيالقانع
   رب چه گداهمت و بيگانه نهاديميا
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  372    غزل
  

   تا ز شارع ميخانه بگذريمبگذار
   همه محتاج اين دريميا  بهر جرعهكز
   زديم و عشقي نخست چون دم رندروز
   آن بود كه جز ره آن شيوه نسپريمشرط
   به بادرود ي كه تخت و مسند جم ميجاي
  خوريم ي غم خوريم خوش نبود به كه مگر

   بو كه دست در كمر او توان زدنتا
   خون دل نشسته چو ياقوت احمريمدر

   مكن نصيحت شوريدگان كه ماواعظ
   دوست به فردوس ننگريمي خاك كوبا

   صوفيان به حالت و رقصند مقتداچون
   برآوريمي نيز هم به شعبده دستما
  ر و لعل يافت جرعه تو خاك زمين داز

   ما كه پيش تو از خاك كمتريمبيچاره
   چو ره به كنگره كاخ وصل نيستحافظ
   خاك آستانه اين در به سر بريمبا

  
  
  
  
  
  



 ٣٩٣

  373    غزل
  

   به خرابات بريمي تا خرقه صوفخيز
   و طامات به بازار خرافات بريمشطح
   رندان قلندر به ره آورد سفريسو
   و سجاده طامات بريمي بسطامدلق

  
   گيرندي همه خلوتيان جام صبوحتا

   به در پير مناجات بريمي صبحچنگ
  

   ايمن بستيمي تو آن عهد كه در وادبا
   به ميقات بريمي گوي ارني موسهمچو

  
   ناموس تو بر كنگره عرش زنيمكوس
   عشق تو بر بام سماوات بريمعلم

  
   قيامت فرداي تو به صحراي كوخاك
  يم بر فرق سر از بهر مباهات برهمه

  
   نهد در ره ما خار مالمت زاهدور
   گلستانش به زندان مكافات بريماز

  
   باد ز پشمينه آلوده خويششرممان

   بدين فضل و هنر نام كرامات بريمگر
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   نكندي وقت ار نشناسد دل و كارقدر
   خجالت كه از اين حاصل اوقات بريمبس

  
   از اين سقف مقرنس برخيزبارد ي مفتنه
   از همه آفات بريم به ميخانه پناهتا

  
  ي بيابان فنا گم شدن آخر تا كدر
   به مهمات بريمي بپرسيم مگر پره

  
   آب رخ خود بر در هر سفله مريزحافظ
   حاجات بريمي آن به كه بر قاضحاجت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٩٥

  374    غزل
  

   در ساغر اندازيمي تا گل برافشانيم و مبيا
   نو دراندازيمي را سقف بشكافيم و طرحفلك
   غم لشكر انگيزد كه خون عاشقان ريزداگر
   به هم تازيم و بنيادش براندازيمي و ساقمن

   را گالب اندر قدح ريزيمي ارغوانشراب
   عطرگردان را شكر در مجمر اندازيمنسيم

   خوشي خوش بزن مطرب سرودي در دست است رودچو
   دست افشان غزل خوانيم و پاكوبان سر اندازيمكه

   جناب اندازي عال خاك وجود ما بدانصبا
   كن شاه خوبان را نظر بر منظر اندازيمبود
  بافد ي طامات مي يكالفد ي از عقل مييك
   را به پيش داور اندازيمها ي كاين داوربيا

   بيا با ما به ميخانهي عدن اگر خواهبهشت
   به حوض كوثر اندازيمي خمت روزي از پاكه

   در شيرازورزند ي نمي و خوشخوانيسخندان
   ديگر اندازيميافظ كه تا خود را به ملك حبيا
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  375    غزل
  

   بيا كه خرقه سالوس بركشيميصوف
   نقش زرق را خط بطالن به سر كشيموين

  نهيم ي و فتوح صومعه در وجه منذر
   ريا به آب خرابات بركشيمدلق
   اگر نه روضه رضوان به ما دهندفردا
   ز روضه حور ز جنت به دركشيمغلمان
  يم سرخوش و از بزم صوفيان جهبيرون

   كنيم باده و شاهد به بر كشيمغارت
   كنيم ور نه به حسرت كشندمانعشرت

   دگر كشيمي كه رخت جان به جهانيروز
   خدا كه در تتق غيب منزويستسر

   نقاب ز رخسار بركشيماش مستانه
   او تا چو ماه نوي ز ابرويا  جلوهكو
   سپهر در خم چوگان زر كشيميگو

  ها زدن د ماست چنين الف نه ححافظ
   از گليم خويش چرا بيشتر كشيميپا

  
  
  
  
  
  



 ٣٩٧

  376    غزل
  

   وقت گل آن به كه به عشرت كوشيمدوستان
   اهل دل است اين و به جان بنيوشيمسخن

  
  گذرد ي در كس كرم و وقت طرب منيست
   بفروشيمي آن است كه سجاده به مچاره

  
   هواييست فرح بخش خدايا بفرستخوش
   گلگون نوشيميكه به رويش م ينازنين

  
   ساز فلك رهزن اهل هنر استارغنون

   از اين غصه نناليم و چرا نخروشيمچون
  

  ي نزديمش آبي به جوش آمد و از مگل
  جوشيم ي ز آتش حرمان و هوس مالجرم

  
   موهومي از قدح الله شرابكشيم يم
   مدهوشيمي مطرب و مي بد دور كه بچشم

  
  ان گفت كه ما اين حال عجب با كه توحافظ

   كه در موسم گل خاموشيمبلبالنيم
  
  



 ٣٩٨

  377    غزل
  

   بكنيمي دست برآريم و دعايي شبما
   بكنيمي هجران تو را چاره ز جايغم

  
  ي بيمار شد از دست رفيقان مدددل
   بكنيمي طبيبش به سر آريم و دوايتا

  
   جرم برنجيد و به تيغم زد و رفتي كه بآن

  كنيم بي آريد خدا را كه صفايبازش
  

   شد بيخ طرب راه خرابات كجاستخشك
   بكنيمي در آن آب و هوا نشو و نمايتا

  
   دل ور نهي از خاطر رندان طلب امدد
   بكنيمي صعب است مبادا كه خطايكار

  
   نكندي طاير كم حوصله كارسايه
   بكنيمي از سايه ميمون همايطلب

  
   كجاستي از پرده بشد حافظ خوشگودلم
   بكنيميز نواي به قول و غزلش ساتا

  
  



 ٣٩٩

  378    غزل
  

   نگوييم بد و ميل به ناحق نكنيمما
   كس سيه و دلق خود ازرق نكنيمجامه

   درويش و توانگر به كم و بيش بد استعيب
   بد مصلحت آن است كه مطلق نكنيمكار

   مغلطه بر دفتر دانش نزنيمرقم
   حق بر ورق شعبده ملحق نكنيمسر
  وشد اگر جرعه رندان نه به حرمت نشاه

   صاف مروق نكنيمي به مالتفاتش
   برانيم جهان در نظر راهروانخوش
   اسب سيه و زين مغرق نكنيمفكر

  شكند ي ارباب هنر مي كشتآسمان
   آن به كه بر اين بحر معلق نكنيمتكيه
   رنجيدي و رفيقي گفت حسودي بدگر

   تو خوش باش كه ما گوش به احمق نكنيمگو
   او ار خصم خطا گفت نگيريم برحافظ

   به حق گفت جدل با سخن حق نكنيمور
  
  
  
  
  
  



 ٤٠٠

  379    غزل
  

  گويم ي خوش است و به بانگ بلند مسرم
  جويم ي من نسيم حيات از پياله مكه

   زهد به وجه خمار ننشيندعبوس
   كشان خوش خويمي خرقه دردمريد
   دوستي و ابروي فسانه به سرگشتگشدم

   در خم چوگان خويش چون گويمكشيد
   بگشايديمغان در به رو نه پير گرم

   در بزنم چاره از كجا جويمكدام
  ي در اين چمنم سرزنش به خودرويمكن

  رويم ي مدهند ي كه پرورشم مچنان
   خانقاه و خرابات در ميانه مبينتو
   گواه كه هر جا كه هست با اويمخدا

   بهروزيستي راه طلب كيمياغبار
   دولت آن خاك عنبرين بويمغالم
  يلندباالي شوق نرگس مست بز
   الله با قدح افتاده بر لب جويمچو
   حافظ از دل پاكي كه به فتوي مبيار

   زرق به فيض قدح فروشويمغبار
  
  
  
  



 ٤٠١

  380    غزل
  

  گويم يام و بار دگر م  گفتهبارها
  پويم ي من دلشده اين ره نه به خود مكه

  
  اند  صفتم داشتهي پس آينه طوطدر
  گويم ي چه استاد ازل گفت بگو مآن

  
   هستي اگر خارم و گر گل چمن آراينم

  رويم ي مكشدم ي از آن دست كه او مكه
  

   حيران مكنيددل ي عيب من بدوستان
  جويم ي مي دارم و صاحب نظريگوهر

  
   گلگون عيب استي چه با دلق ملمع مگر

  شويم ي عيب كز او رنگ ريا ممكنم
  

   دگر استي و گريه عشاق ز جايخنده
  مويم ي م به شب و وقت سحرسرايم يم

  
  ي گفت كه خاك در ميخانه مبوحافظم

  بويم ي مكن عيب كه من مشك ختن مگو
  
  



 ٤٠٢

  381    غزل
   چه ما بندگان پادشهيمگر

   ملك صبحگهيمپادشاهان
  ي در آستين و كيسه تهگنج
   نما و خاك رهيمي گيتجام

   حضور و مست غرورهوشيار
   توحيد و غرقه گنهيمبحر
   بخت چون كرشمه كندشاهد

  ينه رخ چو مهيم آيماش
   بيدار بخت را هر شبشاه
   نگهبان افسر و كلهيمما
   غنيمت شمار صحبت ماگو

   تو در خواب و ما به ديده گهيمكه
   منصور واقف است كه ماشاه
   همت به هر كجا كه نهيميرو

   را ز خون كفن سازيمدشمنان
   فتح دهيمي را قبادوستان
   تزوير پيش ما نبودرنگ
  يهيم سي سرخيم و افعشير
   حافظ بگو كه بازدهندوام
   اعتراف و ما گوهيميا كرده

  
  
  



 ٤٠٣

  382    غزل
  

   بخوانيا  بر سر خستهي چو آمديا فاتحه
   لعل لبت به مرده جاندهد ي بگشا كه ملب

  
  رود ي كه به پرسش آمد و فاتحه خواند و مآن
   اش رواني از پكنم ي كه روح را مي نفسگو

  
  ن ببين زبان مي رويا  كه طبيب خستهيا

  ام بار دل است بر زبان  دم و دود سينهكاين
   چه تب استخوان من كرد ز مهر گرم و رفتگر

   آتش مهر از استخوانرود ي تبم نمهمچو
   دلم ز خال تو هست در آتشش وطنحال
  ست و ناتوان  از آن دو چشم تو خسته شدهچشمم

   حرارتم ز آب دو ديده و ببينبازنشان
   نشانيز زندگ هيچ دهد ي مرا كه منبض
   عيش داده استيام از پ  كه مدام شيشهآن

   پيش طبيب هر زمانبرد ي از چه مام شيشه
   شعر تو داد شربتمي از آب زندگحافظ
   طبيب كن بيا نسخه شربتم بخوانترك

  
  
  
  



 ٤٠٤

  383    غزل
  

   كه گفتم غم با طبيبانچندان
   نكردند مسكين غريباندرمان

  
   گل كه هر دم در دست باديستآن

   شرم بادش از عندليبانوگ
  

   رب امان ده تا بازبينديا
   حبيباني محبان روچشم

  
   محبت بر مهر خود نيستدرج
   رب مبادا كام رقيبانيا

  
   منعم آخر بر خوان جودتيا

   نصيباني چند باشيم از بتا
  

  ي گيتي شيداي نگشتحافظ
   پند اديبانيشنيد ي مگر

  
  
  
  
  



 ٤٠٥

  384    غزل
  

  ز جفا بگردان اي از فراقت روسوزم يم
   ما شد يا رب بال بگرداني بالهجران

  
   بر سبز خنگ گردوننمايد ي جلوه ممه
   او به سر درآيد بر رخش پا بگردانتا

  
   به رغم سنبلي غول را برافشان يعنمر
   همچون صبا بگرداني چمن بخورگرد

  
   عقل و دين را بيرون خرام سرمستييغما

   سر كاله بشكن در بر قبا بگرداندر
  

   نور چشم مستان در عين انتظارميا
   بنواز يا بگرداني حزين و جامچنگ

  
   خوشي بر عارضش خطنويسد ي همدوران
   رب نوشته بد از يار ما بگردانيا

  
   ز خوبرويان بختت جز اين قدر نيستحافظ
   حكم قضا بگرداني نيستت رضايگر

  
  



 ٤٠٦

  385    غزل
  

   مشكين به ختن بازرساني رب آن آهويا
  و خرامان به چمن بازرسان سري سهوان

  
   بنوازي آزرده ما را به نسيمدل

   آن جان ز تن رفته به تن بازرسانييعن
  

   و خورشيد به منزل چو به امر تو رسندماه
   مرا نيز به من بازرساني مه رويار

  
   خون شدي در طلب لعل يمانها ديده

   رب آن كوكب رخشان به يمن بازرسانيا
  

  ن آثار طاير ميمون همايوي ابرو
   عنقا سخن زاغ و زغن بازرسانپيش

  
   تو نخواهيم حياتي اين است كه ما بسخن
   پيك خبرگير و سخن بازرساني ابشنو

  
   وطنش ديده حافظ يا ربي كه بودآن
   به وطن بازرساني مرادش ز غريببه

  
  



 ٤٠٧

  386    غزل
  

   را كم نشين با خرقه پوشانخدا
   مپوشانسامان ي از رندان برخ

  
   هستي آلودگيه بس اين خرقدر

   فروشاني مي وقت قباخوشا
  

   نديدمي وشان دردي اين صوفدر
   باد عيش دردنوشاني صافكه

  
  ي و طاقت نياري نازك طبعتو

   دلق پوشاني مشتيها يگران
  

   مستور منشينيا  مستم كردهچو
   زهرم منوشانيا  نوشم دادهچو

  
   و از غبن اين سالوسيان بينبيا
  روشان خون دل و بربط خيصراح

  
   حافظ بر حذر باشي دلگرمز
   چون ديگ جوشانيا  دارد سينهكه

  
  



 ٤٠٨

  387    غزل
  

   شمشادقدان خسرو شيرين دهنانشاه
   به مژگان شكند قلب همه صف شكنانكه
   بگذشت و نظر بر من درويش انداختمست
   چشم و چراغ همه شيرين سخناني اگفت

   خواهد بودي از سيم و زرت كيسه تهي كتا
  شو و برخور ز همه سيمتنان من بنده
   پست مشو مهر بورزيا  از ذره نهكمتر

   چرخ زناني به خلوتگه خورشيد رستا
  ي داري مي جهان تكيه مكن ور قدحبر

   زهره جبينان خور و نازك بدنانيشاد
   پيمانه كش من كه روانش خوش بادپير

   پرهيز كن از صحبت پيمان شكنانگفت
  بگسل دوست به دست آر و ز دشمن دامن
   يزدان شو و فارغ گذر از اهرمنانمرد
  گفتم ي صبا در چمن الله سحر مبا
  اند اين همه خونين كفنان  شهيدان كهكه

  ايم  حافظ من و تو محرم اين راز نهگفت
   لعل حكايت كن و شيرين دهناني ماز

  
  
  
  



 ٤٠٩

  388    غزل
  

   و گل طرب انگيز گشت و توبه شكنبهار
  ركن رخ گل بيخ غم ز دل بي شادبه

  
  ي باد صبا غنچه در هواداررسيد

   خود برون شد و بر خود دريد پيراهنز
  

   دلي صدق بياموز از آب صافطريق
   ز سرو چمني طلب آزادگي راستبه

  
   دستبرد صبا گرد گل كالله نگرز

   سمني سنبل ببين به روي گيسوشكنج
  

   غنچه رسيد از حرم به طالع سعدعروس
  جه حسن به وبرد ي عينه دل و دين مبه

  
   بلبل شوريده و نفير هزارصفير

   وصل گل آمد برون ز بيت حزنيبرا
  

   صحبت خوبان و جام باده بگوحديث
   پير صاحب فني قول حافظ و فتوبه

  
  



 ٤١٠

  389    غزل
  

   گل هر دم به بويت جامه در تنچو
   چاك از گريبان تا به دامنكنم
   كه در باغي را ديد گل گويتنت
   بر تن مستان جامه را بدريدچو
   از دست غمت مشكل برم جانمن
   از مني دل را تو آسان برديول
   از دوستي قول دشمنان برگشتبه

   هيچ كس دوست دشمننگردد
   در جامه چون در جام بادهتنت
   در سينه چون در سيم آهندلت
   شمع اشك از چشم خونيني اببار
   شد سوز دلت بر خلق روشنكه

  ام آه جگرسوز  كز سينهمكن
  همچو دود از راه روزن برآيد
   را مشكن و در پا ميندازدلم
   دارد در سر زلف تو مسكنكه
  ست حافظ  دل در زلف تو بستهچو

   سان كار او در پا ميفكنبدين
  
  
  
  



 ٤١١

  390    غزل
  

   سلطان گل پيدا شد از طرف چمنافسر
   يا رب مبارك باد بر سرو و سمنمقدمش

  ي خويشتن بود اين نشست خسروي به جاخوش
   خويشتني اكنون به جايشيند هر كس نتا

  
   جم را بشارت ده به حسن خاتمتخاتم
   اعظم كرد از او كوتاه دست اهرمنكاسم

  
   ابد معمور باد اين خانه كز خاك درشتا

   باد يمنوزد ي رحمان مي نفس با بوهر
  

   پور پشنگ و تيغ عالمگير اوشوكت
  ها شد داستان انجمن  همه شهنامهدر

  
   رام شد در زير زين چرختي چوگانخنگ

   بزني گويي چون به ميدان آمدشهسوارا
  



 ٤١٢

   ملك را آب روان شمشير توستجويبار
   درخت عدل بنشان بيخ بدخواهان بكنتو

  
   از اين نشكفت اگر با نكهت خلق خوشتبعد

   ايذج نافه مشك ختني از صحراخيزد
  

  كنند ي گيران انتظار جلوه خوش مگوشه
  خ برفكن طرف كاله و برقع از ربرشكن

  
   بنوشي با عقل كردم گفت حافظ ممشورت

  تمنو ده به قول مستشار مي مساقيا
  

   بزم اتابك عرضه داري صبا بر ساقيا
   بخشد به منيا  از آن جام زرافشان جرعهتا

  
  
  
  
  
  



 ٤١٣

  391    غزل
  

   و جام چه خواهد بودني از فكر مخوشتر
   ببينم كه سرانجام چه خواهد بودنتا

  
  ورد كه ايام نماند دل چند توان خغم
   نه دل باش و نه ايام چه خواهد بودنگو

  
   كم حوصله را گو غم خود خور كه بر اومرغ
   آن كس كه نهد دام چه خواهد بودنرحم

  
   خور غم مخور و پند مقلد منيوشباده

   سخن عام چه خواهد بودناعتبار
  

   رنج تو همان به كه شود صرف به كامدست
  خواهد بودن آخر كه به ناكام چه يدان

  
   دوشي معمايخواند ي ميخانه همپير
   خط جام كه فرجام چه خواهد بودناز

  
   از ره دل حافظ به دف و چنگ و غزلبردم
   من بدنام چه خواهد بودني جزاتا

  
  



 ٤١٤

  392    غزل
  

   كه چيست دولت ديدار يار ديدنيدان
   گزيدني بر خسروي او گدايي كودر

  
   جان طمع بريدن آسان بود وليكناز
   مشكل توان بريدني دوستان جاناز

  
   شدن به بستان چون غنچه با دل تنگخواهم
   دريدني پيراهني جا به نيك ناموان

  
   چون نسيم با گل راز نهفته گفتنگه
   از بلبالن شنيدني سر عشقبازگه

  
   لب يار اول ز دست مگذاربوسيدن

   از دست و لب گزيدني ملول گردكخر
  

  راهه منزل شمار صحبت كز اين دوفرصت
   بگذريم ديگر نتوان به هم رسيدنچون

  
  ي برفت حافظ از ياد شاه يحييگوي

   رب به يادش آور درويش پروريدنيا
  
  



 ٤١٥

  393    غزل
  

   كه شهره شهرم به عشق ورزيدنمنم
   كه ديده نيالودم به بد ديدنمنم

   كنيم و مالمت كشيم و خوش باشيموفا
   در طريقت ما كافريست رنجيدنكه
  يكده گفتم كه چيست راه نجات پير مبه

   و گفت عيب پوشيدني جام مبخواست
   باغ عالم چيستي دل ز تماشامراد

   دست مردم چشم از رخ تو گل چيدنبه
   از آن نقش خود زدم بر آبي پرستي مبه

   تا خراب كنم نقش خود پرستيدنكه
   رحمت سر زلف تو واثقم ور نهبه
   چو نبود از آن سو چه سود كوشيدنكشش

   به ميكده خواهيم تافت زين مجلسانعن
   عمالن واجب است نشنيدني وعظ بكه

   خط يار بياموز مهر با رخ خوبز
   گرد عارض خوبان خوش است گرديدنكه

   حافظي و جام مي جز لب ساقمبوس
   دست زهدفروشان خطاست بوسيدنكه

  
  
  
  



 ٤١٦

  394    غزل
  

   ماه منظر تو نوبهار حسني رويا
   مدار حسن و خط تو مركز حسن وخال
   چشم پرخمار تو پنهان فسون سحردر
   تو پيدا قرار حسنقرار ي زلف بدر
  ي نتافت همچو تو از برج نيكوييماه
   نخاست چون قدت از جويبار حسنيسرو

  ي شد از مالحت تو عهد دلبرخرم
   شد از لطافت تو روزگار حسنفرخ
   دام زلف و دانه خال تو در جهاناز
  ار حسن مرغ دل نماند نگشته شكيك
   به لطف دايه طبع از ميان جاندايم

   به ناز تو را در كنار حسنپرورد يم
   لبت بنفشه از آن تازه و تر استگرد
   از جويبار حسنخورد ي حيات مكب

   طمع بريد كه بيند نظير توحافظ
   نيست جز رخت اندر ديار حسنديار

  
  
  
  
  
  



 ٤١٧

  395    غزل
  

   را ز سنبل مشكين نقاب كنگلبرگ
   خراب كنيخ بپوش و جهان كه رييعن

  
   عرق ز چهره و اطراف باغ رابفشان
   ديده ما پرگالب كنيها  شيشهچون

  
   گل چو عمر به رفتن شتاب كردايام
   به دور باده گلگون شتاب كنيساق

  
   به شيوه نرگس پرخواب مست رابگشا

   از رشك چشم نرگس رعنا به خواب كنو
   بنفشه بشنو و زلف نگار گيريبو
  رنگ الله و عزم شراب كن به بنگر

   توستيكش  جا كه رسم و عادت عاشقزان
   دشمنان قدح كش و با ما عتاب كنبا

  ي قدح گشاي حباب ديده به روهمچون
   خانه را قياس اساس از حباب كنوين

   از ره دعاطلبد ي وصال محافظ
   خسته دالن مستجاب كني رب دعايا

  
  
  



 ٤١٨

  396    غزل
  

  كن پرشراب ي است ساقيا قدحصبح
   فلك درنگ ندارد شتاب كندور

  
   شود خرابي پيشتر كه عالم فانزان
   را ز جام باده گلگون خراب كنما

  
   ز مشرق ساغر طلوع كردي مخورشيد

   ترك خواب كنيطلب ي برگ عيش مگر
  

  ها كند  كه چرخ از گل ما كوزهيروز
   كاسه سر ما پرشراب كنزنهار

  
   مرد زهد و توبه و طامات نيستيمما
   خطاب كنيا به جام باده صاف مبا

  
   صواب باده پرستيست حافظاكار
   و عزم جزم به كار صواب كنبرخيز

  
  
  
  
  



 ٤١٩

  397    غزل
  

   در درآ و شبستان ما منور كنز
   مجلس روحانيان معطر كنيهوا

  
   فقيه نصيحت كند كه عشق مبازاگر

   بدهش گو دماغ را تر كنيا پياله
  

   و جانام دل  جانان سپردهي چشم و ابروبه
   طاق و منظر كني بيا و تماشابيا

  
   نورفشاند ي شب هجران نمستاره

   بام قصر برآ و چراغ مه بركنبه
  

   به خازن جنت كه خاك اين مجلسبگو
   فردوس و عود مجمر كني تحفه بر سوبه

  
   اين مزوجه و خرقه نيك در تنگماز
   وشم قلندر كني يك كرشمه صوفبه

  
  واند شاهدان چمن زيردست حسن تچو

   بر سمن و جلوه بر صنوبر كنكرشمه
  



 ٤٢٠

  ي كند ساقي نفس حكايت بسفضول
   به ساغر كني كار خود مده از دست و متو

  
   ديده ادراك شد شعاع جمالحجاب
   و خرگه خورشيد را منور كنبيا

  
   به قند وصال تو حد ما نبودطمع

   به لب لعل همچو شكر كنحوالتم
  

   به مستان دهي پياله ببوس آنگهلب
   دقيقه دماغ معاشران تر كنبدين

  
   از مالزمت عيش و عشق مه رويانپس
   شعر حافظ از بر كني كارها كه كنز

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٢١

  398    غزل
  

   هست گوش كني نور چشم من سخنيا
   ساغرت پر است بنوشان و نوش كنچون
   راه عشق وسوسه اهرمن بسيستدر
   و گوش دل به پيام سروش كني آپيش

  و ساز طرب نماند نوا تبه شد برگ
   دف خروش كني چنگ ناله بركش و ايا

   نبخشدتي و خرقه لذت مستتسبيح
   فروش كني در اين عمل طلب از مهمت

   سخن ز تجربه گويند گفتمتپيران
   پند گوش كني پسر كه پير شوي اهان
   هوشمند سلسله ننهاد دست عشقبر
   ترك هوش كني كه زلف يار كشيخواه
  عمر و مال نيست دوستان مضايقه در با

   يار نصيحت نيوش كني جان فداصد
   مبادي تهي صافي كه جامت از ميساق

   به من دردنوش كني عنايتچشم
  ي زرافشان چو بگذري در قباسرمست

   بوسه نذر حافظ پشمينه پوش كنيك
  
  
  
  



 ٤٢٢

  399    غزل
  

   بشكني كن و بازار ساحريا كرشمه
   بشكني غمزه رونق و ناموس سامربه

  
  ي يعني سر و دستار عالم باد دهبه

   بشكني گوشه به آيين سروركاله
  

   بگذاري كه آيين دلبري زلف گوبه
   بشكني كه قلب ستمگري غمزه گوبه

  
   از همه كسي خوبي خرام و ببر گوبرون

   بشكني حور بده رونق پريسزا
  

   آهوان نظر شير آفتاب بگيربه
   بشكني ابروان دوتا قوس مشتربه

  
  سنبل از دم باد شود زلف ي عطرساچو
   بشكني قيمتش به سر زلف عنبرتو

  
   حافظي عندليب فصاحت فروشد اچو
   بشكني قدر او به سخن گفتن درتو

  
  



 ٤٢٣

  400    غزل
  

   عشوه گر نقش باز منباالبلند
   كرد قصه زهد دراز منكوتاه

   و زهد و علمي دال كه آخر پيريديد
   من چه كرد ديده معشوقه باز منبا
  برد ي ايمان كه مي از خرابترسم يم

   تو حضور نماز مني ابرومحراب
   به دلق زرق بپوشم نشان عشقگفتم
   بود اشك و عيان كرد راز منغماز
  كند ي است يار و ياد حريفان نممست

   مسكين نواز مني به خير ساقذكرش
   آن صبا بوزد كز نسيم آني رب كيا

   شمامه كرمش كارساز منگردد
  اليا از گريه حزنم ي بر آب مينقش
   شود قرين حقيقت مجاز مني كتا

  كنم ي خود چو شمع خنده زنان گريه مبر
   با تو سنگ دل چه كند سوز و ساز منتا

  رود ي نمي چو از نماز تو كارزاهد
   شبانه و راز و نياز مني مستهم
   صباي ز گريه سوخت بگو حالش احافظ
   شاه دوست پرور دشمن گداز منبا

  
  



 ٤٢٤

  401    غزل
  

   رهش دامن بيفشاند ز من شوم خاكچون
   بگويم دل بگردان رو بگرداند ز منور

   همچو گلنمايد ي رنگين را به هر كس ميرو
   بگويم بازپوشان بازپوشاند ز منور
   خود را گفتم آخر يك نظر سيرش ببينچشم
   خون راند ز مني مگر تا جويخواه ي مگفت
   به خونم تشنه و من بر لبش تا چون شوداو

  ز او يا داد بستاند ز من بستانم اكام
   جان برآيد باك نيستي چو فرهادم به تلخگر

   ز منماند ي شيرين باز ميها  حكايتبس
   چو شمعش پيش ميرم بر غمم خندان شودگر

   برنجم خاطر نازك برنجاند ز منور
  ام بهر دهانش بنگريد  جان دادهدوستان

   ز منماند ي مختصر چون باز مي به چيزكو
  ه گر زين دست باشد درس غم كن حافظ كصبر

   خواند ز منيا  افسانهيا  در هر گوشهعشق
  
  
  
  
  
  



 ٤٢٥

  402    غزل
  

   دلكش بگويم خال آن مه رو ببينيا نكته
   و جان را بسته زنجير آن گيسو ببينعقل

   مباشي وضع و هرجايي دل كردم كه وحشعيب
   چشم شيرگير و غنج آن آهو ببينگفت

   زلفش تماشاخانه باد صباستحلقه
   صد صاحب دل آن جا بسته يك مو ببينجان

   آفتاب از دلبر ما غافلندعابدان
   مالمتگو خدا را رو مبين آن رو ببينيا

   دل دزدش صبا را بند بر گردن نهادزلف
   هواداران ره رو حيله هندو ببينبا

   او ز خود فارغ شدمي كه من در جست و جواين
  ست و نبيند مثلش از هر سو ببين  نديدهكس
   رواستنالد ي ار در گوشه محراب مافظح
   نصيحتگو خدا را آن خم ابرو ببينيا
   فلك سر برمتابي مراد شاه منصور ااز

   شمشير بنگر قوت بازو ببينيتيز
  
  
  
  
  
  



 ٤٢٦

  403    غزل
  

   مه جبينان بيني لعل كش و روشراب
   مذهب آنان جمال اينان بينخالف

  
   زير دلق ملمع كمندها دارندبه

   كوته آستينان بين اينيدرازدست
  

  آرند ي خرمن دو جهان سر فرو نمبه
   و كبر گدايان و خوشه چينان بيندماغ

  
   نيم كرشمه هزار جان طلبنديبها

   اهل دل و ناز نازنينان بيننياز
  

   صحبت ما را به باد داد و برفتحقوق
   صحبت ياران و همنشينان بينيوفا

  
   عشق شدن چاره خالص من استاسير

  انديش پيش بينان بين عاقبت ضمير
  

   از دل حافظ ببرد صحبت دوستكدورت
   همت پاكان و پاكدينان بينيصفا

  
  



 ٤٢٧

  404    غزل
  

   بهتر از ايني بر صف رندان نظرفكن يم
   بهتر از ايني كن گذري در ميكده مبر

  
  فرمايد ي حق من لبت اين لطف كه مدر

   بهتر از ايني خوب است وليكن قدرسخت
  

   كار جهان بگشايد كه فكرش گره ازآن
   بهتر از ايني در اين كار بفرما نظرگو

  
   گفت كه جز غم چه هنر دارد عشقناصحم
   بهتر از ايني خواجه عاقل هنري ابرو

  
   چه كنم گر ندهمي بدان رود گرامدل

   بهتر از ايني دهر ندارد پسرمادر
  

   بوسي چو گويم كه قدح نوش و لب ساقمن
  ر از اين بهتي از من كه نگويد دگربشنو

  
   حافظ شكرين ميوه نباتيست به چينكلك
   بهتر از ايني ثمري در اين باغ نبينكه

  
  



 ٤٢٨

  405    غزل
  

   جان پير خرابات و حق صحبت اوبه
   خدمت اوي نيست در سر من جز هواكه

   گناهكاران استي اگر چه نه جابهشت
   باده كه مستظهرم به همت اوبيار

   صاعقه آن سحاب روشن بادچراغ
  د به خرمن ما آتش محبت او زكه
  ي بيني آستانه ميخانه گر سربر
   كه معلوم نيست نيت اوي به پامزن

   سروش عالم غيبي كه دوش به مستبيا
   داد كه عام است فيض رحمت اونويد
   به چشم حقارت نگاه در من مستمكن
   مشيت اوي نيست معصيت و زهد بكه
  ي دل من ميل زهد و توبه ولكند ينم
  اجه بكوشيم و فر دولت او نام خوبه

   خرقه حافظ به باده در گرو استمدام
   ز خاك خرابات بود فطرت اومگر

  
  
  
  
  
  



 ٤٢٩

  406    غزل
  

   ماه نوي به تماشاي برون شدگفتا
   ماه ابروان منت شرم باد رواز

  
   تا دلت ز اسيران زلف ماستعمريست
   ز حفظ جانب ياران خود مشوغافل

  
  ما زلف ي عطر عقل به هندومفروش

   جا هزار نافه مشكين به نيم جوكان
  

   وفا و مهر در اين كهنه كشته زارتخم
   گه عيان شود كه بود موسم دروآن

  
   بگويمتي بيار باده كه رمزيساق
   سر اختران كهن سير و ماه نواز

  
   نشاندهد ي هالل هر سر مه مشكل
   افسر سيامك و ترك كاله زواز

  
   جناب پير مغان مامن وفاستحافظ

   حديث عشق بر او خوان و ز او شنوسدر
  
  



 ٤٣٠

  407    غزل
  

   سبز فلك ديدم و داس مه نومزرع
   از كشته خويش آمد و هنگام درويادم
   و خورشيد دميدي بخت بخفتيدي اگفتم

   با اين همه از سابقه نوميد مشوگفت
   پاك و مجرد چو مسيحا به فلكي روگر
   چراغ تو به خورشيد رسد صد پرتواز

  تر شب دزد مكن كاين عيار بر اختكيه
   كاووس ببرد و كمر كيخسروتاج
   زر و لعل ار چه گران دارد گوشگوشوار
   گذران است نصيحت بشنوي خوبدور
   بد دور ز خال تو كه در عرصه حسنچشم
   راند كه برد از مه و خورشيد گرويبيدق

   گو مفروش اين عظمت كاندر عشقآسمان
  جو خوشه پروين به دو ي مه به جوخرمن
   زهد و ريا خرمن دين خواهد سوختآتش

   اين خرقه پشمينه بينداز و بروحافظ
  
  
  
  
  
  



 ٤٣١

  408    غزل
  

   آفتاب آينه دار جمال تويا
   سياه مجمره گردان خال تومشك

  
   چه سودي ديده بشستم ولي سراصحن
   گوشه نيست درخور خيل خيال توكاين

  
   پادشاه حسني اي اوج ناز و نعمتدر

  به قيامت زوال تو رب مباد تا يا
  

   ز نقش تو صورت نبست بازمطبوعتر
   مشكين مثال توي ابروطغرانويس

  
  يا  دل مسكين چگونهي چين زلفش ادر

   گفت باد صبا شرح حال توكشفته
  

  ي درآي گل ز در آشتي بوبرخاست
   نوبهار ما رخ فرخنده فال تويا

  
   آسمان ز حلقه به گوشان ما شودتا
  ون هالل تو همچي ز ابرويا  عشوهكو



 ٤٣٢

  
   پيش بخت بازروم تهنيت كنانتا
   ز مقدم عيد وصال تويا  مژدهكو

  
   نقطه سياه كه آمد مدار نوراين

   در حديقه بينش ز خال توعكسيست
  

   پيش شاه عرض كدامين جفا كنمدر
   خود يا مالل توي نيازمندشرح

  
   در اين كمند سر سركشان بسيستحافظ

   كج مپز كه نباشد مجال تويسودا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٣٣

  409    غزل
  

   نافه چين خاك راه توي خونبهايا
   سايه پرور طرف كاله توخورشيد

  
   از حد برون خرامبرد ي كرشمه منرگس
   شيوه چشم سياه توي من فدايا

  
   بخور كه هيچ ملك با چنان جمالخونم
   دل نيايدش كه نويسد گناه تواز

  
  ي و خواب خلق جهان را سبب تويآرام
  ديده و دل تكيه گاه تو شد كنار زان

  
   سر و كار است هر شبميا  هر ستارهبا

   حسرت فروغ رخ همچو ماه تواز
  

   همنشين همه از هم جدا شدندياران
   و آستانه دولت پناه توماييم

  
   طمع مبر ز عنايت كه عاقبتحافظ
   زند به خرمن غم دود آه توآتش

  
  



 ٤٣٤

  410    غزل
  

   توي راست بر باالي پادشاهي قبايا
   توي تاج و نگين از گوهر واالنتزي

  دهد ي مي فتح را هر دم طلوعآفتاب
   توي رخسار مه سيماي كاله خسرواز

   گاه طاير اقبال باشد هر كجاجلوه
   توي چتر گردون ساي همااندازد سايه

   رسوم شرع و حكمت با هزاران اختالفاز
   توي هرگز نشد فوت از دل دانايا نكته
  چكد ي م حيوانش ز منقار بالغتآب
   توي كلك شكرخاي خوش لهجه يعنيطوط

   چه خورشيد فلك چشم و چراغ عالم استگر
   توي بخش چشم اوست خاك پايروشناي

   چه اسكندر طلب كرد و ندادش روزگارآن
   توي بود از زالل جام جان افزايا جرعه
   حاجت در حريم حضرتت محتاج نيستعرض

   توي نماند با فروغ راي كس مخفراز
  كند ي ميپيرانه سر حافظ جوان خسروا

   توي اميد عفو جان بخش گنه فرسابر
  
  
  
  



 ٤٣٥

  411    غزل
  

   توي طره مشك سادهد ي بنفشه متاب
   توي خنده دلگشادرد ي غنچه مپرده

   گل خوش نسيم من بلبل خويش را مسوزيا
   توي شب همه شب دعاكند ي سر صدق مكز

   از نفس فرشتگاني كه ملول گشتممن
   توي از براكشم ي ميالم و مقال عقال
   عشق بين كه چون از سر فقر و افتخاردولت

   توي گداشكند ي تاج سلطنت مگوشه
   گر چه نه درخور همندي زهد و جام مخرقه
   توي از جهت رضازنم ي همه نقش ماين
   شراب عشق تو آن نفسم رود ز سرشور
   توي سر پرهوس شود خاك در سراكاين

  ال توست چشم من تكيه گه خيشاهنشين
   توي تو مباد جاي دعاست شاه من بيجا
   چمنيست عارضت خاصه كه در بهار حسنخوش

   توي خوش كالم شد مرغ سخنسراحافظ
  
  
  
  
  
  



 ٤٣٦

  412    غزل
  

   چشميست خون افشان ز دست آن كمان ابرومرا
   بس فتنه خواهد ديد از آن چشم و از آن ابروجهان

  ي چشم آن تركم كه در خواب خوش مستغالم
   است و مشكين سايبان ابروي گلشنش روريننگا

   ابرويشي شد تنم زين غم كه با طغرايهالل
   باشد مه كه بنمايد ز طاق آسمان ابروكه
   غافل و ما را از آن چشم و جبين هر دمرقيبان
   گونه پيغام است و حاجب در ميان ابروهزاران
   گوشه گيران را جبينش طرفه گلزاريستروان
   چمان ابروگردد يش هم بر طرف سمن زاركه

  ي را كس نگويد با چنين حسني حور و پردگر
   اين را اين چنين چشم است و آن را آن چنان ابروكه

  ترسم ي نقاب زلف و ميبند ي كافردل نمتو
   محرابم بگرداند خم آن دلستان ابروكه
  ي چه مرغ زيرك بود حافظ در هواداراگر
   تير غمزه صيدش كرد چشم آن كمان ابروبه

  
  
  
  
  
  



 ٤٣٧

  413    غزل
  

   عذار يار كه بگرفت ماه از اوخط
  ايست ليك به در نيست راه از او  حلقهخوش
   دوست گوشه محراب دولت استيابرو
   جا بمال چهره و حاجت بخواه از اوآن

   جرعه نوش مجلس جم سينه پاك داريا
   جام جهان بين كه آه از اوايست كيينه

   پرستيام كرد م  اهل صومعهكردار
   دود بين كه نامه من شد سياه از اوناي

   غم هر آن چه تواند بگو بكنسلطان
  ام به باده فروشان پناه از او  بردهمن

   به ره آفتاب داري چراغ ميساق
   برفروز مشعله صبحگاه از اوگو
   به روزنامه اعمال ما فشانيآب

   توان سترد حروف گناه از اوباشد
   كه ساز مطرب عشاق ساز كردحافظ
   مباد عرصه اين بزمگاه از اويخال
   شهري در اين خيال كه دارد گداآيا

   بود كه ياد كند پادشاه از اويروز
  
  
  
  



 ٤٣٨

  414    غزل
  

   گلعذار كوي ساقدمد ي عيش مگلبن
   باده خوشگوار كووزد ي بهار مباد

  
  ي ولكند ي ياد همي گل نو ز گلرخهر

   سخن شنو كجا ديده اعتبار كوگوش
  

  اليه مراد نيست بزم عيش را غمجلس
   دم صبح خوش نفس نافه زلف يار كويا

  
   صباي گلم نيست تحمل اي فروشحسن
   زدم به خون دل بهر خدا نگار كودست

  
   اگر الف ز عارض تو زدي سحرگهشمع

   زبان دراز شد خنجر آبدار كوخصم
  

   آرزوي مگر ز لعل من بوسه ندارگفت
   قدرت و اختيار كوي از اين هوس ولمردم

  
  اگر چه در سخن خازن گنج حكمت است حافظ
   غم روزگار دون طبع سخن گزار كواز

  
  



 ٤٣٩

  415    غزل
  

   پيك راستان خبر يار ما بگويا
   گل به بلبل دستان سرا بگواحوال

   محرمان خلوت انسيم غم مخورما
   يار آشنا سخن آشنا بگوبا
   آن سر زلفين مشكبارزد ي چو مبرهم
   ما سر چه داشت ز بهر خدا بگوبا

   كس كه گفت خاك در دوست توتياستهر
   اين سخن معاينه در چشم ما بگوگو
  كند ي كس كه منع ما ز خرابات مآن
   در حضور پير من اين ماجرا بگوگو
   ديگرت بر آن در دولت گذر بودگر
   خدمت و عرض دعا بگوي از ادابعد
   چند ما بديم تو ما را بدان مگيرهر

   گناه گدا بگوي ماجراشاهانه
  اين فقير نامه آن محتشم بخوان بر
   اين گدا حكايت آن پادشا بگوبا
  فشاند ي ز دام زلف چو بر خاك مها جان
   صبا بگوي آن غريب ما چه گذشت ابر

   پرور است قصه ارباب معرفتجان
   بيا بگوي برو بپرس حديثيرمز
  دهند ي گرت به مجلس او راه محافظ

   نوش و ترك زرق ز بهر خدا بگويم



 ٤٤٠

  416    غزل
  

   دلخواهيا  نسيم معنبر شمامهخنك
   تو برخاست بامداد پگاهي در هواكه

  
   طاير خجسته لقاي راه شو ادليل

   ديده آب شد از شوق خاك آن درگاهكه
  

   ياد شخص نزارم كه غرق خون دل استبه
   را ز كنار افق كنيد نگاههالل

  
   خجلتي زهكشم ي تو نفس مي كه بمنم
  ت عذر گناه ور نه چيسي تو عفو كنمگر

  
   دوستان تو آموخت در طريقت مهرز

   دم كه صبا چاك زد شعار سياهسپيده
  

   كه از جهان برومي تو روزي عشق روبه
   گياهي تربتم بدمد سرخ گل به جاز

  
   به خاطر نازك ماللت از من زودمده

   حافظ تو خود اين لحظه گفت بسم اهللاكه
  
  



 ٤٤١

  417    غزل
  

   مدام است از لعل دلخواهعيشم
   به كام است الحمدهللاكارم

  
   بخت سركش تنگش به بر كشيا

   جام زر كش گه لعل دلخواهگه
  

   افسانه كردندي را به رندما
   جاهل شيخان گمراهپيران

  
   دست زاهد كرديم توبهاز
   از فعل عابد استغفراهللاو

  
   چه گويم شرح فراقتجانا
   و صد آهي و صد نم جانيچشم

  
  ست ه مبيناد اين غم كه ديدكافر
   قامتت سرو از عارضت ماهاز

  
   لبت برد از ياد حافظشوق

   شبانه ورد سحرگاهدرس
  
  



 ٤٤٢

  418    غزل
  

   آن ماهي تيغ بارد در كوگر
   نهاديم الحكم هللاگردن

  
   تقوا ما نيز دانيمآيين

   چه چاره با بخت گمراهليكن
  

   شيخ و واعظ كمتر شناسيمما
   جام باده يا قصه كوتاهيا

  
  در موسم گل رند و عاشق من

   گاه توبه استغفراهللاآن
  

   بر ما نيفكندي تو عكسمهر
   رويا آه از دلت آهآيينه

  
   مر و العمر فانالصبر

   حتام القاهي ليت شعريا
  

  ي گر وصل خواهي چه نالحافظ
  گاه ي بايدت خورد در گاه و بخون

  
  



 ٤٤٣

  419    غزل
  

   او ز عمر جاودان بهوصال
   مرا آن ده كه آن بهخداوندا

  مشيرم زد و با كس نگفتم شبه
   راز دوست از دشمن نهان بهكه
   مردن بر اين دري داغ بندگبه
   جان او كه از ملك جهان بهبه

   را از طبيب من بپرسيدخدا
   شود اين ناتوان بهي آخر ككه
   كان پايمال سرو ما گشتيگل

   خاكش ز خون ارغوان بهبود
   زاهد مفرماي خلدم دعوت ابه
   بوستان به اين سيب زنخ زانكه

   او باشي كوي دايم گدادال
   حكم آن كه دولت جاودان بهبه

   سر متاب از پند پيرانجوانا
   پير از بخت جوان بهي راكه

  ست  چشم كس نديدهگفت ي ميشب
   مرواريد گوشم در جهان بهز
   چه زنده رود آب حيات استاگر

   شيراز ما از اصفهان بهيول
   اندر دهان دوست شكرسخن

  ه حافظ از آن به گفتوليكن



 ٤٤٤

  420    غزل
  

   چهي يعنيا  پرده برانداختهناگهان
   چهي يعنيا  از خانه برون تاختهمست

  
   در دست صبا گوش به فرمان رقيبزلف
   چهي يعنيا  چنين با همه درساختهاين

  
  يا  و منظور گدايان شدهي خوبانشاه
   چهي يعنيا  اين مرتبه نشناختهقدر

  
  يدستم داد سر زلف خود اول تو به نه

   چهي يعنيا  درانداختهي از پابازم
  

   رمز دهان گفت و كمر سر ميانسخنت
   چهي يعنيا  از ميان تيغ به ما آختهو

  
   مشغولي كس از مهره مهر تو به نقشهر

   چهي يعنيا  با همه كج باختهعاقبت
  

   در دل تنگت چو فرود آمد يارحافظا
   چهي يعنيا  از غير نپرداختهخانه

  
  



 ٤٤٥

  421    غزل
  

   مغان رفته بود و آب زدهي سرادر
   به شيخ و شاب زدهي پير و صالينشسته

  
   همه در بندگيش بسته كمرسبوكشان

   ز ترك كله چتر بر سحاب زدهيول
  

   جام و قدح نور ماه پوشيدهشعاع
   مغبچگان راه آفتاب زدهعذار

  
   بخت در آن حجله با هزاران نازعروس
  ه كسمه و بر برگ گل گالب زدشكسته

  
   ساغر عشرت فرشته رحمتگرفته

   گالب زدهي جرعه بر رخ حور و پرز
  

   شور و عربده شاهدان شيرين كارز
   شكسته سمن ريخته رباب زدهشكر

  
   خندان گفتي كردم و با من به روسالم
   خماركش مفلس شراب زدهي اكه

  



 ٤٤٦

  ي به ضعف همت و راي اين كند كه تو كردكه
  ه گنج خانه شده خيمه بر خراب زدز

  
   دولت بيدار ترسمت ندهندوصال

   تو در آغوش بخت خواب زدهيا  خفتهكه
  

   به ميكده حافظ كه بر تو عرضه كنمبيا
   مستجاب زدهي صف ز دعاهاهزار

  
   جنيبه كش شاه نصره الدين استفلك
   ببين ملكش دست در ركاب زدهبيا

  
   كه ملهم غيب است بهر كسب شرفخرد
  ه بام عرش صدش بوسه بر جناب زدز

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٤٧

  422    غزل
  

  يا  كه با سلسله زلف دراز آمدهيا
  يا  باد كه ديوانه نواز آمدهفرصتت

  
   ناز مفرما و بگردان عادتيساعت
  يا  به پرسيدن ارباب نياز آمدهچون

  
   تو ميرم چه به صلح و چه به جنگي باالپيش

  يا  به هر حال برازنده ناز آمدهچون
  

  لب لعل از يا  و آتش به هم آميختهآب
  يا  بد دور كه بس شعبده بازآمدهچشم

  
   بر دل نرم تو كه از بهر ثوابآفرين
  يا  غمزه خود را به نماز آمدهكشته

  
   دلمي من با تو چه سنجد كه به يغمازهد

  يا  و آشفته به خلوتگه راز آمدهمست
  

  ست  حافظ دگرت خرقه شراب آلودهگفت
  يا  از مذهب اين طايفه بازآمدهمگر

  
  



 ٤٤٨

  423    غزل
  

   رفتم به در ميكده خواب آلودهدوش
   تردامن و سجاده شراب آلودهخرقه
   افسوس كنان مغبچه باده فروشآمد
   ره رو خواب آلودهي بيدار شو اگفت
   كن و آن گه به خرابات خرامي و شويشست
   نگردد ز تو اين دير خراب آلودهتا
  ي لب شيرين پسران چند كني هوابه

   آلوده روح به ياقوت مذابجوهر
   و مكني طهارت گذران منزل پيربه

   شيب چو تشريف شباب آلودهخلعت
  ي شو و از چاه طبيعت به درآي و صافپاك

   ندهد آب تراب آلودهي صفايكه
   نيستي جان جهان دفتر گل عيبي اگفتم
   ناب آلودهي شود فصل بهار از مكه

   ره عشق در اين بحر عميقآشنايان
  آلوده گشتند و نگشتند به آب غرقه
   حافظ لغز و نكته به ياران مفروشگفت
   از اين لطف به انواع عتاب آلودهآه

  
  
  
  



 ٤٤٩

  424    غزل
  

  يا  من جدا مشو كه توام نور ديدهاز
  يا  جان و مونس قلب رميدهآرام

  
   دامن تو دست ندارند عاشقاناز

  يا  ايشان دريدهي صبورپيراهن
  

   چشم بخت خويش مبادت گزند از آنكاز
  يا  رسيدهيبه غايت خوب ي دلبردر

  
   زماني مفتي اي مكن ز عشق ومنعم

  يا  دارمت كه تو او را نديدهمعذور
  

   سرزنش كه كرد تو را دوست حافظاآن
  يا  از گليم خويش مگر پا كشيدهبيش

  
  
  
  
  
  



 ٤٥٠

  425    غزل
  

   در شرب زركشيدهشد ي كشان همدامن
   ماه رو ز رشكش جيب قصب دريدهصد
  يعارضش خو بر گرد ي تاب آتش ماز

   شبنم بر برگ گل چكيدهيها  قطرهچون
   بلند چابكي فصيح شيرين قديلفظ
   خوش كشيدهي لطيف زيبا چشميروي

   جان فزايش از آب لطف زادهياقوت
   خوش خرامش در ناز پروريدهشمشاد

   لعل دلكشش بين وان خنده دل آشوبآن
   رفتن خوشش بين وان گام آرميدهوان
  ما برون شد سيه چشم از دام ي آهوآن

   چه چاره سازم با اين دل رميدهياران
   اهل نظر ميازاري تا توانزنهار

   نور هر دو ديدهي وفا ندارد ادنيا
   كشم عتيبت از چشم دلفريبتي كتا

   يار برگزيدهي كن ايا  كرشمهيروز
   خاطر شريفت رنجيده شد ز حافظگر

   كه توبه كرديم از گفته و شنيدهبازآ
   خواجهيبندگ شكر بازگويم در بس
   اوفتد به دستم آن ميوه رسيدهگر

  
  



 ٤٥١

  426    غزل
  

   خون دل نوشتم نزديك دوست نامهاز
   رايت دهرا من هجرك القيامهيان

  
   من از فراقش در ديده صد عالمتدارم

   هذا لنا العالمهي دموع عينليست
  

   نبود سودمي چند كزمودم از وهر
   جرب المجرب حلت به الندامهمن

  
   احوال دوست گفتايطبيب از پرسيدم

   قربها السالمهي بعدها عذاب فيف
  

   مالمت آيد گر گرد دوست گردمگفتم
   اهللا ما راينا حبا بال مالمهو

  
   به جان شيريني چو طالب آمد جامحافظ

   يذوق منه كاسا من الكرامهيحت
  
  
  
  
  



 ٤٥٢

  427    غزل
  

   تو را شمع گشت پروانهي روچراغ
  ا نه ز حال تو با حال خويش پرومرا
  فرمود ي كه قيد مجانين عشق مخرد
   سنبل زلف تو گشت ديوانهي بوبه

   زلف تو گر جان به باد رفت چه شدي بوبه
   جانانهي فداي جان گرامهزار

   رميده ز غيرت ز پا فتادم دوشمن
   خويش چو ديدم به دست بيگانهنگار

  ها كه برانگيختيم و سود نداشت  نقشهچه
  سانه ما بر او گشته است اففسون

   سپندي او به جاي آتش رخ زيبابر
   غير خال سياهش كه ديد به دانهبه
  ي مژده جان به صبا داد شمع در نفسبه
   تواش چون رسيد پروانهي شمع روز

  ي به دور لب دوست هست پيمانمرا
   بر زبان نبرم جز حديث پيمانهكه

   كه بازي مدرسه و خانقه مگوحديث
   ميخانهي در سر حافظ هوافتاد

  
  
  
  



 ٤٥٣

  428    غزل
  

   كه مخمور شبانهسحرگاهان
   باده با چنگ و چغانهگرفتم
  ي عقل را ره توشه از منهادم

   شهر هستيش كردم روانهز
   داديا  فروشم عشوهي منگار
   ايمن گشتم از مكر زمانهكه
   كمان ابرو شنيدمي ساقز
   تير مالمت را نشانهي اكه
   كمرواري زان ميان طرفينبند

   در ميانهي خود را ببيناگر
   دگر نهي اين دام بر مرغبرو
   عنقا را بلند است آشيانهكه

  ي بندد طرف وصل از حسن شاهكه
   با خود عشق بازد جاودانهكه
   همه اوستي و مطرب و ساقنديم

   آب و گل در ره بهانهخيال
   تا خوش برانيمي مي كشتبده
   ناپيداكرانهي اين دريااز

   ما معماييست حافظوجود
  فسون است و فسانه تحقيقش كه

  
  



 ٤٥٤

  429    غزل
  

  ي بيا كه شد قدح الله پر ز ميساق
  ي تا به چند و خرافات تا به كطامات

  
  ست روزگار  ز كبر و ناز كه ديدهبگذر

  ي قيصر و طرف كاله كي قباچين
  

   شو كه مرغ چمن مست گشت هانهشيار
  ي است هي شو كه خواب عدم در پبيدار

  
  وبهار شاخ ني ايچم ي نازكانه مخوش

  ي مبادت از آشوب باد ديكشفتگ
  

   مهر چرخ و شيوه او اعتماد نيستبر
  ي كه شد ايمن ز مكر وي بر كسي وايا

  
   ماستي شراب كوثر و حور از برافردا
  ي و جام مي مه روي امروز نيز ساقو

  
  دهد ي ياد مي صبا ز عهد صبباد
  ي صبي كه غم ببرد درده اي دارويجان
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  كه بسپرد مبين و سلطنت گل حشمت
  ي باد هر ورقش را به زير پفراش

  
  ي جام يك مني به ياد حاتم طدرده
  ي نامه سياه بخيالن كنيم طتا

  
   كه داد حسن و لطافت به ارغواني مزان

  ي فكند لطف مزاج از رخش به خوبيرون
  

   به باغ بر كه به خدمت چو بندگانمسند
  ي است سرو و كمر بسته است ناستاده

  
  يب خوشت رسيد حديث سحرفرحافظ

  ي حد مصر و چين و به اطراف روم و رتا
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  430    غزل
  

  ي مي اگر ننوشي صوت بلبل و قمربه
  ي الكء كنمت آخرالدواي كعالج
   فصل بهاري بنه از رنگ و بويا ذخيره

  ي رهزنان بهمن و دي ز پرسند ي مكه
   گل نقاب برافكند و مرغ زد هوهوچو
  ي هي هيكن ي ز دست پياله چه ممنه

   دادي ثباتي سلطنت و حسن كشكوه
  ي مانده است و افسر كي تخت جم سخنز

   ميراث خوارگان كفر استي دارخزينه
  ي دف و ني به فتوي قول مطرب و ساقبه

   هيچ نبخشد كه بازنستاندزمانه
  ي ز سفله مروت كه شيه ال شمجو

  ي بر ايوان جنه الماواند نوشته
  يو به ي خريد واي هر كه عشوه دنيكه
   كنم شراب كجاستي نماند سخن طسخا

  ي روح و روان حاتم طي به شادبده
   خدا نشنود بيا حافظي بوبخيل
  ي گير و كرم ورز و الضمان علپياله
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  431    غزل
  

  ي مكشم ي و در مبوسم ي ملبش
  يام پ  بردهي آب زندگانبه
   گفت با كستوانم ي رازش منه
  ي ديد با وتوانم ي كس را منه
   جامخورد ي و خون مبوسد ي ملبش

  ي خوكند ي و گل مبيند ي مرخش
   و از جم مكن يادي جام مبده

  ي كي بود و كي كه جم كداند ي مكه
   ماه مطربي در پرده چنگ ابزن

  ي بخراش تا بخروشم از ورگش
   از خلوت به باغ آورد مسندگل
  ي زهد همچون غنچه كن طبساط

   چشمش مست را مخمور مگذارچو
  ي بده مي ساقيش ا ياد لعلبه

  ي جان از آن قالب جداينجويد
  ي باشد خون جامش در رگ و پكه

  ي حافظ زماني دركش ازبانت
  ي زبانان بشنو از ني بحديث

  
  
  
  



 ٤٥٨

  432    غزل
  

  ي بده شرابي جام عشقم ساقمخمور
  ي مجلس ندارد آبي مي كن قدح كه بپر

  
   رخ چو ماهش در پرده راست نايدوصف

  ي بده شرابي ساقي بزن نوايمطرب
  

   حلقه قامت من تا بعد از اين رقيبتشد
  ي در دگر نراند ما را به هيچ بابزين

  
  ي انتظار رويت ما و اميدواردر
  ي عشوه وصالت ما و خيال و خوابدر

  
  ي آن دو چشمم آيا كجاست جاممخمور
  ي آن دو لعلم آخر كم از جواببيمار

  
   دل تو در خيال خوبانينه ي چه محافظ
  يير گردد از لمعه سراب تشنه سيك

  
  
  
  
  



 ٤٥٩

  433    غزل
  

  ي كه بر ماه از خط مشكين نقاب انداختيا
  ي بر آفتاب انداختيا  سايهي كردلطف

  
   چه خواهد كرد با ما آب و رنگ عارضتتا

  ي خوش بر آب انداختي نيرنگ نقشحاليا
  

   از خوبان خلخ شاد باشي بردي خوبيگو
  ي كيخسرو طلب كافراسياب انداختجام

  
   عشق باختي با شمع رخسارت به وجهي كسهر

  ي ميان پروانه را در اضطراب انداختزان
  

   در دل ويران ماي عشق خود نهادگنج
  ي دولت بر اين كنج خراب انداختسايه

  
   از آب آن عارض كه شيران را از آنزينهار
  ي و گردان را در آب انداختي لب كردتشنه

  
  

  ال وان گه از نقش خيي بيداران ببستخواب
  ي بر شب روان خيل خواب انداختيتهمت
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   يك نظر در جلوه گاهي از رخ برفكندپرده
  ي را در حجاب انداختي از حيا حور و پرو

  
   نوش از جام عالم بين كه بر اورنگ جمباده

  ي مقصود را از رخ نقاب انداختشاهد
  

   پرستي فريب نرگس مخمور و لعل ماز
  ي خلوت نشين را در شراب انداختحافظ

  
   صيد دل در گردنم زنجير زلفي از براو

  ي كمند خسرو مالك رقاب انداختچون
  

   آن كه تاج آفتابيا  دارا شكوهداور
  ي سر تعظيم بر خاك جناب انداختاز

  
   آن كه خصم ملك راي الدين شاه يحينصره
  ي دم شمشير چون آتش در آب انداختاز
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  434    غزل
  

  ي مست ز عشق وي دل مباش يك دم خاليا
  ي و هستي از نيستي گه برو كه رستوان
   مشغول كار او شوي جان به تن ببينگر
  ي بهتر ز خودپرستي كه بينيا  قبلههر

   همچون نسيم خوش باشي ضعف و ناتوانبا
  ي اندر اين ره بهتر ز تندرستيبيمار

   نشان كفر استي مذهب طريقت خامدر
  ي است و چستي طريق دولت چاالكيآر
  ي نشينمعرفت ي بيل بين فضل و عقتا
  يات بگويم خود را مبين كه رست  نكتهيك

   آستان جانان از آسمان مينديشدر
  ي به خاك پستي افتي اوج سربلندكز
   ار چه جان بكاهد گل عذر آن بخواهدخار

  ي در جنب ذوق مستي مي است تلخسهل
   پياله پيما حافظ قرابه پرهيزيصوف

  ي درازدستي كوته آستينان تا كيا
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  435    غزل
  

  ي مگوييد اسرار عشق و مستي مدعبا
  ي بميرد در درد خودپرستخبر ي بتا

  
   كار جهان سر آيدي شو ار نه روزعاشق

  ي نقش مقصود از كارگاه هستناخوانده
  

   آن صنم چه خوش گفت در مجلس مغانمدوش
  يپرست ي كافران چه كارت گر بت نمبا

  
   من خدا را زلفت شكست ما راسلطان

  ي چندين درازدستي كند سياهي كات
  

   گوشه سالمت مستور چون توان بوددر
  ي نرگس تو با ما گويد رموز مستتا

  
  ها كه برخاست  روز ديده بودم اين فتنهآن

  ينشست ي با ما نمي زماني سركشكز
  

   به دست طوفان خواهد سپرد حافظعشقت
  ي كه جستي برق از اين كشاكش پنداشتچون
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  436    غزل
  

  ي ما نامه نوشتيغاليه خط گر سو آن
  ي ما درننوشتي ورق هستگردون

   چند كه هجران ثمر وصل برآردهر
  ي جهان كاش كه اين تخم نكشتدهقان
   را كه در اين جاي نقد است كسآمرزش
  ي چو بهشتي و سرايي چو حورياريست
   مصطبه عشق تنعم نتوان كرددر
  ي بالش زر نيست بسازيم به خشتچون

  غ ارم و نخوت شداد به بامفروش
  ي و لب كشتي و نوش لبي شيشه ميك
   دل داناي اي دني غم دنياي كتا
  ي كه شود عاشق زشتي است ز خوبحيف

   جهان استي خرقه خرابيآلودگ
  ي پاك سرشتي اهل دلي راهروكو
   دست چرا هشت سر زلف تو حافظاز

  ي كه نهشتي چنين بود چه كردتقدير
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  437    غزل
  

  يت ز كويت حكايت قصه بهشيا
  ي جمال حور ز رويت روايتشرح
  يا  از لب لعلت لطيفهي عيسانفاس
  ي خضر ز نوش لبانت كنايتآب

  يا  پاره از دل من و از غصه قصههر
  ي از خصال تو و از رحمت آيتي سطرهر
  ي مجلس روحانيان شدي عطرسايك

  ي رعايتي تو كردي را اگر نه بوگل
   خاك در يار سوختيمي آرزودر
  ي حمايتي صبا كه نكردي آور اديا

   دل به هرزه دانش و عمرت به باد رفتيا
  ي كفايتي و نكردي مايه داشتصد
   دل كباب من آفاق را گرفتيبو

  ي آتش درون بكند هم سرايتاين
  دهد ي آتش ار خيال رخش دست مدر

  ي بيا كه نيست ز دوزخ شكايتيساق
   مراد حافظ از اين درد و غصه چيستيدان

  ي و ز خسرو عنايتيا رشمه تو كاز
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  438    غزل
  

  ي بصدغيها فادي سلمسبت
  ي ينادي كل يوم لي روحو

  ي ببخشادل ي بر من بنگارا
  ي رغم االعادي علي واصلنو

   عشقتي در غم سوداحبيبا
   رب العبادي علتوكلنا

  ي عن عشق سلمي انكرتنامن
  ي نهكو بوادي آن روتزاول

  ه ري همچون مت به بوتن دل و اكه
   بحر الودادي العشق فغريق

   ماچان غرامت بسپريمني پبه
  ي از امادي روشتي يك وغرت
   اين دل بواتت خورد ناچارغم
  ي آنچت نشادي غر نه او بنو
   حافظ شد اندر چين زلفتدل

  ي مظلم و اهللا هادبليل
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  439    غزل
  ي برآمدي به خواب دوش كه ماهديدم

  ي او شب هجران سر آمدي عكس روكز
  رسد ي رفت يار سفركرده متعبير

  ي كاج هر چه زودتر از در درآمديا
   فرخنده فال مني به خير ساقذكرش
  ي در مدام با قدح و ساغر آمدكز
   ديار خويشي ار به خواب بديدي بودخوش
  ي ما رهبر آمدي ياد صحبتش سوتا
   به دستي ازل به زور و زر ار آمدفيض

  ي خضر نصيبه اسكندر آمدآب
   ياد باد كه از بام و در مرا عهدآن
  ي دم پيام يار و خط دلبر آمدهر

   رقيب تو چندين مجال ظلمي يافتيك
  ي به در داور آمدي ار شبيمظلوم
   ره نرفته چه دانند ذوق عشقخامان

  ي سرآمدي دليري بجويدريادل
   كرد رهنموني كو تو را به سنگ دلآن
  ي برآمدي كه پاش به سنگي كاشكيا

   رقمييوه حافظ زد به شي ديگرگر
  ي طبع شاه هنرپرور آمدمقبول
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  440    غزل
  

  ي حديث آرزومندگفتم ي با باد مسحر
  ي آمد كه واثق شو به الطاف خداوندخطاب
   صبح و آه شب كليد گنج مقصود استيدعا
  ي كه با دلدار پيوندرو ي راه و روش مبدين
   را آن زبان نبود كه سر عشق گويد بازقلم

  ير است شرح آرزومند حد تقرييورا
   كه كردت سلطنت مغروري يوسف مصري ااال

  ي را بازپرس آخر كجا شد مهر فرزندپدر
   پير رعنا را ترحم در جبلت نيستجهان

  يبند ي در او همت چه ميپرس ي مهر او چه مز
  ي قدر حرص استخوان تا كي چون تو عاليهماي

  ي آن سايه همت كه بر نااهل افكنددريغ
   اگر سوديست با درويش خرسند است اين بازاردر

  ي و خرسندي منعمم گردان به درويشخدايا
  نازند ي و مرقصند ي شعر حافظ شيراز مبه

  ي و تركان سمرقندي چشمان كشميرسيه
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  441    غزل
  

  ي ار دل آن ماه مهربان بودي بودچه
  ي ار چنان بودي حال ما نه چنين بودكه

  
  ست كه چه ارزد نسيم طره دويبگفتم
  ي هزار جان بودي به هر سر مويگرم

  
   يا ربي ما چه كم شدي خوشدلبرات

  ي نشان امان از بد زمان بودگرش
  

   و عزيزي زمانه سرافراز داشتگرم
  ي عزتم آن خاك آستان بودسرير

  
   چو قطره اشكي پرده كاش برون آمدز

  ي بر دو ديده ما حكم او روان بودكه
  

  ي نه دايره عشق راه بربستاگر
  ي نقطه حافظ سرگشته در ميان بودچو
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  442    غزل
  

  ي جان او كه گرم دسترس به جان بودبه
  ي پيشكش بندگانش آن بودكمينه
   كه بها چيست خاك پايش رايبگفتم
  ي حيات گران مايه جاودان بوداگر
  ي قدش سرو معترف گشتي بندگبه

  ي چو سوسن آزاده ده زبان بودگرش
   وصالي جا چهبينمش ي خواب نيز نمبه

  ي آن بودي اين نبود و نديديم بارچو
   پايبند طره اوي دلم نشداگر

  ي اش قرار در اين تيره خاكدان بوديك
   آفاق استنظير ي رخ چو مهر فلك ببه
  ي دل دريغ كه يك ذره مهربان بودبه

   چو لمعه نوري ز درم كاشكيدرآمد
  ي بر دو ديده ما حكم او روان بودكه
  ي افتاديرون ك پرده ناله حافظ بز
  ي نه همدم مرغان صبح خوان بوداگر
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  443    غزل
  

  ي به گلزاري دمي سرو اگر بخرامچو
  ي خاري تو هر گلي ز غيرت روخورد

  
  ي و آشوبيا  كفر زلف تو هر حلقهز
  ي و بيماريا  سحر چشم تو هر گوشهز

  
   چشم مست يار به خوابي چو بخت من امرو

  ي بيدار است ز هر سويت آهي در پكه
  

   خاك رهت نقد جان من هر چندنثار
  ي نيست نقد روان را بر تو مقداركه

  
   هميشه مزن الف زلف دلبنداندال
  ي گشايدت كاري كي شوي تيره راچو

  
   به سر نرفت اين كاري برفت و زمانسرم

  ي گرفت و نبودت غم گرفتاردلم
  

  ي نقطه گفتمش اندر ميان دايره آچو
  ي اين چه پرگار حافظي خنده گفت كه ابه
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  444    غزل
  

  ي پرظريفان و از هر طرف نگارشهريست
  ي كاركنيد ي عشق است گر مي صالياران

  يتر جوان  فلك نبيند زين طرفهچشم
  ي دست كس نيفتد زين خوبتر نگاردر
   ز جان مركبي كه ديده باشد جسمهرگز
  ي دامنش مبادا زين خاكيان غباربر
  يد چه ران را از پيش خويا  من شكستهچون

  ي غايت توقع بوسيست يا كناركم
   خوش است بشتابي است درياب وقتغش ي بيم

  ي دگر كه دارد اميد نوبهارسال
   بوستان حريفان مانند الله و گلدر
  ي ياري بر ياد روي يك گرفته جامهر
   اين گره گشايم وين راز چون نمايمچون
  ي و صعب كاري كاري و سخت درديدرد
  يدر دست زلف شوخ حافظ ي تار موهر

  ي توان نشستن در اين چنين ديارمشكل
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  445    غزل
  

  ي را كه هر چه مراد است در جهان دارتو
  ي غم ز حال ضعيفان ناتوان دارچه
   جان و دل از بنده و روان بستانبخواه
  ي حكم بر سر آزادگان روان داركه
   و دارم عجب كه هر ساعتي ندارميان

  يمياندار ي مجمع خوبان كنميان
   تو را نيست نقش درخور از آنكي روبياض

  ي از خط مشكين بر ارغوان داريسواد
   و لطيف مدامي كه سبكروحي مبنوش

  ي الخصوص در آن دم كه سر گران داريعل
   عتاب از اين بيش و جور بر دل مامكن
  ي آن داري كه جاي هر آن چه توانمكن
   اختيارت اگر صد هزار تير جفاستبه
  يان من خسته در كمان دار قصد جبه

   رقيبان مدام و جور حسودي جفابكش
  ي سهل باشد اگر يار مهربان داركه

   يك دمدهد ي وصل دوست گرت دست مبه
  ي كه هر چه مراد است در جهان داربرو
   حافظيبر ي گل به دامن از اين باغ مچو

  ي غم ز ناله و فرياد باغبان دارچه
  
  



 ٤٧٣

  446    غزل
  

  يلف مشك بو دار تو نكهت آن زصبا
  ي او داري كه بوي يادگار بمانبه

   كه گوهر اسرار حسن و عشق در اوستدلم
  ي به دست تو دادن گرش نكو دارتوان
   آن شمايل مطبوع هيچ نتوان گفتدر

  ي اين قدر كه رقيبان تندخو دارجز
   گل كجا پسند افتدي بلبلت اينوا

  ي گوش و هوش به مرغان هرزه گو داركه
  سرم مست گشت نوشت باد جرعه تو به
  ي از كدام خم است اين كه در سبو دارخود
   سرو جويبار منازي خود اي سركشبه
  ي از شرم سر فروداري گر بدو رسكه
   چو آفتاب زدني از ممالك خوبدم
  ي را رسد كه غالمان ماه رو دارتو
   تو را برازد و بسي حسن فروشيقبا
  ي همچو گل همه آيين رنگ و بو داركه
   گوهر عشقي صومعه حافظ مجو كنجز

  ي برون نه اگر ميل جست و جو دارقدم
  
  
  
  



 ٤٧٤

  447    غزل
  

  ي با ما مورز اين كينه داربيا
  ي حق صحبت ديرينه داركه

  
   بهي گوش كن كاين در بسنصيحت

  ي آن گوهر كه در گنجينه داراز
  

   رخ به رنداني نمايي كوليكن
  ي كز خورشيد و مه آيينه دارتو

  
   شيخ و هش داري ا رندان مگوبد

  ي كينه داري با حكم خدايكه
  

   ز آه آتشينميترس ينم
  ي خرقه پشمينه داري دانتو

  
   فرياد خمار مفلسان رسبه

  ي داردوشينه ي را گر مخدا
  

   خوشتر از شعر تو حافظنديدم
  ي كه اندر سينه داري قرآنبه

  
  



 ٤٧٥

  448    غزل
  

  ي داري خرابات مقامي كه در كويا
  ي داريست به جام ار دي وقت خودجم

   شب و روزي كه با زلف و رخ يار گذاريا
  ي داري و شامي باد كه خوش صبحفرصتت

   صبا سوختگان بر سر ره منتظرنديا
  ي داري از آن يار سفركرده پيامگر
  ي سرسبز تو خوش دانه عيشيست ولخال
  ي داري كنار چمنش وه كه چه دامبر
  شنوم ي جان از لب خندان قدح ميبو
  ي داريخواجه اگر زان كه مشام ي ابشنو

   به هنگام وفا هيچ ثباتيت نبودچون
  ي داري شكر كه بر جور دوامكنم يم

   چه شودي نيك ار طلبد از تو غريبنام
  ي داري امروز در اين شهر كه ناميتوي
   سحرت مونس جان خواهد بودي دعابس
  ي داري كه چون حافظ شبخيز غالمتو

  
  
  
  
  
  



 ٤٧٦

  449    غزل
  

  يدار ي عشاق روا مي كه مهجوريا
  يدار ي را ز بر خويش جدا معاشقان

  
   دريابي باديه را هم به زاللتشنه

  يدار ي كه در اين ره به خدا مي اميدبه
  

   جان ليكني و بحل كردمت اي ببرددل
  يدار ي از اين دار نگاهش كه مرا مبه

  
  نوشند ي ما كه حريفان دگر مساغر
  يدار ي تحمل نكنيم ار تو روا مما

  
   مگس حضرت سيمرغ نه جوالنگه توستيا

  يدار ي و زحمت ما ميبر ي خود معرض
  

   از اين در محرومي به تقصير خود افتادتو
  يدار ي و فرياد چرا مينال ي كه ماز

  
   از پادشهان پايه به خدمت طلبندحافظ
  يدار ي نابرده چه اميد عطا ميسع

  
  



 ٤٧٧

  450    غزل
  

  يدار ي كه ما را نگران مروزگاريست
  يدار ي را نه به وضع دگران ملصانمخ

   به منت باز نشدي چشم رضايگوشه
  يدار ي چنين عزت صاحب نظران ماين

   تو چو از بهر نگاري آن به كه بپوشساعد
  يدار ي در خون دل پرهنران مدست

   گل از دست غمت رست و نه بلبل در باغنه
  يدار ي را نعره زنان جامه دران مهمه
   نقد حضوري كه در دلق ملمع طلبيا

  يدار ي مخبران ي عجب از بي سرچشم
   چشم و چراغي نرگس باغ نظر اي تويچون
  يدار ي چرا بر من دلخسته گران مسر

   دگر استي جام جم از كان جهانگوهر
  يدار ي تمنا ز گل كوزه گران متو
  ي آخر ز چه روي دل تويي تجربه اپدر

  يدار ي مهر و وفا زين پسران مطمع
   پاك ببايد پرداخت سيم و زرتكيسه

  يدار يها كه تو از سيمبران م  طمعاين
  ي گنه ماست ولي و خرابي چه رندگر
  يدار ي گفت كه تو بنده بر آن ميعاشق

   روز سالمت به مالمت حافظمگذران
  يدار ي توقع ز جهان گذران مچه



 ٤٧٨

  451    غزل
  

  ي فلكت روز داوري كرد ياورخوش
  ي و چه شكرانه آوري شكر چون كنتا
   كس كه اوفتاد خدايش گرفت دستآن

  ي بر تو باد تا غم افتادگان خورگو
  خرند ي نمي عشق شوكت شاهي كودر

  ي كن و اظهار چاكري بندگاقرار
  ي عيش از درم درآي به مژدگانيساق
  ي يك دم از دلم غم دنيا به دربرتا
   خطر بسيستي شاهراه جاه و بزرگدر

  ي به كز اين گريوه سبكبار بگذرآن
   تاج و گنجيو فكر لشكر و سودا سلطان

  ي و امن خاطر و كنج قلندردرويش
   حرف صوفيانه بگويم اجازت استيك

  ي نور ديده صلح به از جنگ و داوريا
   مراد بر حسب فكر و همت استنيل
  ي شاه نذر خير و ز توفيق ياوراز

  ي غبار فقر و قناعت ز رخ مشوحافظ
  ي خاك بهتر از عمل كيمياگركاين

  
  



 ٤٧٩

  452    غزل
  

  ي و پري عشقند آدمي هستطفيل
  ي ببري بنما تا سعادتيارادت

  
   مباشنصيب ي خواجه و از عشق ببكوش

  يهنر ي بنده را نخرد كس به عيب بكه
  

   صبوح و شكرخواب صبحدم تا چنديم
  ي كوش و گريه سحري عذر نيم شببه

  
   شهسوار شيرين كاري اي خود چه لعبتتو

  ير و غايب از نظي در برابر چشمكه
  

   جان مقدس بسوخت زين غيرتهزار
  ي هر صباح و مسا شمع مجلس دگركه

  
   پيغامبرد ي من به حضرت آصف كه مز
  ي ياد گير دو مصرع ز من به نظم دركه

  
   كه وضع جهان را چنان كه من ديدمبيا
  ي و غم نخوري خوري مي امتحان بكنگر

  
  



 ٤٨٠

   سروريت كج مباد بر سر حسنكاله
  يلك و تاج سر زيب بخت و سزاوار مكه

  
  آيند ي و مروند ي زلف و رخت مي بوبه

  ي و گل به جلوه گري به غاليه سايصبا
  

  ي وصال مجوي مستعد نظر نيستچو
  يبصر ي جام جم نكند سود وقت بكه

  
   گوشه نشينان بال بگردانديدعا
  ينگر ي به ما نمي به گوشه چشمچرا

  
   و سلطنت از ما بخر به مايه حسنبيا

  يه غافل مشو كه حيف خور از اين معاملو
  

   عجب خطرناك استي عشق طريقطريق
  ي نبري اگر ره به مقصدنعوذباهللا

  
   يمن همت حافظ اميد هست كه بازبه

   ليله القمري اسامر لياليار
  
  
  
  



 ٤٨١

  453    غزل
  

  ي كه دايم به خويش مغروريا
  ي تو را عشق نيست معذورگر

  
   ديوانگان عشق مگردگرد
  ي به عقل عقيله مشهوركه

  
   عشق نيست در سر تويمست
  ي كه تو مست آب انگوررو

  
   زرد است و آه دردآلوديرو

  ي رنجوري را دواعاشقان
  

   از نام و ننگ خود حافظبگذر
  ي كه مخمورطلب ي مساغر

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٨٢

  454    غزل
  

  ي نسيم باد نوروزآيد ي يار مي كوز
  ي چراغ دل برافروزي اين باد ار مدد خواهاز

  
   خدا را صرف عشرت كني داريا  گل گر خردهچو

  ي زراندوزيها داد سودا  قارون را غلطكه
  

   لعل استي جام گل دگر بلبل چنان مست مز
  ي زد بر چرخ فيروزه صفير تخت فيروزكه

  
  ي صحرا رو كه از دامن غبار غم بيفشانبه
  ي كز بلبل غزل گفتن بياموزي گلزار آبه

  
   نيست دل در اين فيروزه ايواني امكان خلود اچو

  ي و بهروزي عيش فرصت دان به فيروزمجال
  

   چيست ترك كام خود كردني كام بخشطريق
  ي آن است كز اين ترك بردوزي سروركاله

  
  ي چو گل از غنچه بيرون آگويم ي در پرده مسخن
  ي نيست حكم مير نوروزي بيش از پنج روزكه

  
  



 ٤٨٣

   به طرف جويباران چيستي نوحه قمرندانم
  ي دارد شبانروزين غم او نيز همچون ممگر

  
   عيبشكند ي مي و صوفي دارم چو جان صافيا يم

  ي هيچ عاقل را مبادا بخت بد روزخدايا
  

   شمعي شد يار شيرينت كنون تنها نشين اجدا
  ي و گر سوزي حكم آسمان اين است اگر سازكه

  
   عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محرومبه

  ي روزرسد ي كه جاهل را هنيتر مي ساقبيا
  

   نوشي اندر مجلس آصف به نوروز جالليم
  ي بخشد جرعه جامت جهان را ساز نوروزكه

  
   خواجه تورانشاهي تنها دعاكند ي حافظ منه
  ي و نوروزي خواهد جهان عيدي مدح آصفز

  
   پارسايان راست محراب دل و ديدهجنابش
  ي صبح خيزان راست روز فتح و فيروزجبينش

  
  
  
  



 ٤٨٤

  455    غزل
  

  ي و بوالهوسيحاصل يب بگذشت به عمر
  ي برسي ده كه به پيرام ي پسر جام ميا
  اند  شكرهاست در اين شهر كه قانع شدهچه

  ي طريقت به مقام مگسشاهبازان
  رفتم ي در خيل غالمان درش مدوش
  ي چه كسي عاشق بيچاره تو باري اگفت

   دل خون شده چون نافه خوشش بايد بودبا
  ي كه مشهور جهان گشت به مشكين نفسهر

   البرق من الطور و آنست بهلمع
   لك آت بشهاب قبسيفلعل

   رفت و تو در خواب و بيابان در پيشكاروان
  ي از غلغل چندين جرسخبر ي كه بس بوه

   زني بگشا و صفير از شجر طوببال
  ي كه اسير قفسي باشد چو تو مرغحيف
   دامن جانان گيرمي چو مجمر نفستا

  ي خوش نفسي نهاديم بر آتش ز پجان
   تو ز هر سو حافظي پويد به هواچند

  ي اهللا طريقا بك يا ملتمسيسر
  
  
  
  



 ٤٨٥

  456    غزل
  

  ي است در آن كوش كه خوشدل باشنوبهار
  ي گل بدمد باز و تو در گل باشي بسكه

  
   نگويم كه كنون با كه نشين و چه بنوشمن
  ي اگر زيرك و عاقل باشي تو خود دانكه

  
  ي پند ولدهدت ي در پرده همين مچنگ

  ي آن گاه كند سود كه قابل باشوعظت
  

   دگر استي دفتر حالي چمن هر ورقدر
  ي باشد كه ز كار همه غافل باشحيف

  
   عمرت ببرد غصه دنيا به گزافنقد

  ي شب و روز در اين قصه مشكل باشگر
  

   چه راهيست پر از بيم ز ما تا بر دوستگر
  ي آسان بود ار واقف منزل باشرفتن

  
   بلندت باشد گر مدد از بختحافظا
  ي آن شاهد مطبوع شمايل باشصيد

  
  



 ٤٨٦

  457    غزل
  ي جهد بكردم كه يار من باشهزار

  ي من باشقرار ي دل بمرادبخش
  ي ديده شب زنده دار من گردچراغ

  ي خاطر اميدوار من باشانيس
   خسروان مالحت به بندگان نازندچو
  ي در ميانه خداوندگار من باشتو
  شوه او آن عقيق كه خونين دلم ز عاز

  ي غمگسار من باشيا  كنم گلهاگر
   آن چمن كه بتان دست عاشقان گيرنددر

  ي ز دست برآيد نگار من باشگرت
  ي به كلبه احزان عاشقان آييشب
  ي انيس دل سوكوار من باشيدم

   غزاله خورشيد صيد الغر منشود
  ي چو تو يك دم شكار من باشي آهويگر
   وظيفه منيا  بوسه كز دو لبت كردهسه
  ي قرض دار من باشي ادا نكنگرا
  ي اين مراد ببينم به خود كه نيم شبمن
  ي اشك روان در كنار من باشي جابه
  ارزم ي نمي ار چه حافظ شهرم جومن

  ي تو از كرم خويش يار من باشمگر
  



 ٤٨٧

  458    غزل
  

  ي گلگون باشي دل آن دم كه خراب از ميا
  ي زر و گنج به صد حشمت قارون باشيب

  
  صدارت به فقيران بخشند كه ي مقامدر
  ي دارم كه به جاه از همه افزون باشچشم

  
   كه خطرهاست در آني ره منزل ليلدر

  ي اول قدم آن است كه مجنون باششرط
  

   عشق نمودم به تو هان سهو مكننقطه
  ي از دايره بيرون باشي نه چون بنگرور

  
   رفت و تو در خواب و بيابان در پيشكاروان

  ي چون باشي چه كني ره ز كه پرسي رويك
  

  ي بنماي گوهر ذاتي طلبي شاهتاج
  ي خود از تخمه جمشيد و فريدون باشور

  
   نوش كن و جرعه بر افالك فشانيساغر
  ي و چند از غم ايام جگرخون باشچند
   از فقر مكن ناله كه گر شعر اين استحافظ
  ي خوشدل نپسندد كه تو محزون باشهيچ



 ٤٨٨

  459    غزل
  

  يكش ي رخسار م خوش رقم كه بر گلزين
  يكش ي بر صحيفه گل و گلزار مخط

   حرم نشين نهانخانه مرااشك
  يكش ي هفت پرده به بازار مي سوزان

   زلفي چو باد صبا را به بوي روكاهل
  يكش ي دم به قيد سلسله در كار مهر
   دم به ياد آن لب ميگون و چشم مستهر

  يكش ي خلوتم به خانه خمار ماز
  ما شود سر تو بسته فتراك يگفت

  يكش ي است اگر تو زحمت اين بار مسهل
   تو چه تدبير دل كنمي چشم و ابروبا
  يكش ي زين كمان كه بر من بيمار موه

  كند ي كه چشم بد ز رخت دفع مبازآ
  يكش ي تازه گل كه دامن از اين خار ميا

   از نعيم دهريطلب ي دگر چه محافظ
  يكش ي و طره دلدار ميخور ي ميم

  
  
  
  
  
  



 ٤٨٩

  460    غزل
  

   منذ حلت بالعراقيسليم
  ي من نواها ما االقياالق

  
   ساروان منزل دوستي ااال
  ي ركبانكم طال اشتياقيال

  
   نوشي در زنده رود انداز و مخرد

  ي گلبانگ جوانان عراقبه
  

   حماكمي مرعي العمر فربيع
  ي اهللا يا عهد التالقحماك

  
   بده رطل گرانمي ساقبيا

   اهللا من كاس دهاقسقاك
  

   به يادمآرد ي باز ميجوان
  ي چنگ و دست افشان ساقسماع

  
   بده تا مست و خوشدلي باقيم

  ي ياران برفشانم عمر باقبه
  
  



 ٤٩٠

   خون شد از ناديدن دوستدرونم
   تعسا اليام الفراقاال

  
   بعدكم ال تحقروهايدموع
  ي بحر عميق من سواقفكم

  
   با نيكخواهان متفق باشيدم

  ي دان امور اتفاقغنيمت
  

  مطرب خوشخوان خوشگو ي ابساز
  ي صوت عراقي شعر فارسبه

  
   دختر رزي اي بس خوشيعروس
  ي گه گه سزاوار طالقيول

  
   مجرد را برازديمسيحا

  ي با خورشيد سازد هم وثاقكه
  

   ما نيستي دوستان روزوصال
  ي فراقيها  حافظ غزلبخوان

  
  
  
  



 ٤٩١

  461    غزل
  

  ي باكي و مدمعي قصه شوقكتبت
  يدم ز غمناك تو به جان آمي كه ببيا
  ام از شوق با دو ديده خود  كه گفتهبسا

   فاين سلماكي منازل سلمايا
  يا  و غريب حادثهيا  واقعهعجيب

  ي شاكي اصطبرت قتيال و قاتلانا
   را رسد كه كند عيب دامن پاكتكه

  ي همچو قطره كه بر برگ گل چكد پاككه
   الله و گلي تو داد آب روي خاك پاز

  ي و خاكيآب كلك صنع رقم زد به چو
   عبيرفشان گشت ساقيا برخيزصبا
  ي هات شمسه كرم مطيب زاكو

   مثلي التكاسل تغنم فقد جردع
  ي است و چاالكي زاد راهروان چستكه

  ي شمايلت آري نماند ز من باثر
   من محياكي مثر محيايار

   وصف حسن تو حافظ چگونه نطق زندز
  ي ادراكي وراي همچو صنع خدايكه

  
  
  
  



 ٤٩٢

  462    غزل
  

  ي درجا من الاللي مبسما يحاكيا
  ي رب چه درخور آمد گردش خط هالليا

   فريبمدهد ي خيال وصلت خوش ميحال
  ي خود چه نقش بازد اين صورت خيالتا
   ده كه گر چه گشتم نامه سياه عالميم

  ي توان بود از لطف اليزالي كنوميد
   و از خلوتم برون كشي بيار جاميساق
  يالابال در به در بگردم قالش و تا
   و زيركي چار چيز مگذر گر عاقلاز
  ي خالي معشوق و جاغش ي و شراب بامن
   نيست نقش دوران در هيچ حال ثابتچون

  ي خوريم حالي مكن شكايت تا محافظ
   جام خاطر در دور آصف عهدصافيست

   من الزاللي رحيقا اصفي فاسقنقم
   من جده و جدهي قد تباهالملك

  يدر و اين معال رب كه جاودان باد اين قيا
   دولت كان شكوه و شوكتمسندفروز

  ي ملك و ملت بونصر بوالمعالبرهان
  
  
  
  



 ٤٩٣

  463    غزل
  

  ي اهللا ما كر الليالسالم
  ي و المثالي جاوبت المثانو

  
   االراك و من عليهاي واديعل

   فوق الرمالي دار باللوو
  

   غريبان جهانميدعاگو
  ي ادعو بالتواتر و التوالو

  
   رو آرد خدا را هر منزل كهبه

  ي دارش به لطف اليزالنگه
  

   دل كه در زنجير زلفشي امنال
  ي جمعيت است آشفته حالهمه

  
   خطت صد جمال ديگر افزودز

  ي عمرت باد صد سال جاللكه
   ور نه سهل استي كه باشبايد ي متو

  ي و مالي مايه جاهزيان
  

   آن نقاش قدرت آفرين بادبر
  ي گرد مه كشد خط هاللكه
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   كل حيني فياحت رفحبك

   كل حالي في ذكرك مونسو
  

   دل من تا قيامتيسويدا
  ي تو خالي از شوق و سودامباد

  
  ي يابم وصال چون تو شاهكجا

  ي بدنام رند الابالمن
  

   داند كه حافظ را غرض چيستخدا
  ي من سالي علم اهللا حسبو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٩٥

  464    غزل
  

  ي كار حسنت چون عشق من كمالبگرفت
  يان كه نبود اين هر دو را زوال باش زخوش

  
   كاندر تصور عقلنگنجد ي وهم مدر
  ي زين خوبتر مثالي به هيچ معنآيد

  
   حظ عمر حاصل گر زان كه با تو ما راشد

  ي شود وصالي روزي به عمر روزهرگز
  

  ي دم كه با تو باشم يك سال هست روزآن
  ي تو باشم يك لحظه هست سالي دم كه بوان

  
   جانا به خواب بينم من خيال رويتچون
  ي چشمم بجز خيالنبيند ي خواب مكز

  
   خوبتي آر بر دل من كز مهر رورحم
  ي شخص ناتوانم باريك چون هاللشد

  
  ي مكن شكايت گر وصل دوست خواهحافظ

  ي بيشتر ببايد بر هجرت احتمالزين
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  465    غزل
  

  ي تا چنم گلي به باغ صبحدمرفتم
  ي به گوش ناگهم آواز بلبلآمد

  
   گشته مبتالي چو من به عشق گلكينمس
  ي اندر چمن فكنده ز فرياد غلغلو

  
   اندر آن چمن و باغ دم به دمگشتم يم

  ي اندر آن گل و بلبل تاملكردم يم
  

   يار حسن گشته و بلبل قرين عشقگل
  ي نه و اين را تبدلي را تفضلآن

  
   كرد در دلم اثر آواز عندليبچون
  ي چنان كه هيچ نماندم تحملگشتم

  
  ي اين باغ را ولشود ي گل شكفته مبس
  يست از او گل  خار نچيدهي بالي بكس

  
   مدار اميد فرج از مدار چرخحافظ
  ي هزار عيب و ندارد تفضلدارد
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  466    غزل
  

  ي خرقه كه من دارم در رهن شراب اولاين
  ي ناب اولي غرق ميمعن ي دفتر بوين

  
   عمر تبه كردم چندان كه نگه كردمچون
  ي افتاده خراب اوليخرابات كنج در

  
  ي دور است ز درويشي مصلحت انديشچون
  ي سينه پر از آتش هم ديده پرآب اولهم

  
   حالت زاهد را با خلق نخواهم گفتمن
  ي قصه اگر گويم با چنگ و رباب اولاين

  
   سر و پا باشد اوضاع فلك زين دستي بتا

  ي در دست شراب اولي سر هوس ساقدر
  

  يدل برنكنم آر ي همچو تو دلداراز
  ي زان زلف به تاب اولي تاب كشم بارچون

  
  ي حافظ از ميكده بيرون آي پير شدچون
  ي در عهد شباب اولي و هوسناكيرند
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  467    غزل
  

  ي عشق كز او پخته شود هر خامي مزان
  ي چه ماه رمضان است بياور جامگر

  
   رفت كه دست من مسكين نگرفتروزها
  يام ساعد سيم اندي شمشادقدزلف

  
   دلي هر چند كه مهمان عزيز است اروزه

  ي دان و شدن انعامي موهبتصحبتش
  

   زيرك به در خانقه اكنون نپردمرغ
  ي داميست به هر مجلس وعظ  نهادهكه

  
   از زاهد بدخو نكنم رسم اين استگله

  ي اش افتد شامي بدمد در پي چو صبحكه
  

   چمني من چون بخرامد به تماشايار
  ييك صبا پيغام پي ز من ابرسانش

  
   صاف كشدي كه شب و روز مي حريفآن

  ي آيا كه كند ياد ز دردآشامبود
   گر ندهد داد دلت آصف عهدحافظا

  ي از خودكامي دشوار به دست آوركام
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  468    غزل
  

  ي برد به نزد شاهان ز من گدا پيامكه
  ي فروشان دو هزار جم به جامي مي به كوكه

  دوارم خراب و بدنام و هنوز اميام شده
  ي به همت عزيزان برسم به نيك نامكه
   به قلب ما كني نظري كه كيميافروشتو

  يايم دام  نداريم و فكندهي بضاعتكه
   نفرمودي جانان كه عنايتي از وفاعجب
  ي نه به خامه سالمي به نامه پيامنه

   اين شراب خام است اگر آن حريف پختهاگر
  ي هزار بار بهتر ز هزار پخته خامبه

   تسبيحيها  شيخ به دانهيميفكن ا رهم ز
  ي چو مرغ زيرك افتد نفتد به هيچ دامكه
   خدمت تو دارم بخرم به لطف و مفروشسر
  ي غالمي چو بنده كمتر افتد به مبارككه
   كجا برم شكايت به كه گويم اين حكايتبه

  ي دوامي لبت حيات ما بود و نداشتكه
   تير مژگان و بريز خون حافظيبگشا

  ي را نكند كس انتقاميا ده چنان كشنكه
  
  
  
  



 ٥٠٠

  469    غزل
  ي و زاد غرامي رواح رند الحمانت
  ي خاك در دوست باد جان گراميفدا
   دوست شنيدن سعادت است و سالمتپيام

  ي سعاد سالمي الي المبلغ عنمن
   به شام غريبان و آب ديده من بينبيا
  ي در آبگينه شامي سان باده صافبه

  ر خير االراك طاي تغرد عن ذاذا
  ي تفرد عن روضها انين حمامفال
   نماند كه روز فراق يار سر آيديبس

   قباب خيامي من هضبات الحمرايت
   و گويمت به سالمتي كه درآيي دمخوشا

   خير قدوم نزلت خير مقامقدمت
   منك و قد صرت ذابا كهاللبعدت

  يام به تمام  چو ماهت نديدهي چه رواگر
   ان دعيت بخلد و صرت ناقض عهدو

  ي و ما استطاب منامي تطيب نفسفما
   هست كه زودت به بخت نيك ببينماميد

  ي و من به غالمي شاد گشته به فرماندهتو
   سلك در خوشاب است شعر نغز تو حافظچو

  ي ز نظم نظامبرد ي گاه لطف سبق مكه
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  470    غزل
  

  ي دريغا مرهمي ماالمال درد است اسينه
  يهمدم به جان آمد خدا را ي ز تنهايدل

   آسايش كه دارد از سپهر تيزروچشم
  ي به من ده تا بياسايم دمي جامساقيا

   را گفتم اين احوال بين خنديد و گفتيزيرك
  ي پريشان عالمي بوالعجب كاري روزصعب

   در چاه صبر از بهر آن شمع چگلسوختم
  ي تركان فارغ است از حال ما كو رستمشاه
   امن و آسايش بالستي طريق عشقبازدر

  ي باد آن دل كه با درد تو خواهد مرهميشر
   راه نيستي رندي كام و ناز را در كواهل
  يغم ي بي نه خامي بايد جهان سوزي روره

   به دستآيد ي نمي در عالم خاكيآدم
  ي ديگر ببايد ساخت و از نو آدميعالم
   دهيمي تا خاطر بدان ترك سمرقندخيز
  ي موليان آيد همي جوي نسيمش بوكز
   عشقي چه سنجد پيش استغنا حافظگريه

  ي اين دريا نمايد هفت دريا شبنمكاندر
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  471    غزل
  

  ي دلبرم كه رساند نوازش قلمز
  ي كرمكند ي پيك صبا گر همكجاست
   كردم و تدبير عقل در ره عشققياس

  ي رقمكشد ي است كه بر بحر مي شبنمچو
  هاست  كه خرقه من گر چه رهن ميكدهبيا

  ي نام من درم بهي مال وقف نبينز
   دلي چون و چرا درد سر دهد احديث
  ي گير و بياسا ز عمر خويش دمپياله

   راه نشين درد عشق نشناسدطبيب
  ي مرده دل مسيح دمي به دست كن ابرو

   گرفت ز سالوس و طبل زير گليمدلم
  ي آن كه بر در ميخانه بركشم علمبه
   كه وقت شناسان دو كون بفروشندبيا
  يف و صحبت صنم صاي يك پياله مبه

   عيش و تنعم نه شيوه عشق استدوام
  ي بنوش نيش غمي معاشر ماياگر

   ليك ابر رحمت دوستيا  گلهكنم ينم
  ي كشته زار جگرتشنگان نداد نمبه
   آن كسخرند ي قندش نمي به يك نچرا
  ي قلمي از ني كرد صد شكرافشانكه
   قدر تو شاها به دست حافظ نيستيسزا

  يز صبحدم و نياي شبي از دعاجز



 ٥٠٣

  472    غزل
  

   معدله السلطاني اهللا علاحمد
  ي شيخ اويس حسن ايلخاناحمد

   بن خان و شهنشاه شهنشاه نژادخان
  ي اگر جان جهانش خوانزيبد ي كه مآن

   ناديده به اقبال تو ايمان آوردديده
  ي به چنين لطف خدا ارزاني امرحبا

   تو برآيد به دو نيمش بزنندي اگر بماه
  يو معجزه سبحان ي احمددولت

   از شاه و گدابرد ي بخت تو دل مجلوه
  ي و هم جاناني بد دور كه هم جانچشم

   كاكل تركانه كه در طالع توستبرشكن
  ي و چنگزخاني و كوشش خاقانبخشش

  گيريم ي چه دوريم به ياد تو قدح مگر
  ي منزل نبود در سفر روحانبعد

   نشكفتي گل پارسيم غنچه عيشاز
  ي ريحانيو م دجله بغداد حبذا

   عاشق كه نه خاك در معشوق بودسر
  ي خالصش بود از محنت سرگردانيك

   خاك در يار بياري نسيم سحريا
  ي كند حافظ از او ديده دل نورانكه

  
  



 ٥٠٤

  473    غزل
  

  ي را غنيمت دان آن قدر كه بتوانوقت
  ي جان اين دم است تا داني از حيات احاصل

  
   گردون عمر در عوض داردي بخشكام
  ي كن كه از دولت داد عيش بستاندجه

  
   چو من زين جا بگذرم حرامت بادباغبان

  ي غير دوست بنشاني من سروي به جاگر
  

   پشيمان را ذوق باده خواهد كشتزاهد
  ي كورد پشيماني مكن كارعاقال

  
   راي اين قدر كه صوفداند ي نممحتسب
  ي باشد همچو لعل رماني خانگجنس

  
  ن مستيز شكردهاي شبخيزان اي دعابا

  ي پناه يك اسم است خاتم سليماندر
  

   عاشقان بشنو و از در طرب بازآپند
  ي شغل عالم فانارزد ي همه نمكاين
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  ي برادران رحمي عزيزم رفت ايوسف
  ي غمش عجب بينم حال پير كنعانكز

  
   دم مزن كه نتوان گفتي زاهد از رندپيش

  ي طبيب نامحرم حال درد پنهانبا
  

  ريزد ين خلق م و مژگانت خويرو يم
  ي جانا ترسمت فرومانيرو ي متيز

  
   ز ناوك چشمت گوش داشتم ليكندل

  ي به پيشانبرد ي كماندارت ميابرو
  

   حافظ پريشان راي كن به احسانجمع
  ي شكنج گيسويت مجمع پريشانيا

  
   نگار سنگين دلي از ما اي تو فارغگر
  ي خود بخواهم گفت پيش آصف ثانحال

  
  
  
  



 ٥٠٦

  474    غزل
  

  يدان ي كه مدانم ي توام جانا و مواههواخ
  يخوان ي و هم ننوشته ميبين ي هم ناديده مكه

   چه دريابد ميان عاشق و معشوقمالمتگو
  ي چشم نابينا خصوص اسرار پنهاننبيند
   و رقص آوري را به پابازي زلف و صوفبيفشان
  ي از هر رقعه دلقش هزاران بت بيفشانكه

  لبند است دي كار مشتاقان در آن ابروگشاد
  ي را يك نفس بنشين گره بگشا ز پيشانخدا
   در سجده آدم زمين بوس تو نيت كردملك

  ي ديد بيش از حد انساني در حسن تو لطفكه
   افروز چشم ما نسيم زلف جانان استچراغ
  ي اين جمع را يا رب غم از باد پريشانمباد
   كه در خواب سحر بگذشتي عيش شبگيردريغا
  ي كه درماني مگر وقت دلي قدر وقت ايندان

   نيستي از همرهان بودن طريق كاردانملول
  ي منزل به ياد عهد آساني دشواربكش
   حافظدهد ي چنبر زلفش فريبت مخيال
  ي تا حلقه اقبال ناممكن نجنباننگر
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  475    غزل
  

  ي يوسف ثاني خاليق كه تويگفتند
  ي نيك بديدم به حقيقت به از آنچون

  
  كرخنده كه گويم به شي از آنشيرينتر

  ي خسرو خوبان كه تو شيرين زمانيا
  

   دهانت نتوان كرد به غنچهتشبيه
  ي نبود غنچه بدين تنگ دهانهرگز

  
   كه دهم زان دهنت كامي بار بگفتصد

  ي سوسن آزاده چرا جمله زبانچون
  

   بدهم كامت و جانت بستانميگوي
  ي كامم و جانم بستاني ندهترسم

  
  ذراند تو خدنگ از سپر جان گچشم
  يست بدين سخت كمان  كه ديدهبيمار

  
   اشك بيندازيش از ديده مردمچون
  ي از نظر خويش براني را كه دمآن
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  476    غزل
  

  ي صبح سعادت بدان نشان كه تو داننسيم
  ي فالن كن در آن زمان كه تو داني به كوگذر

  
   و ديده بر سر راهتي پيك خلوت رازتو
  ين كه تو دان نه به فرمان چنان براي مردمبه

  
   كه جان عزيزم ز دست رفت خدا رابگو

  ي لعل روح فزايش ببخش آن كه تو دانز
  

   اين حروف نوشتم چنان كه غير ندانستمن
  ي كرامت چنان بخوان كه تو داني هم ز روتو

  
   تيغ تو با ما حديث تشنه و آب استخيال
  ي بكش چنان كه تو داني خويش گرفتاسير

  
  ونه ببندم در كمر زركشت چگاميد
  ي نگارا در آن ميان كه تو دانايست دقيقه

  
   در اين معامله حافظي و تازي تركيكيست
  ي عشق بيان كن بدان زبان كه تو دانحديث

  
  



 ٥٠٩

  477    غزل
  

  ي يار زيرك و از باده كهن دومندو
  ي و گوشه چمني و كتابيفراغت

   اين مقام به دنيا و آخرت ندهممن
  يم انجمن ام افتند هر دي چه در پاگر
   آن كه كنج قناعت به گنج دنيا دادهر

  ي به كمترين ثمني يوسف مصرفروخت
   كه رونق اين كارخانه كم نشودبيا

  ي يا به فسق همچو مني زهد همچو تويبه
   ديدنتوان ي تندباد حوادث نمز
  ي بوده است يا سمني اين چمن كه گلدر

   غيبي در آينه جام نقش بندببين
  يچنين عجب زمن كس به ياد ندارد كه
   اين سموم كه بر طرف بوستان بگذشتاز

  ي هست و رنگ نسترني گلي كه بوعجب
   دل كه حق رها نكندي صبر كوش تو ابه

  ي به دست اهرمني عزيز نگينچنين
   دهر تبه شد در اين بال حافظمزاج

  ي برهمني و راي فكر حكيمكجاست
  
  
  
  



 ٥١٠

  478    غزل
  

  ي كن جام شراب يك مننوش
  يخ غم از دل بركن بدان بيتا

  
   گشاده دار چون جام شرابدل
  ي گرفته چند چون خم دنسر

  
  ي كشي رطلي ز جام بيخودچون
  ي از خويشتن الف مني زنكم

  
   همچو آبي شو در قدم نسنگسان
  ي و تردامني رنگ آميزجمله

  
   دربند تا مردانه واري به مدل

  ي سالوس و تقوا بشكنگردن
  

  ر كن چو حافظ تا مگي و جهدخيز
  ي معشوق افكني در پاخويشتن

  
  
  
  
  



 ٥١١

  479    غزل
  

  ي از ابر بهمنچكد ي است و ژاله مصبح
  ي صبوح ساز و بده جام يك منبرگ

  
  ام بيار  افتادهي و مني بحر مايدر

  ي و مني تا خالص بخشدم از ماييم
  

   پياله خور كه حالل است خون اوخون
  ي كار يار باش كه كاريست كردندر

  
   كه غم در كمين ماست به دست باشيساق

  يزن ي نگاه دار همين ره كه ممطرب
  

   ده كه سر به گوش من آورد چنگ و گفتيم
  ي بگذران و بشنو از اين پير منحنخوش

  
   بدهي رندان كه مينياز ي به بيساق
  ي هوالغني ز صوت مغني بشنوتا

  
  
  
  
  



 ٥١٢

  480    غزل
  

  ي كه در كشتن ما هيچ مدارا نكنيا
  ي محابا نكن وي و سرمايه بسوزسود

  
   بال زهر هالهل دارنددردمندان

  ي اين قوم خطا باشد هان تا نكنقصد
  

   ما را كه توان برد به يك گوشه چشمرنج
  ي انصاف نباشد كه مداوا نكنشرط

  
   ما چو به اميد تو درياست چراديده
  ي بر لب دريا نكني تفرج گذربه

  
   هر جور كه از خلق كريمت كردندنقل
  يها نكن ست تو آن صاحب غرضان اقول

  
   زاهدي تو گر جلوه كند شاهد ما ابر
  ي و معشوق تمنا نكني خدا جز ماز

  
   چو محرابش بري سجده به ابروحافظا

  ي ز سر صدق جز آن جا نكني دعايكه
  
  



 ٥١٣

  481    غزل
  

  ي اين نكته كه خود را ز غم آزاده كنبشنو
  ي ننهاده كني گر طلب روزي خورخون

   شديخواه گل كوزه گران آخراالمر
  ي فكر سبو كن كه پر از باده كنحاليا

   كه بهشتت هوس استي از آن آدميانگر
  ي زاده كني چند پري اي با آدمعيش
   بزرگان نتوان زد به گزافي بر جاتكيه

  ي همه آماده كني اسباب بزرگمگر
   خسرو شيرين دهناني باشدت ااجرها

  ي فرهاد دل افتاده كني سوي نگاهگر
  ض پذيرد هيهات رقم فيي كخاطرت

  ي از نقش پراگنده ورق ساده كنمگر
   حافظي خود گر به كرم بازگذاركار

  ي بسا عيش كه با بخت خداداده كنيا
   خواجه جالل الدين كني صبا بندگيا

  ي جهان پرسمن و سوسن آزاده كنكه
  
  
  
  
  
  



 ٥١٤

  482    غزل
  

  يكن ي نمي عشق گذاري دل به كويا
  يكن ي نمي و كاري جمع داراسباب

  يزن ي نمي حكم در كف و گويگانچو
  يكن ي نمي ظفر به دست و شكارباز
   اندر جگر تو رازند ي خون كه موج ماين

  يكن ي نمي نگاري كار رنگ و بودر
   از آن نشد دم خلقت كه چون صبامشكين

  يكن ي نمي دوست گذاري خاك كوبر
   آستين گلي كز اين چمن نبرترسم
  يكن ي نمي گلشنش تحمل خاركز
  ين جان تو صد نافه مدرج است آستدر

  يكن ي نمي طره ياري را فداوان
   به خاكي افكني لطيف و دلكش و مساغر
  يكن ي نمي خماري انديشه از بالو

   پادشاه وقتي برو كه بندگحافظ
  يكن ي نمي تو باركنند ي جمله مگر

  
  
  
  
  
  



 ٥١٥

  483    غزل
  

  ي در سرزميني ره روسحرگه
  ي اين معما با قرينگفت يهم

   شراب آن گه شود صافي صوفي اكه
  ي در شيشه برآرد اربعينكه
   زان خرقه بيزار است صد بارخدا
  ي صد بت باشدش در آستينكه

   استنشان ي بي گر چه ناممروت
  ي عرضه كن بر نازنينينياز
   خرمني داراي باشد اثوابت

  ي بر خوشه چيني كني رحماگر
   نشاط عيش در كسبينم ينم
  ي نه درد ديني درمان دلنه
   تيره شد باشد كه از غيبها درون

  ي بركند خلوت نشينيچراغ
   نباشدي انگشت سليمانگر
  ي خاصيت دهد نقش نگينچه
   چه رسم خوبان تندخوييستاگر

  ي باشد گر بسازد با غمينچه
   ميخانه بنما تا بپرسمره
  ي خويش را از پيش بينمال

   حافظ را حضور درس خلوتنه
  ي دانشمند را علم اليقيننه



 ٥١٦

  484    لغز
  

  ي به هوس بنشيني مگر بر لب آبتو
  ي همه از خود بيني نه هر فتنه كه بينور

  
   بنده بگزيده اوي كه تويي خدايبه
  ي نگزيني بر اين چاكر ديرينه كسكه

  
   نيستي امانت به سالمت ببرم باكگر
  يدين ي سهل بود گر نبود بي دليب

  
   و شرم تو را خسرو مه رويان كردادب

  ي كه شايسته صد چندين بر توآفرين
  

   با خاري گل كه نشستي از لطف تو اعجب
  يبين ي مصلحت وقت در آن مظاهرا

  
   بر جور رقيبت چه كنم گر نكنمصبر

  ي را نبود چاره بجز مسكينعاشقان
  

   به هوايت ز گلستان برخاستي صبحباد
  يتر از نسرين  تو خوشتر ز گل و تازهكه



 ٥١٧

  
  ست از چپ و راي سرشكم نگري بازشيشه
  ي بنشيني بر اين منظر بينش نفسگر

  
   از بنده مخلص بشنوغرض ي بيسخن
  ي كه منظور بزرگان حقيقت بينيا

  
   چو تو پاكيزه دل و پاك نهادينازنين
  ي آن است كه با مردم بد ننشينبهتر

  
   اين اشك روان صبر و دل حافظ بردسيل

  ي بيني الطاقه يا مقله عينبلغ
  

  شمع چگل ي اي و سركشي بدين نازكتو
  ي خواجه جالل الديني بندگاليق

  
  
  
  
  
  
  



 ٥١٨

  485    غزل
  

  ي سايه ابر است و بهار و لب جوساقيا
  ي خود تو بگوي نگويم چه كن ار اهل دلمن
   خيزآيد ي از اين نقش نمي يك رنگيبو

  ي ناب بشوي به مي آلوده صوفدلق
   طبع است جهان بر كرمش تكيه مكنسفله

  يله مجو جهان ديده ثبات قدم از سفيا
   نصيحت كنمت بشنو و صد گنج ببردو
  ي در عيش درآ و به ره عيب مپواز
   به بهاري آن را كه دگربار رسيدشكر
  ي بنشان و ره تحقيق بجوي نيكبيخ
   آينه را قابل سازي جانان طلبيرو

  ي نه هرگز گل و نسرين ندمد ز آهن و روور
  گويد ي كه بلبل به فغان مي بگشاگوش

  يما گل توفيق ببو تقصير مفرخواجه
  آيد ي ريا مي از حافظ ما بويگفت
  ي بوي بر نفست باد كه خوش بردآفرين

  
  
  
  
  
  



 ٥١٩

  486    غزل
  

  ي ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوبلبل
  ي دوش درس مقامات معنوخواند يم

   نمود گلي بيا كه آتش موسييعن
  ي از درخت نكته توحيد بشنوتا

  ي باغ قافيه سنجند و بذله گومرغان
  ي پهلويها  خورد به غزلياجه م خوتا

   جز حكايت جام از جهان نبردجمشيد
  ي دل مبند بر اسباب دنيوزنهار

   قصه عجب شنو از بخت واژگوناين
  ي را بكشت يار به انفاس عيسوما
   و خواب امني وقت بوريا و گدايخوش
  ي عيش نيست درخور اورنگ خسروكاين

   به غمزه خانه مردم خراب كردچشمت
  يرو يباد كه خوش مست م ممخموريت

   سالخورده چه خوش گفت با پسردهقان
  ي نور چشم من بجز از كشته ندرويكا

   مگر وظيفه حافظ زياده داديساق
  ي گشت طره دستار مولوشفتهاك

  
  
  
  



 ٥٢٠

  487    غزل
  

  ي بكوش كه صاحب خبر شوخبر ي بيا
  ي راهبر شوي كي راهرو نباشتا
   مكتب حقايق پيش اديب عشقدر
  ي پدر شوير بكوش كه روز پسي اهان
  ي از مس وجود چو مردان ره بشودست
  ي و زر شوي عشق بيابي كيمياتا
   و خورت ز مرتبه خويش دور كردخواب

  ي خواب و خور شوي به خويش كه بي گه رسآن
   نور عشق حق به دل و جانت اوفتدگر

  ي كز آفتاب فلك خوبتر شوباهللا
   دم غريق بحر خدا شو گمان مبريك
  ي تر شويفت بحر به يك مو آب هكز

   تا سرت همه نور خدا شودي پااز
  ي پا و سر شوي راه ذوالجالل چو بدر

   خدا اگر شودت منظر نظروجه
  ي نماند كه صاحب نظر شوي پس شكزين

   تو چو زير و زبر شودي هستبنياد
  ي دل مدار هيچ كه زير و زبر شودر
   وصال است حافظاي در سرت هواگر

  ي اهل هنر شو كه خاك درگهبايد
  
  



 ٥٢١

  488    غزل
  

  ي هاتف ميخانه به دولتخواهسحرم
  ي كه ديرينه اين درگاهي بازآگفت
   جم جرعه ما كش كه ز سر دو جهانهمچو

  ي جام جهان بين دهدت آگاهپرتو
   در ميكده رندان قلندر باشندبر
  ي ستانند و دهند افسر شاهنشاهكه
  ي زير سر و بر تارك هفت اختر پاخشت
  ينگر و منصب صاحب جاه قدرت دست
   ما و در ميخانه كه طرف بامشسر
  ي فلك بر شد و ديوار بدين كوتاهبه
   خضر مكني همرهي اين مرحله بقطع

  ي است بترس از خطر گمراهظلمات
   دلي سلطنت فقر ببخشند ااگرت
  ي ملك تو از ماه بود تا ماهكمترين

   زدن از دست مدهي دم فقر ندانتو
  يورانشاه و مجلس تي خواجگمسند
   از اين قصه بداري خام طمع شرمحافظ
  يخواه ي چيست كه فردوس برين معملت

  
  
  
  



 ٥٢٢

  489    غزل
  

  ي در رخ تو پيدا انوار پادشاهيا
  ي فكرت تو پنهان صد حكمت الهدر
   تو بارك اهللا بر ملك و دين گشادهكلك
  ي چشمه آب حيوان از قطره سياهصد

  
   اهرمن نتابد انوار اسم اعظمبر

  ي هر چه خواهين توست و خاتم فرما آملك
  

   حكمت سليمان هر كس كه شك نمايددر
  ي عقل و دانش او خندند مرغ و ماهبر

  
  ي بر سر نهد كالهي ار چه گاه گاهباز

  ي قاف دانند آيين پادشاهمرغان
  

   كه آسمانش از فيض خود دهد آبيتيغ
  ي منت سپاهي جهان بگيرد بتنها

  
   و اغيار تو خوش نويسد در شان ياركلك

  ي افسون عمر كاهي جان فزايتعويذ
  

   عزتي عنصر تو مخلوق از كيميايا
  ي دولت تو ايمن از وصمت تباهي او



 ٥٢٣

  
   از چشمه خراباتي بيار آبيساق

  يها بشوييم از عجب خانقاه  خرقهتا
  

   تهيست جاممي پادشاها كز معمريست
  ي و از محتسب گواهي ز بنده دعواينك

  
  ن و معدن افتد ز تيغت بر كاي پرتوگر

  ي سرخ رو را بخشند رنگ كاهياقوت
  

   دلت ببخشد بر عجز شب نشيناندانم
  ي از باد صبحگاهي حال بنده پرسگر

  
   زدي كه برق عصيان بر آدم صفيجاي
  يگناه ي بي را چگونه زيبد دعوما

  
   نامبرد ي چو پادشاهت گه گاه محافظ
  ي ز بخت منما بازآ به عذرخواهرنجش

  
  
  
  
  
  



 ٥٢٤

  490    غزل
  

  ي همه دير مغان نيست چو من شيدايدر
  ي گرو باده و دفتر جايي جايخرقه
   داردي كه آيينه شاهيست غباردل
  ي صحبت روشن رايطلبم ي خدا ماز

   توبه به دست صنم باده فروشام كرده
  ي رخ بزم آرايي نخورم بي دگر مكه

   ار الف زد از شيوه چشم تو مرنجنرگس
  يي نابيناي اهل نظر از پنروند

   اين قصه مگر شمع برآرد به زبانشرح
  ي نه پروانه ندارد به سخن پروايور
  ام از ديده به دامان كه مگر  بستهها يجو

  ي بااليي كنارم بنشانند سهدر
   رخ دوستي باده بياور كه مرا بيكشت

  ي هر گوشه چشم از غم دل دريايگشت
   غير مگو با من معشوقه پرستسخن

  يبه كس پرواي نيست ام ي و جام مي وكز
  گفت ي حديثم چه خوش آمد كه سحرگه ماين

  ي ترسايي با دف و نيا  در ميكدهبر
   از اين است كه حافظ داردي مسلمانگر

  ي امروز بود فردايي اگر از پآه
  
  



 ٥٢٥

  491    غزل
  

  ي ماه سيماييام ابرو  چشم كردهبه
  يام جاي  نقش بستهي سبزخطخيال
   مني هست كه منشور عشقبازاميد

  ين كمانچه ابرو رسد به طغراي آاز
   ز دست بشد چشم از انتظار بسوختسرم
  ي سر و چشم مجلس آرايي آرزودر
   است دل آتش به خرقه خواهم زدمكدر
  ي تماشايكند ي ببين كه كه را مبيا
   روز واقعه تابوت ما ز سرو كنيدبه

  ي به داغ بلندبااليرويم ي مكه
  ام من درويش  دادهي دل به كسزمام

  يستش به كس از تاج و تخت پرواي نيكه
   آن مقام كه خوبان ز غمزه تيغ زننددر

  ي اوفتاده در پايي مدار سرعجب
   كه از رخ او ماه در شبستان استمرا

  ي بود به فروغ ستاره پروايكجا
   دوست طلبي و وصل چه باشد رضافراق

  ي حيف باشد از او غير او تمنايكه
   ز شوق برآرند ماهيان به نثاردرر
  ي سفينه حافظ رسد به دريايگرا

  
  



 ٥٢٦

  492    غزل
  

  ي خوش آشنايي چو بويسالم
  ي مردم ديده روشنايبدان

  
   چو نور دل پارسايانيدرود
  ي شمع خلوتگه پارسايبدان

  
  ي از همدمان هيچ بر جابينم ينم
  ي كجايي خون شد از غصه ساقدلم

  
   مغان رخ مگردان كه آن جاي كوز

  ي مفتاح مشكل گشايفروشند
  

   جهان گر چه در حد حسن استروسع
  يوفاي ي شيوه ببرد ي حد مز

  
   هستي خسته من گرش همتدل

  ي ز سنگين دالن مومياينخواهد
  

  فروشند ي افكن كجا مي صوفيم
  ي در تابم از دست زهد ريايكه
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   چنان عهد صحبت شكستندرفيقان

  يست خود آشناي  نبودهي گويكه
  

   نفس طامعي اي گر تو بگذارمرا
  ي كنم در گداييادشاي پيبس

  
   سعادتي كيميابياموزمت

  ي جدايي همصحبت بد جدايز
  

   حافظ از جور دوران شكايتمكن
  ي بنده كار خدايي تو اي دانچه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٢٨

  493    غزل
  

  ي پادشه خوبان داد از غم تنهاييا
  ي تو به جان آمد وقت است كه بازآيي بدل

  
  ماند ي گل اين بستان شاداب نمدايم
  ي ضعيفان را در وقت توانايبدريا

  
  كردم ي گله زلفش با باد همديشب

  ي بگذر زين فكرت سودايي غلطگفتا
  

  رقصند ي باد صبا اين جا با سلسله مصد
  ي دل تا باد نپيمايي است حريف ااين

  
   دور از تو چنانم كردي و مهجوريمشتاق
  ي دست بخواهد شد پاياب شكيبايكز

  
  ته كه در عالم رب به كه شايد گفت اين نكيا

  ي به كس ننمود آن شاهد هرجايرخساره
  

   نيستي تو رنگي روي چمن گل را بيساق
  ي خرامان كن تا باغ بيارايشمشاد
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  ي درد توام درمان در بستر ناكاميا
  ي ياد توام مونس در گوشه تنهايي او

  
   دايره قسمت ما نقطه تسليميمدر

  ي حكم آن چه تو فرمايي آن چه تو انديشلطف
  

   نيستي خود در عالم رندي خود و راكرف
  ي و خودرايي است در اين مذهب خودبينكفر

  
   دهي دايره مينا خونين جگرم مزين

  ي حل كنم اين مشكل در ساغر مينايتا
  

   خوش وصل آمدي شب هجران شد بوحافظ
  ي عاشق شيدايي مبارك باد اشاديت

  
  
  
  
  
  
  



 ٥٣٠

  494    غزل
  

  يي دل گر از آن چاه زنخدان به درآيا
  ي زود پشيمان به درآيي جا كه روهر
   گوشي دار كه گر وسوسه عقل كنهش
  ي صفت از روضه رضوان به درآيآدم

   فلكت دست نگيردي كه به آبشايد
  ي تشنه لب از چشمه حيوان به درآيگر
   از حسرت ديدار تو چون صبحدهم ي مجان

  ي كه چو خورشيد درخشان به درآيباشد
   دم همت چو صبا بر تو گمارمچندان

  ي غنچه چو گل خرم و خندان به درآيكز
   تيره شب هجر تو جانم به لب آمددر
  ي است كه همچون مه تابان به درآيوقت
  يام از ديده دو صد جو  رهگذرت بستهبر
  ي بو كه تو چون سرو خرامان به درآيتا

   مكن انديشه كه آن يوسف مه روحافظ
  ي و از كلبه احزان به درآيبازآيد
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  495    لغز
  

  يجوي ي خواه و گل افشان كن از دهر چه ميم
  يگوي ي گفت سحرگه گل بلبل تو چه ماين

   راي به گلستان بر تا شاهد و ساقمسند
  ي و گل بويي نوشي مي و رخ بوسي گيرلب

   خرامان كن و آهنگ گلستان كنشمشاد
  ي سرو بياموزد از قد تو دلجويتا

  د غنچه خندانت دولت به كه خواهد داتا
  يروي ي شاخ گل رعنا از بهر كه ميا

   كه بازارت پرجوش خريدار استامروز
  ي از مايه نيكويي و بنه گنجدرياب

   در رهگذر باد استي شمع نكورويچون
  ي بربند از شمع نكورويي هنرطرف

   طره كه هر جعدش صد نافه چين ارزدآن
  ي بوييش ز خوش خويي اگر بودي بودخوش
  ن شاه آمد در گلشي مرغ به دستانهر

  ي حافظ به غزل گويي به نواسازبلبل
  
  
  
  
  پايان
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