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  1   غزل شماره
  

   ادر کاسا و ناولهای یا ایها الساقاال
  ها  افتاد مشکلی عشق آسان نمود اول ولکه

  
   کاخر صبا زان طره بگشایديا  نافهي بوبه

  ها  تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلز
  

   منزل جانان چه امن عیش چون هر دم درمرا
  ها  که بربندید محملدارد ی فریاد مجرس
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   سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گویدی مبه

  ها  نبود ز راه و رسم منزلخبر ی سالک بکه
  

   چنین هایلی تاریک و بیم موج و گردابشب
  ها  دانند حال ما سبکباران ساحلکجا

  
  ید آخر کشی به بدنامی کارم ز خود کامهمه
  ها  کز او سازند محفلي ماند آن رازی کنهان

  
   از او غایب مشو حافظیخواه ی گر هميحضور
   دع الدنیا و اهملهاي ما تلق من تهویمت

  
  

  2    غزل شماره
  

   کار کجا و من خراب کجاصالح
   تفاوت ره کز کجاست تا به کجاببین

  
   ز صومعه بگرفت و خرقه سالوسدلم

  ب ناب کجا دیر مغان و شراکجاست
  

   صالح و تقوا راي نسبت است به رندچه
   وعظ کجا نغمه رباب کجاسماع

  
   دوست دل دشمنان چه دریابدي روز

   مرده کجا شمع آفتاب کجاچراغ
  

   کحل بینش ما خاك آستان شماستچو
   رویم بفرما از این جناب کجاکجا
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   به سیب زنخدان که چاه در راه استمبین
   شتاب کجا دل بدیني ايرو ی همکجا

  
   که یاد خوشش باد روزگار وصالبشد
   آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجاخود

  
   دوستي و خواب ز حافظ طمع مدار اقرار

   کدام و خواب کجاي چیست صبورقرار
  
  

  3    غزل شماره
  

   به دست آرد دل ما راي آن ترك شیرازاگر
   خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا رابه

  
   یافتی که در جنت نخواهی باقی می ساقبده

   آب رکن آباد و گلگشت مصال راکنار
  

   کاین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوبفغان
   بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما راچنان

  
   استی عشق ناتمام ما جمال یار مستغنز

   زیبا راي آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روبه
  

  دانستم از آن حسن روزافزون که یوسف داشت من
   عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا راکه

  
   و گر نفرین دعا گویمی دشنام فرمایاگر

   لب لعل شکرخا رازیبد ی تلخ مجواب
  

  تر دارند  گوش کن جانا که از جان دوستنصیحت
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   سعادتمند پند پیر دانا راجوانان
  

   گو و راز دهر کمتر جوی از مطرب و محدیث
  کمت این معما را کس نگشود و نگشاید به حکه

  
   بیا و خوش بخوان حافظی و در سفتی گفتغزل شماره
   بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا راکه

  
  

  4   غزل شماره
  

   به لطف بگو آن غزال رعنا راصبا
   ما رايا  سر به کوه و بیابان تو دادهکه

  
   که عمرش دراز باد چراشکرفروش

   شکرخا رای نکند طوطيتفقد
  

   گليت مگر نداد ا حسنت اجازغرور
   عندلیب شیدا رای نکنی پرسشکه

  
   خلق و لطف توان کرد صید اهل نظربه

   بند و دام نگیرند مرغ دانا رابه
  

   نیستی از چه سبب رنگ آشنایندانم
   قدان سیه چشم ماه سیما رایسه

  
  ی و باده پیمایی با حبیب نشینچو

   یاد دار محبان بادپیما رابه
  

   در جمال تو عیب این قدر نتوان گفتجز
   زیبا راي وضع مهر و وفا نیست روکه
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   آسمان نه عجب گر به گفته حافظدر

   زهره به رقص آورد مسیحا راسرود
  
  

  5   غزل شماره
  

   ز دستم صاحب دالن خدا رارود ی مدل
   که راز پنهان خواهد شد آشکارادردا

  
   باد شرطه برخیزي شکستگانیم ایکشت

  آشنا را که بازبینیم دیدار باشد
  

   روزه مهر گردون افسانه است و افسونده
   یاران فرصت شمار یاراي به جاینیک

  
   حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبلدر

   الصبوح هبوا یا ایها السکاراهات
  

   صاحب کرامت شکرانه سالمتيا
   رانوا ی کن درویش بي تفقديروز

  
   تفسیر این دو حرف استی دو گیتآسایش
  با دشمنان مدارا دوستان مروت با

  
   ما را گذر ندادندی نیک نامي کودر
   تغییر کن قضا رايپسند ی تو نمگر

  
   ام الخباثش خواندی تلخ وش که صوفآن

   من قبله العذارای لنا و احلیاشه
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  ی در عیش کوش و مستی تنگدستهنگام
   قارون کند گدا رای هستي کیمیاکاین

  
   مشو که چون شمع از غیرتت بسوزدسرکش

   که در کف او موم است سنگ خاراردلب
  

   است بنگری سکندر جام مآیینه
   بر تو عرضه دارد احوال ملک داراتا

  
   گو بخشندگان عمرندی پارسخوبان
   بده بشارت رندان پارسا رایساق

  
   آلودی به خود نپوشید این خرقه محافظ
   شیخ پاکدامن معذور دار ما رايا

  
  

  6    غزل شماره
  

  ن که رساند این دعا را مالزمان سلطابه
   ز نظر مران گدا رای به شکر پادشاهکه

  
   خود پناهمي رقیب دیوسیرت به خداز

   دهد خدا راي آن شهاب ثاقب مددمگر
  

   سیاهت ار کرد به خون ما اشارتمژه
   فریب او بیندیش و غلط مکن نگاراز

  
  ي چو عذار برفروزي بسوزی عالمدل

   مدارایکن ی که نمي از این چه سود دارتو
  

  ی شب در این امیدم که نسیم صبحگاههمه
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   پیام آشنایان بنوازد آشنا رابه
  

  ي قیامت است جانا که به عاشقان نمودچه
   رویت بنما عذار ما راي و جان فدادل

  
   ده تو به حافظ سحرخیزيا  خدا که جرعهبه

   کند شما راي اثری صبحگاهي دعاکه
  
  

  7    غزل شماره
  

  افیست جام را بیا که آینه صیصوف
   لعل فام رای مي صفاي بنگرتا

  
   درون پرده ز رندان مست پرسراز

   مقام رای حال نیست زاهد عالکاین
  

   شکار کس نشود دام بازچینعنقا
   جا همیشه باد به دست است دام راکان

  
   بزم دور یک دو قدح درکش و برودر

   طمع مدار وصال دوام راییعن
  

   ز عیشی گلي دل شباب رفت و نچیديا
   ننگ و نام راي سر مکن هنرپیرانه

  
   عیش نقد کوش که چون آبخور نمانددر

   بهشت روضه دارالسالم راآدم
  

   را بر آستان تو بس حق خدمت استما
   خواجه بازبین به ترحم غالم رايا
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   صبا بروي است ای مرید جام محافظ
   برسان شیخ جام رای بنده بندگوز

  
  

  8    غزل شماره
  

  رخیز و درده جام را بساقیا
   بر سر کن غم ایام راخاك

  
   بر کفم نه تا ز بری مساغر
   این دلق ازرق فام رابرکشم

  
   چه بدنامیست نزد عاقالنگر
   ننگ و نام راخواهیم ی نمما

  
   درده چند از این باد غرورباده

   بر سر نفس نافرجام راخاك
  

   آه سینه ناالن مندود
   این افسردگان خام راسوخت

  
   خودي راز دل شیدارممح
   ز خاص و عام رابینم ی نمکس

  
   مرا خاطر خوش استی دالرامبا

   دلم یک باره برد آرام راکز
  

   دیگر به سرو اندر چمنننگرد
   که دید آن سرو سیم اندام راهر

  



 ٩

   روز و شبی کن حافظ به سختصبر
   کام رای بیابي روزعاقبت

  
  

  9    غزل شماره
  

  ستان را عهد شباب است دگر برونق
   مژده گل بلبل خوش الحان رارسد یم

  
  ی صبا گر به جوانان چمن بازرسيا

   ما برسان سرو و گل و ریحان راخدمت
  

   چنین جلوه کند مغبچه باده فروشگر
   در میخانه کنم مژگان راخاکروب

  
   از عنبر سارا چوگانی که بر مه کشيا

   حال مگردان من سرگردان رامضطرب
  

  خندند یر دردکشان م این قوم که بترسم
   سر کار خرابات کنند ایمان رادر

  
   نوحی مردان خدا باش که در کشتیار

   نخرد طوفان رای که به آبی خاکهست
  

   از خانه گردون به در و نان مطلببرو
   سیه کاسه در آخر بکشد مهمان راکان

  
   خاك استی که را خوابگه آخر مشتهر
   ایوان رای چه حاجت که به افالك کشگو

  
   من مسند مصر آن تو شدی کنعانماه
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   زندان رای آن است که بدرود کنوقت
  

  ی کن و خوش باش ولي خور و رندی محافظا
   تزویر مکن چون دگران قرآن رادام

  
  
  10    غزل شماره
  

   میخانه آمد پیر ماي از مسجد سودوش
   یاران طریقت بعد از این تدبیر ماچیست

  
  ریم چون قبله چون آي سوي مریدان روما

   خانه خمار دارد پیر ماي سويرو
  

   خرابات طریقت ما به هم منزل شویمدر
  ست در عهد ازل تقدیر ما  چنین رفتهکاین

  
   اگر داند که دل دربند زلفش چون خوش استعقل

   زنجیر مای دیوانه گردند از پعاقالن
  

   از لطف بر ما کشف کردی خوبت آیتيرو
   تفسیر ما نیست دری زمان جز لطف و خوبزان

  
  ی دل سنگینت آیا هیچ درگیرد شببا

   آتشناك و سوز سینه شبگیر ماآه
  

   آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموشتیر
   کن بر جان خود پرهیز کن از تیر مارحم
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  10    غزل شماره
  

   به نور باده برافروز جام مایساق
   بگو که کار جهان شد به کام مامطرب

  
  ایم  دیده در پیاله عکس رخ یارما
   ز لذت شرب مدام ماخبر ی بيا

  
   نمیرد آن که دلش زنده شد به عشقهرگز

   است بر جریده عالم دوام ماثبت
  

   قدانی بود کرشمه و ناز سهچندان
   به جلوه سرو صنوبرخرام ماکاید

  
  ي باد اگر به گلشن احباب بگذريا

   عرضه ده بر جانان پیام مازنهار
  

  يبر یه م نام ما ز یاد به عمدا چگو
   ز نام ماي آید آن که یاد نیارخود

  
   به چشم شاهد دلبند ما خوش استیمست

   زمام مایاند به مست  رو سپردهزان
  

   نبرد روز بازخواستيا  که صرفهترسم
   حالل شیخ ز آب حرام مانان

  
  فشان ی همی ز دیده دانه اشکحافظ
   که مرغ وصل کند قصد دام ماباشد
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   هاللی اخضر فلک و کشتيدریا
   قوام مای غرق نعمت حاجهستند

  
  
  12    غزل شماره
  

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

  
   دیدار تو دارد جان بر لب آمدهعزم

   یا برآید چیست فرمان شمابازگردد
  

   نبست از عافیتی به دور نرگست طرفکس
   به مستان شماي که نفروشند مستوربه

  
   خواب آلود ما بیدار خواهد شد مگربخت
   رخشان شماي روی که زد بر دیده آبزان

  
  يا  صبا همراه بفرست از رخت گلدستهبا

   بشنویم از خاك بستان شمای که بویبو
  

   ساقیان بزم جمي باد و مراد اعمرتان
   به دوران شمای چه جام ما نشد پرمگر

  
   دلدار را آگه کنیدکند ی می خرابدل

   دوستان جان من و جان شماي ازینهار
  

   دهد دست این غرض یا رب که همدستان شوندیک
   مجموع ما زلف پریشان شماخاطر

  
  ي دار از خاك و خون دامن چو بر ما بگذردور
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   این ره کشته بسیارند قربان شماکاندر
  

   صبا با ساکنان شهر یزد از ما بگويا
   چوگان شماي سر حق ناشناسان گويکا

  
  از بساط قرب همت دور نیست چه دوریم گر

   شاه شماییم و ثناخوان شمابنده
  

  ی شهنشاه بلنداختر خدا را همتيا
   ببوسم همچو اختر خاك ایوان شماتا

  
   بگوی بشنو آمینی حافظ دعایکند یم

   ما باد لعل شکرافشان شمايروز
  
  
  13    غزل شماره
  

   صبح و کله بست سحابدمد یم
   الصبوح یا اصحابالصبوح

  
   ژاله بر رخ اللهکدچ یم

   المدام یا احبابالمدام
  

   از چمن نسیم بهشتوزد یم
   نابی بنوشید دم به دم مهان

  
   زمرد زده است گل به چمنتخت

   چون لعل آتشین دریابراح
  

  اند دگر  میخانه بستهدر
   یا مفتح االبوابافتتح
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   و دندانت را حقوق نمکلب

   کبابيها  بر جان و سینههست
  

   عجب باشدیسم چنین مواین
   ببندند میکده به شتابکه

  
   پیکري پری رخ ساقبر

   حافظ بنوش باده نابهمچو
  
  
  14    غزل شماره
  

   سلطان خوبان رحم کن بر این غریبي اگفتم
   در دنبال دل ره گم کند مسکین غریبگفت

  
   گفت معذورم بداری مگذر زمانگفتمش

   چه تاب آرد غم چندین غریبي پروردخانه
  

   را چه غمی نازنینی سنجاب شاه برخفته
   ز خار و خاره سازد بستر و بالین غریبگر

  
   چندین آشناستي که در زنجیر زلفت جايا

   فتاد آن خال مشکین بر رخ رنگین غریبخوش
  

   مه وشتي در رنگ روی عکس منماید یم
   برگ ارغوان بر صفحه نسرین غریبهمچو

  
   غریب افتاده است آن مور خط گرد رختبس
  چه نبود در نگارستان خط مشکین غریب گر
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   شام غریبان طره شبرنگ توي اگفتم
   سحرگاهان حذر کن چون بنالد این غریبدر

  
   حافظ آشنایان در مقام حیرتندگفت

   نبود گر نشیند خسته و مسکین غریبدور
  
  

  15   غزل شماره
  

   که کشد بند نقابتی شاهد قدسيا
   که دهد دانه و آبتی مرغ بهشتي او

  
   بشد از دیده در این فکر جگرسوزخوابم

   که شد منزل آسایش و خوابتکاغوش
  

   و ترسم که نباشدیپرس ی نمدرویش
   ثوابتي آمرزش و پروااندیشه

  
  ي دل عشاق زد آن چشم خمارراه
   از این شیوه که مست است شرابتپیداست

  
   بر دلم از غمزه خطا رفتي که زديتیر

  ت صوابي باز چه اندیشه کند راتا
  

  ي ناله و فریاد که کردم نشنیدهر
   نگارا که بلند است جنابتپیداست

  
   است سر آب از این بادیه هش داردور

   غول بیابان نفریبد به سرابتتا
  

   دلي اي به چه آیین روي در ره پیرتا
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   به غلط صرف شد ایام شبابتيبار
  

  ی قصر دل افروز که منزلگه انسيا
   رب مکناد آفت ایام خرابتیا

  
   نه غالمیست که از خواجه گریزدحافظ
   کن و بازآ که خرابم ز عتابتیصلح

  
  
  16    غزل شماره
  

   شوخ تو در کمان انداختي که ابرویخم
   قصد جان من زار ناتوان انداختبه

  
   نقش دو عالم که رنگ الفت بودنبود
   طرح محبت نه این زمان انداختزمانه

  
   کردی یک کرشمه که نرگس به خودفروشبه

   چشم تو صد فتنه در جهان انداختفریب
  

   به چمنيرو ی کرده مي خورده و خوشراب
   تو آتش در ارغوان انداختي آب روکه

  
   بزمگاه چمن دوش مست بگذشتمبه
   از دهان توام غنچه در گمان انداختچو

  
  زد ی طره مفتول خود گره مبنفشه

   حکایت زلف تو در میان انداختصبا
  

  تو نسبتش کردم ي شرم آن که به روز
   به دست صبا خاك در دهان انداختسمن
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   زین پیشی و مطرب ندیدمی از ورع ممن

   مغبچگانم در این و آن انداختيهوا
  

  شویم ی لعل خرقه می به آب مکنون
   انداختتوان ی ازل از خود نمنصیبه

  
   بودی گشایش حافظ در این خرابمگر
   مغان انداختی بخشش ازلش در مکه

  
  ام من اکنون شود که دور زمان به کجهان
   خواجه جهان انداختی به بندگمرا

  
  
  17    غزل شماره
  

   از آتش دل در غم جانانه بسوختسینه
   بود در این خانه که کاشانه بسوختیآتش

  
   دلبر بگداختي از واسطه دورتنم
   از آتش مهر رخ جانانه بسوختجانم

  
   دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمعسوز

  ن ز سر مهر چو پروانه بسوخت بر مدوش
  

   نه غریب است که دلسوز من استیآشنای
   من از خویش برفتم دل بیگانه بسوختچون

  
   زهد مرا آب خرابات ببردخرقه

   عقل مرا آتش میخانه بسوختخانه
  



 ١٨

   پیاله دلم از توبه که کردم بشکستچون
   و خمخانه بسوختی می الله جگرم بهمچو

  
  را مردم چشم کم کن و بازآ که مماجرا

   از سر به درآورد و به شکرانه بسوختخرقه
  

  ی نوش دمی افسانه بگو حافظ و مترك
   نخفتیم شب و شمع به افسانه بسوختکه

  
  

  18   غزل شماره
  

   آمدن عید مبارك بادتساقیا
   مرواد از یادتي مواعید که کردوان

  
   شگفتم که در این مدت ایام فراقدر

  دادت یم ز حریفان دل و دل یبرگرفت
  

  ي دختر رز گو به درآی بندگبرسان
   دم و همت ما کرد ز بند آزادتکه

  
   مجلسیان در قدم و مقدم توستيشاد

   غم باد مر آن دل که نخواهد شادتيجا
  

   ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافتشکر
   سمن و سرو و گل و شمشادتبوستان

  
  ات بازآورد  بد دور کز آن تفرقهچشم

  ولت مادرزادت نامور و دطالع
  

   نوحی از دست مده دولت این کشتحافظ



 ١٩

   نه طوفان حوادث ببرد بنیادتور
  
  
  19    غزل شماره
  

   نسیم سحر آرامگه یار کجاستيا
   آن مه عاشق کش عیار کجاستمنزل

  
   ایمن در پیشي تار است و ره وادشب

   طور کجا موعد دیدار کجاستآتش
  

   داردی که آمد به جهان نقش خرابهر
  خرابات بگویید که هشیار کجاست در

  
   کس است اهل بشارت که اشارت داندآن

   محرم اسرار کجاستی هست بسها نکته
  

   مرا با تو هزاران کار استي سر موهر
   کجاستکار ی کجاییم و مالمت گر بما

  
   شکن در شکنشي ز گیسوبازپرسید

   دل غمزده سرگشته گرفتار کجاستکاین
  

  شکین کو دیوانه شد آن سلسله معقل
   دلدار کجاستي ز ما گوشه گرفت ابرودل

  
  ی جمله مهیاست ولی و مطرب و میساق

   یار مهیا نشود یار کجاستی بعیش
  

   از باد خزان در چمن دهر مرنجحافظ
   خار کجاستی معقول بفرما گل بفکر



 ٢٠

  
  
  20    غزل شماره
  

  ها برخاست  یک سو شد و عید آمد و دلروزه
   باید خواستیو م ز خمخانه به جوش آمد یم

  
   زهدفروشان گران جان بگذشتنوبه
   و طرب کردن رندان پیداستي رندوقت

  
   مالمت بود آن را که چنین باده خوردچه

   وین چه خطاستيخرد ی چه عیب است بدین باین
  

   نبودی و ریایي که در او روی نوشباده
   و ریاستي که در او روی از زهدفروشبهتر

  
  حریفان نفاق نه رندان ریاییم و ما

   که او عالم سر است بدین حال گواستآن
  

   ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیمفرض
   چه گویند روا نیست نگوییم رواستوان

  
   شود گر من و تو چند قدح باده خوریمچه
   از خون رزان است نه از خون شماستباده

  
   چه عیب است کز آن عیب خلل خواهد بوداین

   کجاستعیب ی بود نیز چه شد مردم بور
  
  
  21    غزل شماره
  



 ٢١

   و دینم شد و دلبر به مالمت برخاستدل
   با ما منشین کز تو سالمت برخاستگفت

  
   خوش بنشستی که در این بزم دمي شنیدکه

   نه در آخر صحبت به ندامت برخاستکه
  

   زدی اگر زان لب خندان به زبان الفشمع
  ها به غرامت برخاست  عشاق تو شبپیش

  
   ز کنار گل و سرويد بهار چمن بادر

   آن عارض و قامت برخاستي هواداربه
  

   و از خلوتیان ملکوتی بگذشتمست
   تو آشوب قیامت برخاستي تماشابه

  
   رفتار تو پا برنگرفت از خجلتپیش

   سرکش که به ناز از قد و قامت برخاستسرو
  

  ي این خرقه بینداز مگر جان ببرحافظ
  است از خرقه سالوس و کرامت برخکاتش

  
  
  22    غزل شماره
  

   سخن اهل دل مگو که خطاستي بشنوچو
   جان من خطا این جاستيا  شناس نهسخن

  
  آید ی فرو نمی و عقبی به دنیسرم
  ها که در سر ماست  اهللا از این فتنهتبارك

  
   اندرون من خسته دل ندانم کیستدر



 ٢٢

   من خموشم و او در فغان و در غوغاستکه
  

   مطربي ایی ز پرده برون شد کجادلم
   هان که از این پرده کار ما به نواستبنال

  
   به کار جهان هرگز التفات نبودمرا

   تو در نظر من چنین خوشش آراسترخ
  

   دل منپزد ی که می ز خیالام نخفته
   صدشبه دارم شرابخانه کجاستخمار

  
   که صومعه آلوده شد ز خون دلمچنین

   به باده بشویید حق به دست شماستگرم
  

  دارند ین به دیر مغانم عزیز م آاز
   که نمیرد همیشه در دل ماستی آتشکه

  
   آن مطربزد ی ساز بود که در پرده مچه
   رفت عمر و هنوزم دماغ پر ز هواستکه

  
   عشق تو دیشب در اندرون دادنديندا

   سینه حافظ هنوز پر ز صداستيفضا
  
  
  23    غزل شماره
  

   تو در هر طریق همره ماستي روخیال
   تو پیوند جان آگه ماستي مونسیم

  
   که منع عشق کنندی رغم مدعیانبه

   چهره تو حجت موجه ماستجمال



 ٢٣

  
  گوید ی که سیب زنخدان تو چه مببین
   فتاده در چه ماستي یوسف مصرهزار

  
   به زلف دراز تو دست ما نرسداگر
   بخت پریشان و دست کوته ماستگناه

  
   خاص بگوي حاجب در خلوت سرابه

  ه نشینان خاك درگه ماست ز گوشفالن
  

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

  
  ي زند بگشاي حافظ دری به سالاگر

   چون مه ماستيهاست که مشتاق رو  سالکه
  
  
  24    غزل شماره
  

   طاعت و پیمان و صالح از من مستمطلب
   شهره شدم روز الستی به پیمانه کشکه

  
   که وضو ساختم از چشمه عشق همان دممن

   زدم یک سره بر هر چه که هستچارتکبیر
  

   از سر قضای بده تا دهمت آگهیم
   که مستي که شدم عاشق و از بوي به روکه

  
   کوه کم است از کمر مور این جاکمر
   باده پرستي از در رحمت مشو اناامید

  



 ٢۴

   آن نرگس مستانه که چشمش مرسادبجز
   خوش ننشستی این طارم فیروزه کسزیر

  
   دهنش باد که در باغ نظري فداجان

   جهان خوشتر از این غنچه نبستي آراچمن
  

   شدی از دولت عشق تو سلیمانحافظ
   از وصل تواش نیست بجز باد به دستییعن

  
  
  25    غزل شماره
  

   شد گل حمرا و گشت بلبل مستشکفته
   صوفیان باده پرستي ای سرخوشيصال

  
   چو سنگ نمودی توبه که در محکماساس

  اش بشکست  چه طرفهی که جام زجاجببین
  

   باده که در بارگاه استغنابیار
   پاسبان و چه سلطان چه هوشیار و چه مستچه

  
   این رباط دودر چون ضرورت است رحیلاز

   و طاق معیشت چه سربلند و چه پسترواق
  

  رنج ی بشود ی عیش میسر نممقام
  اند عهد الست  به حکم بال بستهیبل

  
  باش ی هست و نیست مرنجان ضمیر و خوش مبه

   نیستیست سرانجام هر کمال که هستکه
  

   و اسب باد و منطق طیری آصفشکوه



 ٢۵

   باد رفت و از او خواجه هیچ طرف نبستبه
  

  ی بال و پر مرو از ره که تیر پرتاببه
   به خاك نشستی ولی گرفت زمانهوا

  
   کلک تو حافظ چه شکر آن گویدزبان
   دست به دستبرند ی م گفته سخنتکه

  
  
  26    غزل شماره
  

   کرده و خندان لب و مستي آشفته و خوزلف
   در دستی خوان و صراحغزل شماره چاك و پیرهن

  
   و لبش افسوس کناني عربده جونرگسش

   شب دوش به بالین من آمد بنشستنیم
  

   فرا گوش من آورد به آواز حزینسر
   عاشق دیرینه من خوابت هستي اگفت

  
   را که چنین باده شبگیر دهندیعاشق
   عشق بود گر نشود باده پرستکافر

  
   زاهد و بر دردکشان خرده مگیري ابرو
   ندادند جز این تحفه به ما روز الستکه

  
   چه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیمآن
   از خمر بهشت است وگر باده مستاگر

  
   و زلف گره گیر نگاری جام مخنده

  ه حافظ بشکست بسا توبه که چون توبيا



 ٢۶

  
  
  27    غزل شماره
  

   در دستی دیر مغان آمد یارم قدحدر
   و میخواران از نرگس مستش مستی از ممست

  
   نعل سمند او شکل مه نو پیدادر
   صنوبر پستي قد بلند او باالوز

  
   به چه گویم هست از خود خبرم چون نیستآخر
   نظرم چون هستي بهر چه گویم نیست با ووز

  
  زم بنشست چو او برخاست دل دمساشمع

   افغان ز نظربازان برخاست چو او بنشستو
  

   او پیچیدي غالیه خوش بو شد در گیسوگر
   او پیوستي وسمه کمانکش گشت در ابروور

  
   که بازآید عمر شده حافظيبازآ

   که بشد از شستي چند که ناید باز تیرهر
  
  
  28    غزل شماره
  

   جان خواجه و حق قدیم و عهد درستبه
   دولت توستي مونس دم صبحم دعاکه

  
   من که ز طوفان نوح دست بردسرشک

   لوح سینه نیارست نقش مهر تو شستز
  



 ٢٧

   وین دل شکسته بخريا  معاملهبکن
   ارزد به صد هزار درستی با شکستگکه

  
   مور به آصف دراز گشت و رواستزبان

   خواجه خاتم جم یاوه کرد و بازنجستکه
  

   دوستهایتن ی طمع مبر از لطف بدال
   سر بباز چابک و چستي الف عشق زدچو

  
   صدق کوش که خورشید زاید از نفستبه
   گشت صبح نخستي از دروغ سیه روکه

  
   کوه و دشت و هنوزي ز دست تو شیداشدم
   به ترحم نطاق سلسله سستیکن ینم

  
  ي حافظ و از دلبران حفاظ مجومرنج
   باغ چه باشد چو این گیاه نرستگناه

  
  
  29    هغزل شمار
  

   شراب استي را ز خیال تو چه پرواما
   گو سر خود گیر که خمخانه خراب استخم

  
   دوستی خمر بهشت است بریزید که بگر
   عین عذاب استی شربت عذبم که دههر

  
   که شد دلبر و در دیده گریانافسوس

   خیال خط او نقش بر آب استتحریر
  

   دیده که ایمن نتوان بودي شو ابیدار



 ٢٨

  دمادم که در این منزل خواب است سیل زین
  

   بر تو ولیکنگذرد ی عیان ممعشوق
   از آن بسته نقاب استبیند ی هماغیار

  
   بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دیدگل

   آتش شوق از غم دل غرق گالب استدر
  

   است در و دشت بیا تا نگذاریمسبز
   که جهان جمله سراب استی از سر آبدست

  
  نصیحت ي کنج دماغم مطلب جادر

   گوشه پر از زمزمه چنگ و رباب استکاین
  

   چه شد ار عاشق و رند است و نظربازحافظ
   طور عجب الزم ایام شباب استبس

  
  
  30    غزل شماره
  

   تار مو ببستی هزار دل به یکزلفت
   هزار چاره گر از چار سو ببستراه

  
   نسیمش دهند جاني عاشقان به بوتا

   و در آرزو ببستيا  نافهبگشود
  

   از آن شدم که نگارم چو ماه نوشیدا
   کرد و رو ببستي نمود و جلوه گرابرو

  
   اندر پیاله ریختی به چند رنگ میساق

  ها نگر که چه خوش در کدو ببست  نقشاین



 ٢٩

  
   که خون خمی رب چه غمزه کرد صراحیا

   قلقلش اندر گلو ببستيها  نعرهبا
  

   چه پرده ساخت که در پرده سماعمطرب
   و هو ببستي و حال در ها اهل وجدبر

  
   هر آن که عشق نورزید و وصل خواستحافظ

   وضو ببستی طوف کعبه دل باحرام
  
  
  31    غزل شماره
  

   که گویند اهل خلوت امشب استي شب قدرآن
   رب این تاثیر دولت در کدامین کوکب استیا

  
   تو دست ناسزایان کم رسدي به گیسوتا
  ارب است در ذکر یارب یيا  از حلقهی دلهر

  
   چاه زنخدان توام کز هر طرفکشته

   هزارش گردن جان زیر طوق غبغب استصد
  

   اوستي من که مه آیینه دار روشهسوار
   خورشید بلندش خاك نعل مرکب استتاج

  
   بر عارضش بین کفتاب گرم روي خوعکس

   آن عرق تا هست هر روزش تب استي هوادر
  

  ی نخواهم کرد ترك لعل یار و جام ممن
   معذور داریدم که اینم مذهب استدانزاه

  



 ٣٠

   آن ساعت که بر پشت صبا بندند زیناندر
   سلیمان چون برانم من که مورم مرکب استبا

  
  زند ی می که ناوك بر دل من زیر چشمآن

   جان حافظش در خنده زیر لب استقوت
  

  چکد ی حیوانش ز منقار بالغت مآب
   مشرب استی کلک من به نام ایزد چه عالزاغ

  
  
  32    غزل شماره
  

   تو بستي دلگشاي چو صورت ابروخدا
   تو بستيها  کار من اندر کرشمهگشاد

  
   و سرو چمن را به خاك راه نشاندمرا

   تو بستي تا قصب نرگس قبازمانه
  

   کار ما و دل غنچه صد گره بگشودز
   تو بستي هوای گل چو دل اندر پنسیم

  
   کردی به بند تو دوران چرخ راضمرا

   تو بستيسود که سررشته در رضا چه یول
  

   نافه بر دل مسکین من گره مفکنچو
   تو بستي عهد با سر زلف گره گشاکه

  
   نسیم وصالي اي خود وصال دگر بودتو

   تو بستي نگر که دل امید در وفاخطا
  

   دست جور تو گفتم ز شهر خواهم رفتز



 ٣١

   تو بستي خنده گفت که حافظ برو که پابه
  
  
  33    غزل شماره
  

   گزیده را به تماشا چه حاجت استخلوت
   دوست هست به صحرا چه حاجت استي کوچون

  
   که تو را هست با خدای به حاجتجانا

   بپرس که ما را چه حاجت استی دمکخر
  

   پادشاه حسن خدا را بسوختیميا
   سال کن که گدا را چه حاجت استآخر

  
   حاجتیم و زبان سال نیستارباب

  اجت است حضرت کریم تمنا چه حدر
  

   قصه نیست گرت قصد خون ماستمحتاج
   رخت از آن توست به یغما چه حاجت استچون

  
   جهان نماست ضمیر منیر دوستجام
   احتیاج خود آن جا چه حاجت استاظهار

  
  ی شد که بار منت مالح بردمآن

   چو دست داد به دریا چه حاجت استگوهر
  

   برو که مرا با تو کار نیستی مدعيا
  ند به اعدا چه حاجت است حاضراحباب

  
   عاشق گدا چو لب روح بخش یاريا
   وظیفه تقاضا چه حاجت استداندت یم



 ٣٢

  
   تو ختم کن که هنر خود عیان شودحافظ

   نزاع و محاکا چه حاجت استی مدعبا
  
  

  34   غزل شماره
  

   منظر چشم من آشیانه توسترواق
   نما و فرود آ که خانه خانه توستکرم

  
   دليز عارفان ربود لطف خال و خط ابه

   عجب زیر دام و دانه توستيها لطیفه
  

   بلبل صبا خوش بادي به وصل گل ادلت
   در چمن همه گلبانگ عاشقانه توستکه

  
   ضعف دل ما به لب حوالت کنعالج

   این مفرح یاقوت در خزانه توستکه
  

   تن مقصرم از دولت مالزمتتبه
   خالصه جان خاك آستانه توستیول

  
  ی دهم نقد دل به هر شوخ آن نیم کهمن

   خزانه به مهر تو و نشانه توستدر
  

   شهسوار شیرین کاري ای خود چه لعبتتو
   چو فلک رام تازیانه توستی توسنکه

  
   من که بلغزد سپهر شعبده بازي جاچه
   این حیل که در انبانه بهانه توستاز

  



 ٣٣

   مجلست اکنون فلک به رقص آردسرود
  توست شعر حافظ شیرین سخن ترانه که

  
  
  35    غزل شماره
  

   واعظ این چه فریادستي به کار خود ابرو
   فتاد دل از ره تو را چه افتادستمرا

  
   او که خدا آفریده است از هیچمیان
   که هیچ آفریده نگشادستایست دقیقه

  
  ي کام تا نرساند مرا لبش چون نابه

   همه عالم به گوش من بادستنصیحت
  

  غنیست تو از هشت خلد مستي کويگدا
   عشق تو از هر دو عالم آزادستاسیر

  
  ی عشقم خراب کرد ولی چه مستاگر

   من زان خراب آبادستی هستاساس
  

   منال ز بیداد و جور یار که یاردال
   را نصیب همین کرد و این از آن دادستتو

  
   فسانه مخوان و فسون مدم حافظبرو

   یادستی این فسانه و افسون مرا بسکز
  
  
  36    غزل شماره
  

   سر زلف تو در دست نسیم افتادستتا



 ٣۴

   سودازده از غصه دو نیم افتادستدل
  

   تو خود عین سواد سحر استي جادوچشم
   این هست که این نسخه سقیم افتادستلیکن

  
   چیستی خم زلف تو آن خال سیه داندر

   دوده که در حلقه جیم افتادستنقطه
  

   مشکین تو در گلشن فردوس عذارزلف
   در باغ نعیم افتادست طاووس کهچیست

  
   مونس جاني تو اي من در هوس رودل

   راهیست که در دست نسیم افتادستخاك
  

   نتواند برخاستی گرد این تن خاکهمچو
   تو زان رو که عظیم افتادستي سر کواز

  
   دمی عیسي قد تو بر قالبم اسایه

   روحیست که بر عظم رمیم افتادستعکس
  

  د لبت که جز کعبه مقامش نبد از یاآن
   در میکده دیدم که مقیم افتادستبر

  
   یار عزیزي گمشده را با غمت احافظ

   که در عهد قدیم افتادستاتحادیست
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   که قصر امل سخت سست بنیادستبیا
   باده که بنیاد عمر بر بادستبیار



 ٣۵

  
   همت آنم که زیر چرخ کبودغالم

   هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادستز
  

   که به میخانه دوش مست و خراب گویمتچه
  ها دادست  عالم غیبم چه مژدهسروش

  
   بلندنظر شاهباز سدره نشیني اکه

   تو نه این کنج محنت آبادستنشیمن
  

   صفیرزنند ی را ز کنگره عرش متو
   که در این دامگه چه افتادستندانمت

  
   کنمت یاد گیر و در عمل آرینصیحت

   این حدیث ز پیر طریقتم یادستکه
  

   جهان مخور و پند من مبر از یادغم
   یادستي این لطیفه عشقم ز ره روکه

  
  ي به داده بده وز جبین گره بگشارضا
   بر من و تو در اختیار نگشادستکه

  
   عهد از جهان سست نهادی درستمجو
   این عجوز عروس هزاردامادستکه

  
   عهد و وفا نیست در تبسم گلنشان
   فریادستي دل که جای بلبل ببنال

  
   سست نظم بر حافظي ايبر ی چه محسد

   خاطر و لطف سخن خدادادستقبول
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   مهر رخت روز مرا نور نماندستیب
   عمر مرا جز شب دیجور نماندستوز

  
   وداع تو ز بس گریه که کردمهنگام

   از رخ تو چشم مرا نور نماندستدور
  

  گفت ی خیال تو ز چشم من و مرفت یم
  ن گوشه که معمور نماندست از ایهیهات

  
  داشت ی تو اجل را ز سرم دور هموصل

   دولت هجر تو کنون دور نماندستاز
  

   شد آن دم که رقیب تو بگویدنزدیک
   از رخت این خسته رنجور نماندستدور

  
   است مرا چاره هجران تو لیکنصبر
   صبر توان کرد که مقدور نماندستچون

  
   هجر تو گر چشم مرا آب روان استدر
   خون جگر ریز که معذور نماندستگو

  
   ز غم از گریه نپرداخت به خندهحافظ

   زده را داعیه سور نماندستماتم
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   مرا چه حاجت سرو و صنوبر استباغ



 ٣٧

   خانه پرور ما از که کمتر استشمشاد
  

  يا  نازنین پسر تو چه مذهب گرفتهيا
   خون ما حاللتر از شیر مادر استکت

  
   شراب خواهینقش غم ز دور ببین چون

  ایم و مداوا مقرر است  کردهتشخیص
  

   آستان پیر مغان سر چرا کشیماز
   در آن سرا و گشایش در آن در استدولت

  
   قصه بیش نیست غم عشق وین عجبیک

   نامکرر استشنوم ی هر زبان که مکز
  

   وعده داد وصلم و در سر شراب داشتيد
  در سر است تا چه گوید و بازش چه امروز

  
   و این باد خوش نسیمی و آب رکنشیراز
   مکن که خال رخ هفت کشور استعیبش

  
   او استي است از آب خضر که ظلمات جافرق

   آب ما که منبعش اهللا اکبر استتا
  

  بریم ی فقر و قناعت نمي آبروما
   مقدر استي که روزي پادشه بگوبا

  
   چه طرفه شاخ نباتیست کلک توحافظ
  یرتر از شهد و شکر است میوه دلپذکش
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 ٣٨

  
   هللا که در میکده باز استالمنه

   نیاز استي رو که مرا بر در او روزان
  

  ی همه در جوش و خروشند ز مستها خم
   که در آن جاست حقیقت نه مجاز استی موان

  
   و غرور است و تکبری همه مستي واز
   و عجز و نیاز استی ما همه بیچارگوز

  
  ه بر غیر نگفتیم و نگوییم کيراز

   دوست بگوییم که او محرم راز استبا
  

   شکن زلف خم اندر خم جانانشرح
   نتوان کرد که این قصه دراز استکوته

  
  ی دل مجنون و خم طره لیلبار

   ایاز استي محمود و کف پارخساره
  

   دیده چو باز از همه عالمام بردوخته
   تو باز استي دیده من بر رخ زیباتا

  
   تو هر آن کس که بیایدي کعبه کودر
   تو در عین نماز استي قبله ابرواز

  
   مجلسیان سوز دل حافظ مسکینيا
   شمع بپرسید که در سوز و گداز استاز
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 ٣٩

  بیز است  چه باده فرح بخش و باد گلاگر
   که محتسب تیز استی بانگ چنگ مخور مبه

  
   گرت به چنگ افتدی و حریفي ایصراح
   عقل نوش که ایام فتنه انگیز استبه

  
   آستین مرقع پیاله پنهان کندر

  ریز است  زمانه خونی همچو چشم صراحکه
  

  یها از م  آب دیده بشوییم خرقهبه
   موسم ورع و روزگار پرهیز استکه

  
   عیش خوش از دور باژگون سپهريمجو

   آمیز استي صاف این سر خم جمله دردکه
  

  ون افشان برشده پرویزنیست خسپهر
   و تاج پرویز استياش سر کسر  ریزهکه

  
   به شعر خوش حافظی و فارس گرفتعراق
   که نوبت بغداد و وقت تبریز استبیا
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   دل با تو گفتنم هوس استحال
   دل شنفتنم هوس استخبر

  
   خام بین که قصه فاشطمع

   رقیبان نهفتنم هوس استاز
  

   چنین عزیز و شریفي قدرشب
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   تو تا روز خفتنم هوس استبا
  

   چنین نازكيا  که دردانهوه
   شب تار سفتنم هوس استدر

  
  ي صبا امشبم مدد فرمايا
   سحرگه شکفتنم هوس استکه

  
   شرف به نوك مژهي برااز

   راه تو رفتنم هوس استخاك
  

   حافظ به رغم مدعیانهمچو
   رندانه گفتنم هوس استشعر
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  ق بخش و صحبت یاران خوش است بستان ذوصحن
   وقت میخواران خوش استي گل خوش باد کز ووقت

  
  شود ی صبا هر دم مشام جان ما خوش ماز
   طیب انفاس هواداران خوش استي آريآر

  
   گل نقاب آهنگ رحلت ساز کردناگشوده

   کن بلبل که گلبانگ دل افکاران خوش استناله
  

  ق خوشخوان را بشارت باد کاندر راه عشمرغ
   بیداران خوش استيها  را با ناله شبدوست

  
   ور زان که هستی در بازار عالم خوشدلنیست
   عیاران خوش استی و خوش باشي رندشیوه
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  ام آمد به گوش  زبان سوسن آزادهاز
   این دیر کهن کار سبکباران خوش استکاندر

  
   ترك جهان گفتن طریق خوشدلیستحافظا

   خوش است که احوال جهان داراني نپندارتا
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   که بر کف گل جام باده صاف استکنون
   صد هزار زبان بلبلش در اوصاف استبه

  
   دفتر اشعار و راه صحرا گیربخواه

   وقت مدرسه و بحث کشف کشاف استچه
  

   دادي مست بود و فتوي مدرسه دفقیه
   به ز مال اوقاف استی حرام ولی مکه

  
  ست خوش درکش درد و صاف تو را حکم نیبه

   ما کرد عین الطاف استی هر چه ساقکه
  

   ز خلق و چو عنقا قیاس کار بگیرببر
   صیت گوشه نشینان ز قاف تا قاف استکه

  
   مدعیان و خیال همکارانحدیث

   حکایت زردوز و بوریاباف استهمان
  

   چون زر سرخيها  حافظ و این نکتهخموش
   دار که قالب شهر صراف استنگاه

  



 ۴٢

  
  45    غزل شماره
  

   از خلل استی که خالی این زمانه رفیقدر
   استغزل شماره ناب و سفینه ی میصراح

  
   رو که گذرگاه عافیت تنگ استجریده
   استبدل ی گیر که عمر عزیز بپیاله

  
   در جهان ملولم و بسی عملی من ز بنه

   عمل استی علما هم ز علم بماللت
  

   چشم عقل در این رهگذار پرآشوببه
   استمحل ی و بثبات یار جهان ب و کجهان

  
   و قصه مخوانيا  طره مه چهرهبگیر

   سعد و نحس ز تاثیر زهره و زحل استکه
  

   تو داشتي امید فراوان به وصل رودلم
   اجل به ره عمر رهزن امل استیول

  
   هیچ دور نخواهند یافت هشیارشبه

   که حافظ ما مست باده ازل استچنین
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   در کف و معشوق به کام استیر و م در بگل
   جهانم به چنین روز غالم استسلطان

  
   شمع میارید در این جمع که امشبگو
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   مجلس ما ماه رخ دوست تمام استدر
  

   مذهب ما باده حالل است ولیکندر
   سرو گل اندام حرام استي تو اي رویب

  
   و نغمه چنگ استی همه بر قول نگوشم
  دش جام است همه بر لعل لب و گرچشمم

  
   مجلس ما عطر میامیز که ما رادر

   مشام استي تو خوش بوي لحظه ز گیسوهر
  

   قند مگو هیچ و ز شکری چاشناز
   رو که مرا از لب شیرین تو کام استزان

  
   گنج غمت در دل ویرانه مقیم استتا

   خرابات مقام استي مرا کوهمواره
  

   که مرا نام ز ننگ استی ننگ چه گویاز
   که مرا ننگ ز نام استیه پرس نام چوز

  
   و سرگشته و رندیم و نظربازمیخواره

   کس که چو ما نیست در این شهر کدام استوان
  

   محتسبم عیب مگویید که او نیزبا
   چو ما در طلب عیش مدام استپیوسته

  
  ی و معشوق زمانی می منشین بحافظ
   گل و یاسمن و عید صیام استکایام
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   که ره دانستی میکده هر سالکيو کبه

   دگر زدن اندیشه تبه دانستيدر
  

  ی نداد جز به کسي افسر رندزمانه
   عالم در این کله دانستي سرفرازکه

  
  ی آستانه میخانه هر که یافت رهبر
   اسرار خانقه دانستی فیض جام مز

  
   آن که راز دو عالم ز خط ساغر خواندهر

  ت جام جم از نقش خاك ره دانسرموز
  

   طاعت دیوانگان ز ما مطلبيورا
   گنه دانستی شیخ مذهب ما عاقلکه

  
   امان نخواست به جانی ز نرگس ساقدلم

   که شیوه آن ترك دل سیه دانستچرا
  

   جور کوکب طالع سحرگهان چشممز
   گریست که ناهید دید و مه دانستچنان

  
   پنهانزند ی حافظ و ساغر که محدیث

  دانست محتسب و شحنه پادشه ي جاچه
  

   که نه رواق سپهری شاهبلندمرتبه
   ز خم طاق بارگه دانستيا نمونه
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   دانستی راز نهانی از پرتو میصوف
   دانستی هر کس از این لعل توانگوهر

  
   مجموعه گل مرغ سحر داند و بسقدر
   دانستی خواند معانی نه هر کو ورقکه

  
   کردم دو جهان بر دل کارافتادهعرضه

   دانستی همه فانی از عشق تو باقبجز
  

   عوام اندیشمي شد اکنون که ز ابناآن
   دانستی نیز در این عیش نهانمحتسب

  
   آسایش ما مصلحت وقت ندیددلبر
   دانستی نه از جانب ما دل نگرانور

  
   و گل را کند از یمن نظر لعل و عقیقسنگ

   دانستی که قدر نفس باد یمانهر
  

  يت عشق آموز که از دفتر عقل آیيا
   دانستی این نکته به تحقیق ندانترسم

  
   بیاور که ننازد به گل باغ جهانیم

   دانستی باد خزاني که غارتگرهر
  

   این گوهر منظوم که از طبع انگیختحافظ
   دانستی اثر تربیت آصف ثانز
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   خلد برین خلوت درویشان استروضه
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   خدمت درویشان استی محتشممایه
  

   عزلت که طلسمات عجایب داردگنج
   آن در نظر رحمت درویشان استفتح

  
   رفتی فردوس که رضوانش به دربانقصر

   از چمن نزهت درویشان استيمنظر
  

   از پرتو آن قلب سیاهشود ی چه زر مآن
   که در صحبت درویشان استکیمیاییست

  
   که پیشش بنهد تاج تکبر خورشیدآن

  ن است که در حشمت درویشاکبریاییست
  

   را که نباشد غم از آسیب زوالیدولت
   تکلف بشنو دولت درویشان استیب

  
  ی قبله حاجات جهانند ولخسروان

   حضرت درویشان استی بندگسببش
  

  طلبند ی مقصود که شاهان به دعا ميرو
   آینه طلعت درویشان استمظهرش

  
  ی کران تا به کران لشکر ظلم است ولاز
  شان است ازل تا به ابد فرصت درویاز

  
   توانگر مفروش این همه نخوت که تو رايا

   و زر در کنف همت درویشان استسر
  

   از قهر هنوزشود ی قارون که فرو مگنج
   که هم از غیرت درویشان استی باشخوانده



 ۴٧

  
   غالم نظر آصف عهدم کو رامن
   و سیرت درویشان استی خواجگصورت

  
  یخواه ی می ار آب حیات ازلحافظ
  خلوت درویشان است خاك در منبعش

  
  
  50    غزل شماره
  

   خویشتن استي دام زلف تو دل مبتالبه
   خویشتن استي به غمزه که اینش سزابکش

  
   ز دست برآید مراد خاطر ماگرت

   خویشتن استي به جاي دست باش که خیربه
  

   بت شیرین دهن که همچون شمعي جانت ابه
   خویشتن استي تیره مرادم فناشبان

  
   بلبلي با تو گفتم ايزد عشق ي راچو
   خویشتن استي که آن گل خندان برامکن

  
   گل محتاجي مشک چین و چگل نیست بوبه

   خویشتن استيهاش ز بند قبا  نافهکه
  

   دهرمروت ی به خانه ارباب بمرو
   خویشتن استي گنج عافیتت در سراکه

  
   اوي حافظ و در شرط عشقبازبسوخت

   خویشتن استي بر سر عهد و وفاهنوز
  



 ۴٨

  
  51    غزل شماره
  

   سیراب به خون تشنه لب یار من استلعل
   دیدن او دادن جان کار من استی پوز

  
   از آن چشم سیه بادش و مژگان درازشرم

   که دل بردن او دید و در انکار من استهر
  

   رخت به دروازه مبر کان سر کوساروان
   که منزلگه دلدار من استشاهراهیست

  
  ر این قحط وفا طالع خویشم که دبنده
   سرمست خریدار من استی آن لولعشق

  
   عطر گل و زلف عبیرافشانشطبله

   خوش عطار من استي یک شمه ز بوفیض
  

   همچو نسیمم ز در خویش مرانباغبان
   گلزار تو از اشک چو گلنار من استکب

  
   قند و گالب از لب یارم فرمودشربت
   او که طبیب دل بیمار من استنرگس

  
   نکته به حافظ آموختغزل شمارهز  که در طرآن

   شیرین سخن نادره گفتار من استیار
  
  
  52    غزل شماره
  

   بتان دین من استي که سوداروزگاریست



 ۴٩

   این کار نشاط دل غمگین من استغم
  

   تو را دیده جان بین بایدي رودیدن
   کجا مرتبه چشم جهان بین من استوین

  
   من باش که زیب فلک و زینت دهریار

   تو و اشک چو پروین من استيه رو ماز
  

   مرا عشق تو تعلیم سخن گفتن کردتا
   را ورد زبان مدحت و تحسین من استخلق

  
   داری فقر خدایا به من ارزاندولت

   کرامت سبب حشمت و تمکین من استکاین
  

   شحنه شناس این عظمت گو مفروشواعظ
   که منزلگه سلطان دل مسکین من استزان

  
  قصود تماشاگه کیست رب این کعبه میا
   مغیالن طریقش گل و نسرین من استکه

  
   از حشمت پرویز دگر قصه مخوانحافظ

   لبش جرعه کش خسرو شیرین من استکه
  
  
  53    غزل شماره
  

   که گوشه میخانه خانقاه من استمنم
   پیر مغان ورد صبحگاه من استيدعا

  
   ترانه چنگ صبوح نیست چه باكگرم
  خواه من است من به سحر آه عذرينوا



 ۵٠

  
   پادشاه و گدا فارغم بحمداهللاز

   خاك در دوست پادشاه من استيگدا
  

  ام وصال شماست  ز مسجد و میخانهغرض
   این خیال ندارم خدا گواه من استجز

  
  ی به تیغ اجل خیمه برکنم ور نمگر
   از در دولت نه رسم و راه من استرمیدن

  
  ي آن زمان که بر این آستان نهادم رواز

  مسند خورشید تکیه گاه من است فراز
  

   اگر چه نبود اختیار ما حافظگناه
   در طریق ادب باش و گو گناه من استتو

  
  
  54    غزل شماره
  

   گریه مردم چشمم نشسته در خون استز
   که در طلبت حال مردمان چون استببین

  
   یاد لعل تو و چشم مست میگونتبه

   خون استخورم ی که می لعلی جام غم مز
  

  مشرق سر کو آفتاب طلعت تو ز
   طلوع کند طالعم همایون استاگر

  
   لب شیرین کالم فرهاد استحکایت
   مقام مجنون استی طره لیلشکنج

  



 ۵١

   استي بجو که قدت همچو سرو دلجودلم
   بگو که کالمت لطیف و موزون استسخن

  
  ی رسان ساقی دور باده به جان راحتز
   رنج خاطرم از جور دور گردون استکه

  
   که ز چشمم برفت رود عزیزی آن دماز

   دامن من همچو رود جیحون استکنار
  

   شاد شود اندرون غمگینمچگونه
   اختیار که از اختیار بیرون استبه

  
   حافظکند ی طلب یار مي بیخودز
   که طلبکار گنج قارون استی مفلسچو

  
  
  55    غزل شماره
  

   زلف تو دام کفر و دین استخم
  این است کارستان او یک شمه ز

  
   معجز حسن است لیکنجمالت
  ات سحر مبین است  غمزهحدیث

  
   توان بردی چشم شوخ تو جان کز

   دایم با کمان اندر کمین استکه
  

   آن چشم سیه صد آفرین بادبر
   سحرآفرین استی در عاشق کشکه

  
   علمیست علم هیت عشقعجب



 ۵٢

   چرخ هشتمش هفتم زمین استکه
  

  رد که بدگو رفت و جان بي پندارتو
   با کرام الکاتبین استحسابش

  
   حافظ ز کید زلفش ایمنمشو

   دل برد و کنون دربند دین استکه
  
  
  56    غزل شماره
  

   سراپرده محبت اوستدل
   آیینه دار طلعت اوستدیده

  
   که سر درنیاورم به دو کونمن

   زیر بار منت اوستگردنم
  

   و ما و قامت یاری و طوبتو
   هر کس به قدر همت اوستفکر

  
   من آلوده دامنم چه عجبگر

   عالم گواه عصمت اوستهمه
  

   که باشم در آن حرم که صبامن
   دار حریم حرمت اوستپرده

  
   خیالش مباد منظر چشمیب

   خلوت اوستي که این گوشه جازان
  

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



 ۵٣

  
   مجنون گذشت و نوبت ماستدور
   اوست پنج روز نوبتی کسهر

  
   و گنج طربی عاشقملکت

   چه دارم ز یمن همت اوستهر
  

   و دل گر فدا شدیم چه باكمن
   اندر میان سالمت اوستغرض

  
   ظاهر مبین که حافظ رافقر

   گنجینه محبت اوستسینه
  
  
  57    غزل شماره
  

   عالم با اوستی سیه چرده که شیرینآن
   میگون لب خندان دل خرم با اوستچشم

  
  یدهنان پادشهانند ول چه شیرین گر

   سلیمان زمان است که خاتم با اوستاو
  

   خوب است و کمال هنر و دامن پاكيرو
   همت پاکان دو عالم با اوستالجرم

  
   مشکین که بدان عارض گندمگون استخال

   آن دانه که شد رهزن آدم با اوستسر
  

   عزم سفر کرد خدا را یاراندلبرم
  ست کنم با دل مجروح که مرهم با اوچه

  



 ۵۴

   که این نکته توان گفت که آن سنگین دلبا
   مریم با اوستی ما را و دم عیسکشت

  
   دارشی از معتقدان است گرامحافظ

   که بخشایش بس روح مکرم با اوستزان
  
  
  58    غزل شماره
  

   ارادت ما و آستان حضرت دوستسر
   ارادت اوسترود ی هر چه بر سر ما مکه

  
   و مهر دوست ندیدم اگر چه از مهنظیر

  ها در مقابل رخ دوست  آینهنهادم
  

   ز حال دل تنگ ما چه شرح دهدصبا
   غنچه تو بر توستيها  چون شکنج ورقکه

  
   من سبوکش این دیر رندسوزم و بسنه
   سرا که در این کارخانه سنگ و سبوستبسا

  
   زلف عنبرافشان راي تو شانه زدمگر

   باد غالیه سا گشت و خاك عنبربوستکه
  

   تو هر برگ گل که در چمن استي رونثار
   قد تو هر سروبن که بر لب جوستيفدا

  
   ناطقه در وصف شوق ناالن استزبان

   کلک بریده زبان بیهده گوستي جاچه
  

   تو در دلم آمد مراد خواهم یافترخ



 ۵۵

   فال نکوستي که حال نکو در قفاچرا
  

   این زمان دل حافظ در آتش هوس استنه
  ودروست داغدار ازل همچو الله خکه

  
  
  59    غزل شماره
  

   از جانب دوستی امید عاطفتدارم
   و امیدم به عفو اوستی جنایتکردم

  
   که بگذرد ز سر جرم من که اودانم

   چه پریوش است ولیکن فرشته خوستگر
  

   گریستم که هر کس که برگذشتچندان
   اشک ما چو دید روان گفت کاین چه جوستدر

  
   نشان است آن دهان و نبینم از اوهیچ

   است آن میان و ندانم که آن چه موستيمو
  

   عجب ز نقش خیالش که چون نرفتدارم
  ام که دم به دمش کار شست و شوست  دیدهاز

  
  کشد ی زلف تو دل را همي گفت و گویب
   گفت و گوستي زلف دلکش تو که را روبا

  
  ام  شنیدهی تا ز زلف تو بویعمریست

   در مشام دل من هنوز بوستي بوزان
  

  ی بد است حال پریشان تو ولافظح
   زلف یار پریشانیت نکوستي بوبر



 ۵۶

  
  
  60    غزل شماره
  

   پیک نامور که رسید از دیار دوستآن
   حرز جان ز خط مشکبار دوستآورد

  
   نشان جالل و جمال یاردهد ی مخوش
   حکایت عز و وقار دوستکند ی مخوش

  
  برم ی دادمش به مژده و خجلت همدل
   که کردم نثار دوست نقد قلب خویشزین

  
   خدا که از مدد بخت کارسازشکر

   حسب آرزوست همه کار و بار دوستبر
  

   سپهر و دور قمر را چه اختیارسیر
   گردشند بر حسب اختیار دوستدر

  
   باد فتنه هر دو جهان را به هم زندگر
   و چراغ چشم و ره انتظار دوستما

  
   نسیم صبحي به من آر اي الجواهرکحل

  یکبخت که شد رهگذار دوست خاك نزان
  

   و آستانه عشق و سر نیازماییم
   خواب خوش که را برد اندر کنار دوستتا

  
   به قصد حافظ اگر دم زند چه باكدشمن
   را که نیم شرمسار دوستي خدامنت

  



 ۵٧

  
  61    غزل شماره
  

   افتدت به کشور دوستي اگر گذرصبا
   معنبر دوستي از گیسويا  نفحهبیار

  
  به شکرانه جان برافشانم جان او که به
   از بر دوستی پیامي من آري به سواگر

  
   گر چنان که در آن حضرتت نباشد بارو

   از در دوستي دیده بیاور غباريبرا
  

   وصل او هیهاتي گدا و تمنامن
   به خواب ببینم خیال منظر دوستمگر

  
   صنوبریم همچو بید لرزان استدل

   چون صنوبر دوستي حسرت قد و باالز
  

   ما راخرد ی نمي چه دوست به چیزراگ
   از سر دوستی نفروشیم مویی عالمبه

  
   باشد ار شود از بند غم دلش آزادچه

   هست حافظ مسکین غالم و چاکر دوستچو
  
  
  62    غزل شماره
  

   پیک مشتاقان بده پیغام دوستي امرحبا
   نام دوستي کنم جان از سر رغبت فداتا

  
  در قفس و شیداست دایم همچو بلبل واله



 ۵٨

   طبعم ز عشق شکر و بادام دوستیطوط
  

   او دام است و خالش دانه آن دام و منزلف
  ام در دام دوست  افتادهيا  امید دانهبر

  
   برنگیرد تا به صبح روز حشری ز مستسر

   که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوستهر
  

   از شرح شوق خود از آنکيا  نگویم شمهبس
  بیش از این ابرام دوست باشد نمودن دردسر

  
   دهد دستم کشم در دیده همچون توتیاگر
   کان مشرف گردد از اقدام دوستی راهخاك

  
   فراقي وصال و قصد او سوي من سومیل

   کام خود گرفتم تا برآید کام دوستترك
  

   بسازدرمان ی و بسوز ی اندر درد او محافظ
   دوستآرام ی ندارد درد بی که درمانزان

  
  
  63    غزل شماره
  

   تو کس ندید و هزارت رقیب هستيرو
   هنوز و صدت عندلیب هستيا  غنچهدر

  
   تو چندان غریب نیستي آمدم به کوگر

   من در آن دیار هزاران غریب هستچون
  

   عشق خانقاه و خرابات فرق نیستدر
   حبیب هستي جا که هست پرتو روهر



 ۵٩

  
  دهند ی جا که کار صومعه را جلوه مآن

   و نام صلیب هست دیر راهبناقوس
  

   که شد که یار به حالش نظر نکردعاشق
   خواجه درد نیست وگرنه طبیب هستيا

  
   حافظ این همه آخر به هرزه نیستفریاد

   عجیب هستی غریب و حدیثيا  قصههم
  
  
  64    غزل شماره
  

  ادبیست ی چه عرض هنر پیش یار باگر
   خموش ولیکن دهان پر از عربیستزبان

  
  دیو در کرشمه حسن نهفته رخ و يپر

   دیده ز حیرت که این چه بوالعجبیستبسوخت
  

  ي خار کس نچید آری این چمن گل بدر
   با شرار بولهبیستي مصطفوچراغ

  
   مپرس که چرخ از چه سفله پرور شدسبب
   سببیستی او را بهانه بی کام بخشکه

  
   نیم جو نخرم طاق خانقاه و رباطبه
  ت خم طنبیسي که مصطبه ایوان و پامرا

  
   دختر رز نور چشم ماست مگرجمال

   و پرده عنبیستی در نقاب زجاجکه
  



 ۶٠

   خواجهي عقل و ادب داشتم من اهزار
  ادبیست ی که مست خرابم صالح بکنون

  
   که چو حافظ هزارم استظهاری مبیار
   و نیاز نیم شبیستي گریه سحربه

  
  
  65    غزل شماره
  

   ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیستخوشتر
  کجاست گو سبب انتظار چیست یساق

  
   وقت خوش که دست دهد مغتنم شمارهر

   را وقوف نیست که انجام کار چیستکس
  

   عمر بسته به موییست هوش دارپیوند
   خویش باش غم روزگار چیستغمخوار

  
   و روضه ارمی آب زندگیمعن

   خوشگوار چیستی طرف جویبار و مجز
  

  اند  و مست هر دو چو از یک قبیلهمستور
   دل به عشوه که دهیم اختیار چیستما

  
   درون پرده چه داند فلک خموشراز

   نزاع تو با پرده دار چیستی مدعيا
  

   بنده گرش اعتبار نیستي و خطاسهو
   عفو و رحمت آمرزگار چیستیمعن

  
   شراب کوثر و حافظ پیاله خواستزاهد



 ۶١

   در میانه خواسته کردگار چیستتا
  
  
  66    غزل شماره
  

  ر با منت سر یاریست بلبل اگبنال
   ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریستکه

  
   وزد ز طره دوستی آن زمین که نسیمدر

   تاتاریستيها  دم زدن نافهي جاچه
  

   باده که رنگین کنیم جامه زرقبیار
   مست جام غروریم و نام هشیاریستکه

  
   زلف تو پختن نه کار هر خامیستخیال
   زیر سلسله رفتن طریق عیاریستکه

  
   که عشق از او خیزدی نهانایست لطیفه

   نام آن نه لب لعل و خط زنگاریستکه
  

   شخص نه چشم است و زلف و عارض و خالجمال
   نکته در این کار و بار دلداریستهزار

  
   حقیقت به نیم جو نخرندقلندران

   اطلس آن کس که از هنر عاریستيقبا
  

  ي آستان تو مشکل توان رسید آربر
   به دشواریستيور بر فلک سرعروج

  
  دیدم ی کرشمه چشمت به خواب مسحر
   که به ز بیداریستی مراتب خوابیزه



 ۶٢

  
   به ناله میازار و ختم کن حافظدلش

   جاوید در کم آزاریستي رستگارکه
  
  
  67    غزل شماره
  

   رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیستیا
   ما سوخت بپرسید که جانانه کیستجان

  
  دل و دین من است خانه برانداز حالیا

   و همخانه کیستخسبد ی در آغوش که متا
  

   لعل لبش کز لب من دور مبادباده
   روح که و پیمان ده پیمانه کیستراح

  
   صحبت آن شمع سعادت پرتودولت

   خدا را که به پروانه کیستبازپرسید
  

   و معلوم نشدی هر کسش افسوندهد یم
   دل نازك او مایل افسانه کیستکه

  
  شاهوش ماه رخ زهره جبین رب آن یا

   که و گوهر یک دانه کیستي یکتادر
  

   توی آه از دل دیوانه حافظ بگفتم
   لب خنده زنان گفت که دیوانه کیستزیر
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 ۶٣

   این هفته برون رفت و به چشمم سالیستماهم
   که چه مشکل حالیستی هجران تو چه دانحال

  
   دیده ز لطف رخ او در رخ اومردم

   خود دید گمان برد که مشکین خالیستسعک
  

   شیر هنوز از لب همچون شکرشچکد یم
  اش قتالیست  هر مژهي چه در شیوه گرگر

  
   به کرم در همه شهری که انگشت نمایيا

   که در کار غریبان عجبت اهمالیستوه
  

   از اینم نبود شابه در جوهر فردبعد
   دهان تو در این نکته خوش استداللیستکه

  
   کردی خواهيادند که بر ما گذر دمژده
   خیر مگردان که مبارك فالیستنیت

  
   اندوه فراقت به چه حالت بکشدکوه
   خسته که از ناله تنش چون نالیستحافظ
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   نیست که افتاده آن زلف دوتا نیستکس
   ز بال نیستی رهگذر کیست که دامدر

  
   از گوشه نشینانبرد ی چشم تو دل مچون

   تو بودن گنه از جانب ما نیستاههمر
  

   تو مگر آینه لطف الهیستيرو
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   و ریا نیستي که چنین است و در این روحقا
  

   چشمی طلبد شیوه چشم تو زهنرگس
   خبرش از سر و در دیده حیا نیستمسکین

  
   که ما راي بهر خدا زلف مپیرااز

   نیست که صد عربده با باد صبا نیستشب
  

   شمع دل افروزي تو اي روی که بيبازآ
   بزم حریفان اثر نور و صفا نیستدر

  
   غریبان اثر ذکر جمیل استتیمار

   مگر این قاعده در شهر شما نیستجانا
  

   آري و گفتم صنما عهد به جاشد ی ميد
   خواجه در این عهد وفا نیستی غلطگفتا

  
   پیر مغان مرشد من شد چه تفاوتگر

   ز خدا نیستي نیست که سري هیچ سردر
  

   چه کند گر نکشد بار مالمتقعاش
   هیچ دالور سپر تیر قضا نیستبا

  
  ی صومعه زاهد و در خلوت صوفدر
   تو محراب دعا نیستي گوشه ابروجز

  
   چنگ فروبرده به خون دل حافظيا

   مگر از غیرت قرآن و خدا نیستفکرت
  
  
  70    غزل شماره
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   دیده ما جز به رخت ناظر نیستمردم
  ا ذاکر نیست سرگشته ما غیر تو ردل

  
  بندد ی احرام طواف حرمت ماشکم

   طاهر نیستی چه از خون دل ریش دمگر
  

  ی دام و قفس باد چو مرغ وحشبسته
   سدره اگر در طلبت طایر نیستطایر

  
   مفلس اگر قلب دلش کرد نثارعاشق
   عیب که بر نقد روان قادر نیستمکنش

  
   دست بدان سرو بلندش برسدعاقبت

  ت او قاصر نیست که را در طلبت همهر
  

   نزنم دم هرگزی عیسی روان بخشاز
   چو لبت ماهر نیستی که در روح فزایزان

  
   نزنمی تو آهي که در آتش سودامن

   توان گفت که بر داغ دلم صابر نیستیک
  

   اول که سر زلف تو دیدم گفتمروز
   این سلسله را آخر نیستی پریشانکه

  
   پیوند تو تنها نه دل حافظ راستسر
  آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست کیست
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   ظاهرپرست از حال ما آگاه نیستزاهد
   هیچ اکراه نیستي حق ما هر چه گوید جادر

  
   طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوستدر

   گمراه نیستی دل کسي صراط مستقیم ادر
  

   خواهیم راندی رخ نماید بیدقي چه بازتا
  مجال شاه نیست شطرنج رندان را عرصه

  
   این سقف بلند ساده بسیارنقشچیست

   معما هیچ دانا در جهان آگاه نیستزین
  

   چه استغناست یا رب وین چه قادر حکمت استاین
   همه زخم نهان هست و مجال آه نیستکاین

  
   حسابداند ی نمی دیوان ما گویصاحب
   این طغرا نشان حسبه هللا نیستکاندر

  
   چه خواهد گو بگو که خواهد گو بیا و هرهر
   و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیستکبر

  
   در میخانه رفتن کار یک رنگان بودبر

   فروشان راه نیستی مي را به کوخودفروشان
  

   اندام ماستی چه هست از قامت ناساز بهر
   کس کوتاه نیستي نه تشریف تو بر باالور

  
   پیر خراباتم که لطفش دایم استبنده

  یخ و زاهد گاه هست و گاه نیست نه لطف شور
  

   مشربیستی ار بر صدر ننشیند ز عالحافظ



 ۶٧

   کش اندربند مال و جاه نیستي دردعاشق
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   راه عشق که هیچش کناره نیستراهیست
   جا جز آن که جان بسپارند چاره نیستآن

  
   بودی خوش دمی گه که دل به عشق دههر

   نیست کار خیر حاجت هیچ استخارهدر
  

   بیاری را ز منع عقل مترسان و مما
   شحنه در والیت ما هیچ کاره نیستکان

  
  کشد ی چشم خود بپرس که ما را که ماز

   گناه طالع و جرم ستاره نیستجانا
  

   را به چشم پاك توان دید چون هاللاو
   جلوه آن ماه پاره نیستي دیده جاهر

  
   که این نشاني شمر طریقه رندفرصت

  ج بر همه کس آشکاره نیست راه گنچون
  

   در تو گریه حافظ به هیچ رونگرفت
   آن دلم که کم از سنگ خاره نیستحیران
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   نیست که نیستي از پرتو رویت نظرروشن
   نیست که نیستي خاك درت بر بصرمنت
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  ي تو صاحب نظرانند آري روناظر

   نیست که نیستي تو در هیچ سري گیسوسر
  

   من ار سرخ برآمد چه عجب غمازاشک
   نیست که نیستي از کرده خود پرده درخجل

  
  ي به دامن ننشیند ز نسیمش گردتا
   نیست که نیستي خیز از نظرم رهگذرسیل

  
   دم از شام سر زلف تو هر جا نزنندتا

   نیست که نیستي صبا گفت و شنیدم سحربا
  

  ی از این طالع شوریده برنجم ور نمن
   نیست که نیستيت دگر مند از سر کویبهره

  
   چشمه نوشي لب شیرین تو اي حیااز
   نیست که نیستي آب و عرق اکنون شکرغرق

  
   نیست که از پرده برون افتد رازمصلحت

   نیست که نیستي نه در مجلس رندان خبرور
  

   در بادیه عشق تو روباه شودشیر
   نیست که نیستي خطري از این راه که در وآه

  
  نت خاك در توست چشمم که بر او مآب
   نیست که نیستي صد منت او خاك درزیر

  
   نام و نشان هست که هستي وجودم قدراز
   نیست که نیستي نه از ضعف در آن جا اثرور
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   از این نکته که حافظ ز تو ناخشنود استغیر
   نیست که نیستي وجودت هنري سراپادر
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   کارگه کون و مکان این همه نیستحاصل
   پیش آر که اسباب جهان این همه نیستباده

  
   دل و جان شرف صحبت جانان غرض استاز

   این است وگرنه دل و جان این همه نیستغرض
  

   سایه مکشی ز پی سدره و طوبمنت
   سرو روان این همه نیستي اي چو خوش بنگرکه

  
   خون دل آید به کناری آن است که بدولت

  ن همه نیست و عمل باغ جنان ایی نه با سعور
  

  ي که در این مرحله مهلت داري روزپنج
   که زمان این همه نیستی زماني بیاساخوش

  
  ی ساقي لب بحر فنا منتظریم ابر

   دان که ز لب تا به دهان این همه نیستیفرصت
  

   غیرت زنهاري ایمن مشو از باززاهد
   ره از صومعه تا دیر مغان این همه نیستکه

  
  نزار من سوخته زار و يدردمند

   حاجت تقریر و بیان این همه نیستظاهرا
  

  ی حافظ رقم نیک پذیرفت ولنام
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   رندان رقم سود و زیان این همه نیستپیش
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   نیستي چیزی آن نرگس فتان تو بخواب
   نیستي چیزی آن زلف پریشان تو بتاب

  
  گفتم ی لبت شیر روان بود که من ماز
   نیستيچیز ی شکر گرد نمکدان تو باین

  
  دانم ی تو بادا که یقین مي درازجان

   نیستي چیزی کمان ناوك مژگان تو بدر
  

   به غم محنت و اندوه فراقیمبتالی
   نیستي چیزی دل این ناله و افغان تو بيا

  
   باد از سر کویش به گلستان بگذشتدوش

   نیستي چیزی گل این چاك گریبان تو بيا
  

  دارد ی عشق ار چه دل از خلق نهان مدرد
   نیستي چیزی این دیده گریان تو بحافظ
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   نیستی آستان توام در جهان پناهجز
   نیستی مرا بجز این در حواله گاهسر

  
   چو تیغ کشد من سپر بیندازمعدو

   نیستی و آهيا  تیغ ما بجز از نالهکه
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   برتابمي خرابات روي ز کوچرا

   نیستیراه این به هم به جهان هیچ رسم و کز
  

   گر بزند آتشم به خرمن عمرزمانه
   نیستی بسوز که بر من به برگ کاهبگو

  
   سرومی نرگس جماش آن سهغالم

   نیستی از شراب غرورش به کس نگاهکه
  

   کنی آزار و هر چه خواهی در پمباش
   نیستی در شریعت ما غیر از این گناهکه

  
   پادشاه کشور حسني کشیده رو اعنان

   نیستی که دادخواهیر راه نیست بر سکه
  

  بینم ی که از همه سو دام راه مچنین
   نیستی از حمایت زلفش مرا پناهبه

  
   دل حافظ به زلف و خال مدهخزینه

   نیستی چنین حد هر سیاهي کارهاکه
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   خوش رنگ در منقار داشتی برگ گلیبلبل
   زار داشتيها  اندر آن برگ و نوا خوش نالهو

  
   در عین وصل این ناله و فریاد چیستمشگفت

   ما را جلوه معشوق در این کار داشتگفت
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   اعتراضي اگر ننشست با ما نیست جایار
   عار داشتی کامران بود از گداییپادشاه

  
   نیاز و ناز ما با حسن دوستگیرد ی نمدر

   آن کز نازنینان بخت برخوردار داشتخرم
  

  کنیم تا بر کلک آن نقاش جان افشان خیز
   همه نقش عجب در گردش پرگار داشتکاین

  
   مکنی فکر بدنامی مرید راه عشقگر
   صنعان خرقه رهن خانه خمار داشتشیخ

  
   آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیروقت

   تسبیح ملک در حلقه زنار داشتذکر
  

   سرشتي حافظ زیر بام قصر آن حورچشم
   تحتها االنهار داشتي جنات تجرشیوه
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   که یار جز سر جور و ستم نداشتيدید
   عهد وز غم ما هیچ غم نداشتبشکست

  
   رب مگیرش ار چه دل چون کبوترمیا

   و کشت و عزت صید حرم نداشتافکند
  

   من جفا ز بخت من آمد وگرنه یاربر
   که رسم لطف و طریق کرم نداشتحاشا

  
   کشید از اوي این همه هر آن که نه خواربا
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   که رفت هیچ کسش محترم نداشت جاهر
  

   بیار باده و با محتسب بگویساق
   ما مکن که چنین جام جم نداشتانکار

  
   راهرو که ره به حریم درش نبردهر

   و ره در حرم نداشتي برید وادمسکین
  

  ی فصاحت که مدعي ببر تو گوحافظ
   هنر نبود و خبر نیز هم نداشتهیچش
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   از بوستان نسیم بهشتددم ی که مکنون
   و شراب فرح بخش و یار حورسرشتمن

  
   چرا نزند الف سلطنت امروزگدا

   خیمه سایه ابر است و بزمگه لب کشتکه
  

  گوید ی حکایت اردیبهشت مچمن
   عاقل است که نسیه خرید و نقد بهشتنه

  
   عمارت دل کن که این جهان خرابی مبه
   آن سر است که از خاك ما بسازد خشتبر

  
   ندهدي ز دشمن که پرتوي مجووفا

   از چراغ کنشتي شمع صومعه افروزچو
  

   مالمت من مستی به نامه سیاهمکن
   آگه است که تقدیر بر سرش چه نوشتکه
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   دریغ مدار از جنازه حافظقدم

   به بهشترود ی گر چه غرق گناه است مکه
  
  
  80    غزل شماره
  

   زاهد پاکیزه سرشتي رندان مکن اعیب
  ه دگران بر تو نخواهند نوشت گناکه

  
   اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باشمن

   آن درود عاقبت کار که کشتی کسهر
  

   کس طالب یارند چه هشیار و چه مستهمه
   جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشتهمه

  
  ها  تسلیم من و خشت در میکدهسر

   گر نکند فهم سخن گو سر و خشتیمدع
  

   لطف ازل مکن از سابقهناامیدم
   که که خوب است و که زشتی پس پرده چه دانتو

  
   من از پرده تقوا به درافتادم و بسنه

   نیز بهشت ابد از دست بهشتپدرم
  

  ی جامي روز اجل گر به کف آرحافظا
   خرابات برندت به بهشتي سر از کویک
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   مرغ چمن با گل نوخاسته گفتصبحدم
   چون تو شکفتیباغ بس کم کن که در این ناز

  
  ی بخندید که از راست نرنجیم ولگل
   عاشق سخن سخت به معشوق نگفتهیچ

  
   لعلی از آن جام مرصع مي طمع دارگر
  ات باید سفت  بسا در که به نوك مژهيا

  
   محبت به مشامش نرسدي ابد بوتا
   که خاك در میخانه به رخساره نرفتهر

  
   گلستان ارم دوش چو از لطف هوادر
  آشفت ی مي سنبل به نسیم سحرفزل

  
   مسند جم جام جهان بینت کوي اگفتم
   افسوس که آن دولت بیدار بخفتگفت

  
   عشق نه آن است که آید به زبانسخن

   ده و کوتاه کن این گفت و شنفتی مساقیا
  

   حافظ خرد و صبر به دریا انداختاشک
   کند سوز غم عشق نیارست نهفتچه
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   چهره که دوش از بر ما رفتي پر تركآن
   چه خطا دید که از راه خطا رفتآیا

  
   رفت مرا از نظر آن چشم جهان بینتا



 ٧۶

  ها رفت  واقف ما نیست که از دیده چهکس
  

   شمع نرفت از گذر آتش دل دوشبر
   دود که از سوز جگر بر سر ما رفتآن

  
   از رخ تو دم به دم از گوشه چشممدور

  ان بال رفت سرشک آمد و طوفسیالب
  

   فتادیم چو آمد غم هجراني پااز
   درد بمردیم چو از دست دوا رفتدر

  
   گفت وصالش به دعا باز توان یافتدل

   که عمرم همه در کار دعا رفتعمریست
  

   چه بندیم چو آن قبله نه این جاستاحرام
   چه کوشیم چو از مروه صفا رفتی سعدر

  
   گفت طبیب از سر حسرت چو مرا دیديد

   که رنج تو ز قانون شفا رفتتهیها
  

   نهی دوست به پرسیدن حافظ قدميا
   پیش که گویند که از دار فنا رفتزان

  
  
  83    غزل شماره
  

   رفت رفتی ز دست زلف مشکینت خطایگر
   رفت رفتی شما بر ما جفایي ز هندوور

  
   سوخت سوختی عشق ار خرمن پشمینه پوشبرق

   رفت رفتی شاه کامران گر بر گدایجور



 ٧٧

  
   بیاری طریقت رنجش خاطر نباشد مدر

   رفت رفتی چون صفایی کدورت را که بینهر
  

   داري دل پاي را تحمل باید ايعشقباز
   رفت رفتی بود بود و گر خطایی ماللگر

  
   برد بردي از غمزه دلدار باری دلگر

   رفت رفتی میان جان و جانان ماجرایور
  

  یها پدید آمد ول  سخن چینان ماللتاز
   رفت رفتییان همنشینان ناسزای مگر

  
   حافظ گو مکن واعظ که رفت از خانقاهعیب

   رفت رفتی گر به جایي چه بندي آزاديپا
  
  
  84    غزل شماره
  

   بیار باده که ماه صیام رفتیساق
   قدح که موسم ناموس و نام رفتدرده

  
   عزیز رفت بیا تا قضا کنیموقت

   و جام رفتی حضور صراحی که بيعمر
  

  يکن آن چنان که ندانم ز بیخود مستم
   عرصه خیال که آمد کدام رفتدر

  
   آن که جرعه جامت به ما رسدي بوبر
   تو هر صبح و شام رفتي مصطبه دعادر

  



 ٧٨

   به جان رسیدی را که مرده بود حیاتدل
   در مشام رفتاش ی از نسیم می بویتا

  
   غرور داشت سالمت نبرد راهزاهد
  رفت از ره نیاز به دارالسالم رند

  
   که بود مرا صرف باده شدی دلنقد

   سیاه بود از آن در حرام رفتقلب
  

   تاب توبه چند توان سوخت همچو عوددر
   خام رفتي ده که عمر در سر سودایم

  
   مکن نصیحت حافظ که ره نیافتدیگر

   که باده نابش به کام رفتيا گمگشته
  
  
  85    غزل شماره
  

   از لب لعلش نچشیدیم و برفتیشربت
   مه پیکر او سیر ندیدیم و برفتيرو

  
   از صحبت ما نیک به تنگ آمده بودیگوی
   بربست و به گردش نرسیدیم و برفتبار

  
   خواندیمی که ما فاتحه و حرز یمانبس

   اش سوره اخالص دمیدیم و برفتی پوز
  

   کردی خواهي دادند که بر ما گذرعشوه
   آخر که چنین عشوه خریدیم و برفتيدید

  
   چمن حسن و لطافت لیکن چمان درشد



 ٧٩

   گلستان وصالش نچمیدیم و برفتدر
  

   کردیمي حافظ همه شب ناله و زارهمچو
   دریغا به وداعش نرسیدیم و برفتيکا

  
  
  86    غزل شماره
  

   بیا که یار ز رخ پرده برگرفتیساق
   چراغ خلوتیان باز درگرفتکار

  
   شمع سرگرفته دگر چهره برفروختآن

   ز سر گرفتین پیر سالخورده جواوین
  

   ز ره برفتی عشوه داد عشق که مفتآن
   لطف کرد دوست که دشمن حذر گرفتوان

  
   از آن عبارت شیرین دلفریبزنهار

   که پسته تو سخن در شکر گرفتیگوی
  

   که خاطر ما خسته کرده بودی غمبار
   خدا بفرستاد و برگرفتی دمیعیس

  
  فروخت ی سروقد که بر مه و خور حسن مهر

   دگر گرفتي کاری پيرآمد تو دچون
  

   قصه هفت گنبد افالك پرصداستزین
   نظر ببین که سخن مختصر گرفتکوته

  
   که بختی تو این سخن ز که آموختحافظ

   کرد شعر تو را و به زر گرفتتعویذ



 ٨٠

  
  
  87    غزل شماره
  

   به اتفاق مالحت جهان گرفتحسنت
   گرفتتوان ی به اتفاق جهان ميآر

  
  واست کرد شمع راز خلوتیان خيافشا
   خدا که سر دلش در زبان گرفتشکر

  
   آتش نهفته که در سینه من استزین

  ایست که در آسمان گرفت  شعلهخورشید
  

   دوستي گل که دم زند از رنگ و بوخواست یم
   غیرت صبا نفسش در دهان گرفتاز

  
  شدم ی بر کنار چو پرگار مآسوده

   چو نقطه عاقبتم در میان گرفتدوران
  

   خرمنم بسوختیوق ساغر م روز شآن
   در آن گرفتی ز عکس عارض ساقکتش

  
   مغان آستین فشاني شدن به کوخواهم
  ها که دامن آخرزمان گرفت  فتنهزین

  
   خور که هر که آخر کار جهان بدیدیم

   غم سبک برآمد و رطل گران گرفتاز
  

  اند  برگ گل به خون شقایق نوشتهبر
  فت چون ارغوان گری کس که پخته شد مکان

  



 ٨١

  چکد ی چو آب لطف ز نظم تو محافظ
   چگونه نکته تواند بر آن گرفتحاسد

  
  
  88    غزل شماره
  

   خوش که پیر کنعان گفتی سخنام شنیده
   که بتوان گفتکند ی یار نه آن مفراق

  
   هول قیامت که گفت واعظ شهرحدیث

   که از روزگار هجران گفتکنایتیست
  

   یار سفرکرده از که پرسم بازنشان
   هر چه گفت برید صبا پریشان گفتکه

  
   که آن مه نامهربان مهرگسلفغان

   ترك صحبت یاران خود چه آسان گفتبه
  

   و مقام رضا بعد از این و شکر رقیبمن
   دل به درد تو خو کرد و ترك درمان گفتکه

  
   سالخورده دفع کنیدی کهن به مغم

   این است پیر دهقان گفتی تخم خوشدلکه
  

  گر چه بر مراد رود به باد مزن گره
   این سخن به مثل باد با سلیمان گفتکه

  
   که سپهرت دهد ز راه مروی مهلتبه

   را که گفت که این زال ترك دستان گفتتو
  

   ز چون و چرا دم که بنده مقبلمزن



 ٨٢

   کرد به جان هر سخن که جانان گفتقبول
  

   گفت حافظ از اندیشه تو آمد بازکه
   بهتان گفتام آن کس که گفت  این نگفتهمن

  
  
  89    غزل شماره
  

   ساز که یارم به سالمتی رب سببیا
   و برهاندم از بند مالمتبازآید

  
   ره آن یار سفرکرده بیاریدخاك

   اقامتي چشم جهان بین کنمش جاتا
  

   که از شش جهتم راه ببستندفریاد
   خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامتآن

  
   کنی که در دست توام مرحمتامروز

   که شوم خاك چه سود اشک ندامتدافر
  

   از عشقی آن که به تقریر و بیان دم زنيا
   با تو نداریم سخن خیر و سالمتما

  
   مکن ناله ز شمشیر احبادرویش

   طایفه از کشته ستانند غرامتکاین
  

  ی ساقي خرقه زن آتش که خم ابرودر
   گوشه محراب امامتشکند ی مبر

  
  الم تو بني که من از جور و جفاحاشا
   لطیفان همه لطف است و کرامتبیداد



 ٨٣

  
   نکند بحث سر زلف تو حافظکوته

   شد این سلسله تا روز قیامتپیوسته
  
  
  90    غزل شماره
  

  فرستمت ی هدهد صبا به سبا ميا
  فرستمت ی که از کجا به کجا مبنگر

  
   چو تو در خاکدان غمي است طایرحیف

  فرستمت ی جا به آشیان وفا مزین
  

  مرحله قرب و بعد نیست راه عشق در
  فرستمت ی عیان و دعا مبینمت یم

  
   خیري از دعايا  صبح و شام قافلههر
  فرستمت ی صحبت شمال و صبا مدر

  
   لشکر غمت نکند ملک دل خرابتا

  فرستمت ی عزیز خود به نوا مجان
  

   همنشین دلي غایب از نظر که شديا
  فرستمت ی دعا و ثنا مگویمت یم

  
   کنيع خدا خود تفرج صني رودر

  فرستمت ی نما مي خداکیینه
  

   دهندی مطربان ز شوق منت آگهتا
  فرستمت ی به ساز و نوا مغزل شماره و قول

  



 ٨۴

   بیا که هاتف غیبم به مژده گفتیساق
  فرستمت ی درد صبر کن که دوا مبا

  
   سرود مجلس ما ذکر خیر توستحافظ

  فرستمت ی هان که اسب و قبا مبشتاب
  
  
  91    غزل شماره
  

  سپارمت ی غایب از نظر به خدا ميا
   و به دل دوست دارمتی بسوختجانم

  
   خاكي دامن کفن نکشم زیر پاتا

   مکن که دست ز دامن بدارمتباور
  

  ی ابرویت بنما تا سحرگهمحراب
   دعا برآرم و در گردن آرمتدست

  
  ی هاروت بابلي بایدم شدن سوگر

   بکنم تا بیارمتی گونه جادویصد
  

   طبیبوفا ی بيرمت ا که پیش میخواهم
   بازپرس که در انتظارمتبیمار

  
  ام از دیده بر کنار  آب بستهي جوصد
   تخم مهر که در دل بکارمتي بوبر

  
   بریخت و از غم عشقم خالص دادخونم

   پذیر غمزه خنجر گذارمتمنت
  

   و مرادم از این سیل اشکبارگریم یم



 ٨۵

   محبت است که در دل بکارمتتخم
  

   خود تا به سوز دلي ده از کرم سوبارم
   دم به دم گهر از دیده بارمتي پادر

  
   نه وضع توستي شراب و شاهد و رندحافظ
  گذارمت ی و فرو میکن ی الجمله میف

  
  
  92    غزل شماره
  

   کاندر سر و پا میرمتيرو ی من خوش ممیر
   خرامان شو که پیش قد رعنا میرمتخوش

  
   پیش من تعجیل چیستي بمیری کي بودگفته

   پیش تقاضا میرمتیکن یتقاضا م خوش
  

   کجاستی و مخمور و مهجورم بت ساقعاشق
   که بخرامد که پیش سروباال میرمتگو

  
   اوي شد که تا بیمارم از سوداي که عمرآن
   کن که پیش چشم شهال میرمتی نگاهگو

  
   لعل لبم هم درد بخشد هم دواگفته

   پیش درد و گه پیش مداوا میرمتگاه
  

   تو دوري چشم بد از رويور ی خرامان مخوش
   اندر سر خیال آن که در پا میرمتدارم

  
   حافظ اندر خلوت وصل تو نیستي چه جاگر
   تو خوش پیش همه جا میرمتي همه جايا



 ٨۶

  
  
  93    غزل شماره
  

   لطف بود که ناگاه رشحه قلمتچه
   خدمت ما عرضه کرد بر کرمتحقوق

  
   سالم مرايا  نوك خامه رقم کردهبه

   رقمتی دوران مباد ب کارخانهکه
  

   یادي به سهو کرددل ی از من بنگویم
   در حساب خرد نیست سهو بر قلمتکه

  
   ذلیل مگردان به شکر این نعمتمرا

   داشت دولت سرمد عزیز و محترمتکه
  

   که با سر زلفت قرار خواهم کردبیا
   گر سرم برود برندارم از قدمتکه

  
  ی حال ما دلت آگه شود مگر وقتز
  بردمد از خاك کشتگان غمت الله که

  
   دریابيا  تشنه ما را به جرعهروان

   زالل خضر ز جام جمتدهند ی مچو
  

   صبا خوش بادی عیسي وقت تو اهمیشه
   جان حافظ دلخسته زنده شد به دمتکه

  
  
  94    غزل شماره
  



 ٨٧

   یار دلنوازم شکریست با شکایتزان
   بشنو تو این حکایتی نکته دان عشقگر

  
   که کردمیمنت هر خدمت مزد بود و یب

   عنایتی رب مباد کس را مخدوم بیا
  

   کسدهد ی نمی تشنه لب را آبرندان
   شناسان رفتند از این والیتی ولیگوی

  
   دل مپیچ کان جاي زلف چون کمندش ادر

   جنایتی جرم و بی بی بریده بینسرها
  

  يپسند ی به غمزه ما را خون خورد و مچشمت
   حمایت روا نباشد خون ریز راجانا

  
   این شب سیاهم گم گشت راه مقصوددر
   کوکب هدایتي اي برون آيا  گوشهاز

  
   هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزوداز

  نهایت ی از این بیابان وین راه بزنهار
  

   اندرونمجوشد ی آفتاب خوبان ميا
   ساعتم بگنجان در سایه عنایتیک

  
   راه را نهایت صورت کجا توان بستاین
  نزل بیش است در بدایت صد هزار مکش

  
   از درت نتابمي آبم روي چند بردهر
   رعایتی از حبیب خوشتر کز مدعجور

  
   رسد به فریاد ار خود به سان حافظعشقت



 ٨٨

   در چارده روایتی ز بر بخوانقرآن
  
  
  95    غزل شماره
  

   نسیم جعد گیسویتدارد ی مست ممدامم
   هر دم فریب چشم جادویتکند ی مخرابم

  
   یا رب توان دیدنی شبین شکیبای از چندیپس

   شمع دیده افروزیم در محراب ابرویتکه
  

   لوح بینش را عزیز از بهر آن دارمسواد
   باشد ز لوح خال هندویتيا  جان را نسخهکه

  
  ی که جاویدان جهان یک سر بیارایی گر خواهتو

   برقع از رویتی را گو که بردارد زمانصبا
  

  ي برانداز که از عالمی گر رسم فنا خواهو
   تا فروریزد هزاران جان ز هر مویتبرافشان

  
  حاصل ی و باد صبا مسکین دو سرگردان بمن

   گیسویتي از افسون چشمت مست و او از بومن
  

  ی و از عقبی همت که حافظ راست از دنییزه
   هیچ در چشمش بجز خاك سر کویتنیاید

  
  
  96    غزل شماره
  

   ما را نیست درمان الغیاثدرد
   را نیست پایان الغیاث ماهجر



 ٨٩

  
   و دل بردند و قصد جان کننددین

   از جور خوبان الغیاثالغیاث
  

   طلبی جانيا  بوسهي بهادر
   این دلستانان الغیاثکنند یم

  
   ما خوردند این کافردالنخون

   مسلمانان چه درمان الغیاثيا
  

   خویشتنی حافظ روز و شب بهمچو
   سوزان و گریان الغیاثام گشته

  
  

  97    مارهغزل ش
  

   چون تاجي که بر سر خوبان کشوریتوی
   اگر همه دلبران دهندت باجسزد

  
   چشم شوخ تو برهم زده خطا و حبشدو
   چین زلف تو ماچین و هند داده خراجبه

  
   تو روشن چو عارض رخ روزي روبیاض

   زلف سیاه تو هست ظلمت داجسواد
  

   شهد تو داده رواج آب خضردهان
  ز نبات مصر رواج چو قند تو برد الب

  
   این مرض به حقیقت شفا نخواهم یافتاز
   به عالجرسد ی جان نمي از تو درد دل اکه

  



 ٩٠

  ی جان من ز سنگ دلیشکن ی همچرا
   چو زجاجی ضعیف که باشد به نازکدل

  
   تو خضر و دهان تو آب حیوان استلب
   و بر به هیت عاجي تو سرو و میان موقد

  
  یشه چون تو ي در دل حافظ هوافتاد

   کاجي ذره خاك در تو بودکمینه
  
  
  98    غزل شماره
  

   به مذهب تو خون عاشق است مباحاگر
   ما همه آن است کان تو راست صالحصالح

  
   زلف سیاه تو جاعل الظلماتسواد
   چو ماه تو فالق االصباحي روبیاض

  
   نیافت خالصی چین زلف کمندت کسز

   آن کمانچه ابرو و تیر چشم نجاحاز
  

  ام شده یک چشمه در کنار روان  دیدهز
   آشنا نکند در میان آن مالحکه

  
   چو آب حیات تو هست قوت جانلب

   ما را از اوست ذکر رواحی خاکوجود
  

  ي به صد زاريا  لعل لبت بوسهبداد
   کام دلم ز او به صد هزار الحاحگرفت

  
   جان تو ورد زبان مشتاقانيدعا



 ٩١

   تا که بود متصل مسا و صباحهمیشه
  

   ز ما مجو حافظي و توبه و تقوصالح
   نیافت صالحی رند و عاشق و مجنون کسز

  
  
  99    غزل شماره

   فرخي روي من در هوادل
   فرخي آشفته همچون موبود

  
   زلفش هیچ کس نیستي هندوبجز

   فرخي برخوردار شد از روکه
  

   نیکبخت است آن که دایمیسیاه
   فرخي همراز و هم زانوبود

  
  سرو آزاد چون بید لرزان شود

   فرخي بیند قد دلجواگر
  

  ی شراب ارغوانی ساقبده
   فرخي یاد نرگس جادوبه

  
  ی شد قامتم همچون کماندوتا

   فرخي غم پیوسته چون ابروز
  

   خجل کردي مشک تاتارنسیم
   فرخي زلف عنبربوشمیم

  
   میل دل هر کس به جایستاگر

   فرخي میل دل من سوبود
  



 ٩٢

   همت آنم که باشدغالم
   فرخيده و هندو حافظ بنچو

  
  
  100    غزل شماره
  

   فروش که ذکرش به خیر بادی پیر ميد
   شراب نوش و غم دل ببر ز یادگفتا

  
   باده نام و ننگدهدم ی به باد مگفتم
   قبول کن سخن و هر چه باد بادگفتا

  
   و زیان و مایه چو خواهد شدن ز دستسود
   بهر این معامله غمگین مباش و شاداز

  
   به هیچیباشد اگر دل نه به دست بادت

   که تخت سلیمان رود به بادی معرضدر
  

   گرت ز پند حکیمان ماللت استحافظ
   کنیم قصه که عمرت دراز بادکوته

  
  
  101    غزل شماره
  

  بنیاد ی و عیش نهان چیست کار بشراب
   بر صف رندان و هر چه بادا بادزدیم

  
   ز دل بگشا و از سپهر یاد مکنگره

  دس چنین گره نگشاد فکر هیچ مهنکه
  

   انقالب زمانه عجب مدار که چرخز



 ٩٣

   این فسانه هزاران هزار دارد یاداز
  

   به شرط ادب گیر زان که ترکیبشقدح
   کاسه سر جمشید و بهمن است و قبادز

  
   کجا رفتندی آگه است که کاووس و ککه

   واقف است که چون رفت تخت جم بر بادکه
  

  بینم ی حسرت لب شیرین هنوز مز
   از خون دیده فرهاددمد ی الله مهک

  
   دهریوفای ی که الله بدانست بمگر

   ز کف ننهادی تا بزاد و بشد جام مکه
  

   خراب شویمی ز می بیا که زمانبیا
   در این خراب آبادی رسیم به گنجمگر

  
   اجازت مرا به سیر و سفردهند ینم

   باد مصال و آب رکن آبادنسیم
  

  ه چنگ مگیر چو حافظ مگر به نالقدح
  اند بر ابریشم طرب دل شاد  بستهکه

  
  
  102    غزل شماره
  

   ز یار سفرکرده داد بادی آگهدوش
   نیز دل به باد دهم هر چه باد بادمن

  
   بدان رسید که همراز خود کنمکارم
   شام برق المع و هر بامداد بادهر



 ٩۴

  
   حفاظ منی چین طره تو دل بدر

   نگفت مسکن مالوف یاد بادهرگز
  

  در پند عزیزان شناختم قامروز
   رب روان ناصح ما از تو شاد بادیا

  
   شد دلم به یاد تو هر گه که در چمنخون

   بادگشاد ی غنچه گل مي قبابند
  

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

  
   نهاد نیک تو کامت برآوردحافظ
   مردم نیکونهاد بادي فداها جان

  
  
  103    غزل شماره
  

   وصل دوستداران یاد بادروز
   باد آن روزگاران یاد بادیاد

  
   غم چون زهر گشتی از تلخکامم

   نوش شادخواران یاد بادبانگ
  

   چه یاران فارغند از یاد منگر
   من ایشان را هزاران یاد باداز

  
   گشتم در این بند و بالمبتال

   آن حق گزاران یاد بادکوشش
  



 ٩۵

  شمم مدام چه صد رود است در چگر
   رود باغ کاران یاد بادزنده

  
   حافظ بعد از این ناگفته ماندراز
   دریغا رازداران یاد باديا

  
  
  104    غزل شماره
  

   آفتاب هر نظر بادجمالت
   خوبت خوبتر بادي روی خوبز

  
   زلف شاهین شهپرت رايهما
   شاهان عالم زیر پر باددل

  
   کو بسته زلفت نباشدیکس

   و زبر باد زلفت درهم و زیرچو
  

   کو عاشق رویت نباشدیدل
   غرقه در خون جگر بادهمیشه

  
  ات ناوك فشاند  چون غمزهبتا
   مجروح من پیشش سپر باددل

  
   لعل شکرینت بوسه بخشدچو

   جان من ز او پرشکر بادمذاق
  

  ی از توست هر دم تازه عشقمرا
   دگر بادی حسنی را هر ساعتتو

  
   توست حافظي جان مشتاق روبه



 ٩۶

   در حال مشتاقان نظر باد راتو
  
  
  105    غزل شماره
  

   ار باده به اندازه خورد نوشش بادیصوف
   نه اندیشه این کار فراموشش بادور

  
   از دست تواند دادنی که یک جرعه مآن

   با شاهد مقصود در آغوشش باددست
  

   ما گفت خطا بر قلم صنع نرفتپیر
   بر نظر پاك خطاپوشش بادآفرین

  
  شنود ی مدعیان م ترکان سخنشاه
   از مظلمه خون سیاووشش بادیشرم

  
   چه از کبر سخن با من درویش نگفتگر

   شکرین پسته خاموشش بادي فداجان
  

   از آینه داران خط و خالش گشتچشمم
   از بوسه ربایان بر و دوشش بادلبم

  
   مست نوازش کن مردم دارشنرگس

   عاشق به قدح گر بخورد نوشش بادخون
  

  شهور جهان شد حافظ تو می غالمبه
   زلف تو در گوشش بادی بندگحلقه

  
  
  106    غزل شماره



 ٩٧

  
   به ناز طبیبان نیازمند مبادتنت

   نازکت آزرده گزند مبادوجود
  

   همه آفاق در سالمت توستسالمت
   هیچ عارضه شخص تو دردمند مبادبه

  
   ز امن صحت توستی صورت و معنجمال
   ظاهرت دژم و باطنت نژند مبادکه

  
  یاین چمن چو درآید خزان به یغمای در

   قامت بلند مبادی به سرو سهرهش
  

   آن بساط که حسن تو جلوه آغازددر
   طعنه بدبین و بدپسند مبادمجال

  
   چو ماهت به چشم بد بیندي آن که روهر

   آتش تو بجز جان او سپند مبادبر
  

  ي ز گفته شکرفشان حافظ جوشفا
   حاجتت به عالج گالب و قند مبادکه

  
  
  107    غزل شماره
  

   تو همیشه در فزون بادحسن
   همه ساله الله گون بادرویت

  
   سر ما خیال عشقتاندر

   روز که باد در فزون بادهر
  



 ٩٨

   سرو که در چمن درآیدهر
   خدمت قامتت نگون باددر

  
   که نه فتنه تو باشدیچشم

   گوهر اشک غرق خون بادچون
  

  ی تو ز بهر دلربایچشم
   باد کردن سحر ذوفنوندر

  
   جا که دلیست در غم توهر

   سکون بادی صبر و قرار و بیب
  

   همه دلبران عالمقد
   الف قدت چو نون بادپیش

  
  ی دل که ز عشق توست خالهر

   حلقه وصل تو برون باداز
  

   تو که هست جان حافظلعل
   از لب مردمان دون باددور

  
  
  108    غزل شماره
  

   فلک در خم چوگان تو بادي گوخسروا
   کون و مکان عرصه میدان تو بادتساح

  
   خاتون ظفر شیفته پرچم توستزلف

   فتح ابد عاشق جوالن تو باددیده
  

   که انشا عطارد صفت شوکت توستيا



 ٩٩

   کل چاکر طغراکش دیوان تو بادعقل
  

   قد چون سرو تو شدی جلوه طوبطیره
   خلد برین ساحت بستان تو بادغیرت

  
  د به تنها حیوانات و نباتات و جمانه
   چه در عالم امر است به فرمان تو بادهر

  
  
  109    غزل شماره
  

   نفرستادی است که دلدار پیامدیر
   نفرستادی و کالمی سالمننوشت

  
   نامه فرستادم و آن شاه سوارانصد

   نفرستادی ندوانید و سالمیپیک
  

   صفت عقل رمیدهی من وحشيسو
   نفرستادی کبک خرامیآهوروش

  
  رغ دل از دست که خواهد شدنم مدانست

   نفرستادی از آن خط چون سلسله دامو
  

   شکرلب سرمستی که آن ساقفریاد
   نفرستادی که مخمورم و جامدانست

  
   که زدم الف کرامات و مقاماتچندان

   نفرستادی خبر از هیچ مقامهیچم
  

   به ادب باش که واخواست نباشدحافظ
   نفرستادی به غالمی شاه پیامگر



 ١٠٠

  
  
  110    غزل شماره
  

   به سر افتادی سرم عشق جوانپیرانه
   راز که در دل بنهفتم به درافتادوان

  
   راه نظر مرغ دلم گشت هواگیراز

   دیده نگه کن که به دام که درافتاديا
  

   مشکین سیه چشمي که از آن آهودردا
   خون دلم در جگر افتادی نافه بسچون

  
   شما بودي رهگذر خاك سر کواز
  حر افتاد نافه که در دست نسیم سهر

  
   تو تا تیغ جهان گیر برآوردمژگان

   کشته دل زنده که بر یک دگر افتادبس
  

   تجربه کردیم در این دیر مکافاتبس
   دردکشان هر که درافتاد برافتادبا

  
   جان بدهد سنگ سیه لعل نگرددگر
   چه کند بدگهر افتادی طینت اصلبا

  
   که سر زلف بتان دست کشش بودحافظ

  کش اکنون به سر افتاد طرفه حریفیست بس
  
  
  111    غزل شماره
  



 ١٠١

   تو چو در آینه جام افتادي روعکس
   در طمع خام افتادی از خنده معارف

  
   تو به یک جلوه که در آینه کردي روحسن

   همه نقش در آیینه اوهام افتاداین
  

   و نقش نگارین که نمودی همه عکس ماین
   فروغ رخ ساقیست که در جام افتادیک

  
  ق زبان همه خاصان ببرید عشغیرت

   کجا سر غمش در دهن عام افتادکز
  

   ز مسجد به خرابات نه خود افتادممن
   از عهد ازل حاصل فرجام افتاداینم

  
   دوران نرود چون پرگاری کند کز پچه

   که در دایره گردش ایام افتادهر
  

   خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخدر
   کز چاه برون آمد و در دام افتادآه

  
  ی خواجه که در صومعه بازم بیني شد اآن

   و لب جام افتادی ما با رخ ساقکار
  

   شمشیر غمش رقص کنان باید رفتزیر
   که شد کشته او نیک سرانجام افتادکان

  
   دگر استی دمش با من دلسوخته لطفهر

   گدا بین که چه شایسته انعام افتاداین
  

  ی جمله حریفند و نظرباز ولصوفیان



 ١٠٢

  فظ دلسوخته بدنام افتاد میان حازین
  
  
  112    غزل شماره
  

   که رخسار تو را رنگ گل و نسرین دادآن
   و آرام تواند به من مسکین دادصبر

  
   تو را رسم تطاول آموختي که گیسووان

   تواند کرمش داد من غمگین دادهم
  

   همان روز ز فرهاد طمع ببریدممن
   عنان دل شیدا به لب شیرین دادکه

  
  بود کنج قناعت باقیست زر گر نگنج

   که آن داد به شاهان به گدایان این دادآن
  

   عروسیست جهان از ره صورت لیکنخوش
   که پیوست بدو عمر خودش کاوین دادهر

  
  ي از این دست من و دامن سرو و لب جوبعد

   اکنون که صبا مژده فروردین دادخاصه
  

   کف غصه دوران دل حافظ خون شددر
   قوام الدین داد خواجهي فراق رخت ااز

  
  
  113    غزل شماره
  

   دادی دوش به گل گفت و خوش نشانبنفشه
   دادی تاب من به جهان طره فالنکه



 ١٠٣

  
   خزانه اسرار بود و دست قضادلم
   دادی ببست و کلیدش به دلستاندرش

  
   وار به درگاهت آمدم که طبیبشکسته
   دادی لطف توام نشانی مومیایبه

  
   خاطر خوش درست و دلش شاد باد وتنش

   دادی ناتواني دست دادش و یارکه
  

   نصیحتگوي معالجه خود کن ابرو
   دادی و شاهد شیرین که را زیانشراب

  
   بر من مسکین و با رقیبان گفتگذشت
   دادی حافظ مسکین من چه جاندریغ

  
  
  114    غزل شماره
  

   اوج سعادت به دام ما افتديهما
   بر مقام ما افتدي تو را گذراگر

  
   وار براندازم از نشاط کالهحباب

   به جام ما افتدی تو عکسي ز رواگر
  

   که ماه مراد از افق شود طالعیشب
   به بام ما افتدي که پرتو نوربود

  
   بارگاه تو چون باد را نباشد باربه

   اتفاق مجال سالم ما افتدیک
  



 ١٠۴

  بستم ی لبش شد خیال مي جان فداچو
   ز زاللش به کام ما افتديا  قطرهکه

  
   زلف تو گفتا که جان وسیله مسازیالخ

   این شکار فراوان به دام ما افتدکز
  

  ی از این در مرو بزن فالي ناامیدبه
   که قرعه دولت به نام ما افتدبود

  
   تو هر گه که دم زند حافظي خاك کوز

   گلشن جان در مشام ما افتدنسیم
  
  
  115    غزل شماره
  

  د بنشان که کام دل به بار آری دوستدرخت
   آردشمار ی برکن که رنج بی دشمننهال

  
   به عزت باش با رندانی مهمان خراباتچو

   خمار آردی جانا گرت مستی درد سر کشکه
  

   صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ماشب
   لیل و نهار آردی گردش کند گردون بسیبس

  
   را که مهد ماه در حکم استی دار لیليعمار
  مجنون گذار آرد را در دل اندازش که بر خدا

  
   دل وگرنه این چمن هر سالي عمر خواه ابهار

   نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آردچو
  

   بست با زلفتي را چون دل ریشم قرارخدا



 ١٠۵

   لعل نوشین را که زودش باقرار آردبفرما
  

   این باغ از خدا خواهد دگر پیرانه سر حافظدر
   در کنار آردي و سروی بر لب جوینشیند

  
  
  116    غزل شماره
  

   که حسن و خط دوست در نظر داردیکس
   است که او حاصل بصر داردمحقق

  
   خامه در ره فرمان او سر طاعتچو

   مگر او به تیغ برداردایم نهاده
  

   به وصل تو چون شمع یافت پروانهیکس
   دگر داردي زیر تیغ تو هر دم سرکه

  
   رسید که اوی بوس تو دست کسي پابه

   بدین در همیشه سر دارد آستانهچو
  

   زهد خشک ملولم کجاست باده نابز
   باده مدامم دماغ تر داردي بوکه

  
   باده هیچت اگر نیست این نه بس که تو راز

   داردخبر ی ز وسوسه عقل بیدم
  

   که از ره تقوا قدم برون ننهادیکس
   عزم میکده اکنون ره سفر داردبه

  
   شکسته حافظ به خاك خواهد برددل

   که بر جگر داردیله داغ هوای الچو



 ١٠۶

  
  
  117    غزل شماره
  

   ما به دور رویت ز چمن فراغ دارددل
   چو سرو پایبند است و چو الله داغ داردکه

  
   کسي ما فرونیاید به کمان ابروسر

   درون گوشه گیران ز جهان فراغ داردکه
  

   بنفشه تاب دارم که ز زلف او زند دمز
   دماغ دارد سیاه کم بها بین که چه درتو

  
   چمن خرام و بنگر بر تخت گل که اللهبه

   ندیم شاه ماند که به کف ایاغ داردبه
  

   ظلمت و بیابان به کجا توان رسیدنشب
   آن که شمع رویت به رهم چراغ داردمگر

  
   سزد ار به هم بگرییمی و شمع صبحگاهمن

   بسوختیم و از ما بت ما فراغ داردکه
  

  ن چمن بگریم چو ابر بهمن که بر ایسزدم
   آشیان بلبل بنگر که زاغ داردطرب

  
   درس عشق دارد دل دردمند حافظسر
   باغ داردي نه خاطر تماشا نه هواکه

  
  
  118    غزل شماره
  



 ١٠٧

   کس که به دست جام داردآن
   جم مدام داردیسلطان

  
   که خضر حیات از او یافتیآب

   میکده جو که جام دارددر
  

   جان به جام بگذارسررشته
   رشته از او نظام داردکاین

  
   و زاهدان و تقوای و مما

   یار سر کدام داردتا
  

   ز لب تو ساقیا نیستبیرون
   که کام داردی دور کسدر

  
  ی مستيها  همه شیوهنرگس

   چشم خوشت به وام دارداز
  

   رخ و زلف تو دلم راذکر
   که صبح و شام داردوردیست

  
   سینه ریش دردمندانبر

   تمام داردی نمکلعلت
  

   جاني چاه ذقن چو حافظ ادر
   تو دو صد غالم داردحسن

  
  
  119    غزل شماره
  

   است و جام جم داردي که غیب نمایدل



 ١٠٨

   گم شود چه غم داردی که دمی خاتمز
  

   خط و خال گدایان مده خزینه دلبه
   ده که محترم داردی دست شاهوشبه

  
   خزاني هر درخت تحمل کند جفانه

  دارد همت سروم که این قدم غالم
  

   موسم آن کز طرب چو نرگس مسترسید
   قدح هر که شش درم داردي به پانهد

  
   اکنون چو گل دریغ مداری مي از بهازر

   عقل کل به صدت عیب متهم داردکه
  

   سر غیب کس آگاه نیست قصه مخوانز
   محرم دل ره در این حرم داردکدام

  
   کنون صد شغلي که الف تجرد زددلم
  د صبحدم دارد زلف تو با باي بوبه

  
  ي دل ز که پرسم که نیست دلدارمراد

   جلوه نظر و شیوه کرم داردکه
  

   جیب خرقه حافظ چه طرف بتوان بستز
   ما صمد طلبیدیم و او صنم داردکه

  
  
  120    غزل شماره
  

   دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان داردیبت
   به خون ارغوان داردی عارضش خطبهار



 ١٠٩

  
  شید رخش یا رب خط بپوشانید خورغبار
   جاودانش ده که حسن جاودان دارديبقا

  
   گفتم که بردم گوهر مقصودشدم ی عاشق مچو

   که این دریا چه موج خون فشان داردندانستم
  

  بینم ی چشمت جان نشاید برد کز هر سو که مز
  ست و تیر اندر کمان دارد  کردهيا  از گوشهکمین

  
   دام طره افشاند ز گرد خاطر عشاقچو
  ماز صبا گوید که راز ما نهان دارد غبه

  
   بر خاك و حال اهل دل بشنويا  جرعهبیفشان

   از جمشید و کیخسرو فراوان داستان داردکه
  

   بلبلي در رویت بخندد گل مشو در دامش اچو
   نیست گر حسن جهان داردي بر گل اعتمادکه

  
   شحنه مجلسي را داد من بستان از او اخدا

  ت و با من سر گران داردس  خوردهي با دیگری مکه
  

   خدا را زود صیدم کنيبند ی فتراك ار همبه
  هاست در تاخیر و طالب را زیان دارد  آفتکه

  
   سروقد دلجویت مکن محروم چشمم راز
   روان داردیاش بنشان که خوش آب  سرچشمهبدین

  
  ي خوف هجرم ایمن کن اگر امید آن دارز
   از چشم بداندیشان خدایت در امان داردکه

  



 ١١٠

   عذر بخت خود گویم که آن عیار شهرآشوبچه
   کشت حافظ را و شکر در دهان داردی تلخبه

  
  
  121    غزل شماره
  

   آن کو خاطر مجموع و یار نازنین داردهر
   همدم او گشت و دولت همنشین داردسعادت

  
   باالتر از عقل استی عشق را درگه بسحریم

   آن آستان بوسد که جان در آستین داردیکس
  

   تنگ شیرینش مگر ملک سلیمان استهاند
   نقش خاتم لعلش جهان زیر نگین داردکه

  
   لعل و خط مشکین چو آنش هست و اینش هستلب

   دلبر خود را که حسنش آن و این داردبنازم
  

   منعم ضعیفان و نحیفان راي منگر اي خواربه
   رهنشین داردي صدر مجلس عشرت گداکه

  
  غنیمت دان ی توانایی زمین باشي بر روچو
   زیر زمین داردی بسها ی دوران ناتوانکه

  
   مستمندان استي جان و تن دعابالگردان

   بیند خیر از آن خرمن که ننگ از خوشه چین داردکه
  

   بگو با آن شه خوباني از عشق من رمزصبا
   صد جمشید و کیخسرو غالم کمترین داردکه

  
   چو حافظ عاشق مفلسخواهم ی گر گوید نمو



 ١١١

   همنشین داردی گداییکه سلطان بگوییدش
  
  
  122    غزل شماره
  

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

  
   دوست نگویم مگر به حضرت دوستحدیث

   آشنا سخن آشنا نگه داردکه
  

  ي معاش چنان کن که گر بلغزد پادال
   به دو دست دعا نگه داردات فرشته

  
   نگسلد پیمان هواست که معشوقگرت

   دار سر رشته تا نگه داردنگاه
  

  ی بر آن سر زلف ار دل مرا بینصبا
   لطف بگویش که جا نگه داردي روز

  
   گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفتچو
   دست بنده چه خیزد خدا نگه داردز

  
  ي آن یاري و زر و دل و جانم فداسر
   حق صحبت مهر و وفا نگه داردکه

  
   کجاست تا حافظ راه راهگذارتغبار

   یادگار نسیم صبا نگه داردبه
  
  
  123    غزل شماره



 ١١٢

  
   داردی عشق عجب ساز و نوایمطرب
   داردی هر نغمه که زد راه به جاینقش

  
  ی از ناله عشاق مبادا خالعالم

   داردی خوش آهنگ و فرح بخش هوایکه
  

   کش ما گر چه ندارد زر و زوري دردپیر
  رد دای عطابخش و خطاپوش خدایخوش

  
   دار دلم کاین مگس قندپرستمحترم

   داردی هواخواه تو شد فر همایتا
  

   عدالت نبود دور گرش پرسد حالاز
   داردی که به همسایه گداییپادشاه

  
   خونین بنمودم به طبیبان گفتنداشک

   داردی عشق است و جگرسوز دوایدرد
  

   از غمزه میاموز که در مذهب عشقستم
   داردیی و هر کرده جزاي عمل اجرهر

  
   گفت آن بت ترسابچه باده پرستنغز
   داردی خور که صفایی کسي رويشاد

  
   حافظ درگاه نشین فاتحه خواندخسروا
   داردی دعایي از زبان تو تمناو

  
  
  124    غزل شماره
  



 ١١٣

   داردی که از سنبل او غالیه تابآن
   داردی با دلشدگان ناز و عتابباز

  
   همچون باديگذر ی سر کشته خود ماز
   داردی توان کرد که عمر است و شتابچه

  
   خورشید نمایش ز پس پرده زلفماه

   داردی که در پیش سحابآفتابیست
  

   من کرد به هر گوشه روان سیل سرشکچشم
   داردیتر آب  سرو تو را تازهی سهتا

  
  ریزد ی شوخ تو خونم به خطا مغمزه

   داردی باد که خوش فکر صوابفرصتش
  

  که دارد لب دوست حیوان اگر این است آب
   داردی است این که خضر بهره سرابروشن

  
   مخمور تو دارد ز دلم قصد جگرچشم
   داردی مست است مگر میل کبابترك

  
   سالي بیمار مرا نیست ز تو روجان

   داردی خوش آن خسته که از دوست جوابيا
  

  ي دل خسته حافظ نظري کند سویک
   داردی مستش که به هر گوشه خرابچشم

  
  

  125    شمارهغزل 
  

   داردی و میانی آن نیست که مویشاهد



 ١١۴

   داردی طلعت آن باش که آنبنده
  

  ی گر چه لطیف است ولي حور و پرشیوه
   داردی آن است و لطافت که فالنیخوب

  
   گل خندان دریابي چشم مرا اچشمه

   داردی به امید تو خوش آب روانکه
  

   که برد از تو که خورشید آن جای خوبيگو
   داردییست که در دست عنان سوارنه

  
  ي نشان شد سخنم تا تو قبولش کرددل

   داردی سخن عشق نشاني آريآر
  

  ي تو در صنعت تیراندازي ابروخم
   داردی از دست هر آن کس که کمانبرده

  
   ره عشق نشد کس به یقین محرم رازدر

   داردی بر حسب فکر گمانی کسهر
  

   خرابات نشینان ز کرامات مالفبا
   داردی و هر نکته مکانیقت سخن وهر

  
  ي زیرك نزند در چمنش پرده سرامرغ

   داردی که به دنباله خزاني بهارهر
  

   گو لغز و نکته به حافظ مفروشیمدع
   داردی و بیانی ما نیز زبانکلک
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 ١١۵

  
   جمال جانان میل جهان نداردی بجان
   کس که این ندارد حقا که آن نداردهر

  
   زان دلستان ندیدمیان هیچ کس نشبا

   من خبر ندارم یا او نشان نداردیا
  

   در این ره صد بحر آتشین استی شبنمهر
   که این معما شرح و بیان ندارددردا

  
   فراغت نتوان ز دست دادنسرمنزل

   ساروان فروکش کاین ره کران ندارديا
  

   به عشرتخواندت ی خمیده قامت مچنگ
  رد که پند پیران هیچت زیان ندابشنو

  
   از محتسب بیاموزي دل طریق رنديا

   است و در حق او کس این گمان نداردمست
  

   گنج قارون کایام داد بر باداحوال
   گوش دل فروخوان تا زر نهان ندارددر

  
   خود رقیب شمع است اسرار از او بپوشانگر

   شوخ سربریده بند زبان نداردکان
  

   در جهان ندارد یک بنده همچو حافظکس
   کس در جهان نداردی چون تو شاه کهزیرا

  
  
  127    غزل شماره
  



 ١١۶

   طلعت تو ماه نداردیروشن
   تو گل رونق گیاه نداردپیش

  
   توست منزل جانمي ابروگوشه
   از این گوشه پادشاه نداردخوشتر

  
   چه کند با رخ تو دود دل منتا

   که تاب آه نداردی دانآینه
  

   نرگس نگر که پیش تو بشکفتیشوخ
  دب نگاه ندارد دریده اچشم

  
  ي و آن چشم دل سیه که تو داردیدم

   هیچ آشنا نگاه نداردجانب
  

   مرید خراباتي گرانم ده ارطل
   که خانقاه نداردی شیخيشاد

  
   خور و خامش نشین که آن دل نازكخون

   فریاد دادخواه نداردطاقت
  

  ي برو و آستین به خون جگر شوگو
   که در این آستانه راه نداردهر

  
  نها کشم تطاول زلفت من تین

   که او داغ آن سیاه نداردکیست
  

   اگر سجده تو کرد مکن عیبحافظ
   صنم گناه نداردي عشق اکافر

  
  



 ١١٧

  128    غزل شماره
  

   که دل ما ببردي در شهر نگارنیست
   ار یار شود رختم از این جا ببردبختم

  
   کش سرمست که پیش کرمشی حریفکو

   سوخته دل نام تمنا ببردعاشق
  

  بینم ی مخبرت ی ز خزان بباناباغ
   از آن روز که بادت گل رعنا ببردآه

  
  ست مشو ایمن از او  دهر نخفتهرهزن
  ست که فردا ببرد  امروز نبردهاگر

  
  بازم ی خیال این همه لعبت به هوس مدر

   نام تماشا ببردي که صاحب نظربو
  

   که به چل سال دلم جمع آوردی و فضلعلم
   یغما ببرد آن نرگس مستانه بهترسم

  
   چه صدا بازدهد عشوه مخري گاوبانگ
   کیست که دست از ید بیضا ببرديسامر

  
   سد ره تنگ دلیستی می مینایجام
   از دست که سیل غمت از جا ببردمنه

  
   عشق ار چه کمینگاه کمانداران استراه

   که دانسته رود صرفه ز اعدا ببردهر
  

   ار جان طلبد غمزه مستانه یارحافظ
  غیر بپرداز و بهل تا ببرد از خانه



 ١١٨

  
  
  129    غزل شماره
  

   نه باده غم دل ز یاد ما ببرداگر
   حادثه بنیاد ما ز جا ببردنهیب

  
   فروکشد لنگری نه عقل به مستاگر

   از این ورطه بال ببردی کشتچگونه
  

   که با همه کس غایبانه باخت فلکفغان
   از این دغا ببردی کس نبود که دستکه

  
   کوی است خضر راه بر ظلماتگذار

   آب ما ببردی کتش محروممباد
  

   به طرف چمنکشد ی ضعیفم از آن مدل
   صبا ببردي جان ز مرگ به بیمارکه

  
   عشق منم باده ده که این معجونطبیب

   آرد و اندیشه خطا ببردفراغت
  

   حافظ و کس حال او به یار نگفتبسوخت
   را ببردي خدای نسیم پیاممگر

  
  
  130    غزل شماره
  

   بلبل حکایت با صبا کردسحر
  ها کرد  گل با ما چهي عشق روکه

  



 ١١٩

   آن رنگ رخم خون در دل افتاداز
   از آن گلشن به خارم مبتال کردو

  
   همت آن نازنینمغالم

   و ریا کردي روی کار خیر بکه
  

   از بیگانگان دیگر ننالممن
   با من هر چه کرد آن آشنا کردکه

  
   از سلطان طمع کردم خطا بودگر

   از دلبر وفا جستم جفا کردور
  

  ی باد آن نسیم صبحگاهخوشش
   درد شب نشینان را دوا کردکه

  
   گل کشید و زلف سنبلنقاب
   غنچه وا کردي بند قباگره

  
   هر سو بلبل عاشق در افغانبه

   از میان باد صبا کردتنعم
  

   فروشانی مي بر به کوبشارت
   حافظ توبه از زهد ریا کردکه

  
   شهر با من از خواجگانوفا
   دولت و دین بوالوفا کردکمال
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   که ترك فلک خوان روزه غارت کردبیا



 ١٢٠

   عید به دور قدح اشارت کردهالل
  

   روزه و حج قبول آن کس بردثواب
   خاك میکده عشق را زیارت کردکه

  
   ما گوشه خرابات استی اصلمقام
   خیر دهاد آن که این عمارت کردخداش

  
  ده چون لعل چیست جوهر عقل بايبها
   برد کاین تجارت کردی که سود کسبیا

  
  ی در خم آن ابروان محرابنماز

   کند که به خون جگر طهارت کردیکس
  

   که نرگس جماش شیخ شهر امروزفغان
   به دردکشان از سر حقارت کردنظر

  
   یار نظر کن ز دیده منت داري روبه
   کار دیده نظر از سر بصارت کردکه

  
  عشق ز حافظ شنو نه از واعظ حدیث

   چه صنعت بسیار در عبارت کرداگر
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   طهارت کردی عارفی آب روشن مبه
   الصباح که میخانه را زیارت کردیعل

  
   که ساغر زرین خور نهان گردیدهمین

   عید به دور قدح اشارت کردهالل



 ١٢١

  
   که از سر دردی نماز و نیاز کسخوشا

   جگر طهارت کرد آب دیده و خونبه
  

   خواجه که بودش سر نماز درازامام
   خون دختر رز خرقه را قصارت کردبه

  
   ز حلقه زلفش به جان خرید آشوبدلم
   سود دید ندانم که این تجارت کردچه

  
   امام جماعت طلب کند امروزاگر

   طهارت کردی دهید که حافظ به مخبر
  
  
  133    غزل شماره
  

  از کرد نهاد دام و سر حقه بیصوف
   مکر با فلک حقه باز کردبنیاد

  
   چرخ بشکندش بیضه در کالهيباز
   که عرض شعبده با اهل راز کردزیرا

  
   صوفیاني بیا که شاهد رعنایساق

   به جلوه آمد و آغاز ناز کرددیگر
  

   مطرب از کجاست که ساز عراق ساختاین
   آهنگ بازگشت به راه حجاز کردو

  
   رویم دل بیا که ما به پناه خدايا
   چه آستین کوته و دست دراز کردزان

  



 ١٢٢

   مکن که هر که محبت نه راست باختصنعت
   فراز کردی دل در معني به روعشقش

  
   که پیشگاه حقیقت شود پدیدفردا

   که عمل بر مجاز کردي ره روشرمنده
  

   بایستيرو ی کبک خوش خرام کجا ميا
   مشو که گربه زاهد نماز کردغره

  
  ن که در ازل مکن مالمت رنداحافظ
   کردنیاز ی را خدا ز زهد ریا بما

  
  
  134    غزل شماره
  

   حاصل کردی خورد و گلی خون دلیبلبل
   غیرت به صدش خار پریشان دل کردباد

  
   دل خوش بودي را به خیال شکري ایطوط

   سیل فنا نقش امل باطل کردناگهش
  

   العین من آن میوه دل یادش بادقره
  ا مشکل کرد چه آسان بشد و کار مرکه

  
  ي بار من افتاد خدا را مددساروان

   امید کرمم همره این محمل کردکه
  

   و نم چشم مرا خوار مداری خاکيرو
   فیروزه طربخانه از این کهگل کردچرخ

  
   و فریاد که از چشم حسود مه چرخآه



 ١٢٣

   من منزل کردي لحد ماه کمان ابرودر
  

   شاه رخ و فوت شد امکان حافظينزد
  ایام مرا غافل کرد ي کنم بازچه

  
  
  135    غزل شماره
  

   یار خواهم کردي باد عزم سر کوچو
   خوشش مشکبار خواهم کردي به بونفس

  
  گذرد ی و معشوق عمر می می هرزه ببه

   بس از امروز کار خواهم کردبطالتم
  

   که اندوختم ز دانش و دیني آبروهر
   خاك ره آن نگار خواهم کردنثار

  
  هر او روشن شمع صبحدمم شد ز مچو
   عمر در سر این کار و بار خواهم کردکه

  
   یاد چشم تو خود را خراب خواهم ساختبه

   عهد قدیم استوار خواهم کرديبنا
  

   کجاست که این جان خون گرفته چو گلصبا
   یار خواهم کردي نکهت گیسويفدا

  
   دل حافظي و زرق نبخشد صفانفاق
   و عشق اختیار خواهم کردي رندطریق

  
  

  136    مارهغزل ش



 ١٢۴

  
   در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرددست
   بر عهد تو و باد صبا نتوان کردتکیه

  
   است من اندر طلبت بنمایمی چه سعآن

   قدر هست که تغییر قضا نتوان کرداین
  

   دوست به صد خون دل افتاد به دستدامن
   که کند خصم رها نتوان کردی فسوسبه

  
  ت را به مثل ماه فلک نتوان گفعارضش

   سر و پا نتوان کردی دوست به هر بنسبت
  

   من آن گه که درآید به سماعيسروباال
   محل جامه جان را که قبا نتوان کردچه

  
   پاك تواند رخ جانان دیدننظر

   در آیینه نظر جز به صفا نتوان کردکه
  

   عشق نه در حوصله دانش ماستمشکل
   این نکته بدین فکر خطا نتوان کردحل

  
   لیکنی محبوب جهان کشت کهغیرتم

   و شب عربده با خلق خدا نتوان کردروز
  

   طبع لطیفی چه گویم که تو را نازکمن
   به حدیست که آهسته دعا نتوان کردتا

  
   تو محراب دل حافظ نیستي ابروبجز

   غیر تو در مذهب ما نتوان کردطاعت
  



 ١٢۵
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   از من نهان کردي از من برد و رودل
   توان کرديه این باز را با کخدا

  
   تنهاییم در قصد جان بودشب

   کردکران ی بيها  لطفخیالش
  

   چون الله خونین دل نباشمچرا
   با ما نرگس او سرگران کردکه

  
   را گویم که با این درد جان سوزکه

   قصد جان ناتوان کردطبیبم
  

   سان سوخت چون شمعم که بر منبدان
   گریه و بربط فغان کردیصراح

  
   وقت وقت استي چاره دار گرصبا

   درد اشتیاقم قصد جان کردکه
  

   توان گفتی مهربانان کمیان
   یار ما چنین گفت و چنان کردکه

  
  ي با جان حافظ آن نکردعدو
   تیر چشم آن ابروکمان کردکه

  
  
  138    غزل شماره
  

   باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکردیاد



 ١٢۶

   دل غمدیده ما شاد نکردی وداعبه
  

   رقم خیر و قبولزد یبخت که م جوان آن
   پیر ندانم ز چه آزاد نکردبنده

  
   جامه به خوناب بشویم که فلککاغذین

   علم داد نکردي به پارهنمونیم
  

   که مگر در تو رسدی به امید صدایدل
   کرد در این کوه که فرهاد نکردها ناله

  
   ز چمن مرغ سحری تا بازگرفتسایه

   در شکن طره شمشاد نکردآشیان
  

   ار پیک صبا از تو بیاموزد کارایدش
   که چاالکتر از این حرکت باد نکردزان

  
   مشاطه صنعش نکشد نقش مرادکلک
   که اقرار بدین حسن خداداد نکردهر

  
   پرده بگردان و بزن راه عراقمطربا

   بدین راه بشد یار و ز ما یاد نکردکه
  

   عراقیست سرود حافظیاتغزل شماره
  ه فریاد نکرد شنید این ره دلسوز ککه
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   بر رهش نهادم و بر من گذر نکردرو
   لطف چشم داشتم و یک نظر نکردصد



 ١٢٧

  
   سرشک ما ز دلش کین به درنبردسیل
   سنگ خاره قطره باران اثر نکرددر

  
   رب تو آن جوان دالور نگاه داریا
   تیر آه گوشه نشینان حذر نکردکز

  
  ت و مرغ دوش ز افغان من نخفیماه

   شوخ دیده بین که سر از خواب برنکردوان
  

   که میرمش اندر قدم چو شمعخواستم یم
   خود گذر به ما چو نسیم سحر نکرداو

  
  کفایتیست یدل ب  کدام سنگجانا

   پیش زخم تیغ تو جان را سپر نکردکو
  

   زبان بریده حافظ در انجمنکلک
   کس نگفت راز تو تا ترك سر نکردبا
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   برفت و دلشدگان را خبر نکرددلبر
   حریف شهر و رفیق سفر نکردیاد

  
   بخت من طریق مروت فروگذاشتیا

   او به شاهراه طریقت گذر نکردیا
  

   مگر به گریه دلش مهربان کنمگفتم
   سخت بود در دل سنگش اثر نکردچون

  



 ١٢٨

   منقرار ی مکن که مرغ دل بیشوخ
   از سر به درنکردی دام عاشقيسودا

  
   تو بوسید چشم منيس که دید رو کهر

   نظر نکردی که کرد دیده من بيکار
  

   ایستاده تا کنمش جان فدا چو شمعمن
   خود گذر به ما چو نسیم سحر نکرداو
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   دل که غم عشق دگربار چه کردي ايدید
   بشد دلبر و با یار وفادار چه کردچون

  
  خت انگیي از آن نرگس جادو که چه بازآه

   از آن مست که با مردم هشیار چه کردآه
  

   یاريمهر ی من رنگ شفق یافت ز باشک
   بین که در این کار چه کردشفقت ی بطالع

  
   بدرخشید سحری از منزل لیلیبرق

   که با خرمن مجنون دل افگار چه کردوه
  

   ده که نگارنده غیبام ی جام مساقیا
   معلوم که در پرده اسرار چه کردنیست

  
  ی پرنقش زد این دایره مینای کهآن

   ندانست که در گردش پرگار چه کردکس
  

   عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوختفکر



 ١٢٩

   دیرینه ببینید که با یار چه کردیار
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   کردي دختر رز توبه ز مستوردوستان
   کردي محتسب و کار به دستوري سوشد

  
   از پرده به مجلس عرقش پاك کنیدآمد
   کردي نگویند حریفان که چرا دورتا

  
   دل که دگر مطرب عشقي بده ایمژدگان
   کردي مستانه زد و چاره مخمورراه

  
   به هفت آب که رنگش به صد آتش نرودنه

   کردي انگوری چه با خرقه زاهد مآن
  

   گلبن وصلم ز نسیمش بشکفتغنچه
   کردي خوشخوان طرب از برگ گل سورمرغ

  
  ه زان که حسود از دست مدی افتادگحافظ
   کردي و مال و دل و دین در سر مغرورعرض
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  کرد ی دل طلب جام جم از ما مها سال
  کرد ی چه خود داشت ز بیگانه تمنا موان

  
   کز صدف کون و مکان بیرون استيگوهر

  کرد ی از گمشدگان لب دریا مطلب
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   خویش بر پیر مغان بردم دوشمشکل
  کرد یحل معما م به تایید نظر کو

  
   خرم و خندان قدح باده به دستدیدمش

  کرد ی اندر آن آینه صد گونه تماشا مو
  

   داد حکیمی این جام جهان بین به تو کگفتم
  کرد ی آن روز که این گنبد مینا مگفت

  
   در همه احوال خدا با او بودی دلیب
  کرد ی و از دور خدا را مدیدش ی نماو

  
   این جاکرد ی همه شعبده خویش که ماین

  کرد ی پیش عصا و ید بیضا ميسامر
  

   آن یار کز او گشت سر دار بلندگفت
  کرد ی این بود که اسرار هویدا مجرمش

  
   روح القدس ار باز مدد فرمایدفیض
  کرد ی هم بکنند آن چه مسیحا مدیگران

  
   چیستی سلسله زلف بتان از پگفتمش

  کرد ی از دل شیدا ميا  حافظ گلهگفت
  
  

  144    ارهغزل شم
  

   کردی سر جام جم آن گه نظر توانبه
   کردی خاك میکده کحل بصر توانکه
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   و مطرب که زیر طاق سپهری می بمباش
   کردی ترانه غم از دل به در توانبدین

  
   مراد تو آن گه نقاب بگشایدگل

   کردی خدمتش چو نسیم سحر توانکه
  

   در میخانه طرفه اکسیریستیگدای
   کردیاك زر توان خی این عمل بکنگر

  
  ی عزم مرحله عشق پیش نه قدمبه
   کردی ار این سفر توانی سودها کنکه

  
   بیرونيرو ی طبیعت نمي کز سراتو

   کردی طریقت گذر تواني به کوکجا
  

  ی یار ندارد نقاب و پرده ولجمال
   کردی ره بنشان تا نظر توانغبار

  
   که چاره ذوق حضور و نظم اموربیا
   کردیظر توان اهل نی فیض بخشبه

  
  ی خواهی تو تا لب معشوق و جام میول

   کردی مدار که کار دگر توانطمع
  

  ی یابی ز نور هدایت گر آگهدال
   کردی شمع خنده زنان ترك سر توانچو

  
   حافظي این نصیحت شاهانه بشنوگر

   کردی شاهراه حقیقت گذر توانبه
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   مستیست ندانم که رو به ما آوردچه
   و این باده از کجا آوردی بود ساقکه

  
   نیز باده به چنگ آر و راه صحرا گیرتو

   مرغ نغمه سرا ساز خوش نوا آوردکه
  

   چو غنچه شکایت ز کار بسته مکندال
   باد صبح نسیم گره گشا آوردکه

  
   بادی گل و نسرین به خیر و خوبرسیدن
   شاد و کش آمد سمن صفا آوردبنفشه

  
  دهد سلیمان است هي به خوش خبرصبا

   مژده طرب از گلشن سبا آوردکه
  

   ضعف دل ما کرشمه ساقیستعالج
   سر که طبیب آمد و دوا آوردبرآر

  
   شیخي پیر مغانم ز من مرنج امرید

   و او به جا آوردي که وعده تو کردچرا
  

   نازمي آن ترك لشکری تنگ چشمبه
   حمله بر من درویش یک قبا آوردکه

  
   به طوع کند حافظ کنونی غالمفلک
   التجا به در دولت شما آوردکه
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 ١٣٣

  
  آورد ی ز زلف یار می وقت سحر بویصبا
  آورد ی شوریده ما را به بو در کار مدل

  
   آن شکل صنوبر را ز باغ دیده برکندممن

  آورد ی هر گل کز غمش بشکفت محنت بار مکه
  

   ز بام قصر او روشندیدم ی ماه مفروغ
  آورد یرم آن خورشید در دیوار م رو از شکه

  
   بیم غارت عشقش دل پرخون رها کردمز
  آورد ی خون و ره بدان هنجار مریخت ی میول

  
  گه ی برون رفتم گه و بی قول مطرب و ساقبه

  آورد ی آن راه گران قاصد خبر دشوار مکز
  

   بخشش جانان طریق لطف و احسان بودسراسر
  ردآو ی اگر زنار مفرمود ی تسبیح ماگر

  
   چین ابرویش اگر چه ناتوانم کردعفااهللا

  آورد ی بر سر بیمار می عشوه هم پیامبه
  

   دیشب ز حافظ جام و پیمانهداشتم ی معجب
  آورد ی وار می که صوفکردم ی منعش نمیول
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   آوردی باد صبا دوشم آگهنسیم
   آوردی روز محنت و غم رو به کوتهکه

  



 ١٣۴

  هیم جامه چاك دی مطربان صبوحبه
   آوردی نوید که باد سحرگهبدین

  
   بیا که تو حور بهشت را رضوانبیا
   آوردی دل رهي این جهان ز برادر

  
   به شیراز با عنایت بخترویم یهم
   آوردی رفیق که بختم به همرهیزه

  
   جبر خاطر ما کوش کاین کاله نمدبه

   آوردی شکست که با افسر شهبسا
  

  لم به خرمن ماهها که رسید از د  نالهچه
   آوردی یاد عارض آن ماه خرگهچو

  
   رایت منصور بر فلک حافظرساند

   آوردی التجا به جناب شهنشهکه
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   چو قدح به دست گیردیارم
   بتان شکست گیردبازار

  
   کس که بدید چشم او گفتهر

   که مست گیردی محتسبکو
  

  یام چو ماه  بحر فتادهدر
  شست گیرد یار مرا به تا

  
  يام به زار  پاش فتادهدر



 ١٣۵

   بود آن که دست گیردآیا
  

   دل آن که همچو حافظخرم
   الست گیردی ز میجام
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  گیرد ی بر نمی جز مهر مه رویان طریقدلم
  گیرد ی پندش ولیکن در نمدهم ی هر در مز

  
   گوی نصیحتگو حدیث ساغر و مي را اخدا

  گیرد یاین خوشتر نم در خیال ما از ی نقشکه
  

   گلرخ بیاور باده رنگینی ساقي ابیا
  گیرد ی در درون ما از این بهتر نمي فکرکه

  
   پنهان و مردم دفتر انگارندکشم ی میصراح
  گیرد ی گر آتش این زرق در دفتر نمعجب

  
  ي این دلق مرقع را بخواهم سوختن روزمن
  گیرد ی بر نمی فروشانش به جامی پیر مکه

  
   لعلشیهست یاران را صفاها با م آن رو از
  گیرد ی در آن جوهر نمی نقشی غیر از راستکه

  
   چشم از او بردوزی چنین دلکش تو گویی و چشمسر

  گیرد ی مرا در سر نمیمعن ی کاین وعظ ببرو
  

   رندان را که با حکم قضا جنگ استينصیحتگو
  گیرد ی مگر ساغر نمبینم ی بس تنگ مدلش
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  چون شمع اندر این مجلس که خندم ی گریه ممیان

  گیرد ی آتشینم هست لیکن در نمزبان
  

   بنازم چشم مستت راي خوش صید دلم کردچه
  گیرد ی را از این خوشتر نمی کس مرغان وحشکه

  
   معشوق استي در احتیاج ما و استغناسخن

  گیرد ی دل که در دلبر نمي اي سود افسونگرچه
  

   به دست آرم سکندرواري آن آیینه را روزمن
  گیرد ی ور نمی این آتش زمانگیرد ی ماگر

  
   منعم که درویش سر کویتي ای را رحمخدا

  گیرد ی دیگر نمی رهداند ی دیگر نميدر
  

   شعر تر شیرین ز شاهنشه عجب دارمبدین
  گیرد ی حافظ را چرا در زر نمي سر تا پاکه
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   ار باده از این دست به جام اندازدیساق
  ا همه در شرب مدام اندازد رعارفان

  
   چنین زیر خم زلف نهد دانه خالور

   بسا مرغ خرد را که به دام اندازديا
  

   حریفي خوشا دولت آن مست که در پايا
   و دستار نداند که کدام اندازدسر

  



 ١٣٧

   و جام کندی خام که انکار مزاهد
   خام اندازدی گردد چو نظر بر مپخته

  
  دن روز خوری در کسب هنر کوش که مروز

   چون آینه در زنگ ظالم اندازددل
  

   صبح فروغ است که شبی زمان وقت مآن
   خرگاه افق پرده شام اندازدگرد

  
   زنهاری با محتسب شهر ننوشباده

  ات و سنگ به جام اندازد  بادهبخورد
  

   سر ز کله گوشه خورشید برآرحافظا
   ار قرعه بدان ماه تمام اندازدبختت
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  ارزد ی با غم به سر بردن جهان یک سر نمیمد
  ارزد ی بفروش دلق ما کز این بهتر نمی مبه

  
  گیرند ی بر نمی فروشانش به جامی مي کوبه

  ارزد ی سجاده تقوا که یک ساغر نمیزه
  

  ها کرد کز این به آب رخ برتاب  سرزنشرقیبم
  ارزد ی افتاد این سر ما را که خاك در نمچه

  
  ه بیم جان در او درج است کی تاج سلطانشکوه
  ارزد ی دلکش است اما به ترك سر نمیکاله

  
   سودي اول غم دریا به بونمود ی آسان مچه



 ١٣٨

  ارزد ی کردم که این طوفان به صد گوهر نمغلط
  

  ی خود ز مشتاقان بپوشاني را آن به که روتو
  ارزد ی غم لشکر نمي جهان گیري شادکه

  
   بگذر دونی حافظ در قناعت کوش و از دنیچو
  ارزد ی یک جو منت دونان دو صد من زر نمکه

  
  
  152    غزل شماره
  

   دم زدی ازل پرتو حسنت ز تجلدر
   پیدا شد و آتش به همه عالم زدعشق

  
   کرد رخت دید ملک عشق نداشتيا جلوه
   آتش شد از این غیرت و بر آدم زدعین

  
   کز آن شعله چراغ افروزدخواست ی معقل

  هان برهم زد غیرت بدرخشید و جبرق
  

   خواست که آید به تماشاگه رازیمدع
   غیب آمد و بر سینه نامحرم زددست

  
   قرعه قسمت همه بر عیش زدنددیگران
   غمدیده ما بود که هم بر غم زددل

  
   هوس چاه زنخدان تو داشتي علوجان

   در حلقه آن زلف خم اندر خم زددست
  

   آن روز طربنامه عشق تو نوشتحافظ
  اسباب دل خرم زد قلم بر سر که



 ١٣٩

  
  
  153    غزل شماره
  

   چون خسرو خاور علم بر کوهساران زدسحر
   دست مرحمت یارم در امیدواران زدبه

  
   پیش صبح روشن شد که حال مهر گردون چیستچو

   خنده خوش بر غرور کامگاران زدبرآمد
  

   دوش در مجلس به عزم رقص چون برخاستنگارم
  اران زد یيها  بگشود از ابرو و بر دلگره

  
   از رنگ صالح آن دم به خون دل بشستم دستمن

   چشم باده پیمایش صال بر هوشیاران زدکه
  

  ي آهن دلش آموخت این آیین عیارکدام
   اول چون برون آمد ره شب زنده داران زدکز

  
   پخت و شد ناگه دل مسکیني شهسوارخیال

   نگه دارش که بر قلب سواران زدخداوندا
  

   چه جان دادیم و خون خوردیم آب و رنگ رخسارشدر
   نقشش دست داد اول رقم بر جان سپاران زدچو

  
   با خرقه پشمین کجا اندر کمند آرممنش

   که مژگانش ره خنجرگزاران زدی مویزره
  

   مظفر فر شجاع ملک و دین منصورشهنشاه
   خنده بر ابر بهاران زددریغش ی جود بکه

  



 ١۴٠

   به دست او مشرف شدی آن ساعت که جام ماز
   به یاد میگساران زدي ساغر شادزمانه

  
   شمشیر سرافشانش ظفر آن روز بدرخشیدز
   چون خورشید انجم سوز تنها بر هزاران زدکه

  
   دلي عمر و ملک او بخواه از لطف حق ادوام
   چرخ این سکه دولت به دور روزگاران زدکه

  
   بر قرعه توفیق و یمن دولت شاه استنظر

  تیاران زد کام دل حافظ که فال بخبده
  
  
  154    غزل شماره
  

   بر ساز آن توان زدی بزن که آهیراه
   بخوان که با او رطل گران توان زديشعر

  
   آستان جانان گر سر توان نهادنبر

   بر آسمان توان زدي سربلندگلبانگ
  

   خمیده ما سهلت نماید اماقد
   چشم دشمنان تیر از این کمان توان زدبر

  
  يقباز خانقه نگنجد اسرار عشدر

   مغانه هم با مغان توان زدی مجام
  

   سلطاني را نباشد برگ سرادرویش
   کتش در آن توان زدی و کهنه دلقماییم

  
   نظر دو عالم در یک نظر ببازنداهل



 ١۴١

   است و داو اول بر نقد جان توان زدعشق
  

   گشودني دولت وصالت خواهد درگر
   بدین تخیل بر آستان توان زدسرها

  
   مجموعه مراد استي و شباب و رندعشق
   بیان توان زدي گوی جمع شد معانچون

  
   رهزن سالمت زلف تو وین عجب نیستشد

   صد کاروان توان زدی راه زن تو باشگر
  

  ي به حق قرآن کز شید و زرق بازآحافظ
   در این جهان توان زدی عیشي که گوباشد

  
  
  155    غزل شماره
  

  ها برانگیزد  اش فتنهی روم ز پاگر
  لب بنشینم به کینه برخیزد از طور

  
  ي یک دم از وفاداري گر به رهگذرو

   اش افتم چو باد بگریزدی گرد در پچو
  

   گر کنم طلب نیم بوسه صد افسوسو
   حقه دهنش چون شکر فروریزدز

  
  بینم ی آن فریب که در نرگس تو ممن

   که با خاك ره برآمیزدي آب روبس
  

   و شیب بیابان عشق دام بالستفراز
   کز بال نپرهیزدیشیردل کجاست



 ١۴٢

  
   که چرخ شعبده بازي عمر خواه و صبورتو

  تر برانگیزد  از این طرفهي بازهزار
  

   آستانه تسلیم سر بنه حافظبر
   روزگار بستیزدی گر ستیزه کنکه

  
  
  156    غزل شماره
  

   حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسدبه
   را در این سخن انکار کار ما نرسدتو

  
  اند  فروشان به جلوه آمده چه حسناگر
   به حسن و مالحت به یار ما نرسدیکس

  
   حق صحبت دیرین که هیچ محرم رازبه

   یار یک جهت حق گزار ما نرسدبه
  

  ی نقش برآید ز کلک صنع و یکهزار
   نقش نگار ما نرسدي دلپذیربه

  
   نقد به بازار کانات آرندهزار

   به سکه صاحب عیار ما نرسدییک
  

  ر کان چنان رفتند قافله عمدریغ
   دیار ما نرسدي گردشان به هواکه

  
   ز رنج حسودان مرنج و واثق باشدال

   بد به خاطر امیدوار ما نرسدکه
  



 ١۴٣

   کس راي که اگر خاك ره شوي بزچنان
   از ره گذار ما نرسدي خاطرغبار

  
   حافظ و ترسم که شرح قصه اوبسوخت
   سمع پادشه کامگار ما نرسدبه

  
  
  157    غزل شماره
  

   که را با خط سبزت سر سودا باشدهر
   از این دایره بیرون ننهد تا باشديپا

  
   چو از خاك لحد الله صفت برخیزممن

   توام سر سویدا باشدي سوداداغ
  

   آخری گوهر یک دانه کجایي خود اتو
   غمت دیده مردم همه دریا باشدکز

  
  ام آب روان است بیا  بن هر مژهاز

  اشد و تماشا بي میل لب جواگرت
  

   و درآي از پرده برون آی دمی گل و مچون
   دگرباره مالقات نه پیدا باشدکه

  
   ممدود خم زلف توام بر سر بادظل

   این سایه قرار دل شیدا باشدکاندر
  

  ي از ناز به حافظ نکند میل آرچشمت
   صفت نرگس رعنا باشدیسرگران

  
  



 ١۴۴

  158    غزل شماره
  

   و انکار شراب این چه حکایت باشدمن
   این قدرم عقل و کفایت باشدلباغا

  
  دانستم ی به غایت ره میخانه نمتا

   ما تا به چه غایت باشدي نه مستورور
  

   و نیازی و عجب و نماز و من و مستزاهد
   تو را خود ز میان با که عنایت باشدتا

  
   نبرد معذور استي ار راه به رندزاهد
   کاریست که موقوف هدایت باشدعشق

  
  ام با دف و چنگ تقوا زدهها ره   که شبمن

   زمان سر به ره آرم چه حکایت باشداین
  

   پیر مغانم که ز جهلم برهاندبنده
   ما هر چه کند عین عنایت باشدپیر

  
  گفت ی می از این غصه نخفتم که رفیقدوش

   شکایت باشدي ار مست بود جاحافظ
  
  
  159    غزل شماره
  

   باشدغش ی بی نه همه صافی صوفنقد
  ه که مستوجب آتش باشد بسا خرقيا

  
  ي مست شدي ما که ز ورد سحریصوف

   نگران باش که سرخوش باشدشامگاهش



 ١۴۵

  
   بود گر محک تجربه آید به میانخوش

   شود هر که در او غش باشدي سیه روتا
  

   گر از این گونه زند نقش بر آبی ساقخط
   بسا رخ که به خونابه منقش باشديا

  
   پرورد تنعم نبرد راه به دوستناز

   شیوه رندان بالکش باشدیعاشق
  

   باده بخوري چند خوری دنی دنیغم
   باشد دل دانا که مشوش باشدحیف

  
   و سجاده حافظ ببرد باده فروشدلق
   مه وش باشدی شرابش ز کف ساقگر

  
  
  160    غزل شماره
  

   است خلوت اگر یار یار من باشدخوش
   من بسوزم و او شمع انجمن باشدنه

  
  ن به هیچ نستانم آن نگین سلیمامن
   گاه گاه بر او دست اهرمن باشدکه

  
   مدار خدایا که در حریم وصالروا
   محرم و حرمان نصیب من باشدرقیب

  
   گو مفکن سایه شرف هرگزيهما

   کم از زغن باشدی آن دیار که طوطدر
  



 ١۴۶

   شوق چه حاجت که سوز آتش دلبیان
   که در سخن باشدي شناخت ز سوزتوان

  
  ي آررود ی نم تو از سري کويهوا

   را دل سرگشته با وطن باشدغریب
  

   سان سوسن اگر ده زبان شود حافظبه
   غنچه پیش تواش مهر بر دهن باشدچو

  
  
  161    غزل شماره
  

   شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشدیک
   گفتیم و همین باشدی نکته از این معنیک

  
   زنهاري لعل تو گر یابم انگشتراز
  ر نگین باشد ملک سلیمانم در زیصد

  
   دلي نباید بود از طعن حسود اغمناك

   خیر تو در این باشدی که چو وابینشاید
  

   زین کلک خیال انگیزی کو نکند فهمهر
   به حرام ار خود صورتگر چین باشدنقشش

  
   دادندی و خون دل هر یک به کسی مجام

   دایره قسمت اوضاع چنین باشددر
  

   این بودی کار گالب و گل حکم ازلدر
   وان پرده نشین باشدي شاهد بازارکاین

  
   بشد از خاطري نیست که حافظ را رندآن



 ١۴٧

   سابقه پیشین تا روز پسین باشدکاین
  
  
  162    غزل شماره
  

   آمد گل وز آن خوشتر نباشدخوش
   در دستت بجز ساغر نباشدکه

  
   دریاب و در یابی خوشدلزمان
   دایم در صدف گوهر نباشدکه

  
   در گلستان خوری دان و مغنیمت
   گل تا هفته دیگر نباشدکه

  
   پرلعل کرده جام زرینایا

   کش زر نباشدی بر کسببخشا
  

   شیخ و از خمخانه ماي ابیا
   خور که در کوثر نباشدیشراب

  
  ی اوراق اگر همدرس مایيبشو
   علم عشق در دفتر نباشدکه

  
   بندي من بنیوش و دل در شاهدز

   حسنش بسته زیور نباشدکه
  

  خمارم بخش یا رب ی بیشراب
   هیچ درد سر نباشدي با وکه

  
   از جان بنده سلطان اویسممن
   چه یادش از چاکر نباشداگر



 ١۴٨

  
   تاج عالم آرایش که خورشیدبه

   زیبنده افسر نباشدچنین
  

   گیرد خطا بر نظم حافظیکس
   هیچش لطف در گوهر نباشدکه

  
  
  163    غزل شماره
  

   رخ یار خوش نباشدی بگل
  خوش نباشد باده بهار یب

  
   چمن و طواف بستانطرف

   الله عذار خوش نباشدیب
  

   سرو و حالت گلرقصیدن
   صوت هزار خوش نباشدیب

  
   یار شکرلب گل اندامبا

   بوس و کنار خوش نباشدیب
  

   نقش که دست عقل بنددهر
   نقش نگار خوش نباشدجز

  
   نقد محقر است حافظجان
   بهر نثار خوش نباشداز

  
  
  164    غزل شماره
  



 ١۴٩

   باد صبا مشک فشان خواهد شدنفس
   پیر دگرباره جوان خواهد شدعالم

  
   به سمن خواهد دادی جام عقیقارغوان

   نرگس به شقایق نگران خواهد شدچشم
  

   تطاول که کشید از غم هجران بلبلاین
   سراپرده گل نعره زنان خواهد شدتا

  
   ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیرگر

  ان خواهد شد وعظ دراز است و زممجلس
  

  ی دل ار عشرت امروز به فردا فکنيا
   نقد بقا را که ضمان خواهد شدمایه

  
   شعبان منه از دست قدح کاین خورشیدماه

   نظر تا شب عید رمضان خواهد شداز
  

   عزیز است غنیمت شمریدش صحبتگل
   به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شدکه

  
   و سرود خوانغزل شماره مجلس انس است مطربا

   که چنین رفت و چنان خواهد شدی گویچند
  

   اقلیم وجودي از بهر تو آمد سوحافظ
   نه به وداعش که روان خواهد شدیقدم

  
  
  165    غزل شماره
  

   مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شدمرا



 ١۵٠

   آسمان است این و دیگرگون نخواهد شديقضا
  

   نگذاشتی آشتي آزارها فرمود و جارقیب
   گردون نخواهد شديسحرخیزان سو آه مگر

  
   نفرمودندي بجز رندي روز ازل کارمرا

   آن قسمت که آن جا رفت از آن افزون نخواهد شدهر
  

   بخشی را محتسب ما را به فریاد دف و نخدا
   نخواهد شدقانون ی ساز شرع از این افسانه بکه

  
   من همین باشد که پنهان عشق او ورزممجال

  ه گویم چون نخواهد شد و بوس و آغوشش چکنار
  

  ی امن و یار مهربان ساقي لعل و جاشراب
   به شود کارت اگر اکنون نخواهد شدی کدال

  
   دیده نقش غم ز لوح سینه حافظي ايمشو

   زخم تیغ دلدار است و رنگ خون نخواهد شدکه
  
  
  166    غزل شماره
  

   هجران و شب فرقت یار آخر شدروز
   آخر شد این فال و گذشت اختر و کارزدم

  
  فرمود ی همه ناز و تنعم که خزان مآن

   در قدم باد بهار آخر شدعاقبت
  

   ایزد که به اقبال کله گوشه گلشکر
   و شوکت خار آخر شدي باد دنخوت



 ١۵١

  
   امید که بد معتکف پرده غیبصبح

   که کار شب تار آخر شدي برون آگو
  

   دراز و غم دليها  شبی پریشانآن
  خر شد نگار آي در سایه گیسوهمه

  
   ایام هنوزي نیست ز بدعهدباورم

   غصه که در دولت یار آخر شدقصه
  

   بادی قدحت پرمي لطف نمودساقیا
   به تدبیر تو تشویش خمار آخر شدکه

  
   حافظ رای شمار ار چه نیاورد کسدر
   و شمار آخر شدحد ی کان محنت بشکر

  
  
  167    غزل شماره
  

   بدرخشید و ماه مجلس شديا ستاره
  ه ما را رفیق و مونس شد رمیددل

  
   من که به مکتب نرفت و خط ننوشتنگار
   غمزه مسله آموز صد مدرس شدبه

  
   او دل بیمار عاشقان چو صباي بوبه
   عارض نسرین و چشم نرگس شديفدا

  
   اکنون دوستنشاند یام م  صدر مصطبهبه

   شهر نگه کن که میر مجلس شديگدا
  



 ١۵٢

   آب خضر بست و جام اسکندرخیال
   سلطان ابوالفوارس شدیه نوش جرعبه

  
   محبت کنون شود معموريطربسرا

   یار منش مهندس شدي طاق ابروکه
  

   خداي پاك کن برای از ترشح ملب
   خاطرم به هزاران گنه موسوس شدکه

  
   به عاشقان پیمودی تو شرابکرشمه

   شدحس ی افتاد و عقل بخبر ی علم بکه
  

  ي زر عزیز وجود است نظم من آرچو
   این مس شديتیان کیمیا دولقبول

  
   راه میکده یاران عنان بگردانیدز

   که حافظ از این راه رفت و مفلس شدچرا
  
  
  168    غزل شماره
  

   جان که شود کار دل تمام و نشدگداخت
   خام و نشدي در این آرزوبسوختیم

  
   میر مجلس تو شومی البه گفت شببه
   به رغبت خویشش کمین غالم و نشدشدم

  
  ه خواهم نشست با رندان داد کپیام
   کشیم نام و نشدي و دردي به رندبشد

  
   کبوتر دلطپد ی در بر اگر مرواست



 ١۵٣

   دید در ره خود تاب و پیچ دام و نشدکه
  

   ببوسم آن لب لعلی هوس که به مستبدان
   خون که در دلم افتاد همچو جام و نشدچه

  
   راه قدمدلیل ی عشق منه بي کوبه

  اهتمام و نشد من به خویش نمودم صد که
  

   که در طلب گنج نامه مقصودفغان
   ز غم تمام و نشدی خراب جهانشدم

  
   گنج حضوري و درد که در جست و جودریغ

   بر کرام و نشدی شدم به گداییبس
  

   حیله برانگیخت حافظ از سر فکرهزار
   آن هوس که شود آن نگار رام و نشددر

  
  
  169    غزل شماره
  

  یاران را چه شد بینیم ی اندر کس نميیار
   آخر آمد دوستداران را چه شدی کیدوست

  
   کجاستی حیوان تیره گون شد خضر فرخ پآب

   چکید از شاخ گل باد بهاران را چه شدخون
  

  ی داشت حق دوستي که یارگوید ی نمکس
   شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شدحق

  
  هاست  از کان مروت برنیامد سالیلعل
   باد و باران را چه شدی خورشید و سعتابش



 ١۵۴

  
   یاران بود و خاك مهربانان این دیارشهر

   سر آمد شهریاران را چه شدی کیمهربان
  

  اند  توفیق و کرامت در میان افکندهيگو
   سواران را چه شدآید ی به میدان در نمکس

  
   برنخاستی هزاران گل شکفت و بانگ مرغصد

   را چه پیش آمد هزاران را چه شدعندلیبان
  

   مگر عودش بسوختسازد ی خوش نمي سازرهزه
   میگساران را چه شدی ندارد ذوق مستکس

  
   خموشداند ی کس نمی اسرار الهحافظ

   که دور روزگاران را چه شدیپرس ی که ماز
  
  
  170    غزل شماره
  

   خلوت نشین دوش به میخانه شدزاهد
   سر پیمان برفت با سر پیمانه شداز

  
  شکست ی م جام و قدحي مجلس که دیصوف

   عاقل و فرزانه شدی به یک جرعه مباز
  

   عهد شباب آمده بودش به خوابشاهد
   به پیرانه سر عاشق و دیوانه شدباز

  
   راه زن دین و دلگذشت ی ميا مغبچه
   آن آشنا از همه بیگانه شدی پدر

  



 ١۵۵

   رخسار گل خرمن بلبل بسوختآتش
   خندان شمع آفت پروانه شدچهره

  
  ه ضایع نگشت شام و سحر شکر کگریه

   باران ما گوهر یک دانه شدقطره
  

  ي بخواند آیت افسونگری ساقنرگس
   اوراد ما مجلس افسانه شدحلقه

  
   حافظ کنون بارگه پادشاستمنزل

   بر دلدار رفت جان بر جانانه شددل
  
  
  171    غزل شماره
  

   از جناب آصف پیک بشارت آمددوش
   حضرت سلیمان عشرت اشارت آمدکز

  
  ا را از آب دیده گل کن وجود مخاك

   دل را گاه عمارت آمديویرانسرا
  

   کز زلف یار گفتندنهایت ی شرح باین
   از هزاران کاندر عبارت آمدحرفیست

  
   آلودی خرقه مي بپوش زنهار اعیبم
   پاك پاکدامن بهر زیارت آمدکان

  
   هر کس پیدا شود ز خوباني جاامروز

   ماه مجلس افروز اندر صدارت آمدکان
  

  خت جم که تاجش معراج آسمان است تبر



 ١۵۶

   با آن حقارت آمدي نگر که مورهمت
  

   دل ایمان خود نگه داري چشم شوخش ااز
   کمانکش بر عزم غارت آمدي جادوکان

  
   ز شاه درخواهی تو حافظ فیضيا آلوده
   عنصر سماحت بهر طهارت آمدکان

  
   مجلس او دریاب وقت و در یابدریاست

  ارت آمد زیان رسیده وقت تجي اهان
  
  
  172    غزل شماره
  

   تو نهال حیرت آمدعشق
   تو کمال حیرت آمدوصل

  
   غرقه حال وصل کخربس
   بر سر حال حیرت آمدهم

  
   دل بنما که در ره اویک

   چهره نه خال حیرت آمدبر
  

   وصل بماند و نه واصلنه
   جا که خیال حیرت آمدآن

  
   که گوش کردمی هر طرفاز

   سال حیرت آمدآواز
  

  هزم از کمال عزت منشد
   را که جالل حیرت آمدآن



 ١۵٧

  
   تا قدم وجود حافظسر
   عشق نهال حیرت آمددر

  
  
  173    غزل شماره
  

   تو با یاد آمدي نمازم خم ابرودر
   رفت که محراب به فریاد آمدیحالت

  
   من اکنون طمع صبر و دل و هوش مداراز

   همه بر باد آمدي تحمل که تو دیدکان
  

  ان چمن مست شدند شد و مرغی صافباده
   و کار به بنیاد آمدی عاشقموسم

  
  شنوم ی بهبود ز اوضاع جهان ميبو

   آورد گل و باد صبا شاد آمديشاد
  

   عروس هنر از بخت شکایت منمايا
   که داماد آمدي حسن بیاراحجله

  
   همه زیور بستندی نباتدلفریبان

   ماست که با حسن خداداد آمددلبر
  

   دارند بارند درختان که تعلقزیر
   خوشا سرو که از بار غم آزاد آمديا

  
   نغز بخوانیغزل شماره از گفته حافظ مطرب

   بگویم که ز عهد طربم یاد آمدتا
  



 ١۵٨

  
  174    غزل شماره
  

   دل که دگر باد صبا بازآمدي امژده
   خوش خبر از طرف سبا بازآمدهدهد

  
   بازي مرغ سحر نغمه داوودي ابرکش
  آمد سلیمان گل از باد هوا بازکه

  
   کو که کند فهم زبان سوسنیعارف

   بپرسد که چرا رفت و چرا بازآمدتا
  

   کرد و کرم لطف خداداد به منیمردم
   بت ماه رخ از راه وفا بازآمدکان

  
   نوشین بشنید از دم صبحی مي بوالله

   دل بود به امید دوا بازآمدداغ
  

   من در ره این قافله راه بماندچشم
  بازآمد به گوش دلم آواز درا تا

  
   چه حافظ در رنجش زد و پیمان بشکستگر

   او بین که به لطف از در ما بازآمدلطف
  
  
  175    غزل شماره
  

   فروش آمدی به تهنیت پیر مصبا
   موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمدکه

  
  ي مسیح نفس گشت و باد نافه گشاهوا



 ١۵٩

   سبز شد و مرغ در خروش آمددرخت
  

  بهار الله چنان برفروخت باد تنور
   غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمدکه

  
   گوش هوش نیوش از من و به عشرت کوشبه

   این سخن سحر از هاتفم به گوش آمدکه
  

   مجموعي تا شوي فکر تفرقه بازآز
   حکم آن که چو شد اهرمن سروش آمدبه

  
   مرغ صبح ندانم که سوسن آزادز

   گوش کرد که با ده زبان خموش آمدچه
  

  نامحرم است مجلس انس صحبت ي جاچه
   پیاله بپوشان که خرقه پوش آمدسر

  
   حافظرود ی خانقاه به میخانه مز

   زهد ریا به هوش آمدی ز مستمگر
  
  
  176    غزل شماره
  

   دولت بیدار به بالین آمدسحرم
   برخیز که آن خسرو شیرین آمدگفت

  
   درکش و سرخوش به تماشا بخرامیقدح

   آمد که نگارت به چه آیینی ببینتا
  

  ي نافه گشای خلوتي بده ایمژدگان
   مشکین آمدي ختن آهوي ز صحراکه



 ١۶٠

  
   به رخ سوختگان بازآوردی آبگریه
   فریادرس عاشق مسکین آمدناله

  
   دل باز هوادار کمان ابرویستمرغ

   کبوتر نگران باش که شاهین آمديا
  

   بده و غم مخور از دشمن و دوستی مساقیا
  ین آمد به کام دل ما آن بشد و اکه

  
   ایام چو دید ابر بهاري بدعهدرسم

   بر سمن و سنبل و نسرین آمداش گریه
  

   صبا گفته حافظ بشنید از بلبلچون
   ریاحین آمدي به تماشاعنبرافشان

  
  
  177    غزل شماره
  

   داندي هر که چهره برافروخت دلبرنه
   داندي هر که آینه سازد سکندرنه

  
  شست هر که طرف کله کج نهاد و تند ننه

   داندي و آیین سروري دارکاله
  

   چو گدایان به شرط مزد مکنی بندگتو
   داندي دوست خود روش بنده پرورکه

  
   همت آن رند عافیت سوزمغالم
   داندي کیمیاگری در گداصفتکه

  



 ١۶١

  ي و عهد نکو باشد ار بیاموزوفا
   داندي ستمگری هر که تو بینوگرنه

  
   دل دیوانه و ندانستمبباختم

   داندي شیوه پريا ه بچی آدمکه
  

   نکته باریکتر ز مو این جاستهزار
   داندي هر که سر بتراشد قلندرنه

  
   نقطه بینش ز خال توست مرامدار

   داندي قدر گوهر یک دانه جوهرکه
  

   قد و چهره هر آن کس که شاه خوبان شدبه
   داندي بگیرد اگر دادگسترجهان

  
   بود آگاهی شعر دلکش حافظ کسز
   دانديسخن گفتن در لطف طبع و که

  
  
  178    غزل شماره
  

   که شد محرم دل در حرم یار بماندهر
   که این کار ندانست در انکار بماندوان

  
   از پرده برون شد دل من عیب مکناگر

   ایزد که نه در پرده پندار بماندشکر
  

   همه رختی واستدند از گرو مصوفیان
   ما بود که در خانه خمار بمانددلق

  
   شد و فسق خود از یاد ببرد شیخمحتسب



 ١۶٢

   ماست که در هر سر بازار بماندقصه
  

   لعل کز آن دست بلورین ستدیمی مهر
   حسرت شد و در چشم گهربار بماندآب

  
   دل من کز ازل تا به ابد عاشق رفتجز

   کس نشنیدیم که در کار بماندجاودان
  

   بیمار که چون چشم تو گردد نرگسگشت
   بماند تو نشدش حاصل و بیمارشیوه

  
   سخن عشق ندیدم خوشتري صدااز

   که در این گنبد دوار بمانديیادگار
  

  پوشید ی و صد عیب مرا می دلقداشتم
   و مطرب شد و زنار بماندی رهن مخرقه

  
   جمال تو چنان صورت چین حیران شدبر

   حدیثش همه جا در در و دیوار بماندکه
  

  ي تماشاگه زلفش دل حافظ روزبه
  اوید گرفتار بماند که بازآید و جشد

  
  
  179    غزل شماره
  

   مژده که ایام غم نخواهد ماندرسید
   نماند چنین نیز هم نخواهد ماندچنان

  
   ار چه در نظر یار خاکسار شدممن

   نیز چنین محترم نخواهد ماندرقیب



 ١۶٣

  
   همه رازند ی پرده دار به شمشیر مچو

   مقیم حریم حرم نخواهد ماندیکس
  

  ز نقش نیک و بد است شکر و شکایت ي جاچه
   رقم نخواهد ماندی بر صحیفه هستچو

  
  اند این بود  مجلس جمشید گفتهسرود

   جام باده بیاور که جم نخواهد ماندکه
  

   شمع وصل پروانهي شمر ایغنیمت
   این معامله تا صبحدم نخواهد ماندکه

  
   دل درویش خود به دست آورتوانگرا

   مخزن زر و گنج درم نخواهد ماندکه
  

  اند به زر  رواق زبرجد نوشتهینبد
   اهل کرم نخواهد ماندی جز نکویکه

  
   جانان طمع مبر حافظی مهربانز

   نقش جور و نشان ستم نخواهد ماندکه
  
  
  180    غزل شماره
  

   پسته تو خنده زده بر حدیث قنديا
   خدا یک شکر بخندي از برامشتاقم

  
   ز قامت تو نیارد که دم زندیطوب

   بلندشود یه سخن م قصه بگذرم کزین
  



 ١۶۴

   که برنخیزدت از دیده رود خونیخواه
   صحبت رود کسان مبندي در وفادل

  
  یزن ی و گر طعنه مینمای ی جلوه مگر

   نیستیم معتقد شیخ خودپسندما
  

   شودی حال من آگاه کی آشفتگز
   را که دل نگشت گرفتار این کمندآن

  
   شوق گرم شد آن سروقد کجاستبازار

  تش رویش کنم سپند جان خود بر آتا
  

   که یار ما به شکرخنده دم زندیجای
   تو خدا را به خود مخندی پسته کیستيا

  
  یکن ی چو ترك غمزه ترکان نمحافظ

   تو خوارزم یا خجندي کجاست جایدان
  
  
  181    غزل شماره
  

   از این دست من و دامن آن سرو بلندبعد
   چمان از بن و بیخم برکندي به باالکه

  
   نیست تو برقع بگشایو م مطرب حاجت

   به رقص آوردم آتش رویت چو سپندکه
  

   نشود آینه حجله بختی رویهیچ
   که مالند در آن سم سمندي آن رومگر

  
  باش ی اسرار غمت هر چه بود گو مگفتم



 ١۶۵

   و چندی از این بیش ندارم چه کنم تا کصبر
  

   صیادي مشکین مرا اي آن آهومکش
  به کمند از آن چشم سیه دار و مبندش شرم

  
   که از این در نتوانم برخاستی خاکمن
   کجا بوسه زنم بر لب آن قصر بلنداز

  
   مشکین حافظي مستان دل از آن گیسوباز

   که دیوانه همان به که بود اندر بندزان
  
  
  182    غزل شماره
  

   چندی و شد ایامی ننوشتی حالحسب
   چندی کو که فرستم به تو پیغامیمحرم

  
   نتوانیم رسیدی بدان مقصد عالما

   چندی مگر پیش نهد لطف شما گامهم
  

   از خم به سبو رفت و گل افکند نقابی مچون
   چندی عیش نگه دار و بزن جامفرصت

  
   آمیخته با گل نه عالج دل ماستقند

   چندی چند برآمیز به دشناميا بوسه
  

   از کوچه رندان به سالمت بگذرزاهد
   چندی خرابت نکند صحبت بدنامتا

  
   هنرش نیز بگوی جمله چو گفتیم عیب

   چندی حکمت مکن از بهر دل عامینف



 ١۶۶

  
   گدایان خرابات خدا یار شماستيا

   چندی انعام مدارید ز انعامچشم
  

   کش خویشي میخانه چه خوش گفت به دردپیر
   چندی مگو حال دل سوخته با خامکه

  
   از شوق رخ مهر فروغ تو بسوختحافظ

  ند چی ناکامي کن سوي نظرکامگارا
  
  
  183    غزل شماره
  

   وقت سحر از غصه نجاتم دادنددوش
   آن ظلمت شب آب حیاتم دادندواندر

  
   از شعشعه پرتو ذاتم کردندبیخود
   صفاتم دادندی از جام تجلباده

  
  ی بود و چه فرخنده شبي مبارك سحرچه

   شب قدر که این تازه براتم دادندآن
  

   من و آینه وصف جمالي از این روبعد
   آن جا خبر از جلوه ذاتم دادند درکه

  
   اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجبمن

  ها به زکاتم دادند  بودم و اینمستحق
  

   آن روز به من مژده این دولت دادهاتف
   بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادندکه

  



 ١۶٧

  ریزد ی همه شهد و شکر کز سخنم ماین
   صبریست کز آن شاخ نباتم دادنداجر

  
  اس سحرخیزان بود حافظ و انفهمت

   ز بند غم ایام نجاتم دادندکه
  
  
  184    غزل شماره
  

   دیدم که مالیک در میخانه زدنددوش
   آدم بسرشتند و به پیمانه زدندگل

  
   حرم ستر و عفاف ملکوتساکنان

   من راه نشین باده مستانه زدندبا
  

   بار امانت نتوانست کشیدآسمان
   کار به نام من دیوانه زدندقرعه

  
   هفتاد و دو ملت همه را عذر بنهجنگ
   ندیدند حقیقت ره افسانه زدندچون

  
   ایزد که میان من و او صلح افتادشکر

   رقص کنان ساغر شکرانه زدندصوفیان
  

   آن نیست که از شعله او خندد شمعآتش
   آن است که در خرمن پروانه زدندآتش

  
   چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقابکس
  ه قلم شانه زدند سر زلف سخن را بتا

  
  



 ١۶٨

  185    غزل شماره
  

   گیرندي را بود آیا که عیارنقدها
   گیرندي کاری همه صومعه داران پتا

  
   دید من آن است که یاران همه کارمصلحت

   گیرندي و خم طره یاربگذارند
  

  ی گرفتند حریفان سر زلف ساقخوش
   گیرندي فلکشان بگذارد که قرارگر

  
  مفروش پرهیز به خوبان ي بازوقوت

   گیرندي به سواري در این خیل حصارکه
  

   رب این بچه ترکان چه دلیرند به خونیا
   گیرندي به تیر مژه هر لحظه شکارکه

  
   خوش باشدی بر شعر تر و ناله نرقص
   گیرندي که در آن دست نگاری رقصخاصه

  
   زمان را غم مسکینان نیستي ابناحافظ
   گیرندي میان گر بتوان به که کنارزین

  
  
  186    غزل شماره
  

   فروش حاجت رندان روا کندی مگر
   گنه ببخشد و دفع بال کندایزد

  
   به جام عدل بده باده تا گدایساق

   نیاورد که جهان پربال کندغیرت



 ١۶٩

  
   کز این غمان برسد مژده امانحقا
   به عهد امانت وفا کندی سالکگر

  
   حکیمي رنج پیش آید و گر راحت اگر

  ها خدا کند ین مکن به غیر که انسبت
  

   که ره عقل و فضل نیستيا  کارخانهدر
   چرا کندی فضولي ضعیف رافهم

  
   اجل نمردی بساز پرده که کس بمطرب
   کو نه این ترانه سراید خطا کندوان

  
   خمار کشتي را که درد عشق و بالما
   دوا کندی صافی وصل دوست یا میا

  
   و حافظ به عشق سوختی رفت در سر مجان

   ما کنديکجاست که احیا ی دمیعیس
  
  
  187    غزل شماره
  

   بسوز که سوز تو کارها بکنددال
   دفع صد بال بکندی نیم شبنیاز

  
   چهره عاشقانه بکشي یار پرعتاب

   صد جفا بکندی یک کرشمه تالفکه
  

   ملک تا ملکوتش حجاب بردارندز
   آن که خدمت جام جهان نما بکندهر

  



 ١٧٠

   عشق مسیحادم است و مشفق لیکطبیب
   درد در تو نبیند که را دوا بکندچو

  
   خود انداز کار و دل خوش داري با خداتو

   خدا بکندی رحم اگر نکند مدعکه
  

  ي بخت خفته ملولم بود که بیدارز
   وقت فاتحه صبح یک دعا بکندبه

  
   به زلف یار نبردی حافظ و بویبسوخت
   داللت این دولتش صبا بکندمگر

  
  
  188    غزل شماره
  

   و عشق آن فضول عیب کنديرند به مرا
   اعتراض بر اسرار علم غیب کندکه

  
   سر محبت ببین نه نقص گناهکمال

   افتد نظر به عیب کندهنر ی هر که بکه
  

  ي عطر حور بهشت آن نفس برآید بوز
   خاك میکده ما عبیر جیب کندکه

  
  ی زند ره اسالم غمزه ساقچنان

   اجتناب ز صهبا مگر صهیب کندکه
  

  سعادت قبول اهل دل است گنج کلید
   آن که در این نکته شک و ریب کندمباد

  
   رسد به مرادی ایمن گهي وادشبان



 ١٧١

   چند سال به جان خدمت شعیب کندکه
  

   دیده خون بچکاند فسانه حافظز
   یاد وقت زمان شباب و شیب کندچو

  
  
  189    غزل شماره
  

   بکندي دولت اگر باز گذارطایر
   بکندي بازآید و با وصل قراریار

  
   را دستگه در و گهر گر چه نمانددیده

   بکندي و تدبیر نثاری خونبخورد
  

   گفتم بکند لعل لبش چاره مندوش
   بکندي غیب ندا داد که آرهاتف

  
   نیارد بر او دم زند از قصه ماکس

   بکندي باد صبا گوش گذارمگرش
  

   پروازي باز نظر را به تذروام داده
  کند بي مگرش نقش و شکاربازخواند

  
  ی خالیست ز عشاق بود کز طرفشهر

   بکندي از خویش برون آید و کاريمرد
  

  يا  که ز بزم طربش غمزدهی کریمکو
   بکندي درکشد و دفع خماريا جرعه

  
   وفا یا خبر وصل تو یا مرگ رقیبیا
   بکندي آیا که فلک زین دو سه کاربود



 ١٧٢

  
  ي از در او هم روزي گر نروحافظا

   بکنديار بر سرت از گوشه کنيگذر
  
  
  190    غزل شماره
  

   که ز ما یاد کندي مشکین تو روزکلک
   اجر دو صد بنده که آزاد کندببرد

  
   که سالمت بادشی منزل سلمقاصد

   دل ما شاد کندی شود گر به سالمچه
  

   گنج مرادت بدهندی کن که بسامتحان
   چو مرا لطف تو آباد کندی خرابگر

  
  از رب اندر دل آن خسرو شیرین اندیا

   بر سر فرهاد کندي به رحمت گذرکه
  

   را به بود از طاعت صدساله و زهدشاه
   که در او داد کندي یک ساعته عمرقدر

  
   عشوه ناز تو ز بنیادم بردحالیا

   دگرباره حکیمانه چه بنیاد کندتا
  

   پاك تو از مدحت ما مستغنیستگوهر
   مشاطه چه با حسن خداداد کندفکر

  
  د اندر شیراز نبردیم به مقصود خوره

   آن روز که حافظ ره بغداد کندخرم
  



 ١٧٣

  
  191    غزل شماره
  

   کندي کرم با ما وفاداري کیست کز روآن
   کندي چو من یک دم نکوکاري بدکاري جابر

  
  ي آرد به دل پیغام وی و ني به بانگ نااول
   کندي با من وفاداری گه به یک پیمانه موان

  
  گشود از او که جان فرسود از او کام دلم ندلبر

   کندي نتوان بود از او باشد که دلدارنومید
  

  ام ام زان طره تا من بوده  گره نگشودهگفتم
   کنديام تا با تو طرار  منش فرمودهگفتا

  
  است بو  پوش تندخو از عشق نشنیدهپشمینه

   کندي بگو تا ترك هشیاري مستیش رمزاز
  

   چناني مشکل بود یارنشان ی بي من گداچون
   کندي عیش نهان با رند بازار کجاسلطان

  
   طره پرپیچ و خم سهل است اگر بینم ستمزان

   کندي بند و زنجیرش چه غم هر کس که عیاراز
  

   مددخواهم ی عدد از بخت می لشکر غم بشد
   کندي فخر دین عبدالصمد باشد که غمخوارتا

  
   چشم پرنیرنگ او حافظ مکن آهنگ اوبا

  د کني طره شبرنگ او بسیار طرارکان
  
  



 ١٧۴

  192    غزل شماره
  

  کند ی چمان من چرا میل چمن نمسرو
  کند ی یاد سمن نمشود ی گل نمهمدم

  
  اش کردم و از سر فسوس  ز طرهيا  گلهيد

  کند ی که این سیاه کج گوش به من نمگفت
  

   دل هرزه گرد من رفت به چین زلف اوتا
  کند ی سفر دراز خود عزم وطن نمزان

  
  ی ولکنم ی کمان ابرویش البه همپیش

  کند ی کشیده است از آن گوش به من نمگوش
  

   همه عطف دامنت آیدم از صبا عجببا
  کند ی گذر تو خاك را مشک ختن نمکز

  
   زلف بنفشه پرشکنشود ی ز نسیم مچون

  کند ی که دلم چه یاد از آن عهدشکن نموه
  

  شود ی او همدم جان نمي به امید رودل
  دکن ی او خدمت تن نمي کوي به هواجان

  
  دهد ی سیم ساق من گر همه درد میساق
  کند ی جمله دهن نمی که تن چو جام مکیست

  
   جفا مکن آب رخم که فیض ابردستخوش

  کند ی مدد سرشک من در عدن نمیب
  

   غمزه تو شد حافظ ناشنیده پندکشته
  کند ی سزاست هر که را درد سخن نمتیغ



 ١٧۵

  
  
  193    غزل شماره
  

  ند حیرانخبران ی ما بي نظربازدر
   چنینم که نمودم دگر ایشان دانندمن

  
  ی نقطه پرگار وجودند ولعاقالن

   داند که در این دایره سرگردانندعشق
  

   گاه رخ او دیده من تنها نیستجلوه
  گردانند ی و خورشید همین آینه مماه

  
   ما با لب شیرین دهنان بست خداعهد
   همه بنده و این قوم خداوندانندما

  
   و مطرب داریمی مي و هوامفلسانیم

   اگر خرقه پشمین به گرو نستانندآه
  

   نرسدی خورشید به شبپره اعموصل
   در آن آینه صاحب نظران حیرانندکه

  
   الف دروغی عشق و گله از یار زهالف

   چنین مستحق هجرانندعشقبازان
  

   چشم سیاه تو بیاموزد کارمگرم
   همه کس نتوانندی و مستي نه مستورور

  
   تو بادياح برد بو به نزهتگه اروگر
   به نثار افشانندی و جان گوهر هستعقل

  



 ١٧۶

   حافظ نکند فهم چه شدي ار رندزاهد
   بگریزد از آن قوم که قرآن خواننددیو

  
   شوند آگه از اندیشه ما مغبچگانگر
   به گرو نستانندی از این خرقه صوفبعد

  
  
  194    غزل شماره
  

   بویان غبار غم چو بنشینند بنشانندسمن
  ویان قرار از دل چو بستیزند بستانند ريپر

  
  ها چو بربندند بربندند  فتراك جفا دلبه

  ها چو بگشایند بفشانند  زلف عنبرین جانز
  

   یک نفس با ما چو بنشینند برخیزندي عمربه
   شوق در خاطر چو برخیزند بنشانندنهال

  
   گوشه گیران را چو دریابند در یابندسرشک

  د اگر دانند مهر از سحرخیزان نگرداننرخ
  

  بارند ی مخندند ی چو می چشمم لعل رمانز
  خوانند ی مبینند ی چو می رویم راز پنهانز

  
   کو سهل پنداردی درد عاشق را کسيدوا
   فکر آنان که در تدبیر درمانند در مانندز

  
   منصور از مراد آنان که بردارند بر دارندچو

  رانند ی مخوانند ی درگاه حافظ را چو مبدین
  

  ین حضرت چو مشتاقان نیاز آرند ناز آرند ادر
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   با این درد اگر دربند درمانند درمانندکه
  
  
  195    غزل شماره
  

   نرگس مست تو تاجدارانندغالم
   باده لعل تو هوشیارانندخراب

  
   را صبا و مرا آب دیده شد غمازتو
   گر نه عاشق و معشوق رازدارانندو

  
   بنگری زیر زلف دوتا چون گذر کنز
  ز یمین و یسارت چه سوگوارانند اکه

  
   کن چو صبا بر بنفشه زار و ببینگذار
  قرارانند ی از تطاول زلفت چه بکه

  
   خداشناس بروي ماست بهشت انصیب
   مستحق کرامت گناهکارانندکه

  
   سرایم و بسغزل شماره من بر آن گل عارض نه

   عندلیب تو از هر طرف هزارانندکه
  

  ته که من خجسی خضر پي دستگیر شو اتو
   و همرهان سوارانندروم ی مپیاده

  
   کنی به میکده و چهره ارغوانبیا
   به صومعه کان جا سیاه کارانندمرو

  
   حافظ از آن زلف تابدار مبادخالص

   بستگان کمند تو رستگارانندکه



 ١٧٨

  
  
  196    غزل شماره
  

   که خاك را به نظر کیمیا کنندآنان
   به ما کنندی بود که گوشه چشمآیا

  
  ی نهفته به ز طبیبان مدعمدرد
   که از خزانه غیبم دوا کنندباشد

  
  کشد ی چون نقاب ز رخ در نممعشوق

   به تصور چرا کنندی کس حکایتهر
  

   و زاهدیستي حسن عاقبت نه به رندچون
   به که کار خود به عنایت رها کنندآن

  
   معرفت مباش که در من یزید عشقیب

   نظر معامله با آشنا کننداهل
  

  رود ی فتنه میدرون پرده بس یحال
  ها کنند  آن زمان که پرده برافتد چهتا

  
   سنگ از این حدیث بنالد عجب مدارگر

   دالن حکایت دل خوش ادا کنندصاحب
  

   خور که صد گناه ز اغیار در حجابیم
   و ریا کنندي که به روی ز طاعتبهتر

  
   یوسفمي که آید از او بویپیراهن
  ند برادران غیورش قبا کنترسم
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   میکده تا زمره حضوري به کوبگذر
   خود ز بهر تو صرف دعا کننداوقات

  
   ز حاسدان به خودم خوان که منعمانپنهان

   خدا کنندي رضاي نهان براخیر
  

  شود ی دوام وصل میسر نمحافظ
   کم التفات به حال گدا کنندشاهان

  
  
  197    غزل شماره
  

   زین سان کنندي گر دلبرشاهدان
  ه در ایمان کنند را رخنزاهدان

  
   کجا آن شاخ نرگس بشکفدهر

   دیده نرگسدان کنندگلرخانش
  

   ببری جوان سروقد گویيا
   از آن کز قامتت چوگان کنندپیش

  
   را بر سر خود حکم نیستعاشقان

   چه فرمان تو باشد آن کنندهر
  

  يا  چشمم کمتر است از قطرهپیش
  ها که از طوفان کنند  حکایتاین

  
   آغاز سماع ما چون گیردیار

   بر عرش دست افشان کنندقدسیان
  

   چشمم به خون آغشته شدمردم
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   کجا این ظلم بر انسان کننددر
  

   دل کاهل رازيا  برآ با غصهخوش
   خوش در بوته هجران کنندعیش

  
   مکش حافظ ز آه نیم شبسر

   چو صبحت آینه رخشان کنندتا
  
  
  198    غزل شماره
  

  نند ام دهان و لبت کامران کی کگفتم
   چنان کنندی به چشم هر چه تو گویگفتا

  
   لبتکند ی خراج مصر طلب مگفتم
   در این معامله کمتر زیان کنندگفتا

  
   به نقطه دهنت خود که برد راهگفتم

   این حکایتیست که با نکته دان کنندگفت
  

   صنم پرست مشو با صمد نشینگفتم
   عشق هم این و هم آن کنندي به کوگفتا

  
   ز دلبرد یده غم م میکي هواگفتم

   شادمان کنندی خوش آن کسان که دلگفتا
  

   شراب و خرقه نه آیین مذهب استگفتم
   این عمل به مذهب پیر مغان کنندگفت

  
   ز لعل نوش لبان پیر را چه سودگفتم
   به بوسه شکرینش جوان کنندگفتا
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  رود ی به سر حجله می که خواجه کگفتم
  نند و مه قران کي آن زمان که مشترگفت

  
   دولت او ورد حافظ استي دعاگفتم
   این دعا مالیک هفت آسمان کنندگفت

  
  
  199    غزل شماره
  

  کنند ی کاین جلوه در محراب و منبر مواعظان
  کنند ی آن کار دیگر مروند ی به خلوت مچون

  
   دارم ز دانشمند مجلس بازپرسیمشکل
  کنند ی فرمایان چرا خود توبه کمتر متوبه

  
  ي روز داوردارند یم باور نگوییا

  کنند ی همه قلب و دغل در کار داور مکاین
  

   رب این نودولتان را با خر خودشان نشانیا
  کنند ی همه ناز از غالم ترك و استر مکاین

  
   خانقه برجه که در دیر مغاني گدايا
  کنند یها را توانگر م  که دلی آبدهند یم

  
  کشد ی او چندان که عاشق مپایان ی بحسن
  کنند یدیگر به عشق از غیب سر بر م زمره

  
  ي ملک تسبیح گوي در میخانه عشق ابر

  کنند ی آن جا طینت آدم مخمر مکاندر
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   عقل گفتی خروشآمد ی از عرش مصبحدم
  کنند ی که شعر حافظ از بر می گویقدسیان

  
  
  200    غزل شماره
  

  کنند ی که چنگ و عود چه تقریر میدان
  کنند یم خورید باده که تعزیر پنهان

  
  برند ی عشق و رونق عشاق مناموس
  کنند ی جوان و سرزنش پیر معیب

  
   قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوزجز

  کنند ی در این خیال که اکسیر مباطل
  

   رمز عشق مگویید و مشنویدگویند
  کنند ی حکایتیست که تقریر ممشکل

  
   از برون در شده مغرور صد فریبما
  کنند یم خود درون پرده چه تدبیر تا

  
   بازدهند ی وقت پیر مغان متشویش

  کنند ی سالکان نگر که چه با پیر ماین
  

   خریدتوان ی ملک دل به نیم نظر مصد
  کنند ی در این معامله تقصیر مخوبان

  
   به جد و جهد نهادند وصل دوستیقوم

  کنند ی دگر حواله به تقدیر میقوم
  

   الجمله اعتماد مکن بر ثبات دهریف



 ١٨٣

  کنند یایست که تغییر م ه کارخانکاین
  

   و محتسبی خور که شیخ و حافظ و مفتیم
  کنند ی همه تزویر مي نیک بنگرچون

  
  
  201    غزل شماره
  

   خوش دو دام رهندی و ساقغش ی بشراب
   زیرکان جهان از کمندشان نرهندکه

  
   ار چه عاشقم و رند و مست و نامه سیاهمن

  گنهند ی شکر که یاران شهر بهزار
  

  يه پیشه درویشیست و راهرو نجفا
   باده که این سالکان نه مرد رهندبیار

  
   حقیر گدایان عشق را کاین قوممبین

   کلهندی کمر و خسروان بی بشهان
  

   هوش باش که هنگام باد استغنابه
   خرمن طاعت به نیم جو ننهندهزار

  
   شکسته شودي که کوکبه دلبرمکن

   بندگان بگریزند و چاکران بجهندچو
  

   کشان یک رنگمي همت دردغالم
   آن گروه که ازرق لباس و دل سیهندنه

  
   منه به خرابات جز به شرط ادبقدم
   سالکان درش محرمان پادشهندکه



 ١٨۴

  
   حافظی عشق بلند است همتجناب

   به خود ندهندهمتان ی عاشقان ره بکه
  
  
  202    غزل شماره
  

  ها بگشایند  آیا که در میکدهبود
   بگشایند از کار فروبسته ماگره

  
   از بهر دل زاهد خودبین بستنداگر
   دار که از بهر خدا بگشایندي قودل

  
   زدگانی دل رندان صبوحي صفابه

   در بسته به مفتاح دعا بگشایندبس
  

   تعزیت دختر رز بنویسیدنامه
   همه مغبچگان زلف دوتا بگشایندتا

  
   نابی چنگ ببرید به مرگ ميگیسو

  بگشایندها   حریفان همه خون از مژهتا
  

   میخانه ببستند خدایا مپسنددر
   در خانه تزویر و ریا بگشایندکه

  
   فردای تو ببیني این خرقه که دارحافظ

   چه زنار ز زیرش به دغا بگشایندکه
  
  
  203    غزل شماره
  



 ١٨۵

   دفتر ما در گرو صهبا بودها سال
   ما بودي میکده از درس و دعارونق

  
  ن پیر مغان بین که چو ما بدمستاینیک
   چه کردیم به چشم کرمش زیبا بودهر

  
  ی دانش ما جمله بشویید به مدفتر

   فلک دیدم و در قصد دل دانا بودکه
  

   دلي ای بتان آن طلب ار حسن شناساز
   گفت که در علم نظر بینا بودی کسکاین

  
  کرد ی می چو پرگار به هر سو دوراندل
   اندر آن دایره سرگشته پابرجا بودو

  
  پرداخت ی میبت عمل از درد محمطرب

   حکیمان جهان را مژه خون پاال بودکه
  

  ي ز طرب زان که چو گل بر لب جوشکفتم یم
   باال بودی سرم سایه آن سرو سهبر

  
   گلرنگ من اندر حق ازرق پوشانپیر

  ها بود  خبث نداد ار نه حکایترخصت
  

   اندوده حافظ بر او خرج نشدقلب
   معامل به همه عیب نهان بینا بودکاین

  
  
  204    غزل شماره
  

   با ما بودي باد آن که نهانت نظریاد



 ١٨۶

   مهر تو بر چهره ما پیدا بودرقم
  

  کشت ی باد آن که چو چشمت به عتابم میاد
   عیسویت در لب شکرخا بودمعجز

  
   زده در مجلس انسی باد آن که صبوحیاد

   من و یار نبودیم و خدا با ما بودجز
  

  افروخت ی باد آن که رخت شمع طرب میاد
   دل سوخته پروانه ناپروا بودوین

  
   باد آن که در آن بزمگه خلق و ادبیاد
   صهبا بودي که او خنده مستانه زدآن

  
  ي باد آن که چو یاقوت قدح خنده زدیاد

  ها بود  میان من و لعل تو حکایتدر
  

  ی باد آن که نگارم چو کمر بربستیاد
   رکابش مه نو پیک جهان پیما بوددر

  
  آن که خرابات نشین بودم و مست باد یاد

   در مسجدم امروز کم است آن جا بودوآنچه
  

   راستشد ی باد آن که به اصالح شما میاد
   هر گوهر ناسفته که حافظ را بودنظم

  
  
  205    غزل شماره
  

   نام و نشان خواهد بودی ز میخانه و متا
   ما خاك ره پیر مغان خواهد بودسر



 ١٨٧

  
  گوش است پیر مغان از ازلم در حلقه

   همانیم که بودیم و همان خواهد بودبر
  

   همت خواهي سر تربت ما چون گذربر
   زیارتگه رندان جهان خواهد بودکه

  
   زاهد خودبین که ز چشم من و توي ابرو
   این پرده نهان است و نهان خواهد بودراز

  
   عاشق کش من مست برون رفت امروزترك
   دگر خون که از دیده روان خواهد بودتا

  
   آن دم که ز شوق تو نهد سر به لحدچشمم
   دم صبح قیامت نگران خواهد بودتا

  
   حافظ گر از این گونه مدد خواهد کردبخت

   معشوقه به دست دگران خواهد بودزلف
  
  
  206    غزل شماره
  

   از اینت بیش از این اندیشه عشاق بودپیش
   تو با ما شهره آفاق بوديمهرورز

  
   که با نوشین لبانها  باد آن صحبت شبیاد

   سر عشق و ذکر حلقه عشاق بودبحث
  

   از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکشندپیش
   جانان طاق بودي چشم مرا ابرومنظر

  



 ١٨٨

   دم صبح ازل تا آخر شام ابداز
   و مهر بر یک عهد و یک میثاق بودیدوست

  
   معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شدسایه

  ا مشتاق بود به او محتاج بودیم او به مما
  

   و دینبرد ی مه رویان مجلس گر چه دل محسن
   اخالق بودی ما در لطف طبع و خوببحث

  
   در کار کرديا  نکتهی در شاهم گدایبر
   بر هر خوان که بنشستم خدا رزاق بودگفت

  
   تسبیح اگر بگسست معذورم بداررشته
   سیمین ساق بودی اندر دامن ساقدستم

  
  ام عیبم مکن  کردهی شب قدر ار صبوحدر

   بر کنار طاق بودی آمد یار و جامسرخوش
  

   حافظ در زمان آدم اندر باغ خلدشعر
   نسرین و گل را زینت اوراق بوددفتر

  
  
  207    غزل شماره
  

   توام منزل بودي باد آن که سر کویاد
   از خاك درت حاصل بودی را روشندیده

  
   چون سوسن و گل از اثر صحبت پاكراست
  را آن چه تو را در دل بود زبان بود مبر

  
  کرد ی می چو از پیر خرد نقل معاندل



 ١٨٩

   به شرح آن چه بر او مشکل بودگفت ی معشق
  

   از آن جور و تطاول که در این دامگه استآه
   که در آن محفل بودي از آن سوز و نیازآه

  
   دوست نباشم هرگزی دلم بود که بدر
   من و دل باطل بودی توان کرد که سعچه

  
  ر یاد حریفان به خرابات شدم بدوش

   دیدم خون در دل و پا در گل بودی مخم
  

   بگشتم که بپرسم سبب درد فراقبس
   عقل در این مسله الیعقل بودیمفت

  
  ی خاتم فیروزه بواسحاقیراست

   دولت مستعجل بودی درخشید ولخوش
  

   آن قهقهه کبک خرامان حافظيدید
   ز سرپنجه شاهین قضا غافل بودکه

  
  

  208    ارهغزل شم
  

   را چو طلب باشد و قوت نبودخستگان
   شرط مروت نبودی تو بیداد کنگر

  
  ي جفا از تو ندیدیم و تو خود نپسندما

   چه در مذهب ارباب طریقت نبودآن
  

   آن دیده که آبش نبرد گریه عشقخیره
   آن دل که در او شمع محبت نبودتیره



 ١٩٠

  
   از مرغ همایون طلب و سایه اودولت

  زاغ و زغن شهپر دولت نبود که با زان
  

   مدد خواستم از پیر مغان عیب مکنگر
   ما گفت که در صومعه همت نبودشیخ

  
   طهارت نبود کعبه و بتخانه یکیستچون
   خیر در آن خانه که عصمت نبودنبود

  
   علم و ادب ورز که در مجلس شاهحافظا

   که را نیست ادب الیق صحبت نبودهر
  
  
  209    غزل شماره
  

  ن خسته به شمشیر تو تقدیر نبود ایقتل
   تو تقصیر نبودرحم ی نه هیچ از دل بور

  
  کردم ی دیوانه چو زلف تو رها ممن

   الیقترم از حلقه زنجیر نبودهیچ
  

   رب این آینه حسن چه جوهر داردیا
   در او آه مرا قوت تاثیر نبودکه

  
  ها برگردم  ز حسرت به در میکدهسر
  ر نبود تو در صومعه یک پیي شناساچون

  
   ز قدت در چمن ناز نرستنازنینتر

   از نقش تو در عالم تصویر نبودخوشتر
  



 ١٩١

   تو رسمي مگر همچو صبا باز به کوتا
   دوش بجز ناله شبگیر نبودحاصلم

  
   آتش هجران که چو شمعي کشیدم ز تو اآن

   خودم از دست تو تدبیر نبودي فناجز
  

   توی بود عذاب انده حافظ بیآیت
  حاجت تفسیر نبود بر هیچ کسش که

  
  
  210    غزل شماره
  

   تو بودي در حلقه ما قصه گیسودوش
   تو بودي دل شب سخن از سلسله موتا

  
  گشت ی که از ناوك مژگان تو در خون مدل

   تو بودي مشتاق کمانخانه ابروباز
  

  داد ی می عفااهللا صبا کز تو پیامهم
   تو بودي نه در کس نرسیدیم که از کوور

  
  و شر عشق خبر هیچ نداشت از شور عالم

   تو بودي انگیز جهان غمزه جادوفتنه
  

   سرگشته هم از اهل سالمت بودممن
   تو بودي راهم شکن طره هندودام

  
   بند قبا تا بگشاید دل منبگشا

   تو بودي که مرا بود ز پهلوي گشادکه
  

   تو که بر تربت حافظ بگذري وفابه



 ١٩٢

   تو بودي روي و در آرزوشد ی جهان مکز
  
  

  211    زل شمارهغ
  

   و رخساره برافروخته بودآمد ی مدوش
   سوخته بوديا  کجا باز دل غمزدهتا

  
  ی و شیوه شهرآشوبی عاشق کشرسم
   بود که بر قامت او دوخته بوديا جامه

  
  دانست ی عشاق سپند رخ خود مجان

   آتش چهره بدین کار برافروخته بودو
  

  دیدم ی که زارت بکشم مگفت ی چه مگر
   با من دلسوخته بودينش نظر نهاکه

  
   و آن سنگین دلزد ی زلفش ره دین مکفر
   از چهره برافروخته بودی اش مشعلی پدر

  
   دیده بریختی خون به کف آورد ولی بسدل

   اهللا که تلف کرد و که اندوخته بوداهللا
  

   سود نکردی مفروش به دنیا که بسیار
   که یوسف به زر ناسره بفروخته بودآن

  
   گفت برو خرقه بسوزان حافظ و خوشگفت
   ز که آموخته بودی رب این قلب شناسیا

  
  
  212    غزل شماره



 ١٩٣

  
   سحرگه اتفاق افتاده بودي دو جامم دیک
   شرابم در مذاق افتاده بودی از لب ساقو

  
   دگر با شاهد عهد شبابی سر مستاز

   لیکن طالق افتاده بودخواستم ی میرجعت
  

   سیر مقامات طریقت هر کجا کردیمدر
   فراق افتاده بودي را با نظربازعافیت

  
   جام دمادم ده که در سیر طریقساقیا

   که عاشق وش نیامد در نفاق افتاده بودهر
  

   فرما که دوشم آفتابيا  معبر مژدهيا
   هم وثاق افتاده بودی شکرخواب صبوحدر

  
   زان چشم مستيا  که گیرم گوشهبستم ی منقش

  فتاده بود و صبر از خم ابروش طاق اطاقت
  

   از کرمی نصرت دین شاه یحیي نکردگر
   ملک و دین ز نظم و اتساق افتاده بودکار

  
  نوشت ی آن ساعت که این نظم پریشان محافظ

   فکرش به دام اشتیاق افتاده بودطایر
  
  
  213    غزل شماره
  

   مخزن اسرار همان است که بودگوهر
   مهر بدان مهر و نشان است که بودحقه

  



 ١٩۴

  ره ارباب امانت باشند زمعاشقان
   چشم گهربار همان است که بودالجرم

  
   صبا پرس که ما را همه شب تا دم صبحاز
   زلف تو همان مونس جان است که بوديبو

  
   لعل و گهر نیست وگرنه خورشیدطالب
   در عمل معدن و کان است که بودهمچنان

  
   غمزه خود را به زیارت دریابکشته

  ان است که بودنگر  که بیچاره همان دلزان
  

  يدار ی خون دل ما را که نهان مرنگ
   در لب لعل تو عیان است که بودهمچنان

  
   تو گفتم که دگر ره نزندي هندوزلف

   رفت و بدان سیرت و سان است که بودها سال
  

   بازنما قصه خونابه چشمحافظا
   بر این چشمه همان آب روان است که بودکه

  
  
  214    غزل شماره
  

  اب خوش که به دستم پیاله بود به خودیدم
   رفت و کار به دولت حواله بودتعبیر

  
   سال رنج و غصه کشیدیم و عاقبتچهل

   ما به دست شراب دوساله بودتدبیر
  

   ز بختخواستم ی نافه مراد که مآن



 ١٩۵

   چین زلف آن بت مشکین کالله بوددر
  

   دست برده بود خمار غمم سحراز
   در پیاله بودی مساعد آمد و مدولت

  
   مدامخورم ی آستان میکده خون مبر

   ما ز خوان قدر این نواله بوديروز
  

   نچیدی گلی کو نکاشت مهر و ز خوبهر
   رهگذار باد نگهبان الله بوددر

  
   طرف گلشنم گذر افتاد وقت صبحبر
   دم که کار مرغ سحر آه و ناله بودآن

  
   شعر دلکش حافظ به مدح شاهدیدیم

   صد رساله بود بیت از این قصیده به ازیک
  

   شاه تندحمله که خورشید شیرگیرآن
   به روز معرکه کمتر غزاله بودپیشش

  
  
  215    غزل شماره
  

   میکده یا رب سحر چه مشغله بودي کوبه
   و شمع و مشعله بودی جوش شاهد و ساقکه

  
   عشق که از حرف و صوت مستغنیستحدیث
   در خروش و ولوله بودی ناله دف و نبه

  
  رفت یر آن مجلس جنون م که دیمباحث
   مدرسه و قال و قیل مسله بوديورا



 ١٩۶

  
  ی به شکر بود ولی از کرشمه ساقدل
   گله بودی بختش اندکي نامساعدز

  
   کردم و آن چشم جادوانه مستقیاس
   ساحر چون سامریش در گله بودهزار

  
   حوالت کنيا  به لبم بوسهبگفتمش

   ات با من این معامله بودی خنده گفت کبه
  

   سعد در ره است که دوشيخترم نظر از
   ماه و رخ یار من مقابله بودمیان

  
   یار که درمان درد حافظ داشتدهان

   که وقت مروت چه تنگ حوصله بودفغان
  
  
  216    غزل شماره
  

   بودي پري یار کز او خانه ما جاآن
   بودي از عیب بري تا قدمش چون پرسر

  
   گفت فروکش کنم این شهر به بویشدل

   بودي ندانست که یارش سفرهبیچار
  

   نه ز راز دل من پرده برافتادتنها
   بودي بود فلک شیوه او پرده درتا

  
   خردمند من آن ماه که او رامنظور

   بودي حسن ادب شیوه صاحب نظربا
  



 ١٩٧

   چنگ منش اختر بدمهر به دربرداز
   بودي چه کنم دولت دور قمريآر

  
   و او رای دل که تو درویشي بنه ايعذر

   بوديمملکت حسن سر تاجور در
  

   خوش آن بود که با دوست به سر رفتاوقات
   بوديخبر ی و بیحاصل ی همه بیباق

  
   بود لب آب و گل و سبزه و نسرینخوش

   بودي که آن گنج روان رهگذرافسوس
  

   بلبل از این رشک که گل راي را بکش اخود
   بودي باد صبا وقت سحر جلوه گربا

  
  اد به حافظ گنج سعادت که خدا دهر
   بودي شب و ورد سحري یمن دعااز
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   بودی دلی مرا وقتمسلمانان
   بودی گر مشکلی گفتمي با وکه

  
   از غمافتادم ی چو می گرداببه

   بودی تدبیرش امید ساحلبه
  

   مصلحت بیني همدرد و یاریدل
   بودی استظهار هر اهل دلکه

  
   جاناني من ضایع شد اندر کوز



 ١٩٨

   بودیدامنگیر یا رب منزل چه
  

   حرمان نیست لیکنعیب ی بهنر
   بودی سالی من محرومتر کز

  
   این جان پریشان رحمت آریدبر

   بودی کاملی کاردانی وقتکه
  

   تا عشق تعلیم سخن کردمرا
   بودی نکته هر محفلحدیثم

  
  دان است  دیگر که حافظ نکتهمگو
   بودی ما دیدیم و محکم جاهلکه
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   بودی ازل هر کو به فیض دولت ارزاندر
   بودی ابد جام مرادش همدم جانتا

  
   خواستم شد توبه کاری همان ساعت که از ممن

   بودی پشیماني این شاخ ار دهد بارگفتم
  

   گرفتم کافکنم سجاده چون سوسن به دوشخود
   بودی مسلمانی گل بر خرقه رنگ مهمچو

  
   نشستیارم ی چراغ جام در خلوت نمیب

   بودی که کنج اهل دل باید که نورانزان
  

   طلب جام مرصع گو مباشی عالهمت
   بودی را آب عنب یاقوت رمانرند



 ١٩٩

  
   نماید کار ما سهلش مبینسامان ی چه بگر

   بودی رشک سلطانی این کشور گدایکاندر
  

   دل با بدان صحبت مداري ای خواهی نامنیک
   بودی جان من برهان نادانيخودپسند

  
   انس و بهار و بحث شعر اندر میانسمجل

   بودی از جانان گران جانی جام منستدن
  

   پنهان شرابخورد ی گفت حافظ مي عزیزيد
   بودی عزیز من نه عیب آن به که پنهانيا
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   که در چمن آمد گل از عدم به وجودکنون
   در قدم او نهاد سر به سجودبنفشه

  
  ه دف و چنگ به نالی جام صبوحبنوش

   و عودی به نغمه نی غبغب ساقببوس
  

   شراب و شاهد و چنگی دور گل منشین ببه
   بود معدوديا  همچو روز بقا هفتهکه

  
   از خروج ریاحین چو آسمان روشنشد

   به اختر میمون و طالع مسعودزمین
  

   دمی دست شاهد نازك عذار عیسز
   نوش و رها کن حدیث عاد و ثمودشراب

  



 ٢٠٠

   برین شد به دور سوسن و گل چو خلدجهان
   نه ممکن است خلودي چه سود که در ویول

  
   گل سوار شود بر هوا سلیمان وارچو

   که مرغ درآید به نغمه داوودسحر
  

  ی باغ تازه کن آیین دین زردشتبه
   که الله برافروخت آتش نمرودکنون

  
   به یاد آصف عهدی جام صبوحبخواه
   ملک سلیمان عماد دین محمودوزیر

  
   که مجلس حافظ به یمن تربیتشبود

   جمله باشدش موجودطلبد ی آن چه مهر
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   ما رودي دیده خون دل همه بر رواز
  ها رود  ما ز دیده چه گویم چهي روبر

  
  ایم  نهفتهی در درون سینه هوایما
   باد اگر رود دل ما زان هوا رودبر

  
   کند از رشک جامه چاكي خاورخورشید
  ماه مهرپرور من در قبا رود گر

  
   خویشي خاك راه یار نهادیم روبر

   ما رواست اگر آشنا رودي روبر
  

   است آب دیده و هر کس که بگذردسیل



 ٢٠١

   خود دلش ز سنگ بود هم ز جا رودگر
  

   را به آب دیده شب و روز ماجراستما
   رهگذر که بر سر کویش چرا رودزان

  
   میکده دایم به صدق دلي به کوحافظ

   صوفیان صومعه دار از صفا رودونچ
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   دست بر سر زلفش زنم به تاب رودچو
   طلبم با سر عتاب رودی آشتور

  
   ماه نو ره بیچارگان نظارهچو
   به گوشه ابرو و در نقاب رودزند

  
  ي شراب خرابم کند به بیدارشب

   به روز شکایت کنم به خواب رودوگر
  

   دليه است ا عشق پرآشوب و فتنطریق
   آن که در این راه با شتاب رودبیفتد

  
   در جانان به سلطنت مفروشیگدای
   ز سایه این در به آفتاب رودیکس

  
   شدی سیاه چون طي نامه موسواد
   کم نشود گر صد انتخاب رودبیاض

  
   را چو فتد باد نخوت اندر سرحباب
   داریش اندر سر شراب رودکاله



 ٢٠٢

  
  ن برخیز حافظ از میای راه تویحجاب

   رودحجاب ی که در این راه بی کسخوشا
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   تو هر کو به ماللت برودي سر کواز
   کارش و آخر به خجالت برودنرود

  
  اش حفظ خدا  که بود بدرقهیکاروان
   تجمل بنشیند به جاللت برودبه

  
   از نور هدایت ببرد راه به دوستسالک

   نرسد گر به ضاللت برودی به جایکه
  

   و معشوق بگیری خود آخر عمر از مکام
   اوقات که یک سر به بطالت برودحیف

  
  ي دلیل دل گمگشته خدا را مدديا

   غریب ار نبرد ره به داللت ببردکه
  

   همه بر خاتم تستی و مستي مستورحکم
   ندانست که آخر به چه حالت برودکس

  
  ی از چشمه حکمت به کف آور جامحافظ
   جهالت برود که از لوح دلت نقشبو
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 ٢٠٣

   نقش تو از لوح دل و جان نرودهرگزم
   از یاد من آن سرو خرامان نرودهرگز

  
   دماغ من سرگشته خیال دهنتاز
   فلک و غصه دوران نرودي جفابه

  
   ازل بست دلم با سر زلفت پیونددر
   ابد سر نکشد و از سر پیمان نرودتا

  
  ن است چه جز بار غمت بر دل مسکین مهر

   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 نرودکه

  
   خوبان دل من معذور استی رود از پگر

   درمان نرودی دارد چه کند کز پدرد
  

   که خواهد که چو حافظ نشود سرگردانهر
   ایشان نرودی به خوبان ندهد و از پدل
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   نظر نرودی که مدام از پی دلخوشا
   نرودخبر ی هر درش که بخوانند ببه

  
  ی در آن لب شیرین نکردنم اولطمع

   شکر نرودی چگونه مگس از پیول
  

  يام به اشک مشو  دیده غمدیدهسواد



 ٢٠۴

   نقش خال توام هرگز از نظر نرودکه
  

   خود دریغ مداري من چو باد صبا بوز
  سر زلف توام به سر نرود ی که بچرا

  
  ی مباش چنین هرزه گرد و هرجایدال
   هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرودکه

  
   به چشم حقارت نگاه در من مستمکن

   شریعت بدین قدر نرودي آبروکه
  

   دارمی گدا هوس سروقامتمن
   دست در کمرش جز به سیم و زر نرودکه

  
  ي دگری کز مکارم اخالق عالمتو
  خاطرت به درنرود عهد من از يوفا

  
  بینم ی نمیتر از خود کس  نامهسیاه
   چون قلمم دود دل به سر نرودچگونه

  
   تاج هدهدم از ره مبر که باز سفیدبه
   هر صید مختصر نرودی باشه در پچو

  
   باده و اول به دست حافظ دهبیار

   شرط آن که ز مجلس سخن به درنرودبه
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  رود یو الله م حدیث سرو و گل یساق
  رود ی بحث با ثالثه غساله موین



 ٢٠۵

  
   ده که نوعروس چمن حد حسن یافتیم

  رود ی این زمان ز صنعت دالله مکار
  

   شوند همه طوطیان هندشکرشکن
  رود ی که به بنگاله می قند پارسزین

  
   مکان ببین و زمان در سلوك شعریط

  رود ی طفل یک شبه ره یک ساله مکاین
  

  ابدفریب بین چشم جادوانه عآن
  رود ی کاروان سحر ز دنباله مکش

  
   ره مرو به عشوه دنیا که این عجوزاز

  رود ی و محتاله منشیند ی ممکاره
  

   از گلستان شاهوزد ی بهار مباد
  رود ی از ژاله باده در قدح الله مو

  
   ز شوق مجلس سلطان غیاث دینحافظ

  رود ی مشو که کار تو از ناله مغافل
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   که اشک در غم ما پرده در شودترسم
   راز سر به مهر به عالم سمر شودوین

  
   سنگ لعل شود در مقام صبرگویند

   شود ولیک به خون جگر شوديآر
  



 ٢٠۶

   شدن به میکده گریان و دادخواهخواهم
   دست غم خالص من آن جا مگر شودکز

  
  ام روان  هر کرانه تیر دعا کردهاز

  گر شود کاری کز آن میانه یکباشد
  

   جان حدیث ما بر دلدار بازگويا
   چنان مگو که صبا را خبر شودلیکن

  
   مني مهر تو زر گشت روي کیمیااز
   به یمن لطف شما خاك زر شوديآر

  
   حیرتم از نخوت رقیبي تنگنادر
   رب مباد آن که گدا معتبر شودیا

  
  ی نکته غیر حسن بباید که تا کسبس

   طبع مردم صاحب نظر شودمقبول
  

   که کنگره کاخ وصل راستی سرکشینا
   بر آستانه او خاك در شودسرها

  
   چو نافه سر زلفش به دست توستحافظ
   درکش ار نه باد صبا را خبر شوددم
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   چه بر واعظ شهر این سخن آسان نشودگر
   ریا ورزد و سالوس مسلمان نشودتا

  
   آموز و کرم کن که نه چندان هنر استيرند



 ٢٠٧

   و انسان نشودی که ننوشد مییوانح
  

   پاك بباید که شود قابل فیضگوهر
   لل و مرجان نشودی نه هر سنگ و گلور

  
   دل خوش باشي اعظم بکند کار خود ااسم

   به تلبیس و حیل دیو مسلمان نشودکه
  

   و امید که این فن شریفورزم ی معشق
   دگر موجب حرمان نشودي هنرهاچون

  
  دهم کام دلت که فردا بگفت ی مدوش
   ساز خدایا که پشیمان نشودیسبب

  
   تو راي خوطلبم ی ز خدا می خلقحسن
   دگر خاطر ما از تو پریشان نشودتا

  
   حافظی را تا نبود همت عالذره
   چشمه خورشید درخشان نشودطالب
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   من از باغ تو یک میوه بچینم چه شودگر
  د به چراغ تو ببینم چه شوی پایپیش

  
   رب اندر کنف سایه آن سرو بلندیا
   من سوخته یک دم بنشینم چه شودگر

  
   خاتم جمشید همایون آثاري اآخر

   فتد عکس تو بر نقش نگینم چه شودگر



 ٢٠٨

  
   شهر چو مهر ملک و شحنه گزیدواعظ
   بگزینم چه شودي اگر مهر نگارمن

  
   این استی از خانه به دررفت و گر معقلم

  ه دینم چه شود از پیش که در خاندیدم
  

  ی شد عمر گران مایه به معشوقه و مصرف
   از آنم چه به پیش آید از اینم چه شودتا

  
   دانست که من عاشقم و هیچ نگفتخواجه

   ار نیز بداند که چنینم چه شودحافظ
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  دهد ی از دهان دوست نشانم نمبخت
  دهد ی خبر ز راز نهانم نمدولت

  
  دهم یز لبش جان هم يا  بهر بوسهاز

  دهد ی و آنم نمستاند ی هماینم
  

   در این فراق و در آن پرده راه نیستمردم
  دهد ی هست و پرده دار نشانم نمیا

  
   کشید باد صبا چرخ سفله بینزلفش
  دهد ی جا مجال بادوزانم نمکان

  
  شدم ی که بر کنار چو پرگار مچندان
  دهد ی چو نقطه ره به میانم نمدوران

  



 ٢٠٩

  یصبر دست دهد عاقبت ول به شکر
  دهد ی زمانه زمانم نميبدعهد

  
   روم به خواب و ببینم جمال دوستگفتم

  دهد ی ز آه و ناله امانم نمحافظ
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   به باده مشکین دلم کشد شایداگر
  آید ی خیر ز زهد ریا نمي بوکه

  
   همه گر منع من کنند از عشقجهانیان

  ماید آن کنم که خداوندگار فرمن
  

   ز فیض کرامت مبر که خلق کریمطمع
   ببخشد و بر عاشقان ببخشایدگنه

  
   حلقه ذکر است دل بدان امیدمقیم

   ز سر زلف یار بگشایديا  حلقهکه
  

   را که حسن خداداده هست و حجله بختتو
  ات بیاراید  حاجت است که مشاطهچه

  
  غش ی بی خوش است و هوا دلکش است و مچمن

  باید ییچ در نم بجز دل خوش هکنون
  

   هش داری عروس جهان ولایست جمیله
  آید ی این مخدره در عقد کس نمکه

  
   ماه رخ چه باشد اگري البه گفتمش ابه



 ٢١٠

   بیاسایديا  یک شکر ز تو دلخستهبه
  

   را مپسندي خنده گفت که حافظ خدابه
   بوسه تو رخ ماه را بیاالیدکه
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  ت سر آید غم تو دارم گفتا غمگفتم
   که ماه من شو گفتا اگر برآیدگفتم

  
   ز مهرورزان رسم وفا بیاموزگفتم
   ز خوبرویان این کار کمتر آیدگفتا

  
   که بر خیالت راه نظر ببندمگفتم

   که شب رو است او از راه دیگر آیدگفتا
  

   زلفت گمراه عالمم کردي که بوگفتم
   هم اوت رهبر آیدی اگر بدانگفتا

  
   کز باد صبح خیزدی خوشا هوایگفتم
   دلبر آیدي کز کوی خنک نسیمگفتا

  
   که نوش لعلت ما را به آرزو کشتگفتم

   کن کو بنده پرور آیدی تو بندگگفتا
  

   عزم صلح داردی دل رحیمت کگفتم
   با کس تا وقت آن درآیدي مگوگفتا

  
   که چون سر آمدي زمان عشرت دیدگفتم
   خموش حافظ کاین غصه هم سر آیدگفتا



 ٢١١
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   سر آنم که گر ز دست برآیدبر
   زنم که غصه سر آیدي به کاردست

  
   صحبت اضدادي دل نیست جاخلوت
   چو بیرون رود فرشته درآیددیو

  
   حکام ظلمت شب یلداستصحبت

   بو که برآیدي ز خورشید جونور
  

   دنیامروت ی در ارباب ببر
   به درآیدی که خواجه کی نشینچند

  
  ین که گنج بیاب مکی گدایترك

   که در گذر آیدي نظر ره رواز
  

   و طالح متاع خویش نمودندصالح
   که قبول افتد و که در نظر آیدتا

  
   عاشق تو عمر خواه که آخربلبل
   شود سبز و شاخ گل به بر آیدباغ

  
   حافظ در این سراچه عجب نیستغفلت
   آیدخبر ی که به میخانه رفت بهر
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 ٢١٢

   طلب ندارم تا کام من برآید ازدست
   تن رسد به جانان یا جان ز تن برآیدیا

  
   تربتم را بعد از وفات و بنگريبگشا
   آتش درونم دود از کفن برآیدکز

  
   واله شوند و حیرانی رخ که خلقيبنما

   لب که فریاد از مرد و زن برآیديبگشا
  

   بر لب است و حسرت در دل که از لبانشجان
   جان از بدن برآیدی هیچ کامنگرفته

  
   حسرت دهانش آمد به تنگ جانماز

   زان دهن برآیدی کام تنگدستان کخود
  

   ذکر خیرش در خیل عشقبازانگویند
   جا که نام حافظ در انجمن برآیدهر
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   از مشرق پیاله برآیدی آفتاب مچو
   هزار الله برآیدی باغ عارض ساقز

  
  له سنبل در سر گل بشکند کالنسیم

   آن کالله برآیدي از میان چمن بوچو
  

   شب هجران نه آن حکایت حالیستحکایت
   ز بیانش به صد رساله برآیديا  شمهکه

  
   گرد خوان نگون فلک طمع نتوان داشتز
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   ماللت صد غصه یک نواله برآیدی بکه
  

   به گوهر مقصودی خود نتوان برد پی سعبه
   حواله برآیدی باشد کاین کار بخیال

  
   صبر هست در غم طوفانی چو نوح نبگرت

   بگردد و کام هزارساله برآیدبال
  

   زلف تو چون بگذرد به تربت حافظنسیم
   خاك کالبدش صد هزار الله برآیدز
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   که یار بازآیدی خجسته زمانیزه
   کام غمزدگان غمگسار بازآیدبه

  
   پیش خیل خیالش کشیدم ابلق چشمبه

   که آن شهسوار بازآید امیدبدان
  

   نه در خم چوگان او رود سر مناگر
   سر نگویم و سر خود چه کار بازآیدز

  
  ام چون گرد  بر سر راهش نشستهمقیم

   هوس که بدین رهگذار بازآیدبدان
  

   دادي که با سر زلفین او قراریدل
   مبر که بدان دل قرار بازآیدگمان

  
  ي جورها که کشیدند بلبالن از دچه
   آن که دگر نوبهار بازآیدي بوبه
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   نقش بند قضا هست امید آن حافظز

   همچو سرو به دستم نگار بازآیدکه
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   ز درم بازآیدی آن طایر قدساگر
   بگذشته به پیرانه سرم بازآیدعمر

  
   امید بر این اشک چو باران که دگردارم

   دولت که برفت از نظرم بازآیدبرق
  

  من خاك کف پایش بود که تاج سر آن
   تا به سرم بازآیدطلبم ی خدا ماز

  
   اندر عقبش رفت به یاران عزیزخواهم

   ار بازنیاید خبرم بازآیدشخصم
  

   نکنمی نثار قدم یار گرامگر
   جان به چه کار دگرم بازآیدگوهر

  
   از بام سعادت بزنمی نودولتکوس
   ببینم که مه نوسفرم بازآیدگر

  
  شکرخواب صبوح غلغل چنگ است و مانعش

   نه گر بشنود آه سحرم بازآیدور
  

   رخ شاه چو ماهم حافظآرزومند
   تا به سالمت ز درم بازآیدیهمت
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  آید ی برآمد و کام از تو بر نمنفس
  آید ی که بخت من از خواب در نمفغان

  
   از کویشی به چشم من انداخت خاکصبا

  آید ی آب زندگیم در نظر نمکه
  

  گیرم یبلند تو را تا به بر نم قد
  آید ی کام و مرادم به بر نمدرخت

  
  ی یار ما ور ني دالراي به رومگر
  آید ی هیچ وجه دگر کار بر نمبه

  
   دیدي زلف تو شد دل که خوش سوادمقیم

  آید ی آن غریب بالکش خبر نموز
  

   شست صدق گشادم هزار تیر دعاز
  آید ی کارگر نمی چه سود یکیول

  
   دل هست با نسیم سحر حکایتبسم

  آید ی به بخت من امشب سحر نمیول
  

   این خیال به سر شد زمان عمر و هنوزدر
  آید ی زلف سیاهت به سر نميبال

  
   بس که شد دل حافظ رمیده از همه کسز

  آید ی ز حلقه زلفت به در نمکنون
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   عید از هالل وسمه کشیدي بر ابروجهان
   یار باید دیديو عید در ابرهالل

  
   گشت چو پشت هالل قامت منشکسته
   یارم چو وسمه بازکشیدي ابروکمان

  
   نسیم خطت صبح در چمن بگذشتمگر

   تو بر تن چو صبح جامه دریدي گل به بوکه
  

   چنگ و رباب و نبید و عود که بودنبود
   وجود من آغشته گالب و نبیدگل

  
   که با تو بگویم غم ماللت دلبیا

   تو ندارم مجال گفت و شنیدی که بچرا
  

   وصل تو گر جان بود خریدارميبها
   جنس خوب مبصر به هر چه دید خریدکه

  
  دیدم ی تو در شام زلف مي ماه روچو
  گردید ی تو روشن چو روز مي به روشبم

  
   لب رسید مرا جان و برنیامد کامبه
   سر رسید امید و طلب به سر نرسیدبه

  
   چندی تو حافظ نوشت حرفي شوق روز

   ز نظمش و در گوش کن چو مرواریدبخوان
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   مژده که آمد بهار و سبزه دمیدرسید
   گر برسد مصرفش گل است و نبیدوظیفه

  
   مرغ برآمد بط شراب کجاستصفیر
   فتاد به بلبل نقاب گل که کشیدفغان

  
   چه ذوق دریابدی بهشتيها  میوهز
  د نگزیي آن که سیب زنخدان شاهدهر

  
   ز غصه شکایت که در طریق طلبمکن

   نکشیدی نرسید آن که زحمتی راحتبه
  

   بچین امروزی مه وش گلی ساقي روز
   گرد عارض بستان خط بنفشه دمیدکه

  
   دلم ز دست ببردی کرشمه ساقچنان

   دگرم نیست برگ گفت و شنیدی با کسکه
  

   این مرقع رنگین چو گل بخواهم سوختمن
   نخریديا  جرعه پیر باده فروشش بهکه

  
   دادگسترا دریابگذرد ی مبهار

  نچشید ی رفت موسم و حافظ هنوز مکه
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   وزیدي برآمد باد نوروزي آذارابر
   رسیدگوید ی و مطرب که مخواهم ی می موجه
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  ام  در جلوه و من شرمسار کیسهشاهدان
   کشیدباید ی صعب است می عشق و مفلسبار

  
   فروختباید ی خود نميرو جود است آبقحط

   خریدباید ی خرقه مي و گل از بهاباده
  

   که دوشي خواهد گشود از دولتم کارگوییا
  دمید ی دعا و صبح صادق مکردم ی هممن

  
   و صد هزاران خنده آمد گل به باغی لببا

   شنیدی بویيا  گوییا در گوشهی کریماز
  

   چه باكي گر چاك شد در عالم رندیدامن
   دریدباید ی نیز مینیک نام در يا جامه

  
   لطایف کز لب لعل تو من گفتم که گفتاین
   تطاول کز سر زلف تو من دیدم که دیدوین

  
   سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشقعدل

   گیران را ز آسایش طمع باید بریدگوشه
  

   عاشق کش ندانم بر دل حافظ که زدتیر
  چکید ی قدر دانم که از شعر ترش خون ماین

  
  

  241    شمارهغزل 
  

   ز حریف شبانه یاد آریدمعاشران
   مخلصانه یاد آریدی بندگحقوق

  
   از آه و ناله عشاقی وقت سرخوشبه
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   صوت و نغمه چنگ و چغانه یاد آریدبه
  

  ی لطف باده کند جلوه در رخ ساقچو
   عاشقان به سرود و ترانه یاد آریدز

  
   در میان مراد آورید دست امیدچو

  میانه یاد آرید عهد صحبت ما در ز
  

   دولت اگر چند سرکشیده رودسمند
   همرهان به سر تازیانه یاد آریدز

  
   غم وفادارانی زمانخورید ینم
   دور زمانه یاد آریدیوفای ی بز

  
   ساکنان صدر جاللي وجه مرحمت ابه

   حافظ و این آستانه یاد آریدي روز
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   که رایت منصور پادشاه رسیدبیا
   فتح و بشارت به مهر و ماه رسیددنوی

  
   ظفر نقاب انداختي بخت ز روجمال

   عدل به فریاد دادخواه رسیدکمال
  

   دور خوش اکنون کند که ماه آمدسپهر
   به کام دل اکنون رسد که شاه رسیدجهان

  
   قاطعان طریق این زمان شوند ایمنز

   دل و دانش که مرد راه رسیدقوافل
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  ن غیور مصر به رغم برادراعزیز

   قعر چاه برآمد به اوج ماه رسیدز
  

   دجال فعل ملحدشکلی صوفکجاست
   دین پناه رسیدي بسوز که مهدبگو

  
  ها بر سرم در این غم عشق  بگو که چهصبا

   آتش دل سوزان و دود آه رسیدز
  

   تو شاها بدین اسیر فراقي شوق روز
   رسید کز آتش به برگ کاه رسیدهمان

  
  ه بارگاه قبول به خواب که حافظ بمرو

   ورد نیم شب و درس صبحگاه رسیدز
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   خوش تو هر که ز باد صبا شنیديبو
   یار آشنا سخن آشنا شنیداز

  
   شاه حسن چشم به حال گدا فکنيا

   گوش بس حکایت شاه و گدا شنیدکاین
  

   به باده مشکین مشام جانکنم ی مخوش
   ریا شنیدي دلق پوش صومعه بوکز

  
  خدا که عارف سالک به کس نگفت سر
   حیرتم که باده فروش از کجا شنیددر
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   که یک زماني رب کجاست محرم رازیا
  ها شنید  شرح آن دهد که چه گفت و چهدل

  
   سزا نبود دل حق گزار مناینش

   غمگسار خود سخن ناسزا شنیدکز
  

   او چه شدي اگر شدم ز سر کومحروم
   وفا شنیدي گلشن زمانه که بواز

  
   بلندکند ی بیا که عشق ندا میاقس
   کس که گفت قصه ما هم ز ما شنیدکان

  
  خوریم ی باده زیر خرقه نه امروز مما

   بار پیر میکده این ماجرا شنیدصد
  

  کشیم ی به بانگ چنگ نه امروز می مما
   دور شد که گنبد چرخ این صدا شنیدبس

  
   حکیم محض صواب است و عین خیرپند

   سمع رضا شنید که بهی آن کسفرخنده
  

   وظیفه تو دعا گفتن است و بسحافظ
   آن مباش که نشنید یا شنیددربند
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   گره از زلف یار باز کنیدمعاشران
  اش دراز کنید  خوش است بدین قصهیشب

  
   خلوت انس است و دوستان جمعندحضور
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   ان یکاد بخوانید و در فراز کنیدو
  

  گویند یم و چنگ به بانگ بلند رباب
   گوش هوش به پیغام اهل راز کنیدکه

  
   جان دوست که غم پرده بر شما ندردبه

   اعتماد بر الطاف کارساز کنیدگر
  

   عاشق و معشوق فرق بسیار استمیان
   یار ناز نماید شما نیاز کنیدچو

  
   موعظه پیر صحبت این حرف استنخست
   از مصاحب ناجنس احتراز کنیدکه

  
   حلقه نیست زنده به عشق که در اینی آن کسهر

   من نماز کنیدي او نمرده به فتوابر
  

   از شما حافظی طلب کند انعاموگر
   به لب یار دلنواز کنیدحوالتش
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   اسراري گویای طوطي ااال
   خالیت شکر ز منقارمبادا

  
   سبز و دلت خوش باد جاویدسرت

   از خط یاري نمودی خوش نقشکه
  

   با حریفانیفت سربسته گسخن
   را زین معما پرده بردارخدا
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  ی ما زن از ساغر گالبي روبه
   بخت بیداريایم ا  خواب آلودهکه

  
   ره بود این که زد در پرده مطربچه
   با هم مست و هشیاررقصند ی مکه

  
  افکند ی در می آن افیون که ساقاز

   را نه سر ماند نه دستارحریفان
  

  ی آببخشند ی را نمسکندر
  ر و زر میسر نیست این کار زوبه

  
   و حال اهل درد بشنوبیا
   بسیاری لفظ اندك و معنبه

  
  هاست  دین و دلي عدوی چینبت

   دل و دینم نگه دارخداوندا
  

  ی مستوران مگو اسرار مستبه
   جان مگو با نقش دیوارحدیث

  
  ی یمن دولت منصور شاهبه
   شد حافظ اندر نظم اشعارعلم

  
  رد بندگان کي به جايخداوند

   ز آفاتش نگه دارخداوندا
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   است و آخر گل و یاران در انتظارعید
   بیاری شاه ببین ماه و مي به رویساق

  
  ی برگرفته بودم از ایام گل ولدل
   بکرد همت پاکان روزه داريکار

  
   سال کنی در جهان مبند و به مستدل
   فیض جام و قصه جمشید کامگاراز

  
   دست ندارم شراب کو نقد جان بهجز

   کنم نثاری نیز بر کرشمه ساقکان
  

   کریمي دولتیست خرم و خوش خسروخوش
   رب ز چشم زخم زمانش نگاه داریا

  
   دگر دهدی خور به شعر بنده که زیبیم

   مرصع تو بدین در شاهوارجام
  

   فوت شد سحور چه نقصان صبوح هستگر
   کنند روزه گشا طالبان یاری ماز

  
   عفو کریم توستیده پوش جا که پرزان
   قلب ما ببخش که نقدیست کم عیاربر

  
   که روز حشر عنان بر عنان رودترسم

   شیخ و خرقه رند شرابخوارتسبیح
  

  رود ی چو رفت روزه و گل نیز محافظ
   باده نوش که از دست رفت کارناچار
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   ز منزل جانان گذر دریغ مدارصبا
   خبر دریغ مداردل ی او به عاشق بوز

  
   گلي به کام بخت ای شکر آن که شکفتبه

   وصل ز مرغ سحر دریغ مدارنسیم
  

  ي عشق تو بودم چو ماه نو بودحریف
   نظر دریغ مداری که ماه تمامکنون

  
   و هر چه در او هست سهل و مختصر استجهان

   اهل معرفت این مختصر دریغ مدارز
  

   که چشمه قند است لعل نوشینتکنون
   شکر دریغ مداری و ز طوطيگو بسخن

  
   شاعربرد ی تو به آفاق ممکارم

   او وظیفه و زاد سفر دریغ مداراز
  

   سخن این استیکن ی ذکر خیر طلب مچو
   سخن سیم و زر دریغ مداري در بهاکه

  
   غم برود حال خوش شود حافظغبار

   آب دیده از این رهگذر دریغ مدارتو
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   به من آری فالنياز کو ی صبا نکهتيا
   به من آری و بیمار غمم راحت جانزار
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   ما را بزن اکسیر مرادحاصل ی بقلب

   به من آری از خاك در دوست نشانییعن
  

   کمینگاه نظر با دل خویشم جنگ استدر
   به من آری ابرو و غمزه او تیر و کمانز

  
   و فراق و غم دل پیر شدمی غریبدر

   به من آری ز کف تازه جوانی مساغر
  

   دو سه ساغر بچشانی را هم از این ممنکران
   به من آری ایشان نستانند روانوگر

  
   عشرت امروز به فردا مفکنساقیا

   به من آری ز دیوان قضا خط امانیا
  

  گفت ی از دست بشد دوش چو حافظ مدلم
   به من آری فالني از کوی صبا نکهتيکا
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  اك ره یار بیار از خی صبا نکهتيا
   اندوه دل و مژده دلدار بیارببر

  
   روح فزا از دهن دوست بگويا نکته
   خوش خبر از عالم اسرار بیاريا نامه

  
   معطر کنم از لطف نسیم تو مشامتا

   از نفحات نفس یار بیاريا شمه
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   تو که خاك ره آن یار عزیزي وفابه
   که پدید آید از اغیار بیاري غباریب

  
   رقیبي از رهگذر دوست به کوريگرد

   آسایش این دیده خونبار بیاربهر
  

   شیوه جانبازان نیستی و ساده دلیخام
   از بر آن دلبر عیار بیاريخبر

  
   مرغ چمني ای آن را که تو در عشرتشکر

   اسیران قفس مژده گلزار بیاربه
  

   دوستی جان تلخ شد از صبر که کردم بکام
  ر بیار زان لب شیرین شکربايا عشوه

  
   که دل چهره مقصود ندیدروزگاریست

   آن قدح آینه کردار بیارساقیا
  

   رنگین کناش ی حافظ به چه ارزد به مدلق
   گهش مست و خراب از سر بازار بیاروان
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   و وجود خودم از یاد ببري بنمايرو
   سوختگان را همه گو باد ببرخرمن

  
  فان بال چو دادیم دل و دیده به طوما

   بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببرگو
  

   چون عنبر خامش که ببوید هیهاتزلف



 ٢٢٨

   دل خام طمع این سخن از یاد ببريا
  

   گو شعله آتشکده فارس بکشسینه
   گو آب رخ دجله بغداد ببردیده

  
   سهل استی پیر مغان باد که باقدولت

   گو برو و نام من از یاد ببريدیگر
  

  ی نرسیه به جای نابرده در این رایسع
   طاعت استاد ببریطلب ی اگر ممزد

  
   وعده دیدار بدهی مرگم نفسروز
   گهم تا به لحد فارغ و آزاد ببروان

  
   به مژگان درازت بکشمگفت ی مدوش

   رب از خاطرش اندیشه بیداد ببریا
  

   خاطر یاری اندیشه کن از نازکحافظ
   از درگهش این ناله و فریاد ببربرو

  
  
  251    غزل شماره
  

   شد نامه هجری وصل است و طشب
   مطلع الفجری فیه حتسالم

  
   ثابت قدم باشی در عاشقدال
   اجری در این ره نباشد کار بکه

  
   نخواهم کرد توبهي از رندمن
   بالهجر و الحجری لو آذیتنو



 ٢٢٩

  
   صبح روشن دل خدا راي ايبرآ
   شب هجربینم ی بس تاریک مکه

  
   دلداري رفت و ندیدم رودلم
   از این تطاول آه از این زجرفغان

  
   جفاکش باش حافظی خواهوفا

   التجری الربح و الخسران ففان
  
  
  252    غزل شماره
  

   بود عمر به میخانه رسم بار دگرگر
   از خدمت رندان نکنم کار دگربجز

  
   آن روز که با دیده گریان برومخرم
   زنم آب در میکده یک بار دگرتا

  
  یا را سبب نیست در این قوم خدمعرفت

   برم گوهر خود را به خریدار دگرتا
  

   اگر رفت و حق صحبت دیرین نشناختیار
   یار دگری هللا که روم من ز پحاش

  
   مساعد شودم دایره چرخ کبودگر
   به دست آورمش باز به پرگار دگرهم

  
   خاطرم ار بگذارندطلبد ی معافیت
   شوخش و آن طره طرار دگرغمزه

  



 ٢٣٠

  ه دستان گفتند سربسته ما بین که براز
   بر سر بازار دگری زمان با دف و نهر

  
   دم از درد بنالم که فلک هر ساعتهر

   قصد دل ریش به آزار دگرکندم
  

   نه در این واقعه حافظ تنهاستبازگویم
   گشتند در این بادیه بسیار دگرغرقه

  
  
  253    غزل شماره
  

   خرم از فروغ رخت الله زار عمريا
  یت بهار عمر گل روی که ریخت ببازآ

  
   دیده گر سرشک چو باران چکد رواستاز

   غمت چو برق بشد روزگار عمرکاندر
  

   یک دو دم که مهلت دیدار ممکن استاین
   کار ما که نه پیداست کار عمردریاب

  
   صبوح و شکرخواب بامدادی می کتا

   گرد هان که گذشت اختیار عمرهشیار
  

   ما نکردي در گذار بود و نظر سويد
   دل که هیچ ندید از گذار عمربیچاره

  
   از محیط فنا نیست هر که رااندیشه

   نقطه دهان تو باشد مدار عمربر
  

  گهیست  هر طرف که ز خیل حوادث کمیندر



 ٢٣١

   رو عنان گسسته دواند سوار عمرزان
  

  ام من و این بس عجب مدار  عمر زندهیب
   فراق را که نهد در شمار عمرروز

  
  جهان که بر صفحه ي سخن بگوحافظ
   نقش ماند از قلمت یادگار عمراین

  
  
  254    غزل شماره
  

   بلبل صبوری ز شاخ سرو سهدیگر
   گل به دوري زد که چشم بد از روگلبانگ

  
   پادشاه حسنی گلبشکر آن که تویيا

   شیدا مکن غروردل ی بلبالن ببا
  

  کنم ی دست غیبت تو شکایت نماز
   نبود لذت حضوری نیست غیبتتا

  
  ه عیش و طرب خرمند و شاد دیگران بگر

   را غم نگار بود مایه سرورما
  

   اگر به حور و قصور است امیدوارزاهد
   را شرابخانه قصور است و یار حورما

  
  ی خور به بانگ چنگ و مخور غصه ور کسیم

   تو را که باده مخور گو هوالغفورگوید
  

  یکن ی شکایت از غم هجران چه محافظ
  است نور هجر وصل باشد و در ظلمت در



 ٢٣٢

  
  
  255    غزل شماره
  

   گمگشته بازآید به کنعان غم مخوریوسف
   گلستان غم مخوري احزان شود روزکلبه

  
   دل غمدیده حالت به شود دل بد مکنيا

   سر شوریده بازآید به سامان غم مخوروین
  

   بهار عمر باشد باز بر تخت چمنگر
   مرغ خوشخوان غم مخوري ای گل در سر کشچتر

  
   بر مراد ما نرفتي گر دو روز گردوندور
   یک سان نباشد حال دوران غم مخوردایما

  
   از سر غیبيا  مشو نومید چون واقف نههان

   پنهان غم مخوريها ي اندر پرده بازباشد
  

   برکندی دل ار سیل فنا بنیاد هستيا
   تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخورچون

  
  دم زد قی بیابان گر به شوق کعبه خواهدر

   گر کند خار مغیالن غم مخورها سرزنش
  

   چه منزل بس خطرناك است و مقصد بس بعیدگر
   نیست کان را نیست پایان غم مخوری راههیچ

  
   ما در فرقت جانان و ابرام رقیبحال
   حال گردان غم مخوري خداداند ی مجمله

  



 ٢٣٣

   تاريها  در کنج فقر و خلوت شبحافظا
  مخور بود وردت دعا و درس قرآن غم تا

  
  
  256    غزل شماره
  

   کنمت بشنو و بهانه مگیرینصیحت
   آن چه ناصح مشفق بگویدت بپذیرهر

  
   برداری جوانان تمتعي وصل روز
   در کمینگه عمر است مکر عالم پیرکه

  
  ي هر دو جهان پیش عاشقان بجونعیم

   کثیري این متاع قلیل است و آن عطاکه
  

  خواهم ی بساز مي خوش و روديمعاشر
  درد خویش بگویم به ناله بم و زیر که

  
   و گنه نکنمی آن سرم که ننوشم مبر

   موافق تدبیر من شود تقدیراگر
  

   حضور ما کردندی بی قسمت ازلچو
   نه به وفق رضاست خرده مگیری اندکگر

  
   و مشکی الله در قدحم ریز ساقیا مچو

   ز ضمیررود ی نقش خال نگارم نمکه
  

  ی ساقي ساغر در خوشاب ابیار
   ببین و بمیری گو کرم آصفحسود

  
   عزم توبه نهادم قدح ز کف صد باربه



 ٢٣۴

   تقصیرکند ی نمی کرشمه ساقیول
  

   دوساله و محبوب چارده سالهیم
   بس است مرا صحبت صغیر و کبیرهمین

  
  گیرد ی رمیده ما را که پیش مدل
   دهید به مجنون خسته از زنجیرخبر

  
   توبه در این بزمگه مگو حافظحدیث

  ساقیان کمان ابرویت زنند به تیر که
  
  
  257    غزل شماره
  

   بنما و مرا گو که ز جان دل برگیريرو
   شمع آتش پروا نه به جان گو درگیرپیش

  
   لب تشنه ما بین و مدار آب دریغدر

   و ز خاکش برگیري سر کشته خویش آبر
  

   درویش مگیر ار نبود سیم و زرشترك
   گیر غمت سیم شمار اشک و رخش را زردر

  
   بنواز و بساز ار نبود عود چه باكچنگ
   عشق و دلم عود و تنم مجمر گیرآتشم

  
   و ز سر خرقه برانداز و برقصي سماع آدر

   نه با گوشه رو و خرقه ما در سر گیرور
  

   درکشی برکش ز سر و باده صافصوف
   در بر گیري درباز و به زر سیمبرسیم



 ٢٣۵

  
   گو یار شو و هر دو جهان دشمن باشدوست
   زمین لشکر گیري گو پشت مکن روبخت

  
   با ما باشی دوست دمي رفتن مکن امیل

   و به کف ساغر گیري طرب جوي لب جوبر
  

   گیر از برم وز آتش و آب دل و چشمرفته
   زرد و لبم خشک و کنارم تر گیرام گونه

  
   آراسته کن بزم و بگو واعظ راحافظ

   ببین مجلسم و ترك سر منبر گیرکه
  
  
  258    هغزل شمار

  
   شکر که دیدم به کام خویشت بازهزار

   صدق و صفا گشته با دلم دمسازي روز
  

   طریقت ره بال سپرندروندگان
   عشق چه غم دارد از نشیب و فرازرفیق

  
   رقیبي حبیب نهان به ز گفت و گوغم

   نیست سینه ارباب کینه محرم رازکه
  

   چه حسن تو از عشق غیر مستغنیستاگر
   آیم بازياز این عشقباز آن نیم که من

  
  بینم ی گویمت که ز سوز درون چه مچه
   اشک پرس حکایت که من نیم غمازز

  



 ٢٣۶

   فتنه بود که مشاطه قضا انگیختچه
   کرد نرگس مستش سیه به سرمه نازکه

  
   سپاس که مجلس منور است به دوستبدین

   رسد بسوز و بسازی چو شمع جفایگرت
  

  ست کرشمه حسن است ور نه حاجت نیغرض
   دولت محمود را به زلف ایازجمال

  
   نبرديا  ناهید صرفهی سرایغزل شماره

   آن مقام که حافظ برآورد آوازدر
  
  
  259    غزل شماره
  

   که دیده به دیدار دوست کردم بازمنم
   کارساز بنده نوازي شکر گویمت اچه

  
  ي بال گو رخ از غبار مشونیازمند

   نیازي مراد است خاك کوي کیمیاکه
  

   دليمشکالت طریقت عنان متاب ا ز
   مرد راه نیندیشد از نشیب و فرازکه

  
   ار نه به خون جگر کند عاشقطهارت

   عشقش درست نیست نمازی قول مفتبه
  

   بجز پیاله مگیري این مقام مجازدر
   این سراچه بازیچه غیر عشق مبازدر

  
  ی بخر ز اهل دلی نیم بوسه دعایبه



 ٢٣٧

  رد باز کید دشمنت از جان و جسم داکه
  

   زمزمه عشق در حجاز و عراقفکند
   حافظ از شیرازيها غزل شماره بانگ ينوا

  
  
  260    غزل شماره
  

   به نازيرو ی سرو ناز حسن که خوش ميا
   را به ناز تو هر لحظه صد نیازعشاق

  
   باد طلعت خوبت که در ازلفرخنده
   نازي بر قد سروت قبااند ببریده

  
  رزوست عنبر زلف تو آي را که بوآن
   عود گو بر آتش سودا بسوز و سازچون

  
  ی را ز شمع بود سوز دل ولپروانه

   شمع عارض تو دلم را بود گدازیب
  

   کرده بود دوشی تو توبه ز می که بیصوف
   عهد چون در میخانه دید بازبشکست

  
   طعنه رقیب نگردد عیار مناز
   زر اگر برند مرا در دهان گازچون

  
  قوف یافت کز طواف کعبه کویت ودل
   شوق آن حریم ندارد سر حجازاز

  
   دم به خون دیده چه حاجت وضو چو نیستهر

   تو نماز مرا جوازي طاق ابرویب



 ٢٣٨

  
   باده باز بر سر خم رفت کف زنانچون

   شنید رازی که دوش از لب ساقحافظ
  
  
  261    غزل شماره
  

   که در دل خسته توان درآید بازدرآ
  باز که در تن مرده روان درآید بیا

  
   که فرقت تو چشم من چنان در بستبیا

   فتح باب وصالت مگر گشاید بازکه
  

   که چون سپه زنگ ملک دل بگرفتیغم
   روم رخت زداید بازي خیل شادز

  
  دارم ی پیش آینه دل هر آن چه مبه

   بازنماید ی خیال جمالت نمبجز
  

   مثل که شب آبستن است روز از توبدان
  زاید باز تا که شب چه شمرم ی مستاره

  
   که بلبل مطبوع خاطر حافظبیا

   بازسراید ی گلبن وصل تو مي بوبه
  
  
  262    غزل شماره
  

   خونین دالن که گوید بازحال
   از فلک خون خم که جوید بازو

  



 ٢٣٩

   پرستان بادی از چشم مشرمش
   مست اگر بروید بازنرگس

  
   فالطون خم نشین شرابجز
   حکمت به ما که گوید بازسر

  
  الله کاسه گردان شد که چون هر

   جفا رخ به خون بشوید باززین
  

   دلم چو غنچه اگرنگشاید
   از لبش نبوید بازيساغر

  
   که در پرده چنگ گفت سخنبس

   تا نموید بازي موببرش
  

   بیت الحرام خم حافظگرد
   نمیرد به سر بپوید بازگر

  
  
  263    غزل شماره
  

   ما در شط شراب اندازی و کشتبیا
  در جان شیخ و شاب انداز و ولوله خروش

  
  ی ساقي باده درافکن ای به کشتمرا
   کن و در آب اندازیاند نکوی  گفتهکه

  
  ام ز راه خطا  میکده برگشتهي کوز

   دگر ز کرم با ره صواب اندازمرا
  

  ی گلرنگ مشک بو جامی زان مبیار



 ٢۴٠

   رشک و حسد در دل گالب اندازشرار
  

   کنی چه مست و خرابم تو نیز لطفاگر
   بر این دل سرگشته خراب اندازنظر

  
  باید ی نیم شب اگرت آفتاب مبه

   دختر گلچهر رز نقاب اندازي روز
  

   که روز وفاتم به خاك بسپارندمهل
   به میکده بر در خم شراب اندازمرا

  
   جور چرخ چو حافظ به جان رسید دلتز

   دیو محن ناوك شهاب اندازي سوبه
  
  
  264    غزل شماره
  

  زر آب طربناك انداز و در کاسه خیز
   زان که شود کاسه سر خاك اندازپیشتر

  
   خاموشان استي منزل ما وادعاقبت

   غلغله در گنبد افالك اندازحالیا
  

   آلوده نظر از رخ جانان دور استچشم
   رخ او نظر از آینه پاك اندازبر

  
   سرو که گر خاك شومي سر سبز تو ابه

   از سر بنه و سایه بر این خاك اندازناز
  

   ما را که ز مار سر زلف تو بخستدل
   لب خود به شفاخانه تریاك اندازاز



 ٢۴١

  
   ندهدی که ثباتی این مزرعه دانملک
   از جگر جام در امالك اندازیآتش

  
   در اشک زدم کاهل طریقت گویندغسل
   شو اول و پس دیده بر آن پاك اندازپاك

  
   رب آن زاهد خودبین که بجز عیب ندیدیا

  نه ادراك انداز آهیش در آییدود
  

   گل از نکهت او جامه قبا کن حافظچون
   قبا در ره آن قامت چاالك اندازوین

  
  
  265    غزل شماره
  

   لبت کامم هنوزي از تمنابرنیامد
   آشامم هنوزي امید جام لعلت دردبر

  
   اول رفت دینم در سر زلفین توروز

   چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوزتا
  

   زان آب آتشگون که منيا ه یک جرعساقیا
   میان پختگان عشق او خامم هنوزدر

  
   زلف تو را مشک ختنی خطا گفتم شباز
   مو بر اندامم هنوزی هر لحظه تیغزند یم

  
   تو تا در خلوتم دید آفتابي روپرتو

   چون سایه هر دم بر در و بامم هنوزرود یم
  



 ٢۴٢

   بر لب جانان به سهويست روز  من رفتهنام
   از نامم هنوزآید ی جان ميو دل را باهل

  
   لعل لبتیست ما را ساق  ازل دادهدر
   که من مدهوش آن جامم هنوزی جامجرعه

  
   جان بده تا باشدت آرام جانی که گفتيا

  هایش سپردم نیست آرامم هنوز  به غمجان
  

   قلم آورد حافظ قصه لعل لبشدر
   هر دم ز اقالمم هنوزرود ی حیوان مآب

  
  
  266    غزل شماره
  

   شورانگیزوشیست ی رمیده لولدلم
   وعده و قتال وضع و رنگ آمیزدروغ

  
   پیرهن چاك ماه رویان باديفدا

   جامه تقوا و خرقه پرهیزهزار
  

   خال تو با خود به خاك خواهم بردخیال
   تا ز خال تو خاکم شود عبیرآمیزکه

  
  ی ساقي عشق نداند که چیست افرشته
  ز به خاك آدم ریی جام و گالببخواه

  
   بر کفنم بند تا سحرگه حشرپیاله

   ز دل ببرم هول روز رستاخیزی مبه
  

  ی و خسته به درگاهت آمدم رحمفقیر



 ٢۴٣

   توام نیست هیچ دست آویزي جز والکه
  

   که هاتف میخانه دوش با من گفتبیا
   در مقام رضا باش و از قضا مگریزکه

  
   عاشق و معشوق هیچ حال نیستمیان

  ز میان برخیز حافظ اي خود حجاب خودتو
  
  
  267    غزل شماره
  

   بر ساحل رود ارسي صبا گر بگذريا
   و مشکین کن نفسي زن بر خاك آن وادبوسه

  
   که بادش هر دم از ما صد سالمی سلممنزل

   و بانگ جرسی ساربانان بینيپرصدا
  

   عرضه داري جانان ببوس آن گه به زارمحمل
   مهربان فریاد رسي فراقت سوختم اکز

  
   قول ربابیول ناصحان را خواندم که قمن

   دیدم از هجران که اینم پند بسیگوشمال
  

   نوش کاندر راه عشقی شبگیر کن معشرت
   با میر عسسهاست ی روان را آشنایشب

  
   دل سر ببازي نیست اي کار بازيعشقباز

   عشق نتوان زد به چوگان هوسي که گوزان
  

   جان به چشم مست یارسپارد ی به رغبت مدل
   هشیاران ندادند اختیار خود به کس چهگر



 ٢۴۴

  
  کنند ی می در شکرستان کامرانطوطیان

   مسکین مگسزند ی از تحسر دست بر سر مو
  

   حافظ گر برآید بر زبان کلک دوستنام
   جناب حضرت شاهم بس است این ملتمساز

  
  
  268    غزل شماره
  

   ز گلستان جهان ما را بسيگلعذار
  ا بس چمن سایه آن سرو روان ما رزین

  
   اهل ریا دورم بادی و همصحبتمن

   گرانان جهان رطل گران ما را بساز
  

  بخشند ی فردوس به پاداش عمل مقصر
   که رندیم و گدا دیر مغان ما را بسما

  
   و گذر عمر ببیني بر لب جوبنشین

   اشارت ز جهان گذران ما را بسکاین
  

   بازار جهان بنگر و آزار جهاننقد
  سود و زیان ما را بس شما را نه بس این گر

  
   با ماست چه حاجت که زیادت طلبیمیار

   صحبت آن مونس جان ما را بسدولت
  

   در خویش خدا را به بهشتم مفرستاز
   تو از کون و مکان ما را بسي سر کوکه

  



 ٢۴۵

   از مشرب قسمت گله ناانصافیستحافظ
   روان ما را بسيها غزل شماره چون آب و طبع

  
  
  269    غزل شماره
  

  رفیق سفر بخت نیکخواهت بس دال
   روضه شیراز پیک راهت بسنسیم

  
   ز منزل جانان سفر مکن درویشدگر
   و کنج خانقاهت بسي سیر معنوکه

  
   ز گوشه دلی کمین بگشاید غموگر

   درگه پیر مغان پناهت بسحریم
  

  نوش ی صدر مصطبه بنشین و ساغر مبه
   این قدر ز جهان کسب مال و جاهت بسکه

  
   کار بر خود آسان کن مطلبیزیادت
   چو ماهت بسی لعل و بتی میصراح

  
   به مردم نادان دهد زمام مرادفلک

   و دانش همین گناهت بسی اهل فضلتو
  

   مسکن ملوف و عهد یار قدیميهوا
   ره روان سفرکرده عذرخواهت بسز

  
   منت دگران خو مکن که در دو جهانبه

   ایزد و انعام پادشاهت بسيرضا
  

   حافظي نیست حاجت ا هیچ ورد دگربه



 ٢۴۶

   نیم شب و درس صبحگاهت بسيدعا
  
  
  270    غزل شماره
  

  ام که مپرس  کشیدهی عشقدرد
  ام که مپرس  چشیدهي هجرزهر

  
   در جهان و آخر کارام گشته
  ام که مپرس  برگزیدهيدلبر

  
   خاك درشي چنان در هواآن
  ام که مپرس  آب دیدهرود یم

  
   به گوش خود از دهانش دوشمن

  ام که مپرس  شنیدهیسخنان
  

  ي که مگويگز ی من لب چه ميسو
  ام که مپرس  گزیدهی لعللب

  
   خویشی تو در کلبه گداییب

  ام که مپرس  کشیدهیهای رنج
  

   حافظ غریب در ره عشقهمچو
  ام که مپرس  رسیدهی مقامبه

  
  
  271    غزل شماره
  

   از زلف سیاهش گله چندان که مپرسدارم
  سر و سامان که مپرس یام ب  چنان ز او شدهکه



 ٢۴٧

  
   به امید وفا ترك دل و دین مکنادکس

   چنانم من از این کرده پشیمان که مپرسکه
  

   نیستی جرعه که آزار کسش در پی یکبه
   از مردم نادان که مپرسکشم ی میزحمت

  
   لعلی از ما به سالمت بگذر کاین مزاهد

   از دست بدان سان که مپرسبرد ی و دین مدل
  

  ر این راه که جان بگدازد دوگوهاست گفت
   این که مبین آن که مپرسيا  عربدهی کسهر

  
  ی و سالمت هوسم بود ولیپارسای

   آن نرگس فتان که مپرسکند ی ميا شیوه
  

   پرسمی فلک صورت حالي از گوگفتم
   اندر خم چوگان که مپرسکشم ی آن مگفت

  
   گفتای زلف به خون که شکستگفتمش

  آن که مپرس این قصه دراز است به قرحافظ
  
  
  272    غزل شماره
  

   و دل تنگ مرا مونس جان باشيبازآ
   سوخته را محرم اسرار نهان باشوین

  
   باده که در میکده عشق فروشندزان

   را دو سه ساغر بده و گو رمضان باشما
  



 ٢۴٨

   عارف سالکي اي خرقه چو آتش زددر
   کن و سرحلقه رندان جهان باشيجهد

  
  نگران است که گفتا به توام دل دلدار

   اینک به سالمت نگران باشرسم ی مگو
  

   شد دلم از حسرت آن لعل روان بخشخون
   درج محبت به همان مهر و نشان باشيا

  
   ننشیندي بر دلش از غصه غبارتا

   سیل سرشک از عقب نامه روان باشيا
  

   جام جهان بینکندش ی که هوس محافظ
   در نظر آصف جمشید مکان باشگو

  
  
  273    غزل شماره
  

   درست پیمان باشی رفیق شفیقاگر
   خانه و گرمابه و گلستان باشحریف

  
   زلف پریشان به دست باد مدهشکنج

   که خاطر عشاق گو پریشان باشمگو
  

  ی هواست که با خضر همنشین باشگرت
   ز چشم سکندر چو آب حیوان باشنهان

  
   نه کار هر مرغیستي عشق نواززبور

   خوان باشارهغزل شم و نوگل این بلبل بیا
  

   کردنی خدمت و آیین بندگطریق



 ٢۴٩

   را که رها کن به ما و سلطان باشيخدا
  

   به صید حرم تیغ برمکش زنهاردگر
   پشیمان باشيا  از آن که با دل ما کردهو

  
   یک زبان و یک دل شوی شمع انجمنتو

   و کوشش پروانه بین و خندان باشخیال
  

   و حسن در نظربازیستي دلبرکمال
   نظر از نادران دوران باش شیوهبه

  
   حافظ و از جور یار ناله مکنخموش

   خوب حیران باشي را که گفت که در روتو
  
  
  274    غزل شماره
  

  باش ی مریا ی دور الله قدح گیر و ببه
  باش ی همدم صبا می گل نفسي بوبه

  
   کنی پرستی که همه ساله منگویمت

  باش ی خور و نه ماه پارسا می ماه مسه
  

   حواله کندیر سالک عشقت به م پیچو
  باش ی و منتظر رحمت خدا مبنوش

  
  ی هواست که چون جم به سر غیب رسگرت

  باش ی و همدم جام جهان نما مبیا
  

   غنچه گر چه فروبستگیست کار جهانچو
  باش ی گره گشا مي همچو باد بهارتو



 ٢۵٠

  
  يشنو ی ز کس ور سخن نمي مجووفا
  باش ی هرزه طالب سیمرغ و کیمیا مبه

  
   طاعت بیگانگان مشو حافظمرید

  باش ی معاشر رندان پارسا میول
  
  
  275    غزل شماره
  

   بچین و مرقع به خار بخشی گلیصوف
   خوشگوار بخشی زهد خشک را به موین

  
   و شطح در ره آهنگ چنگ نهطامات
   و میگسار بخشی و طیلسان به متسبیح

  
  خرند ی نمی گران که شاهد و ساقزهد
   نسیم بهار بخش حلقه چمن بهدر

  
   میر عاشقاني شراب لعل زد اراهم
   مرا به چاه زنخدان یار بخشخون

  
   رب به وقت گل گنه بنده عفو کنیا

   ماجرا به سرو لب جویبار بخشوین
  

  يا  آن که ره به مشرب مقصود بردهيا
   به من خاکسار بخشيا  بحر قطرهزین

  
   بتان ندیدي را که چشم تو روشکرانه

   و لطف خداوندگار بخش را به عفوما
  



 ٢۵١

   چو شاه نوش کند باده صبوحیساق
   جام زر به حافظ شب زنده دار بخشگو

  
  
  276    غزل شماره
  

   صحبت گل بایدشي گر پنج روزباغبان
   خار هجران صبر بلبل بایدشي جفابر

  
   منالی دل اندربند زلفش از پریشانيا

   زیرك چون به دام افتد تحمل بایدشمرغ
  

   چه کاریز را با مصلحت بین عالم سورند
   ملک است آن که تدبیر و تامل بایدشکار

  
   بر تقوا و دانش در طریقت کافریستتکیه

   گر صد هنر دارد توکل بایدشراهرو
  

   حرامي چنین زلف و رخش بادا نظربازبا
   یاسمین و جعد سنبل بایدشي که روهر

  
  اش باید کشید  زان نرگس مستانهنازها

   آن جعد و کاکل بایدش دل شوریده تااین
  

   در گردش ساغر تعلل تا به چندساقیا
   چون با عاشقان افتد تسلسل بایدشدور

  
   آواز رودی حافظ تا ننوشد باده بکیست
   مسکین چرا چندین تجمل بایدشعاشق

  
  



 ٢۵٢

  277    غزل شماره
  

   بلبل همه آن است که گل شد یارشفکر
   در اندیشه که چون عشوه کند در کارشگل

  
   همه آن نیست که عاشق بکشندیایدلرب

   آن است که باشد غم خدمتگارشخواجه
  

   آن است که خون موج زند در دل لعليجا
   بازارششکند ی تغابن که خزف مزین

  
   از فیض گل آموخت سخن ور نه نبودبلبل

   تعبیه در منقارشغزل شماره همه قول و این
  

  يگذر ی که در کوچه معشوقه ما ميا
   دیوارششکند یسر م حذر باش که بر

  
   سفرکرده که صد قافله دل همره اوستآن

   کجا هست خدایا به سالمت دارشهر
  

   دلي عافیتت گر چه خوش افتاد اصحبت
   عشق عزیز است فرومگذارشجانب

  
   سرخوش از این دست که کج کرد کالهیصوف

   دو جام دگر آشفته شود دستارشبه
  

   حافظ که به دیدار تو خوگر شده بوددل
   وصال است مجو آزارشازپروردن

  
  
  278    غزل شماره



 ٢۵٣

  
   که مردافکن بود زورشخواهم ی تلخ مشراب

   تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورشکه
  

   دهر دون پرور ندارد شهد آسایشسماط
   دل بشو از تلخ و از شورشي حرص و آز امذاق

  
   که نتوان شد ز مکر آسمان ایمنی مبیاور

  و مریخ سلحشورش ی لعب زهره چنگبه
  

   بیفکن جام جم برداری صید بهرامکمند
   من پیمودم این صحرا نه بهرام است و نه گورشکه

  
   صافیت راز دهر بنمایمی تا در مبیا

   به کج طبعان دل کورشی شرط آن که ننمایبه
  

   نیستی بزرگی کردن به درویشان منافنظر
   با چنان حشمت نظرها بود با مورشسلیمان

  
   سر از حافظپیچد ی جانان نميو ابرکمان
   زورشی بي بدین بازوآید ی خنده مولیکن

  
  
  279    غزل شماره
  

  مثالش ی شیراز و وضع بخوشا
   نگه دار از زوالشخداوندا

  
   رکن آباد ما صد لوحش اهللاز
   زاللشبخشد ی عمر خضر مکه

  



 ٢۵۴

   جعفرآباد و مصالمیان
   شمالشآید ی معبیرآمیز

  
  ی قدس و فیض روحي شیراز آبه

   از مردم صاحب کمالشيبجو
  

   برد آن جاي نام قند مصرکه
   شیرینان ندادند انفعالشکه

  
   شنگول سرمستی زان لولصبا

   چون است حالشی آگهي دارچه
  

   آن شیرین پسر خونم بریزدگر
   چون شیر مادر کن حاللشدال

  
   از خواب بیدارم خدا رامکن

   خوش با خیالشی دارم خلوتکه
  

   از هجريترسید یم حافظ چو چرا
   شکر ایام وصالشينکرد

  
  
  280    غزل شماره
  

   برشکست صبا زلف عنبرافشانشچو
   هر شکسته که پیوست تازه شد جانشبه

  
   تا به شرح عرضه دهمی همنفسکجاست

   از روزگار هجرانشکشد ی دل چه مکه
  

   تو بستي از ورق گل مثال روزمانه



 ٢۵۵

   ز شرم تو در غنچه کرد پنهانشیول
  

   و نشد عشق را کرانه پدیديا خفته تو
   اهللا از این ره که نیست پایانشتبارك

  
   کعبه مگر عذر ره روان خواهدجمال

   جان زنده دالن سوخت در بیابانشکه
  

  آرد ی شکسته بیت الحزن که مبدین
   یوسف دل از چه زنخدانشنشان

  
   آن سر زلف و به دست خواجه دهمبگیرم

  دستانش ز مکر و دل ی سوخت حافظ بکه
  
  
  281    غزل شماره
  

   به منشي رب این نوگل خندان که سپردیا
   به تو از چشم حسود چمنشسپارم یم

  
   وفا گشت به صد مرحله دوري چه از کوگر

   باد آفت دور فلک از جان و تنشدور
  

   باد صباي ای رسی به سرمنزل سلمگر
   ز منشی برسانی دارم که سالمچشم

  
   آن زلف سیاه کن ازی ادب نافه گشایبه
   عزیز است به هم برمزنشيها  دليجا

  
   دلم حق وفا با خط و خالت داردگو

   دار در آن طره عنبرشکنشمحترم



 ٢۵۶

  
   نوشندی که به یاد لب او می مقامدر
   آن مست که باشد خبر از خویشتنشسفله

  
   و مال از در میخانه نشاید اندوختعرض

   که این آب خورد رخت به دریا فکنشهر
  

   ترسد ز مالل انده عشقش نه حالل کههر
   ما و قدمش یا لب ما و دهنشسر

  
   معرفت استغزل شماره حافظ همه بیت الشعر

   بر نفس دلکش و لطف سخنشآفرین
  
  
  282    غزل شماره
  

   از من قرار و طاقت و هوشببرد
   سنگین دل سیمین بناگوشبت

  
   کلهداری شنگی چابکينگار
   قباپوشی ترکی مه وشیظریف

  
   عشقشيتاب آتش سودا ز
   جوشزنم ی سان دیگ دایم مبه

  
   پیراهن شوم آسوده خاطرچو
   همچون قبا گیرم در آغوشگرش

  
   پوسیده گردد استخوانماگر

   مهرت از جانم فراموشنگردد
  



 ٢۵٧

  ست  و دینم دل و دینم ببردهدل
   و دوشش بر و دوشش بر و دوشبر

  
   توست حافظي تو دوايدوا

   نوشش لب نوشش لب نوشلب
  
  
  283    غزل شماره
  

   ز هاتف غیبم رسید مژده به گوشسحر
   دلیر بنوشی دور شاه شجاع است مکه

  
  رفتند ی آن که اهل نظر بر کناره مشد
   گونه سخن در دهان و لب خاموشهزار

  
  ها  صوت چنگ بگوییم آن حکایتبه
   جوشزد ی از نهفتن آن دیگ سینه مکه

  
   ترس محتسب خوردهی خانگشراب

  یار بنوشیم و بانگ نوشانوش ي روبه
  

  بردند ی میکده دوشش به دوش مي کوز
   به دوشکشید ی شهر که سجاده مامام

  
   داللت خیرت کنم به راه نجاتدال
   به فسق مباهات و زهد هم مفروشمکن

  
   انور شاهي نور تجلیست رامحل

   نیت کوشي در صفای قرب او طلبچو
  

   جاللش مساز ورد ضمیري ثنابجز



 ٢۵٨

  وش دلش محرم پیام سروش هست گکه
  

   مصلحت ملک خسروان دانندرموز
   تو حافظا مخروشی گوشه نشینيگدا

  
  
  284    غزل شماره
  

   از گوشه میخانه دوشیهاتف
   بنوشی ببخشند گنه مگفت

  
   بکند کار خویشی الهلطف
   رحمت برساند سروشمژده

  
   خرد خام به میخانه براین

   لعل آوردش خون به جوشی متا
  

  وصالش نه به کوشش دهند چه گر
   بکوشی دل که تواني قدر اهر

  
   خدا بیشتر از جرم ماستلطف
   خموشی سربسته چه داننکته

  
   یاري من و حلقه گیسوگوش

   فروشی من و خاك در ميرو
  

   حافظ نه گناهیست صعبيرند
   کرم پادشه عیب پوشبا

  
   دین شاه شجاع آن که کردداور
   قدس حلقه امرش به گوشروح



 ٢۵٩

  
  لک العرش مرادش بده ميا
   از خطر چشم بدش دار گوشو
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   عهد پادشاه خطابخش جرم پوشدر
   پیاله نوشی قرابه کش شد و مفتحافظ

  
   خم نشستي ز کنج صومعه با پایصوف

   به دوشکشد ی دید محتسب که سبو متا
  

   و شرب الیهودشانی شیخ و قاضاحوال
  ش فروی سال صبحدم از پیر مکردم

  
  ی نه گفتنیست سخن گر چه محرمگفتا

   بنوشی زبان و پرده نگه دار و مدرکش
  

  نماند ی و وجه مرسد ی بهار میساق
   بکن که خون دل آمد ز غم به جوشيفکر

  
   و نوبهاری و جوانی است و مفلسعشق

   پذیر و جرم به ذیل کرم بپوشعذرم
  

  ی کني چند همچو شمع زبان آورتا
  حب خموش مي مراد رسید اپروانه

  
   که مثل توی پادشاه صورت و معنيا

   هیچ دیده و نشنیده هیچ گوشنادیده
  



 ٢۶٠

   بمان که خرقه ازرق کند قبولچندان
   جوانت از فلک پیر ژنده پوشبخت
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   تیزهوشی با من گفت پنهان کارداندوش
   فروشی از شما پنهان نشاید کرد سر مو

  
   طبعيکز رو آسان گیر بر خود کارها گفت

   جهان بر مردمان سختکوشگردد ی مسخت
  

   کز فروغش بر فلکی گهم درداد جاموان
   نوشگفت ی در رقص آمد و بربط زنان مزهره

  
   دل خونین لب خندان بیاور همچو جامبا

   چو چنگ اندر خروشی رسد آیی گرت زخمین
  

  ي نشنوي آشنا زین پرده رمزي نگردتا
  سروش پیغام ي نامحرم نباشد جاگوش

  
   پسر و از بهر دنیا غم مخوري کن پند اگوش
   داشت هوشی گر توانی چون در حدیثگفتمت

  
   حریم عشق نتوان زد دم از گفت و شنیددر
   که آن جا جمله اعضا چشم باید بود و گوشزان

  
   شرط نیستی بساط نکته دانان خودفروشبر
   مرد عاقل یا خموشي سخن دانسته گو ایا

  
   حافظ فهم کرديها يند ده که ری مساقیا



 ٢۶١

   صاحب قران جرم بخش عیب پوشآصف
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   تو خوشي همه شکل تو مطبوع و همه جايا
   تو خوشي از عشوه شیرین شکرخادلم

  
   هست وجود تو لطیفي گلبرگ طرهمچو
   تو خوشي سرو چمن خلد سراپاهمچو

  
   و ناز تو شیرین خط و خال تو ملیحشیوه
   تو خوشي زیبا قد و باال توي و ابروچشم

  
   گلستان خیالم ز تو پرنقش و نگارهم

   تو خوشي مشام دلم از زلف سمن ساهم
  

   ره عشق که از سیل بال نیست گذاردر
   تو خوشي خاطر خود را به تمناام کرده

  
  ي چشم تو چه گویم که بدان بیمارشکر

   تو خوشي کند درد مرا از رخ زیبایم
  

  هر سو خطریست بیابان طلب گر چه ز در
   تو خوشي به توالدل ی حافظ برود یم
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   خوشي بید و طبع شعر و یاري آب و پاکنار
   خوشي گلعذاری شیرین و ساقي دلبرمعاشر



 ٢۶٢

  
  یدان ی طالع که قدر وقت می دولتي ااال

   خوشي روزگاري بادت این عشرت که دارگوارا
  

   باریستي آن کس را که در خاطر ز عشق دلبرهر
   خوشي گو بر آتش نه که دارد کار و باريسپند

  
  بندم ی طبع را زیور ز فکر بکر معروس

   خوشي کز دست ایامم به دست افتد نگاربود
  

   بستانی صحبت غنیمت دان و داد خوشدلشب
   خوشي دل افروز است و طرف الله زاری مهتابکه

  
   را بنامیزدی در کاسه چشم است ساقيا یم

   خوشي خماربخشد ی با عقل و مکند ی می مستکه
  

   غفلت عمر شد حافظ بیا با ما به میخانهبه
   خوشي شنگوالن خوش باشت بیاموزند کارکه
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   و لطف است عذار چو مهشی خوبمجمع
   مهر و وفا نیست خدایا بدهشلیکنش

  
  ي روزي شاهد و طفل است و به بازدلبرم

  گنهش زارم و در شرع نباشد بکشد
  

   همان به که از او نیک نگه دارم دلمن
  ست و ندارد نگهش  بد و نیک ندیدهکه

  



 ٢۶٣

  آید ی شیر از لب همچون شکرش ميبو
   از شیوه چشم سیهشچکد ی چه خون مگر

  
   چابک شیرین دارمی ساله بتچارده

   به جان حلقه به گوش است مه چاردهشکه
  

   آن گل نورسته دل ما یا ربی پاز
   ندیدیم در این چند گهش کجا شد کهخود

  
   دلدار من ار قلب بدین سان شکندیار

   خود پادشهشي زود به جاندارببرد
  

   به شکرانه کنم صرف گر آن دانه درجان
   سینه حافظ بود آرامگهشصدف

  
  
  290    غزل شماره
  

   رمیده شد و غافلم من درویشدلم
   سرگشته را چه آمد پیشي آن شکارکه

  
  لرزم یویش م بید بر سر ایمان خچو

   دل به دست کمان ابروییست کافرکیشکه
  

   هیهاتپزد ی حوصله بحر مخیال
   در سر این قطره محال اندیشهاست چه

  
   آن مژه شوخ عافیت کش رابنازم

   آب نوش بر سر نیشزندش ی موج مکه
  

   آستین طبیبان هزار خون بچکدز



 ٢۶۴

   نهند بر دل ریشی به تجربه دستگرم
  

   سرفکنده روم میکده گریان وي کوبه
   ز حاصل خویشآیدم ی که شرم همچرا

  
   عمر خضر بماند نه ملک اسکندرنه

   دون مکن درویشی بر سر دنینزاع
  

   کمر نرسد دست هر گدا حافظبدان
   به کف آور ز گنج قارون بیشيا خزانه
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  ایم در این شهر بخت خویش  آزمودهما
  خت خویش کشید باید از این ورطه ربیرون

  
  کشم ی و آه مگزم ی بس که دست ماز
   زدم چو گل به تن لخت لخت خویشآتش

  
  سرود ی چه خوش آمد که می ز بلبلدوشم

   گوش پهن کرده ز شاخ درخت خویشگل
  

   دل تو شاد باش که آن یار تندخويکا
   نشیند ز بخت خویشي تندروبسیار

  
   که سخت و سست جهان بر تو بگذردیخواه
   سخت خویشيها ست و سخن ز عهد سبگذر

  
   است کز فراق تو وز سوز اندرونوقت

   درافکنم به همه رخت و پخت خویشآتش



 ٢۶۵

  
   مدامي حافظ ار مراد میسر شديا

   ز تخت خویشي نیز دور نماندجمشید
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   به حشمت و جاه و جالل شاه شجاعقسم
   نیست با کسم از بهر مال و جاه نزاعکه

  
   مغانه بیاری بس م خانگیمشراب
   رفیق توبه وداعي باده رسید احریف

  
   خرقه کنیدي شست و شوام ی را به ميخدا
   خیر از این اوضاعي بوشنوم ی من نمکه

  
   به ناله چنگرود ی که رقص کنان مببین
   استماع سماعي که رخصه نفرمودیکس

  
   کن به شکر این نعمتي عاشقان نظربه

  مطاع من غالم مطیعم تو پادشاه که
  

  یایم ول  فیض جرعه جام تو تشنهبه
   صداعدهیم ی نمي دلیرکنیم ینم

  
   و چهره حافظ خدا جدا مکنادجبین

   شاه شجاعي خاك بارگه کبریاز
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 ٢۶۶

   که ز خلوتگه کاخ ابداعبامدادان
   خاور فکند بر همه اطراف شعاعشمع

  
   آینه از جیب افق چرخ و در آنبرکشد

   به هزاران انواعییت رخ گبنماید
  

   طربخانه جمشید فلکي زوایادر
   ساز کند زهره به آهنگ سماعارغنون

  
   در غلغله آید که کجا شد منکرچنگ
   در قهقهه آید که کجا شد مناعجام

  
   دوران بنگر ساغر عشرت برگیروضع

   این است بهین اوضاعی به هر حالتکه
  

   همه بند است و فریبی شاهد دنیطره
   سر این رشته نجویند نزاع برعارفان

  
  یخواه ی خسرو طلب ار نفع جهان معمر

   وجودیست عطابخش کریم نفاعکه
  

   چشم املی لطف ازل روشنمظهر
   علم و عمل جان جهان شاه شجاعجامع
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   عشق تو مشهور خوبانم چو شمعي وفادر
   سربازان و رندانم چو شمعي نشین کوشب

  
   به چشم غم پرستآید ینم و شب خوابم روز



 ٢۶٧

   هجر تو گریانم چو شمعي که در بیماربس
  

   صبرم به مقراض غمت ببریده شدرشته
   در آتش مهر تو سوزانم چو شمعهمچنان

  
   گرم روي کمیت اشک گلگونم نبودگر

   راز پنهانم چو شمعی روشن به گیتي شدیک
  

   میان آب و آتش همچنان سرگرم توستدر
  بارانم چو شمع دل زار نزار اشک این

  
   فرستی شب هجران مرا پروانه وصلدر
   را بسوزانم چو شمعی نه از دردت جهانور

  
   تو روزم چون شب استي جمال عالم آرایب

   کمال عشق تو در عین نقصانم چو شمعبا
  

   صبرم نرم شد چون موم در دست غمتکوه
   در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمعتا

  
  با دیدار تو صبحم یک نفس باقیست همچو
   بنما دلبرا تا جان برافشانم چو شمعچهره

  
   نازنیني از وصل خود ای کن شبسرفرازم

   منور گردد از دیدارت ایوانم چو شمعتا
  

   مهر تو را حافظ عجب در سر گرفتآتش
   به آب دیده بنشانم چو شمعی دل کآتش
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 ٢۶٨

  
   شدم در باغی گلستان دمي به بوسحر
   کنم عالج دماغدل ی بلبل ب تا چوکه

  
  کردم ی نگاه مي جلوه گل سوربه

   چو چراغی بود در شب تیره به روشنکه
  

   خویشتن مغروری به حسن و جوانچنان
   داشت از دل بلبل هزار گونه فراغکه

  
   نرگس رعنا ز حسرت آب از چشمگشاده
   الله ز سودا به جان و دل صد داغنهاده

  
  نش سوسن به سرزی کشیده چو تیغزبان

   گشاده شقایق چو مردم ایغاغدهان
  

   اندر دستی چو باده پرستان صراحییک
   مستان به کف گرفته ایاغی چو ساقییک

  
   چو گل غنیمت دانی و عیش و جواننشاط

   حافظا نبود بر رسول غیر بالغکه
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   اگر مدد دهد دامنش آورم به کفطالع
   شرفی طرب ور بکشد زهی بکشم زهگر

  
   کرم ز کس نبست این دل پرامید منطرف

   قصه من به هر طرفبرد ی چه سخن همگر
  



 ٢۶٩

   نشدی توام هیچ گشایشي خم ابرواز
   که در این خیال کج عمر عزیز شد تلفوه

  
   شود دست کش خیال منی دوست کيابرو
  ست از این کمان تیر مراد بر هدف  نزدهکس

  
   به ناز پرورم مهر بتان سنگ دلچند
   این پسران ناخلفکنند ی پدر نمدیا

  
   گوشه نشین و طرفه آنکي به خیال زاهدمن

   به چنگ و دفزندم ی ز هر طرف ميا مغبچه
  

   خبرند زاهدان نقش بخوان و ال تقلیب
   ریاست محتسب باده بده و ال تخفمست

  
  خورد ی شهر بین که چون لقمه شبهه میصوف

   دراز باد آن حیوان خوش علفپاردمش
  

   در ره خاندان به صدقیاگر قدم زن حافظ
   رهت شود همت شحنه نجفبدرقه
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   خامه ندارد سر بیان فراقزبان
   شرح دهم با تو داستان فراقوگرنه

  
   مدت عمرم که بر امید وصالدریغ

   سر رسید و نیامد به سر زمان فراقبه
  

  سودم ی که بر سر گردون به فخر ميسر



 ٢٧٠

  ادم بر آستان فراق راستان که نهبه
  

   وصالي باز کنم بال در هواچگونه
   ریخت مرغ دلم پر در آشیان فراقکه

  
  ی چه چاره که در بحر غم به گردابکنون

   زورق صبرم ز بادبان فراقفتاد
  

   عمر غرقه شودی نماند که کشتیبس
   فراقکران ی موج شوق تو در بحر بز

  
   به دست من افتد فراق را بکشماگر

  ر سیه باد و خان و مان فراق روز هجکه
  

   خیل خیالیم و همنشین شکیبرفیق
   آتش هجران و هم قران فراققرین

  
  ست  وصلت کنم به جان که شدهي دعوچگونه

   وکیل قضا و دلم ضمان فراقتنم
  

   سوز شوق دلم شد کباب دور از یارز
   ز خوان فراقخورم ی خون جگر ممدام

  
   چو دید سرم را اسیر چنبر عشقفلک

   گردن صبرم به ریسمان فراقبستب
  

   حافظي شوق گر این ره به سر شدي پابه
   عنان فراقی کسي دست هجر ندادبه
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 ٢٧١

  
   و رفیق شفیقغش ی بی امن و ممقام

   توفیقی مدام میسر شود زهگرت
  

   و کار جهان جمله هیچ بر هیچ استجهان
  ام تحقیق  بار من این نکته کردههزار

  
   درد که تا این زمان ندانستم ودریغ
   سعادت رفیق بود رفیقي کیمیاکه

  
   رو و فرصت شمر غنیمت وقتی ممنبه

   در کمینگه عمرند قاطعان طریقکه
  

   که توبه ز لعل نگار و خنده جامبیا
   تصدیقکند ی که عقلش نمحکایتیست

  
   نرسدی میانت به چون مني چه مواگر
   است خاطرم از فکر این خیال دقیقخوش

  
   که تو را در چه زنخدان استیحالوت

   کنه آن نرسد صد هزار فکر عمیقبه
  

   شد اشک من چه عجبی به رنگ عقیقاگر
   مهر خاتم لعل تو هست همچو عقیقکه

  
   خنده گفت که حافظ غالم طبع توامبه

   تحمیقکند ی که تا به چه حدم همببین
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 ٢٧٢

  اك فشان بر خيا  جرعهي شراب خوراگر
   رسد به غیر چه باكی آن گناه که نفعاز

  
   بخور دریغ مخوري به هر چه تو داربرو

   زند روزگار تیغ هالكدریغ ی بکه
  

   سرو نازپرور مني تو اي خاك پابه
   روز واقعه پا وامگیرم از سر خاكکه

  
  ي چه پری چه آدمی چه بهشتی دوزخچه
   مذهب همه کفر طریقت است امساكبه

  
  ی دیر شش جهت راهی فلکمهندس

   ببست که ره نیست زیر دیر مغاكچنان
  

   ره عقلزند ی دختر رز طرفه مفریب
   تا به قیامت خراب طارم تاكمباد

  
  ی راه میکده حافظ خوش از جهان رفتبه

   اهل دلت باد مونس دل پاكيدعا
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   قصد هالكکنند ی دشمنم ار مهزار
  باك از دشمنان ندارم ی تو دوستگرم

  
  دارد ی امید وصال تو زنده ممرا

   گر نه هر دمم از هجر توست بیم هالكو
  

   نفس اگر از باد نشنوم بویشنفس



 ٢٧٣

   زمان چو گل از غم کنم گریبان چاكزمان
  

   به خواب دو چشم از خیال تو هیهاترود
   صبور دل اندر فراق تو حاشاكبود

  
   مرهمي به که دیگری تو زخم زناگر

   تریاكيبه که دیگر ی گر تو زهر دهو
  

   حیاتنا ابدای سیفک قتلبضرب
   قد طاب ان یکون فداكی روحالن

  
   به شمشیرمیزن ی مپیچ که گر معنان
   کنم سر و دستت ندارم از فتراكسپر

  
   هر نظر کجا بیندی را چنان که تویتو
   کند ادراكی قدر دانش خود هر کسبه

  
   چشم خلق عزیز جهان شود حافظبه
   مسکنت بر خاكيد رو بر در تو نهکه

  
  
  301    غزل شماره
  

   دل ریش مرا با لب تو حق نمکيا
   اهللا معکروم ی نگه دار که من محق

  
   آن گوهر پاکیزه که در عالم قدسیتوی

   خیر تو بود حاصل تسبیح ملکذکر
  

   تجربه کنی خلوص منت ار هست شکدر
   عیار زر خالص نشناسد چو محککس



 ٢٧۴

  
  و بوست بدهم که شوم مست و دي بودگفته
   از حد بشد و ما نه دو دیدیم و نه یکوعده

  
   کني پسته خندان و شکرریزبگشا

   را از دهن خویش مینداز به شکخلق
  

   برهم زنم ار غیر مرادم گرددچرخ
   کشم از چرخ فلکی نه آنم که زبونمن

  
  ي باري بر حافظ خویشش نگذارچون

   رقیب از بر او یک دو قدم دورتركيا
  
  
  302    غزل شماره
  

   نسیم شمالي ای خبر باشخوش
   زمان وصالرسد ی به ما مکه

  
   العشق ال انفصام لهاقصه

   هنا لسان القالها فصمت
  

   سلمي و من بذیمالسلم
   جیراننا و کیف الحالاین

  
   الدار بعد عافیهعفت
   حالها عن االطاللفاسالوا

  
  ی جمال الکمال نلت منیف

   اهللا عنک عین کمالصرف
  



 ٢٧۵

   حماك اهللایالحم برید یا
   مرحبا تعال تعالمرحبا

  
   ماندی بزمگاه خالعرصه

   حریفان و جام ماالمالاز
  

   افکند حالیا شب هجرسایه
   چه بازند شب روان خیالتا

  
  نگرد ی کس نمي ما سوترك

   از این کبریا و جاه و جاللآه
  

   تا چندي عشق و صابرحافظا
   عاشقان خوش است بنالناله

  
  
  303    غزل شماره
  

   روح وداد و شمت برق وصالشممت
   نسیم شمالي تو را میرم اي که بوبیا

  
   بجمال الحبیب قف و انزلاحادیا

   نیست صبر جمیلم ز اشتیاق جمالکه
  

   شب هجران فروگذاشته بهحکایت
   شکر آن که برافکند پرده روز وصالبه

  
   که پرده گلریز هفت خانه چشمبیا

   به تحریر کارگاه خیالایم کشیده
  

  طلبد ی یار بر سر صلح است و عذر مچو



 ٢٧۶

   گذشت ز جور رقیب در همه حالتوان
  

   خیال دهان تو نیست در دل تنگبجز
   خیال محالی کس مباد چو من در پکه

  
  ی عشق تو شد حافظ غریب ولقتیل

   کن که خون مات حاللي خاك ما گذربه
  
  
  304    غزل شماره
  

   جهان نصرت دین خسرو کامليدارا
   مظفر ملک عالم عادل بنییحی

  
   درگه اسالم پناه تو گشادهيا
   زمین روزنه جان و در دلي روبر

  
   تو بر جان و خرد واجب و الزمتعظیم
   تو بر کون و مکان فایض و شاملانعام

  
  ی ازل از کلک تو یک قطره سیاهروز
   مه افتاد که شد حل مسالي روبر

  
   چو آن خال سیه دید به دل گفتخورشید

   مقبلي آن هندویه من بودم کاج کيا
  

   فلک از بزم تو در رقص و سماع استشاها
   طرب از دامن این زمزمه مگسلدست

  
   نوش و جهان بخش که از زلف کمندتیم

   گردن بدخواه گرفتار سالسلشد



 ٢٧٧

  
   یک سره بر منهج عدل استی فلکدور

   باش که ظالم نبرد راه به منزلخوش
  

   قلم شاه جهان مقسم رزق استحافظ
   بهر معیشت مکن اندیشه باطلزا

  
  
  305    غزل شماره
  

   وقت گل شدم از توبه شراب خجلبه
   کس مباد ز کردار ناصواب خجلکه

  
   ما همه دام ره است و من زین بحثصالح
   به هیچ باب خجلی ز شاهد و ساقنیم

  
   که یار نرنجد ز ما به خلق کریمبود
   از سال ملولیم و از جواب خجلکه

  
  فت شب دوش از سراچه چشم خون که رز

   در نظر ره روان خواب خجلشدیم
  

   نرگس مست ار فکند سر در پیشرواست
   شد ز شیوه آن چشم پرعتاب خجلکه

  
   ز آفتاب و شکر خداي که خوبتریتوی
   آفتاب خجلي نیستم ز تو در روکه

  
   ظلمت از آن بست آب خضر که گشتحجاب

   شعر حافظ و آن طبع همچو آب خجلز
  



 ٢٧٨

  
  306    مارهغزل ش

  
   تو باشد مرا مجال وصولي به کواگر
   به دولت وصل تو کار من به اصولرسد

  
   برده ز من آن دو نرگس رعناقرار
   مکحولي برده ز من آن دو جادوفراغ

  
   زر و زوری بينوا ی بر در تو من بچو
   هیچ باب ندارم ره خروج و دخولبه

  
   روم چه کنم چاره از کجا جویمکجا

   ز غم و جور روزگار ملولام  گشتهکه
  

   یابمی شکسته بدحال زندگمن
   آن زمان که به تیغ غمت شوم مقتولدر

  
   نیافتي ز دل من غم تو جاخرابتر

   ساخت در دل تنگم قرارگاه نزولکه
  

   داردی از جواهر مهرت چو صیقلدل
   ز زنگ حوادث هر آینه مصقولبود

  
   جان و دل به حضرت تويام ا  جرم کردهچه

   مقبولشود ی نمدل یعت من ب طاکه
  

   درد عشق بساز و خموش کن حافظبه
   عشق مکن فاش پیش اهل عقولرموز

  
  



 ٢٧٩

  307    غزل شماره
  

   که گفتم در وصف آن شمایليا  نکتههر
   کو شنید گفتا هللا در قالهر

  
   آسان نمود اولي عشق و رندتحصیل

   بسوخت جانم در کسب این فضایلآخر
  

  ته خوش سراید بر سر دار این نکحالج
   نپرسند امثال این مسالی شافعاز

  
   بر جان ناتوانمی ببخشی که کگفتم

   آن زمان که نبود جان در میانه حالگفت
  

  ي نگاری کشی شوخيام به یار  دادهدل
   السجایا محموده الخصالمرضیه

  
   بودم چو چشم مستتي عین گوشه گیردر
   تو مایلي اکنون شدم به مستان چون ابروو

  
  ب دیده صد ره طوفان نوح دیدم آاز

   از لوح سینه نقشت هرگز نگشت زایلو
  

   دوست دست حافظ تعویذ چشم زخم استيا
   رب ببینم آن را در گردنت حمایلیا

  
  
  308    غزل شماره
  

   رخت چون خلد و لعلت سلسبیليا
   کرده جان و دل سبیلسلسبیلت



 ٢٨٠

  
   خطت بر گرد لبسبزپوشان

   مورانند گرد سلسبیلهمچو
  

  يا  چشم تو در هر گوشهناوك
   من افتاده دارد صد قتیلهمچو

  
   رب این آتش که در جان من استیا

   بر خلیلي کن زان سان که کردسرد
  

   دوستاني مجال ایابم ی نممن
   بس جمیلی چه دارد او جمالگر

  
   ما لنگ است و منزل بس درازيپا

   ما کوتاه و خرما بر نخیلدست
  

   از سرپنجه عشق نگارحافظ
   پیلي مور افتاده شد در پاهمچو

  
   عالم را بقا و عز و نازشاه

   که باشد زین قبیلي و هر چیزباد
  
  
  309    غزل شماره
  

   و شراب لعل فامی و جوانيعشقباز
   انس و حریف همدم و شرب مداممجلس

  
   شکردهان و مطرب شیرین سخنیساق

   نیک نامی نیک کردار و ندیمیهمنشین
  



 ٢٨١

  ی رشک آب زندگیک از لطف و پايشاهد
   غیرت ماه تمامی در حسن و خوبيدلبر

  
   دل نشان چون قصر فردوس برینیبزمگاه
   پیرامنش چون روضه دارالسالمیگلشن

  
   نشینان نیکخواه و پیشکاران باادبصف

   صاحب اسرار و حریفان دوستکامدوستداران
  

   گلرنگ تلخ تیز خوش خوار سبکباده
  وت خام از لعل نگار و نقلش از یاقنقلش

  
   خرد آهخته تیغي به یغمای ساقغمزه

   صید دل گسترده دامي جانان از برازلف
  

   بذله گو چون حافظ شیرین سخنی داننکته
   قوامی جهان افروز چون حاجي آموزبخشش

  
   تباهي بر وی که این عشرت نخواهد خوشدلهر

   حرامي بر وی که این مجلس نجوید زندگوان
  
  
  310    غزل شماره
  

   فرخنده پیامی طایر فرخ پمرحبا
   مقدم چه خبر دوست کجا راه کدامخیر

  
   رب این قافله را لطف ازل بدرقه بادیا
   از او خصم به دام آمد و معشوقه به کامکه

  
   من و معشوق مرا پایان نیستيماجرا



 ٢٨٢

   چه آغاز ندارد نپذیرد انجامهر
  

   رخ بنمای ز حد برد تنعم نفسگل
  دا را بخرام و خوش نیست خنازد ی مسرو

  
  فرماید ی دلدار چو زنار همزلف

   شیخ که شد بر تن ما خرقه حرامي ابرو
  

   ز سر سدره صفیرزد ی روحم که هممرغ
   دانه خال تو فکندش در دامعاقبت

  
   بیمار مرا خواب نه درخور باشدچشم

   دنف کیف ینامY له یقتل دامن
  

   بر من مخلص گفتمی ترحم نکنتو
   تلک االیام و ها انت وي دعواذاك

  
   تو دارد شایدي ار میل به ابروحافظ

   در گوشه محراب کنند اهل کالميجا
  
  
  311    غزل شماره
  

  ام  خوش نوخاستهی جواني روعاشق
  ام  از خدا دولت این غم به دعا خواستهو

  
   فاشگویم ی و رند و نظربازم و معاشق

  ام  که به چندین هنر آراستهی بدانتا
  

  آید یه خود م از خرقه آلودشرمم
  ام  بر او وصله به صد شعبده پیراستهکه



 ٢٨٣

  
   شمع که اینک من نیزي بسوز از غمش اخوش

  ام  بدین کار کمربسته و برخاستههم
  

   چنین حیرتم از دست بشد صرفه کاربا
  ام ام آنچ از دل و جان کاسته  غم افزودهدر

  
   حافظ به خرابات روم جامه قباهمچو

  ام نوخاسته که در بر کشد آن دلبر بو
  
  
  312    غزل شماره
  

   سلمي اذ السالمه حلت بذيبشر
   حمد معترف غایه النعمهللا

  
   خوش خبر کجاست که این فتح مژده دادآن

   جان فشانمش چو زر و سیم در قدمتا
  

   بازگشت شاه در این طرفه منزل استاز
   خصم او به سراپرده عدمآهنگ

  
   شکن هرآینه گردد شکسته حالپیمان
   ذممیعهود عند ملیک النه الان

  
  ی ولی از سحاب امل رحمتجست یم

  اش معاینه بیرون نداد نم  دیدهجز
  

   نیل غم فتاد سپهرش به طنز گفتدر
   قد ندمت و ما ینفع الندمان

  



 ٢٨۴

   چو یار مه رخ و از اهل راز بودیساق
   بخورد باده و شیخ و فقیه همحافظ

  
  
  313    غزل شماره
  

   خدمتم ساقیا که هواخواهيبازآ
   دولتمي و دعاگوی بندگمشتاق

  
   جا که فیض جام سعادت فروغ توستزان

   ز ظلمات حیرتمي نماي شدبیرون
  

   چند غرق بحر گناهم ز صد جهتهر
   عشق شدم ز اهل رحمتمي آشناتا

  
   حکیمي ای و بدنامي مکن به رندعیبم

   بود سرنوشت ز دیوان قسمتمکاین
  

  اختیار نه به کسب است و ی خور که عاشقیم
   موهبت رسید ز میراث فطرتماین

  
   کز وطن سفر نگزیدم به عمر خویشمن

   عشق دیدن تو هواخواه غربتمدر
  

   و کوه در ره و من خسته و ضعیفدریا
   خجسته مدد کن به همتمی خضر پيا

  
   توي به صورت از در دولتسرادورم
   به جان و دل ز مقیمان حضرتملیکن

  
  پرد جان به پیش چشم تو خواهد سحافظ



 ٢٨۵

   این خیالم ار بدهد عمر مهلتمدر
  
  
  314    غزل شماره
  

   چشم تو ببرد از دستمي بیماردوش
  بستم ی از لطف لبت صورت جان ملیکن

  
   نیستي من با خط مشکین تو امروزعشق

   مستمی است کز این جام هاللدیرگاه
  

   ثبات خودم این نکته خوش آمد که به جوراز
  ننشستم طلب ي تو از پاي سر کودر

  
   چشم مدار از من میخانه نشینعافیت

  ام تا هستم  دم از خدمت رندان زدهکه
  

   فنا صد خطر استي ره عشق از آن سودر
   که چو عمرم به سر آمد رستمی نگویتا

  
   از اینم چه غم از تیر کج انداز حسودبعد

   خود پیوستمي به محبوب کمان ابروچون
  

   بر درج عقیق تو حالل است مرابوسه
   به افسوس و جفا مهر وفا نشکستمکه

  
   لشکریم غارت دل کرد و برفتیصنم

   اگر عاطفت شاه نگیرد دستمآه
  

   دانش حافظ به فلک برشده بودرتبت
   شمشاد بلندت پستمي غمخوارکرد



 ٢٨۶

  
  
  315    غزل شماره
  

   غیر از آن که بشد دین و دانش از دستمبه
   بگو که ز عشقت چه طرف بربستمبیا

  
  من عمرم غم تو داد به باد چه خراگر
   عزیزت که عهد نشکستمي خاك پابه

  
   ذره گر چه حقیرم ببین به دولت عشقچو
   رخت چون به مهر پیوستمي در هواکه

  
   باده که عمریست تا من از سر امنبیار
   کنج عافیت از بهر عیش ننشستمبه

  
   نصیحتگوي اي ز مردم هشیاراگر
   به خاك میفکن چرا که من مستمسخن

  
   سر ز خجالت برآورم بر دوستچگونه
   به سزا برنیامد از دستمی خدمتکه

  
   حافظ و آن یار دلنواز نگفتبسوخت

   بفرستم که خاطرش خستمی مرهمکه
  
  
  316    غزل شماره
  

   بر بادمی بر باد مده تا ندهزلف
   بنیادمی بنیاد مکن تا نکنناز

  



 ٢٨٧

   مخور با همه کس تا نخورم خون جگریم
  شد سر به فلک فریادم مکش تا نکسر

  
   دربندمی را حلقه مکن تا نکنزلف
   بر بادمی را تاب مده تا ندهطره

  
   از خویشمي بیگانه مشو تا نبریار

   ناشادمی اغیار مخور تا نکنغم
  

   از برگ گلمی برافروز که فارغ کنرخ
   آزادمی برافراز که از سرو کنقد

  
   ما راي هر جمع مشو ور نه بسوزشمع

   از یادميمکن تا نرو هر قوم یاد
  

   شهر مشو تا ننهم سر در کوهشهره
   فرهادمی شیرین منما تا نکنشور

  
   کن بر من مسکین و به فریادم رسرحم
   به خاك در آصف نرسد فریادمتا

  
  ي از جور تو حاشا که بگرداند روحافظ
   از آن روز که دربند توام آزادممن

  
  
  317    غزل شماره
  

   خود دلشادم و از گفتهگویم ی مفاش
   عشقم و از هر دو جهان آزادمبنده

  
   گلشن قدسم چه دهم شرح فراقطایر



 ٢٨٨

   در این دامگه حادثه چون افتادمکه
  

   ملک بودم و فردوس برین جایم بودمن
   آورد در این دیر خراب آبادمآدم

  
   حور و لب حوضی و دلجویی طوبسایه
   تو برفت از یادمي سر کوي هوابه

  
  جز الف قامت دوست بر لوح دلم نیست
   کنم حرف دگر یاد نداد استادمچه

  
   بخت مرا هیچ منجم نشناختکوکب

   به چه طالع زادمی رب از مادر گیتیا
  

   شدم حلقه به گوش در میخانه عشقتا
   از نو به مبارك بادمی دم آید غمهر

  
   خورد خون دلم مردمک دیده سزاستیم

   چرا دل به جگرگوشه مردم دادمکه
  

  ره حافظ به سر زلف ز اشک کن چهپاك
   نه این سیل دمادم ببرد بنیادمور

  
  
  318    غزل شماره
  

   دردمیکن ی و هر دم زیادت میبین ی ممرا
   هر دمشود ی و میلم زیادت مبینم ی را متو

  
  ي چه سر داردانم ی نمیپرس ی سامانم نمبه

   مگر دردمیدان ی نمیکوش ی درمانم نمبه



 ٢٨٩

  
  ي مرا بر خاك و بگریزي راه است این که بگذارنه

   آر و بازم پرس تا خاك رهت گردميگذار
  

   دستت از دامن بجز در خاك و آن دم همندارم
   به گرد دامنت گردمي بر خاکم روان گردکه

  
  ی تا کیده ی از غم عشقت دمم دم مفرورفت
   برآوردمیگوی ی نمي از من برآورددمار

  
  جستم ی ز زلفت باز می دل را به تاریکیشب

  خوردم ی باز می هاللی و جامدیدم ی مرخت
  

   در برت ناگاه و شد در تاب گیسویتکشیدم
   بر لبت لب را و جان و دل فدا کردمنهادم

  
  ده ی با حافظ برو گو خصم جان مباش ی خوش متو

   چه باك از خصم دم سردمبینم ی از تو می گرمچو
  
  
  319    غزل شماره
  

   مذهب رندان کردمي پیروها سال
   خرد حرص به زندان کردميفتو به تا

  
   به سرمنزل عنقا نه به خود بردم راهمن

   این مرحله با مرغ سلیمان کردمقطع
  

   گنج رواني بر دل ریشم فکن ايا سایه
   تو ویران کردمي من این خانه به سوداکه

  



 ٢٩٠

   و کنونی کردم که نبوسم لب ساقتوبه
   لب که چرا گوش به نادان کردمگزم یم

  
  ادت بطلب کام که من خالف آمد عدر

   جمعیت از آن زلف پریشان کردمکسب
  

   نه به دست من و توستی و مستي مستورنقش
   چه سلطان ازل گفت بکن آن کردمآن

  
   از لطف ازل جنت فردوس طمعدارم
   میخانه فراوان کردمی چه دربانگر

  
   که پیرانه سرم صحبت یوسف بنواختاین

   صبریست که در کلبه احزان کردماجر
  

   چون حافظی و سالمت طلبي خیزبحص
   چه کردم همه از دولت قرآن کردمهر

  
   صدرنشینم چه عجبغزل شماره به دیوان گر

   صاحب دیوان کردمی بندگها سال
  
  
  320    غزل شماره
  

  زدم ی به سیل اشک ره خواب مدیشب
  زدم ی به یاد خط تو بر آب مینقش

  
   یار در نظر و خرقه سوختهيابرو
  زدم یگوشه محراب م به یاد یجام

  
   مرغ فکر کز سر شاخ سخن بجستهر



 ٢٩١

  زدم ی ز طره تو به مضراب مبازش
  

  نمود ی نگار در نظرم جلوه ميرو
  زدم ی دور بوسه بر رخ مهتاب موز

  
   و گوشم به قول چنگی ساقي به روچشمم

  زدم ی به چشم و گوش در این باب میفال
  

   تو تا وقت صبحدمي خیال رونقش
  زدم ی مخواب یه ب کارگاه دیدبر

  
  گرفت یم کاسه مغزل شماره به صوت این یساق

  زدم ی ناب می این سرود و مگفتم یم
  

   بود وقت حافظ و فال مراد و کامخوش
  زدم ی نام عمر و دولت احباب مبر

  
  
  321    غزل شماره
  

   چند پیر و خسته دل و ناتوان شدمهر
   تو کردم جوان شدمي گه که یاد روهر

  
   هر چه طلب کردم از خدا خدا کهشکر
   همت خود کامران شدمي منتهابر

  
   گلبن جوان بر دولت بخور که منيا

   سایه تو بلبل باغ جهان شدمدر
  

   ز تحت و فوق وجودم خبر نبوداول
   مکتب غم تو چنین نکته دان شدمدر



 ٢٩٢

  
  کند ی حوالتم به خرابات مقسمت

   چند کاین چنین شدم و آن چنان شدمهر
  

   گشوده شدیم در معن روز بر دلآن
   ساکنان درگه پیر مغان شدمکز

  
   شاهراه دولت سرمد به تخت بختدر
   به کام دل دوستان شدمی جام مبا

  
   آن زمان که فتنه چشمت به من رسیداز

   ز شر فتنه آخرزمان شدمایمن
  

  وفاست ی پیر سال و ماه نیم یار بمن
   پیر از آن شدمگذرد ی من چو عمر مبر

  
  د عنایت که حافظا نوید دادوشم

   که من به عفو گناهت ضمان شدمبازآ
  
  
  322    غزل شماره
  

   نقش تو در کارگاه دیده کشیدمخیال
   ندیدم و نشنیدمي صورت تو نگاربه

  
   چه در طلبت همعنان باد شمالماگر
   گرد سرو خرامان قامتت نرسیدمبه

  
   در شب زلفت به روز عمر نبستمامید

  دل ببریدم به دور دهانت ز کام طمع
  



 ٢٩٣

  ها که فشاندم  شوق چشمه نوشت چه قطرهبه
  ها که خریدم  لعل باده فروشت چه عشوهز

  
  ي غمزه بر دل ریشم چه تیر ها که گشادز
   غصه بر سر کویت چه بارها که کشیدمز

  
  ي نسیم صبح غباري یار بیار اي کوز
   خون دل ریش از آن تراب شنیدمي بوکه

  
   دلخواه چشم سیاه تو بود و گردنگناه

   برمیدمی ز آدمی وحشي من چو آهوکه
  

  ی او گذشت نسیمي غنچه بر سرم از کوچو
   او بدریدمي پرده بر دل خونین به بوکه

  
   تو سوگند و نور دیده حافظي خاك پابه

   رخ تو فروغ از چراغ دیده ندیدمی بکه
  
  
  323    غزل شماره
  

   دست کوته خود زیر بارمز
   از باالبلندان شرمسارمکه

  
   گیردم دستی زنجیر مویمگر
   برآرمی نه سر به شیدایوگر

  
   چشم من بپرس اوضاع گردونز

  شمارم ی شب تا روز اختر مکه
  

   لب جامبوسم ی شکرانه مبدین



 ٢٩۴

   کرد آگه ز راز روزگارمکه
  

   فروشانی مي گفتم دعااگر
  گزارم ی باشد حق نعمت مچه

  
   شکری خود دارم بسي از بازومن

   ندارمي زور مردم آزارکه
  

   دارم چو حافظ مست لیکنيسر
   امیدوارمي لطف آن سربه

  
  
  324    غزل شماره
  

   در کارمی چه افتاد ز زلفش گرهگر
  دارم ی چشم گشاد از کرمش مهمچنان

  
   رویم که چو جامی طرب حمل مکن سرخبه

   از رخسارمدهد ی دل عکس برون مخون
  

   مطربم از دست برون خواهد بردپرده
  که در این پرده نباشد بارم اگر زان آه

  
  ام شب همه شب  حرم دل شدهپاسبان

   در این پرده جز اندیشه او نگذارمتا
  

   آن شاعر ساحر که به افسون سخنمنم
  بارم ی کلک همه قند و شکر می ناز

  
   بخت به افسانه او شد در خوابدیده
   ز عنایت که کند بیدارمی نسیمکو



 ٢٩۵

  
   دیدمیار ی یار نمي تو را در گذر اچون
   با یارمی که گویم که بگوید سخنبا

  
   است و ریاي که حافظ همه روگفت ی مدوش

   از خاك درش با که بود بازارمبجز
  
  
  325    غزل شماره
  

   نگارمي دست دهد خاك کف پاگر
   بنگارمي لوح بصر خط غباربر

  
   کنار تو شدم غرق و امید استي بوبر

   موج سرشکم که رساند به کنارماز
  

   او گر رسدم در طلب جانهپروان
   جان بسپارمی شمع همان دم به دمچون

  
   من و اندیشي مکش سر ز وفاامروز

   شب که من از غم به دعا دست برآرمزان
  

   عشاقي سیاه تو به دلدارزلفین
   و ببردند قرارمي قراردادند

  
   به من آوری باد از آن باده نسیميا

   شفابخش بود دفع خمارمي بوکان
  

  يلم را ننهد دوست عیار قلب دگر
   نقد روان در دمش از دیده شمارممن

  



 ٢٩۶

   که پس از منی مفشان از من خاکدامن
   در نتواند که برد باد غبارمزین

  
   لب لعلش چو مرا جان عزیز استحافظ

   بود آن لحظه که جان را به لب آرميعمر
  
  
  326    غزل شماره
  

   خوش دارمی نهانخانه عشرت صنمدر
  خش نعل در آتش دارم سر زلف و رکز

  
   و رندم و میخواره به آواز بلندعاشق

   همه منصب از آن حور پریوش دارموین
  

  ي سر و سامان داری تو زین دست مرا بگر
   به آه سحرت زلف مشوش دارممن

  
   دوستي چنین چهره گشاید خط زنگارگر

   رخ زرد به خونابه منقش دارممن
  

   زدی خواهی به کاشانه رندان قدمگر
   دارمغش ی بی شعر شکرین و ملنق

  
   غمزه بیار و رسن زلف که منناوك
   با دل مجروح بالکش دارمها جنگ

  
   جهان در گذر استي چون غم و شادحافظا

   آن است که من خاطر خود خوش دارمبهتر
  
  



 ٢٩٧

  327    غزل شماره
  

   عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارممرا
  دارم کویش را چو جان خویشتن هواداران

  
   خلوت خاطر از آن شمع چگل جویميصفا

   چشم و نور دل از آن ماه ختن دارمفروغ
  

   حاصلی دل چو دارم خلوتي کام و آرزوبه
   فکر از خبث بدگویان میان انجمن دارمچه

  
   هست کاندر سایه قدشي در خانه سرومرا

   و شمشاد چمن دارمی از سرو بستانفراغ
  

  ل کمین سازند صد لشکر از خوبان به قصد دگرم
   لشکرشکن دارمی اهللا و المنه بتبحمد

  
  ی کز خاتم لعلش زنم الف سلیمانسزد

   اسم اعظمم باشد چه باك از اهرمن دارمچو
  

   پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانهي ااال
   پیمان شکن دارمی من در ترك پیمانه دلکه

  
   دیده بر هم نهی رقیب امشب زماني را اخدا

   صد سخن دارمیش نهان من با لعل خاموشکه
  

   در گلزار اقبالش خرامانم بحمداهللاچو
   میل الله و نسرین نه برگ نسترن دارمنه

  
   شهره شد حافظ میان همدمان لیکني رندبه
   غم دارم که در عالم قوام الدین حسن دارمچه



 ٢٩٨

  
  
  328    غزل شماره
  

   که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرممن
  تاج سرم خاك درت ي ایکن ی مها لطف

  
   بنده نوازیت که آموخت بگودلبرا

   من این ظن به رقیبان تو هرگز نبرمکه
  

   طایر قدسي بدرقه راه کن اهمتم
   دراز است ره مقصد و من نوسفرمکه

  
   من برسانی بندگي نسیم سحريا
   سحرمي فراموش مکن وقت دعاکه

  
   آن روز کز این مرحله بربندم بارخرم

  قان خبرم تو پرسند رفیي از سر کوو
  

   شاید اگر در طلب گوهر وصلحافظا
   دریا کنم از اشک و در او غوطه خورمدیده

  
   نظم بلند است و جهان گیر بگوپایه
   کند پادشه بحر دهان پرگهرمتا

  
  
  329    غزل شماره
  

   سحر نهاد حمایل برابرمجوزا
  خورم ی غالم شاهم و سوگند مییعن

  



 ٢٩٩

   بیا که از مدد بخت کارسازیساق
   که خواستم ز خدا شد میسرمیکام

  
   شاهي روي بده که باز به شادیجام

   جوانیست در سرمي سر هواپیرانه
  

   مزن به وصف زالل خضر که منراهم
   جام شاه جرعه کش حوض کوثرماز

  
   اگر به عرش رسانم سریر فضلشاها

   این جنابم و مسکین این درممملوك
  

   جرعه نوش بزم تو بودم هزار سالمن
  بخورد کند طبع خوگرم ترك آیک

  
   از بنده این حدیثکند ی باورت نمور

   بیاورمی گفته کمال دلیلاز
  

   برکنم دل از تو و بردارم از تو مهرگر
   مهر بر که افکنم آن دل کجا برمآن

  
   بن مظفر غازیست حرز منمنصور

   از این خجسته نام بر اعدا مظفرمو
  

   الست من همه با عشق شاه بودعهد
  ه عمر بدین عهد بگذرم از شاهراو

  
   چو کرد نظم ثریا به نام شاهگردون

   نظم در چرا نکنم از که کمترممن
  

   صفت چو طعمه چشیدم ز دست شاهشاهین



 ٣٠٠

   باشد التفات به صید کبوترمیک
  

   شاه شیرگیر چه کم گردد ار شوديا
   سایه تو ملک فراغت میسرمدر

  
   به یمن مدح تو صد ملک دل گشادشعرم

   توست زبان سخنورم که تیغیگوی
  

   اگر بگذشتم چو باد صبحی گلشنبر
   عشق سرو بود و نه شوق صنوبرمین

  
   توي و بر یاد روشنیدم ی تو ميبو

   ساقیان طرب یک دو ساغرمدادند
  

   به آب یک دو عنب وضع بنده نیستیمست
   سالخورده پیر خرابات پرورممن

  
   بسیستي سیر اختر فلکم داوربا

  ین قصه یاورم شاه باد در اانصاف
  

   خدا که باز در این اوج بارگاهشکر
   صیت شهپرمشنود ی عرش مطاووس

  
   ز کارخانه عشاق محو بادنامم

   جز محبت تو بود شغل دیگرمگر
  

   االسد به صید دلم حمله کرد و منشبل
   الغرم وگرنه شکار غضنفرمگر

  
   تو از ذره بیشتري عاشقان رويا
  رم رسم به وصل تو کز ذره کمتی کمن



 ٣٠١

  
   به من که منکر حسن رخ تو کیستبنما
  اش به گزلک غیرت برآورم  دیدهتا

  
   من فتاد سایه خورشید سلطنتبر

   اکنون فراغت است ز خورشید خاورمو
  

   استي از این معامله بازارتیزمقصود
  خرم ی عشوه می و نفروشم ی جلوه مین

  
  
  330    غزل شماره
  

   و من شمع خلوت سحرمی همچو صبحتو
  سپرم ی کن و جان بین که چون همیمتبس

  
   که در دل من داغ زلف سرکش توستچنین

   زار شود تربتم چو درگذرمبنفشه
  

  ام در چشم  آستان مرادت گشادهبر
   از نظرمي خود فکندی یک نظر فکنکه

  
   خیل غم عفاك اهللاي شکر گویمت اچه
   ز سرميرو ی آخر نمیکس ی روز بکه

  
  یدل مردم چشمم که با سیاه غالم
   قطره ببارد چو درد دل شمرمهزار

  
   لیکنکند ی هر نظر بت ما جلوه مبه

  نگرم ی این کرشمه نبیند که من همکس
  



 ٣٠٢

   خاك حافظ اگر یار بگذرد چون بادبه
   شوق در دل آن تنگنا کفن بدرمز

  
  
  331    غزل شماره
  

   تیغم گر کشد دستش نگیرمبه
   تیرم زند منت پذیرموگر

  
  بزن تیر ابرویت را گو کمان

   پیش دست و بازویت بمیرمکه
  

   گر از پایم درآردی گیتغم
   ساغر که باشد دستگیرمبجز

  
   آفتاب صبح امیدي ايبرآ

   در دست شب هجران اسیرمکه
  

   پیر خراباتي فریادم رس ابه
   یک جرعه جوانم کن که پیرمبه

  
   تو خوردم دوش سوگندي گیسوبه

   تو سر بر نگیرمي من از پاکه
  

   خرقه تقوا تو حافظ اینبسوز
   نگیرمي گر آتش شوم در وکه

  
  
  332    غزل شماره
  

   بر دل ز نوك غمزه تیرممزن



 ٣٠٣

   پیش چشم بیمارت بمیرمکه
  

   حسن در حد کمال استنصاب
   ده که مسکین و فقیرمزکاتم

  
  ی زاهد فریبي ای طفالن تا کچو
   سیب بوستان و شهد و شیرمبه

  
   سینه از دوستي پر شد فضاچنان

  فکر خویش گم شد از ضمیرم که
  

   پر کن که من در دولت عشققدح
   بخت جهانم گر چه پیرمجوان

  
   فروشانیام با م  بستهيقرار
   روز غم بجز ساغر نگیرمکه

  
  ی جز حساب مطرب و ممبادا
   کشد کلک دبیرمی نقشاگر

  
   این غوغا که کس کس را نپرسددر

   از پیر مغان منت پذیرممن
  

  ی مستيا آن دم کز استغنخوشا
   باشد از شاه و وزیرمفراغت

  
   آن مرغم که هر شام و سحرگاهمن

   صفیرمآید ی بام عرش مز
  

   حافظ گنج او در سینه دارمچو
   بیند حقیرمی چه مدعاگر



 ٣٠۴

  
  
  333    غزل شماره
  

   شام غریبان چو گریه آغازمنماز
   غریبانه قصه پردازميها  مویهبه

  
  ر یاد یار و دیار آن چنان بگریم زابه

   از جهان ره و رسم سفر براندازمکه
  

   از دیار حبیبم نه از بالد غریبمن
   به رفیقان خود رسان بازممهیمنا

  
   رفیق ره تا مني اي را مدديخدا
   میکده دیگر علم برافرازمي کوبه

  
   حساب برگیردی من کي ز پیرخرد
  بازم ی طفل عشق می باز با صنمکه

  
   کسشناسد ی صبا و شمالم نمبجز
   من که بجز باد نیست دمسازمزعزی

  
   ماستی منزل یار آب زندگانيهوا

   ز خاك شیرازمی بیار نسیمصبا
  

  ي به روي آمد و عیبم بگفت روسرشکم
   از که کنم خانگیست غمازمشکایت

  
  گفت ی چنگ زهره شنیدم که صبحدم مز

   حافظ خوش لهجه خوش آوازمغالم
  



 ٣٠۵

  
  334    غزل شماره
  

   تو بازم دست رسد در سر زلفینگر
   چه سرها که به چوگان تو بازمي گوچون

  
   نیستی تو مرا عمر دراز است ولزلف
   از آن عمر درازمی دست سر مویدر

  
   شمع که امشبي راحت بده اپروانه

   آتش دل پیش تو چون شمع گدازماز
  

  ی دم که به یک خنده دهم جان چو صراحآن
   تو خواهم که گزارند نمازممستان

  
  ي من آلوده نماز نیست نمازچون

   میکده زان کم نشود سوز و گدازمدر
  

   مسجد و میخانه خیالت اگر آیددر
   تو سازمي و کمانچه ز دو ابرومحراب

  
  ي از رخ بفروزی خلوت ما را شبگر

   صبح بر آفاق جهان سر بفرازمچون
  

   بود عاقبت کار در این راهمحمود
   ایازمي سر برود در سر سوداگر

  
   بگویم که در این دور غم دل با کهحافظ

   جام نشاید که بود محرم رازمجز
  
  



 ٣٠۶

  335    غزل شماره
  

   خرابات مغان گر گذر افتد بازمدر
   خرقه و سجاده روان دربازمحاصل

  
   توبه گر امروز چو زهاد زنمحلقه

   میکده فردا نکند در بازمخازن
  

  ی چو پروانه دهد دست فراغ بالور
   نبود پروازمی بدان عارض شمعجز

  
   حور نخواهم که بود عین قصورصحبت
   پردازمي خیال تو اگر با دگربا

  
   پنهاني تو در سینه بماندي سوداسر

   رازمي تردامن اگر فاش نگردچشم
  

   گشتمی سان از قفس خاك هوایمرغ
   که مگر صید کند شهبازمی هوایبه

  
   کام دلمی ندهي چنگ ار به کنارهمچو

   بنوازمی یک نفسی لب خویش چو ناز
  

   دل خون گشته نگویم با کسيماجرا
   دمسازمی که جز تیغ غمت نیست کسزان

  
   بر تن حافظ باشدي سري به هر موگر

   زلفت همه را در قدمت اندازمهمچو
  
  
  336    غزل شماره



 ٣٠٧

  
   وصل تو کو کز سر جان برخیزممژده

   قدسم و از دام جهان برخیزمطایر
  

  ی تو که گر بنده خویشم خواني والبه
   کون و مکان برخیزمیخواجگ سر از

  
  ی رب از ابر هدایت برسان بارانیا

   ز میان برخیزمي زان که چو گردپیشتر
  

   و مطرب بنشینی سر تربت من با مبر
   به بویت ز لحد رقص کنان برخیزمتا

  
   بت شیرین حرکاتي و باال بنما اخیز

   سر جان و جهان دست فشان برخیزمکز
  

  وشم کش تنگ در آغی چه پیرم تو شبگر
   سحرگه ز کنار تو جوان برخیزمتا

  
   مهلت دیدار بدهی مرگم نفسروز

   چو حافظ ز سر جان و جهان برخیزمتا
  
  
  337    غزل شماره
  

   عزم دیار خود باشمی نه در پچرا
   یار خود باشمي نه خاك سر کوچرا

  
  تابم ی و غربت چو بر نمی غریبغم

   شهر خود روم و شهریار خود باشمبه
  



 ٣٠٨

  ان سراپرده وصال شوم محرمز
   بندگان خداوندگار خود باشمز

  
  ی آن اولي کار عمر نه پیداست بارچو
   روز واقعه پیش نگار خود باشمکه

  
  سامان ی دست بخت گران خواب و کار بز

   رازدار خود باشميا  بود گلهگرم
  

   بودي و رندی پیشه من عاشقهمیشه
   بکوشم و مشغول کار خود باشمدگر

  
  ازل رهنمون شود حافظ که لطف بود

   تا به ابد شرمسار خود باشموگرنه
  
  
  338    غزل شماره
  

   دلکشمي خوش و موي دوستدار رومن
  غشم ی صاف بی چشم مست و ممدهوش

  
   ز سر عهد ازل یک سخن بگویگفت
   گه بگویمت که دو پیمانه درکشمآن

  
   آدم بهشتیم اما در این سفرمن
   اسیر عشق جوانان مه وشمیحال

  
   گزیر نباشد ز ساز و سوزی عاشقدر

   چو شمع مترسان ز آتشمام استاده
  

   معدن لب لعل است و کان حسنشیراز



 ٣٠٩

   مفلسم ایرا مشوشمي جوهرمن
  

  ام  بس که چشم مست در این شهر دیدهاز
   اکنون و سرخوشمخورم ی نمی که محقا

  
   پر کرشمه حوران ز شش جهتشهریست
   نیست ور نه خریدار هر ششمچیزیم

  
   دوستي ار مدد دهد که کشم رخت سوختب

   حور گرد فشاند ز مفرشميگیسو
  

   عروس طبع مرا جلوه آرزوستحافظ
  کشم ی ندارم از آن آه ميا آیینه

  
  
  339    غزل شماره
  

   تو چون بگذرد به گلشن چشمي روخیال
   روزن چشمي نظر آید به سوی از پدل

  
  بینم ی نمي تکیه گهت منظريسزا
  ن گوشه معین چشم ز عالم و ایمنم

  
   که لعل و گهر در نثار مقدم توبیا

   به روزن چشمکشم ی گنج خانه دل مز
  

   داشتی سرشک روانم سر خرابسحر
   دامن چشمگرفت ی نه خون جگر مگرم

  
  گفت ی روز که دیدم رخ تو دل منخست

   خون من به گردن چشمی رسد خللاگر



 ٣١٠

  
   مژده وصل تو تا سحر شب دوشي بوبه

  نهادم چراغ روشن چشم راه باد به
  

   که دل دردمند حافظ رای مردمبه
   به ناوك دلدوز مردم افکن چشممزن

  
  
  340    غزل شماره
  

   در جوشمی که از آتش دل چون خم ممن
   و خاموشمخورم ی بر لب زده خون ممهر

  
   جان است طمع در لب جانان کردنقصد

  کوشم ی مرا بین که در این کار به جان متو
  

  د شوم از غم دل چون هر دم آزای کمن
   حلقه کند در گوشمی زلف بتيهندو

  
   هللا که نیم معتقد طاعت خویشحاش

   نوشمی می قدر هست که گه گه قدحاین
  

   امیدم که علیرغم عدو روز جزاهست
   عفوش ننهد بار گنه بر دوشمفیض

  
   روضه رضوان به دو گندم بفروختپدرم
   نفروشمي چرا ملک جهان را به جومن

  
   نیستي من از غایت دین داری پوشقهخر

  پوشم ی بر سر صد عیب نهان ميا پرده
  



 ٣١١

   که خواهم که ننوشم بجز از راوق خممن
   کنم گر سخن پیر مغان ننیوشمچه

  
   از این دست زند مطرب مجلس ره عشقگر

   حافظ ببرد وقت سماع از هوشمشعر
  
  
  341    غزل شماره
  

   من از سرزنش مدعیان اندیشمگر
   نرود از پیشمي و رندیست مشیوه

  
   بدهیستی رندان نوآموخته راهزهد
   که بدنام جهانم چه صالح اندیشممن

  
   راسامان ی شوریده سران خوان من بشاه
   از همه عالم بیشمي که در کم خردزان

  
  ی جبین نقش کن از خون دل من خالبر

   بدانند که قربان تو کافرکیشمتا
  

   بنما و بگذر بهر خداياعتقاد
   که چه نادرویشمی در این خرقه ندانات

  
   باد بدان یار رساني خونبار من اشعر
   ز مژگان سیه بر رگ جان زد نیشمکه

  
   اگر باده خورم ور نه چه کارم با کسمن

   راز خود و عارف وقت خویشمحافظ
  
  



 ٣١٢

  342    غزل شماره
  

   غبار تنمشود ی چهره جان محجاب
   که از آن چهره پرده برفکنمی دمخوشا

  
   چو من خوش الحانیستي قفس نه سزاچنین

   به گلشن رضوان که مرغ آن چمنمروم
  

   نشد که چرا آمدم کجا رفتمعیان
   و درد که غافل ز کار خویشتنمدریغ

  
   عالم قدسي طوف کنم در فضاچگونه
   در سراچه ترکیب تخته بند تنمکه

  
  آید ی شوق مي ز خون دلم بواگر

   مدار که همدرد نافه ختنمعجب
  

   پیرهن زرکشم مبین چون شمعطراز
   درون پیرهنمی سوزهاست نهانکه

  
   حافظ ز پیش او برداری و هستبیا

   با وجود تو کس نشنود ز من که منمکه
  
  
  343    غزل شماره
  

  زنم ی سال بیش رفت که من الف مچل
   چاکران پیر مغان کمترین منمکز

  
   فروشی به یمن عاطفت پیر مهرگز
   صاف روشنمی نشد ز می تهساغر



 ٣١٣

  
   جاه عشق و دولت رندان پاکبازاز

  ها بود مسکنم  صدر مصطبهپیوسته
  

   ظن بد مبری شان من به دردکشدر
   پاکدامنمی گشت جامه ولکلوده

  
   دست پادشهم این چه حالت استشهباز

   نشیمنمياند هوا  یاد بردهکز
  

   چو من اکنون در این قفسی است بلبلحیف
   چو سوسنم این لسان عذب که خامشبا

  
   فارس عجب سفله پرور استي و هواآب
   که خیمه از این خاك برکنمی همرهکو

  
  ی کشی به زیر خرقه قدح تا به کحافظ

   بزم خواجه پرده ز کارت برافکنمدر
  

   خجسته که در من یزید فضلتورانشه
   منت مواهب او طوق گردنمشد

  
  
  344    غزل شماره
  

  زنم ی می تا من در طلب هر روز گامعمریست
  زنم ی می شفاعت هر زمان در نیک نامدست

  
   ماه مهرافروز خود تا بگذرانم روز خودیب

  زنم ی می به دامی مرغنهم ی می به راهیدام
  



 ٣١۴

   کو گلچهر کو نقش وفا و مهر کواورنگ
  زنم ی می داو تمامی من اندر عاشقیحال

  
  ی از سایه سرو سهی بو که یابم آگهتا
  زنم ی می خوش خرام عشق از هر طرف برگلبانگ

  
   چند کان آرام دل دانم نبخشد کام دلهر

  زنم ی می فال دوامکشم ی می خیالنقش
  

   سر آرد غصه را رنگین برآرد قصه رادانم
  زنم ی می آه خون افشان که من هر صبح و شاماین

  
   چو حافظ تایبمی غایبم و از مي آن که از وبا

  زنم ی می مجلس روحانیان گه گاه جامدر
  
  

  345    زل شمارهغ
  

   سرو روان با گل و گلشن چه کنمي تو ایب
   سنبل چه کشم عارض سوسن چه کنمزلف

  
   کز طعنه بدخواه ندیدم رویتآه
   ز آهن چه کنميام رو  چون آینهنیست

  
   ناصح و بر دردکشان خرده مگیري ابرو

   این من چه کنمکند ی قدر ميکارفرما
  

  یب از مکمن غجهد ی غیرت چو چنین مبرق
   بفرما که من سوخته خرمن چه کنمتو

  
   ترکان چو پسندید و به چاهم انداختشاه



 ٣١۵

   ار نشود لطف تهمتن چه کنمدستگیر
  

   نکند آتش طوری گر به چراغيمدد
   ایمن چه کنمي تیره شب وادچاره

  
   خلد برین خانه موروث من استحافظا
   این منزل ویرانه نشیمن چه کنماندر

  
  
  346    غزل شماره
  

   نه آن رندم که ترك شاهد و ساغر کنمنم
   داند که من این کارها کمتر کنممحتسب

  
   که عیب توبه کاران کرده باشم بارهامن
   وقت گل دیوانه باشم گر کنمی از متوبه

  
  ست و من غواص و دریا میکده  دردانهعشق
   فروبردم در آن جا تا کجا سر برکنمسر

  
  م فسق ساغرگیر و نرگس مست و بر ما ناالله

   یا رب که را داور کنمی دارم بسيداور
  

   ترك شهرآشوب مني یک دم عنان ابازکش
   ز اشک و چهره راهت پرزر و گوهر کنمتا

  
  ها  که از یاقوت و لعل اشک دارم گنجمن
   نظر در فیض خورشید بلنداختر کنمیک

  
   صبا مجموعه گل را به آب لطف شستچون

  م خوان گر نظر بر صفحه دفتر کنکجدلم



 ٣١۶

  
   و پیمان فلک را نیست چندان اعتبارعهد

   با پیمانه بندم شرط با ساغر کنمعهد
  

   به دستی گنج سلطانی که دارم در گدایمن
   طمع در گردش گردون دون پرور کنمیک

  
   چه گردآلود فقرم شرم باد از همتمگر
   به آب چشمه خورشید دامن تر کنمگر

  
   لطف دوستپسندد ی را گر در آتش معاشقان
   چشمم گر نظر در چشمه کوثر کنمتنگ

  
  ی حافظ را ولداد ی ميا  لعلش عشوهدوش
  ها باور کنم  این افسانهي نه آنم کز ومن

  
  
  347    غزل شماره
  

   با غم عشق تو چه تدبیر کنمصنما
   در غم تو ناله شبگیر کنمی به کتا

  
   دیوانه از آن شد که نصیحت شنوددل

   هم ز سر زلف تو زنجیر کنممگرش
  

   چه در مدت هجر تو کشیدم هیهاتآن
   نامه محال است که تحریر کنمی یکدر

  
   خودی سر زلف تو مجموع پریشانبا

   که سراسر همه تقریر کنمی مجالکو
  



 ٣١٧

   دیدن جانم باشدي زمان کرزوآن
   نظر نقش رخ خوب تو تصویر کنمدر

  
   بدانم که وصال تو بدین دست دهدگر

  ر کنم و دل را همه دربازم و توفیدین
  

  ي واعظ و بیهوده مگوي شو از برم ادور
   نه آنم که دگر گوش به تزویر کنممن

  
   ز فساد حافظی امید صالحنیست

   که تقدیر چنین است چه تدبیر کنمچون
  
  
  348    غزل شماره
  

   دریا کنم و صبر به صحرا فکنمدیده
   اندر این کار دل خویش به دریا فکنمو

  
  ی دل تنگ گنهکار برآرم آهاز

   اندر گنه آدم و حوا فکنمکتش
  

   آن جاست که دلدار آن جاستی خوشدلمایه
   جهد که خود را مگر آن جا فکنمکنم یم

  
   مه خورشیدکالهي بند قبا ابگشا

   چو زلفت سر سودازده در پا فکنمتا
  

   تیر فلک باده بده تا سرمستام خورده
   دربند کمر ترکش جوزا فکنمعقده

  
  وان افشانم جام بر این تخت رجرعه



 ٣١٨

   چنگ در این گنبد مینا فکنمغلغل
  

   تکیه بر ایام چو سهو است و خطاحافظا
   چرا عشرت امروز به فردا فکنممن

  
  
  349    غزل شماره
  

   رخش گفتم ز سر بیرون کنمي سودادوش
   کو زنجیر تا تدبیر این مجنون کنمگفت

  
   را سرو گفتم سر کشید از من به خشمقامتش

   نگارم چون کنمرنجد ی از راست مدوستان
  

   ناسنجیده گفتم دلبرا معذور دارنکته
   تا من طبع را موزون کنمي فرمايا عشوه

  
  گناه ی زان طبع نازك بکشم ی میزردروی
   بده تا چهره را گلگون کنمی جامساقیا

  
  ی خدا را تا به کی نسیم منزل لیليا

   را برهم زنم اطالل را جیحون کنمربع
  

   دوستپایان ینج حسن ب که ره بردم به گمن
   همچو خود را بعد از این قارون کنمي گداصد

  
   مه صاحب قران از بنده حافظ یاد کنيا

   دولت آن حسن روزافزون کنمي دعاتا
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 ٣١٩

  
   عزم توبه سحر گفتم استخاره کنمبه

   چه چاره کنمرسد ی توبه شکن مبهار
  

   دیدتوانم ی درست بگویم نمسخن
  رند حریفان و من نظاره کنم خوی مکه

  
   غنچه با لب خندان به یاد مجلس شاهچو

   گیرم و از شوق جامه پاره کنمپیاله
  

   دور الله دماغ مرا عالج کنیدبه
   از میانه بزم طرب کناره کنمگر

  
   دوست مرا چون گل مراد شکفتي روز

   سر دشمن به سنگ خاره کنمحواله
  

   بینیام لیک وقت مست  میکدهيگدا
   ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنمکه

  
  ي که نیست ره و رسم لقمه پرهیزمرا

   مالمت رند شرابخواره کنمچرا
  

  ی چو سلطانی تخت گل بنشانم بتبه
   سنبل و سمنش ساز طوق و یاره کنمز

  
   باده خوردن پنهان ملول شد حافظز
   رازش آشکاره کنمی بانگ بربط و نبه
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 ٣٢٠

   کنمیبه موسم گل ترك م که من حاشا
   کنمی این کار کزنم ی الف عقل ممن

  
   کجاست تا همه محصول زهد و علممطرب
   کنمی کار چنگ و بربط و آواز ندر

  
   دلم گرفتی قیل و قال مدرسه حالاز

   کنمی چند نیز خدمت معشوق و میک
  

   بیاری بود در زمانه وفا جام میک
   کنمی من حکایت جم و کاووس کتا

  
  مه سیاه نترسم که روز حشر نااز

   کنمی فیض لطف او صد از این نامه طبا
  

   شب فراقيها  پیک صبح تا گلهکو
   کنمی آن خجسته طالع فرخنده پبا

  
   جان عاریت که به حافظ سپرد دوستاین

   کنمي رخش ببینم و تسلیم ويروز
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  کنم ی شد که در میخانه خدمت ميروزگار
  کنم ی کار اهل دولت م لباس فقردر

  
   خوش خرامي اندر دام وصل آرم تذروی کتا

  کنم ی کمینم و انتظار وقت فرصت مدر
  

   حق نشنید بشنو کاین سخني ما بوواعظ



 ٣٢١

  کنم ی نه غیبت مگویم ی حضورش نیز مدر
  

   دوستي تا کوروم ی صبا افتان و خیزان مبا
  کنم ی از رفیقان ره استمداد همت مو

  
  ما برنتابد بیش از این کویت زحمت خاك
  کنم ی بتا تخفیف زحمت مي کردها لطف

  
  اش تیر بالست  دلبر دام راه و غمزهزلف

  کنم ی دل که چندینت نصیحت مي دار ایاد
  

   کریم عیب پوشي بدبین بپوشان ادیده
  کنم ی که من در کنج خلوت مها ي دلیرزین

  
  ی کشم در محفلي دردی در مجلسحافظم

  کنم یون با خلق صنعت م که چی این شوخبنگر
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  کنم ی ترك عشق شاهد و ساغر نممن
  کنم ی بار توبه کردم و دیگر نمصد

  
   و قصر و حوری بهشت و سایه طوبباغ
  کنم ی دوست برابر نمي خاك کوبا

  
   و درس اهل نظر یک اشارت استتلقین

  کنم ی و مکرر نمی کنایتگفتم
  

   مرا ز سر خود خبرشود ی نمهرگز
  کنم ی در میان میکده سر بر نمتا



 ٣٢٢

  
   به طعن گفت که رو ترك عشق کنناصح

  کنم ی جنگ نیست برادر نممحتاج
  

   تقواام تمام که با شاهدان شهراین
  کنم ی و کرشمه بر سر منبر نمناز

  
   دولت استي جناب پیر مغان جاحافظ
  کنم ی این در نمی ترك خاك بوسمن
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   هزاران رخنه در دینمي سیه کرد مژگانبه
   کز چشم بیمارت هزاران درد برچینمبیا

  
   همنشین دل که یارانت برفت از یادي ااال
   یاد تو بنشینمی مباد آن دم که بي روزمرا

  
   از این فرهادکش فریادبنیاد ی پیر است و بجهان

   کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینمکه
  

   عرق چون گل شدم غرقي تاب آتش دورز
   زان عرق چینمی نسیمي باد شبگیري ابیار

  
  ی شاهد و ساقي فدای و باقی فانجهان

  بینم ی عالم را طفیل عشق می سلطانکه
  

   گزیند دوست حاکم اوستي من غیري بر جااگر
   دوست بگزینمي باد اگر من جان به جاحرامم

  



 ٣٢٣

   ساقیا برخیزی الخیر زد بلبل کجایصباح
   سر خیال خواب دوشینم درکند ی غوغا مکه

  
   رحلت هم از بستر روم در قصر حورالعینشب
   شمع بالینمی در وقت جان دادن تو باشاگر

  
   که در این نامه ثبت افتادي آرزومندحدیث
   باشد که حافظ داد تلقینمغلط ی بهمانا
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  بینم ی مصلحت وقت در آن محالیا
  شینم کشم رخت به میخانه و خوش بنکه

  
   گیرم و از اهل ریا دور شومی مجام
   بگزینمی از اهل جهان پاکدلییعن

  
   و کتابم نبود یار و ندیمی صراحجز
   حریفان دغا را به جهان کم بینمتا

  
   از خلق برآرم چون سروی به آزادگسر
   دهد دست که دامن ز جهان درچینمگر

  
   که در خرقه آلوده زدم الف صالحبس

   رنگینمی و می از رخ ساقشرمسار
  

   تنگ من و بار غم او هیهاتسینه
   این بار گران نیست دل مسکینممرد

  
   اگر رند خراباتم و گر زاهد شهرمن



 ٣٢۴

   و کمتر زینمیبین ی متاعم که هماین
  

   آصف عهدم دلم از راه مبربنده
   اگر دم زنم از چرخ بخواهد کینمکه

  
  هاست خدایا مپسند  دلم گرد ستمبر

  ه مهرآیینم مکدر شود آیینکه
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   از دست برخیزد که با دلدار بنشینمگرم
   ز باغ عیش گل چینمنوشم ی جام وصل مز

  
   سوز بنیادم بخواهد بردی تلخ صوفشراب

   و بستان جان شیرینمی ساقي بر لب نه البم
  

   دیوانه خواهم شد در این سودا که شب تا روزمگر
  بینم یب م در خواي پرگویم ی با ماه مسخن

  
   به میخوارانی شکر به مستان داد و چشمت ملبت

   کز غایت حرمان نه با آنم نه با اینممنم
  

   برد از انعامتی که باد آورد فیضی هر خاکچو
   حال بنده یاد آور که خدمتگار دیرینمز

  
   زد کالمش دلپذیر افتدی هر کو نقش نظمنه

   طرفه من گیرم که چاالك است شاهینمتذرو
  

   رو از صورتگر چین پرسيدار یباور نم اگر
   ز نوك کلک مشکینمخواهد ی نسخه می مانکه



 ٣٢۵

  
   باشدی نه کار هر کسی و حق گویيوفادار

   جالل الحق و الدینمی آصف ثانغالم
  

   ز من بشنو نه از واعظي و رندی مسترموز
   با جام و قدح هر دم ندیم ماه و پروینمکه
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  بینم یان نور خدا م خرابات مغدر
  بینم ی ز کجا مي عجب بین که چه نوراین

  
   ملک الحاج که توي بر من مفروش اجلوه

  بینم ی و من خانه خدا میبین ی مخانه
  

   کردنی از زلف بتان نافه گشایخواهم
  بینم ی دور است همانا که خطا مفکر

  
   دل اشک روان آه سحر ناله شبسوز

  نمبی ی همه از نظر لطف شما ماین
  

   زندم راه خیالی تو نقشي دم از روهر
  بینم یها م  که گویم که در این پرده چهبا

  
  ست ز مشک ختن و نافه چین  ندیدهکس
  بینم ی چه من هر سحر از باد صبا مآن

  
   حافظ مکنیدي عیب نظربازدوستان

  بینم ی من او را ز محبان شما مکه
  



 ٣٢۶
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  بینم ی زمانه که هیچش کران نمغم
  بینم ی چون ارغوان نمی جز مدواش

  
   ترك خدمت پیر مغان نخواهم گفتبه

  بینم ی که مصلحت خود در آن نمچرا
  

   آفتاب قدح ارتفاع عیش بگیرز
  بینم ی که طالع وقت آن چنان نمچرا

  
   اهل خدا عاشقیست با خود دارنشان

  بینم ی در مشایخ شهر این نشان نمکه
  

  ار افسوس دو دیده حیران من هزبدین
  بینم ی با دو آینه رویش عیان نمکه

  
   تو تا بشد از جویبار دیده منقد

  بینم ی سرو جز آب روان نمي جابه
  

  بخشد ی نميا  این خمار کسم جرعهدر
  بینم ی در میان نمی که اهل دلببین

  
   میانش که دل در او بستمي مونشان

  بینم ی من مپرس که خود در میان نمز
  

  که جز در این دریا و سفینه حافظ من
  بینم ی سخن درفشان نمبضاعت
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   آن روز کز این منزل ویران برومخرم
   جانان برومی جان طلبم و از پراحت

  
   نبرد راه غریبی چه دانم که به جایگر

   سر آن زلف پریشان برومي به بومن
  

   از وحشت زندان سکندر بگرفتدلم
  ن بروم بربندم و تا ملک سلیمارخت

  
  طاقت ی صبا با تن بیمار و دل بچون
   آن سرو خرامان برومي هواداربه

  
   ره او چو قلم گر به سرم باید رفتدر
   دل زخم کش و دیده گریان برومبا

  
  ي کردم گر از این غم به درآیم روزنذر

   خوان برومغزل شماره در میکده شادان و تا
  

   او ذره صفت رقص کناني هواداربه
  ه خورشید درخشان بروم لب چشمتا

  
   را غم احوال گران باران نیستتازیان

   تا خوش و آسان برومي مددپارسایان
  

   چو حافظ ز بیابان نبرم ره بیرونور
   کوکبه آصف دوران برومهمره
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   خانه رومي از این منزل ویران به سوگر

   آن جا که روم عاقل و فرزانه رومدگر
  

  ه سالمت به وطن بازرسم سفر گر بزین
   کردم که هم از راه به میخانه رومنذر

  
   بگویم که چه کشفم شد از این سیر و سلوكتا

   در صومعه با بربط و پیمانه رومبه
  

   ره عشق گرم خون بخورندآشنایان
   بیگانه رومي گر به شکایت سوناکسم

  
   از این دست من و زلف چو زنجیر نگاربعد

  دل دیوانه روم کام ی و چند از پچند
  

   چو محرابش بازي ببینم خم ابروگر
   شکرانه رومی شکر کنم و از پسجده

  
   وزیري آن دم که چو حافظ به توالخرم

   از میکده با دوست به کاشانه رومسرخوش
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   که پامال جفا کرد چو خاك راهمآن
  خواهم ی و عذر قدمش مبوسم ی مخاك

  
  تو بنالم حاشا نه آنم که ز جور من

   معتقد و چاکر دولتخواهمبنده
  



 ٣٢٩

   تو امید درازي در خم گیسوام بسته
   مبادا که کند دست طلب کوتاهمآن

  
   خوش استي توام جاي خاکم و در کوذره

   ببرد ناگاهمي دوست که بادي اترسم
  

   میخانه سحر جام جهان بینم دادپیر
   اندر آن آینه از حسن تو کرد آگاهمو

  
   عالم قدسم لیکن صومعهیصوف
   دیر مغان است حوالتگاهمحالیا

  
  ي میکده آي من راه نشین خیز و سوبا
   که چه صاحب جاهمی در آن حلقه ببینتا

  
   و از حافظت اندیشه نبودی بگذشتمست
   اگر دامن حسن تو بگیرد آهمآه

  
  گفت ی آمد که سحر خسرو خاور مخوشم
   بنده تورانشاهمی همه پادشهبا
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   شد میسر و بوس و کنار همدیدار
   بخت شکر دارم و از روزگار هماز

  
   برو که طالع اگر طالع من استزاهد
   به دست باشد و زلف نگار همجامم

  
  کنیم ی نمي و رندی عیب کس به مستما



 ٣٣٠

   خوشگوار همی بتان خوش است و ملعل
  

   دهمت محتسب نماندی دل بشارتيا
   میگسار هم جهان پر است و بتی از مو

  
   به دست تفرقه دادن نه زیرکیستخاطر

   بیار همی بخواه و صراحيا مجموعه
  

   خاکیان عشق فشان جرعه لبشبر
   خاك لعل گون شود و مشکبار همتا

  
   از کمیني شد که چشم بد نگران بودآن

   از میان برفت و سرشک از کنار همخصم
  

  اند  تو زندهي کانات جمله به بوچون
  ه ز ما برمدار هم آفتاب سایيا

  
   الله و گل فیض حسن توستي آب روچون

   ببار همی ابر لطف بر من خاکيا
  

   اسیر زلف تو شد از خدا بترسحافظ
   از انتصاف آصف جم اقتدار همو

  
   ملک و دین که ز دست وزارتشبرهان
   کان یمین شد و دریا یسار همایام

  
   انور او آسمان به صبحي یاد رابر

   و کواکب نثار هم فداکند ی مجان
  

   زمین ربوده چوگان عدل اوستيگو
   حصار همی برکشیده گنبد نیلوین



 ٣٣١

  
   سبک عنان تو در جنبش آوردعزم

   مدار همی پایدار مرکز عالاین
  

   از نتیجه فلک و طور دور اوستتا
   ماه و سال و خزان و بهار همتبدیل

  
   مباد کاخ جاللش ز سرورانیخال
   هم از ساقیان سروقد گلعذارو
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   از یار است و درمان نیز همدردم
   او شد و جان نیز همي فدادل

  
   آن خوشتر ز حسنگویند ی که ماین

   ما این دارد و آن نیز همیار
  

   باد آن کو به قصد خون مایاد
   را بشکست و پیمان نیز همعهد

  
   سخنگویم ی در پرده مدوستان

   خواهد شد به دستان نیز همگفته
  

   وصليها  سر آمد دولت شبچون
   ایام هجران نیز همبگذرد

  
   اوستي دو عالم یک فروغ روهر

   پیدا و پنهان نیز همگفتمت
  



 ٣٣٢

   نیست بر کار جهانياعتماد
   بر گردون گردان نیز همبلکه

  
   بیاری نترسد می از قاضعاشق
   دیوان نیز همي از یرغوبلکه

  
   داند که حافظ عاشق استمحتسب

  لیمان نیز هم آصف ملک سو
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  ایم  غمان مست دل از دست دادهی بما
  ایم  عشق و همنفس جام بادههمراز

  
  اند  کمان مالمت کشیدهی ما بسبر

  ایم  جانان گشادهي کار خود ز ابروتا
  

  يا  کشیدهی گل تو دوش داغ صبوحيا
  ایم  آن شقایقیم که با داغ زادهما

  
  ول شد مغان ز توبه ما گر ملپیر

  ایم  باده صاف کن که به عذر ایستادهگو
  

   دلیل راهي اي مددرود ی از تو مکار
  ایم  و ز راه اوفتادهدهیم ی مکانصاف

  
   مبین و قدح در میان کاری الله مچون
  ایم  داغ بین که بر دل خونین نهادهاین

  
   که حافظ این همه رنگ و خیال چیستیگفت



 ٣٣٣

  مای  غلط مبین که همان لوح سادهنقش
  
  
  365    غزل شماره
  

  ایم  تا به راه غمت رو نهادهعمریست
  ایم  خلق به یک سو نهادهي و ریايرو

  
   و رواق مدرسه و قال و قیل علمطاق
  ایم  مه رو نهادهی راه جام و ساقدر

  
  ایم  جان بدان دو نرگس جادو سپردههم

  ایم  دل بدان دو سنبل هندو نهادههم
  

  ی گذشت تا به امید اشارتيعمر
  ایم  بدان دو گوشه ابرو نهادهیچشم

  
  ایم  ملک عافیت نه به لشکر گرفتهما
  ایم  تخت سلطنت نه به بازو نهادهما

  
   کند که بازي سحر چشم یار چه بازتا

  ایم  بر کرشمه جادو نهادهبنیاد
  

   از ماللی زلف سرکشش سر سوداییب
  ایم  بنفشه بر سر زانو نهادههمچون

  
  ن ماه گوشه امید چو نظارگادر
  ایم  طلب بر آن خم ابرو نهادهچشم

  
  ات کجاست  که حافظا دل سرگشتهیگفت

  ایم  آن خم گیسو نهادهيها  حلقهدر



 ٣٣۴

  
  
  366    غزل شماره
  

  ایم  حشمت و جاه آمدهی بدین در نه پما
  ایم  بد حادثه این جا به پناه آمدهاز

  
   رو منزل عشقیم و ز سرحد عدمره
  ایم ه آمده به اقلیم وجود این همه راتا

  
   خط تو دیدیم و ز بستان بهشتسبزه
  ایم  این مهرگیاه آمدهي طلبکاربه

  
   چنین گنج که شد خازن او روح امینبا

  ایم  به در خانه شاه آمدهی گدایبه
  

   توفیق کجاستی کشتي حلم تو النگر
  ایم  در این بحر کرم غرق گناه آمدهکه

  
   ابر خطاپوش بباري ارود ی مآبرو

  ایم ن عمل نامه سیاه آمده به دیواکه
  

   این خرقه پشمینه مینداز که ماحافظ
  ایم  قافله با آتش آه آمدهی پاز

  
  
  367    غزل شماره
  

   پیر مغان دارم و قولیست قدیميفتو
   آن جا که نه یار است ندیمی حرام است مکه

  



 ٣٣۵

   چه کنمی خواهم زدن این دلق ریایچاك
   را صحبت ناجنس عذابیست الیمروح

  
  گر جرعه فشاند لب جانان بر من متا

   شد که منم بر در میخانه مقیمها سال
  

   خدمت دیرین من از یاد برفتمگرش
   یاد دهش عهد قدیمي نسیم سحريا

  
  ي صد سال اگر بر سر خاکم گذربعد
   برآرد ز گلم رقص کنان عظم رمیمسر

  
   از ما به صد امید ستد اول دلدلبر

   عهد فرامش نکند خلق کریمظاهرا
  

   گو تنگ دل از کار فروبسته مباشغنچه
   و انفاس نسیمی دم صبح مدد یابکز

  
   دیگر کني دل ز دري بهبود خود افکر

   حکیمي عاشق نشود به به مداوادرد
  

  ي معرفت آموز که با خود ببرگوهر
   نصیب دگران است نصاب زر و سیمکه

  
   سخت است مگر یار شود لطف خدادام

  ان رجیم نه آدم نبرد صرفه ز شیطور
  

   ار سیم و زرت نیست چه شد شاکر باشحافظ
   به از دولت لطف سخن و طبع سلیمچه

  
  



 ٣٣۶

  368    غزل شماره
  

   طلبیمي تا از در میخانه گشادخیز
   طلبیمي ره دوست نشینیم و مرادبه

  
   راه حرم وصل نداریم مگرزاد

   طلبیمي ز در میکده زادی گدایبه
  

  ی آلوده ما گر چه روان است ولاشک
   طلبیمي او پاك نهادي رسالت سوبه

  
   داغ غمت بر دل ما باد حراملذت

   طلبیمي از جور غم عشق تو داداگر
  

   خال تو بر لوح بصر نتوان زدنقطه
   طلبیمي از مردمک دیده مدادمگر

  
   از لب شیرین تو دل خواست به جانيا عشوه
   طلبیمي شکرخنده لبت گفت مزادبه

  
  ه را دل سودازدي بود نسخه عطرتا
   طلبیمي تو سوادي خط غالیه سااز

  
   غمت را نتوان یافت مگر در دل شادچون
   طلبیمي به امید غمت خاطر شادما

  
   حافظی در مدرسه تا چند نشینبر

   طلبیمي تا از در میخانه گشادخیز
  
  
  369    غزل شماره



 ٣٣٧

  
   داشتیمي ز یاران چشم یارما
   غلط بود آن چه ما پنداشتیمخود

  
   دهدی برگیت درخت دوستا

   کاشتیمی رفتیم و تخمحالیا
  

   نبودی و گو آیین درویشگفت
   نه با تو ماجراها داشتیمور

  
   چشمت فریب جنگ داشتشیوه

   غلط کردیم و صلح انگاشتیمما
  

   حسنت نه خود شد دلفروزگلبن
   دم همت بر او بگماشتیمما

  
   رفت و شکایت کس نکردها نکته

   حرمت فرونگذاشتیمجانب
  

   به ما دل حافظايد داد خوگفت
   نگماشتیمی محصل بر کسما

  
  
  370    غزل شماره
  

   که مستان را صال گفتیمیجوی ی از ما چه مصالح
   دور نرگس مستت سالمت را دعا گفتیمبه

  
  ام بگشا که هیچ از خانقه نگشود  میخانهدر

   باور بود ور نه سخن این بود و ما گفتیمگرت
  



 ٣٣٨

  ام لیکن افتاده خراب ی ساقي از چشم تو امن
   کز حبیب آید هزارش مرحبا گفتیمیبالی

  
   آخري خوری پشیمانی بر من نبخشایاگر

   که در خدمت کجا گفتیمی خاطر دار این معنبه
  

   گفتم که شمشاد است بس خجلت به بار آوردقدت
   این نسبت چرا کردیم و این بهتان چرا گفتیمکه

  
  دبای یام خون گشت کم زینم نم  چون نافهجگر
   آن که با زلفت سخن از چین خطا گفتیميجزا

  
   با یار درنگرفتی حافظ ولي ای آتش گشتتو

   حکایت با صبا گفتیمی گل گویي بدعهدز
  
  
  371    غزل شماره
  

   درس سحر در ره میخانه نهادیمما
   دعا در ره جانانه نهادیممحصول

  
   خرمن صد زاهد عاقل زند آتشدر

  نهادیم داغ که ما بر دل دیوانه این
  

   ازل گنج غم عشق به ما دادسلطان
   در این منزل ویرانه نهادیمي روتا

  
   دل ندهم ره پس از این مهر بتان رادر

   لب او بر در این خانه نهادیممهر
  

   خرقه از این بیش منافق نتوان بوددر



 ٣٣٩

   از این شیوه رندانه نهادیمبنیاد
  

   سرگشته که آخری این کشترود ی مچون
   گوهر یک دانه نهادیم در سر آنجان

  
   و دین بوددل ی هللا که چو ما بالمنه

   را که لقب عاقل و فرزانه نهادیمآن
  

   ز تو بودیم چو حافظی به خیالقانع
   رب چه گداهمت و بیگانه نهادیمیا

  
  
  372    غزل شماره
  

   تا ز شارع میخانه بگذریمبگذار
   همه محتاج این دریميا  بهر جرعهکز

  
   زدیم و عشقيم رند نخست چون دروز

   آن بود که جز ره آن شیوه نسپریمشرط
  

   به بادرود ی که تخت و مسند جم میجای
  خوریم ی غم خوریم خوش نبود به که مگر

  
   بو که دست در کمر او توان زدنتا
   خون دل نشسته چو یاقوت احمریمدر

  
   مکن نصیحت شوریدگان که ماواعظ

   دوست به فردوس ننگریمي خاك کوبا
  

   صوفیان به حالت و رقصند مقتداونچ
   برآوریمی نیز هم به شعبده دستما



 ٣۴٠

  
   جرعه تو خاك زمین در و لعل یافتاز

   ما که پیش تو از خاك کمتریمبیچاره
  

   چو ره به کنگره کاخ وصل نیستحافظ
   خاك آستانه این در به سر بریمبا

  
  
  373    غزل شماره
  

   به خرابات بریمی تا خرقه صوفخیز
   طامات به بازار خرافات بریم وشطح

  
   رندان قلندر به ره آورد سفريسو
   و سجاده طامات بریمی بسطامدلق

  
   گیرندی همه خلوتیان جام صبوحتا

   به در پیر مناجات بریمی صبحچنگ
  

   ایمن بستیمي تو آن عهد که در وادبا
   به میقات بریمي گوی ارنی موسهمچو

  
   ناموس تو بر کنگره عرش زنیمکوس
   عشق تو بر بام سماوات بریممعل

  
   قیامت فرداي تو به صحراي کوخاك
   بر فرق سر از بهر مباهات بریمهمه

  
   نهد در ره ما خار مالمت زاهدور
   گلستانش به زندان مکافات بریماز

  



 ٣۴١

   باد ز پشمینه آلوده خویششرممان
   بدین فضل و هنر نام کرامات بریمگر

  
   نکندي وقت ار نشناسد دل و کارقدر

   خجالت که از این حاصل اوقات بریمبس
  

   از این سقف مقرنس برخیزبارد ی مفتنه
   به میخانه پناه از همه آفات بریمتا

  
  ی بیابان فنا گم شدن آخر تا کدر
   به مهمات بریمی بپرسیم مگر پره

  
   آب رخ خود بر در هر سفله مریزحافظ

   حاجات بریمی آن به که بر قاضحاجت
  
  
  374    غزل شماره
  

   در ساغر اندازیمی تا گل برافشانیم و مبیا
   نو دراندازیمی را سقف بشکافیم و طرحفلک

  
   غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزداگر
   به هم تازیم و بنیادش براندازیمی و ساقمن

  
   را گالب اندر قدح ریزیمی ارغوانشراب
   عطرگردان را شکر در مجمر اندازیمنسیم

  
   خوشي خوش بزن مطرب سرودي در دست است رودچو
   خوانیم و پاکوبان سر اندازیمغزل شماره دست افشان که

  
   جناب اندازی خاك وجود ما بدان عالصبا



 ٣۴٢

   کن شاه خوبان را نظر بر منظر اندازیمبود
  

  بافد ی طامات می یکالفد ی از عقل مییک
   را به پیش داور اندازیمها ي کاین داوربیا

  
  با ما به میخانه بیا ی عدن اگر خواهبهشت

   به حوض کوثر اندازیمي خمت روزي از پاکه
  

   در شیرازورزند ی نمی و خوشخوانیسخندان
   دیگر اندازیمی حافظ که تا خود را به ملکبیا

  
  
  375    غزل شماره
  

   بیا که خرقه سالوس برکشیمیصوف
   نقش زرق را خط بطالن به سر کشیموین

  
  نهیم ی و فتوح صومعه در وجه منذر
   ریا به آب خرابات برکشیملقد

  
   اگر نه روضه رضوان به ما دهندفردا
   ز روضه حور ز جنت به درکشیمغلمان

  
   جهیم سرخوش و از بزم صوفیانبیرون

   کنیم باده و شاهد به بر کشیمغارت
  

   کنیم ور نه به حسرت کشندمانعشرت
   دگر کشیمی که رخت جان به جهانيروز

  
  ست خدا که در تتق غیب منزویسر

   نقاب ز رخسار برکشیماش مستانه



 ٣۴٣

  
   او تا چو ماه نوي ز ابرويا  جلوهکو
   سپهر در خم چوگان زر کشیميگو

  
  ها زدن  نه حد ماست چنین الفحافظ

   از گلیم خویش چرا بیشتر کشیميپا
  
  
  376    غزل شماره
  

   وقت گل آن به که به عشرت کوشیمدوستان
   اهل دل است این و به جان بنیوشیمسخن

  
  گذرد ی در کس کرم و وقت طرب منیست
   بفروشیمی آن است که سجاده به مچاره

  
   هواییست فرح بخش خدایا بفرستخوش
   گلگون نوشیمی که به رویش مینازنین

  
   ساز فلک رهزن اهل هنر استارغنون

   از این غصه ننالیم و چرا نخروشیمچون
  

  ی نزدیمش آبی به جوش آمد و از مگل
  جوشیم ی و هوس م ز آتش حرمانالجرم

  
   موهومی از قدح الله شرابکشیم یم
   مدهوشیمی مطرب و می بد دور که بچشم

  
   این حال عجب با که توان گفت که ماحافظ

   که در موسم گل خاموشیمبلبالنیم
  



 ٣۴۴

  
  377    غزل شماره
  

   بکنیمی دست برآریم و دعایی شبما
   بکنیمی هجران تو را چاره ز جایغم

  
  يست رفیقان مدد بیمار شد از ددل
   بکنیمی طبیبش به سر آریم و دوایتا

  
   جرم برنجید و به تیغم زد و رفتی که بآن

   بکنیمی آرید خدا را که صفایبازش
  

   شد بیخ طرب راه خرابات کجاستخشک
   بکنیمی در آن آب و هوا نشو و نمایتا

  
   دل ور نهي از خاطر رندان طلب امدد
  م بکنیی صعب است مبادا که خطایکار

  
   نکندي طایر کم حوصله کارسایه
   بکنیمی از سایه میمون همایطلب

  
   کجاستي از پرده بشد حافظ خوشگودلم

   بکنیمیش ساز نوایغزل شماره به قول و تا
  
  
  378    غزل شماره
  

   نگوییم بد و میل به ناحق نکنیمما
   کس سیه و دلق خود ازرق نکنیمجامه

  
   است درویش و توانگر به کم و بیش بدعیب



 ٣۴۵

   بد مصلحت آن است که مطلق نکنیمکار
  

   مغلطه بر دفتر دانش نزنیمرقم
   حق بر ورق شعبده ملحق نکنیمسر

  
   اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشدشاه

   صاف مروق نکنیمی به مالتفاتش
  

   برانیم جهان در نظر راهروانخوش
   اسب سیه و زین مغرق نکنیمفکر

  
  شکند ی ارباب هنر می کشتآسمان

   آن به که بر این بحر معلق نکنیمکیهت
  

   رنجیدی و رفیقي گفت حسودي بدگر
   تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیمگو

  
   ار خصم خطا گفت نگیریم بر اوحافظ

   به حق گفت جدل با سخن حق نکنیمور
  
  
  379    غزل شماره
  

  گویم ی خوش است و به بانگ بلند مسرم
  ویمج ی من نسیم حیات از پیاله مکه

  
   زهد به وجه خمار ننشیندعبوس

   کشان خوش خویمي خرقه دردمرید
  

   دوستي و ابروی فسانه به سرگشتگشدم
   در خم چوگان خویش چون گویمکشید



 ٣۴۶

  
   بگشایدي نه پیر مغان در به روگرم

   در بزنم چاره از کجا جویمکدام
  

  ی در این چمنم سرزنش به خودرویمکن
  رویم ی مدهند ی که پرورشم مچنان

  
   خانقاه و خرابات در میانه مبینتو
   گواه که هر جا که هست با اویمخدا

  
   بهروزیستي راه طلب کیمیاغبار
   دولت آن خاك عنبرین بویمغالم

  
  ی شوق نرگس مست بلندباالیز
   الله با قدح افتاده بر لب جویمچو

  
   حافظ از دل پاكي که به فتوی مبیار

   زرق به فیض قدح فروشویمغبار
  
  

  380    شمارهغزل 
  

  گویم یام و بار دگر م  گفتهبارها
  پویم ی من دلشده این ره نه به خود مکه

  
  اند  صفتم داشتهی پس آینه طوطدر
  گویم ی چه استاد ازل گفت بگو مآن

  
   هستی اگر خارم و گر گل چمن آرایمن
  رویم ی مکشدم ی از آن دست که او مکه

  



 ٣۴٧

   حیران مکنیددل ی عیب من بدوستان
  جویم ی ميدارم و صاحب نظر يگوهر

  
   گلگون عیب استی چه با دلق ملمع مگر

  شویم ی عیب کز او رنگ ریا ممکنم
  

   دگر استی و گریه عشاق ز جایخنده
  مویم ی به شب و وقت سحر مسرایم یم

  
  ي گفت که خاك در میخانه مبوحافظم

  بویم ی مکن عیب که من مشک ختن مگو
  
  
  381    غزل شماره
  

  گان پادشهیم چه ما بندگر
   ملک صبحگهیمپادشاهان

  
  ی در آستین و کیسه تهگنج
   نما و خاك رهیمی گیتجام

  
   حضور و مست غرورهوشیار
   توحید و غرقه گنهیمبحر

  
   بخت چون کرشمه کندشاهد

   آیینه رخ چو مهیمماش
  

   بیدار بخت را هر شبشاه
   نگهبان افسر و کلهیمما

  
   غنیمت شمار صحبت ماگو



 ٣۴٨

  ب و ما به دیده گهیم تو در خواکه
  

   منصور واقف است که ماشاه
   همت به هر کجا که نهیميرو

  
   را ز خون کفن سازیمدشمنان

   فتح دهیمي را قبادوستان
  

   تزویر پیش ما نبودرنگ
   سیهیمی سرخیم و افعشیر

  
   حافظ بگو که بازدهندوام
   اعتراف و ما گوهیميا کرده

  
  
  382    غزل شماره
  

   بخوانيا  بر سر خستهي چو آمديا فاتحه
   لعل لبت به مرده جاندهد ی بگشا که ملب

  
  رود ی که به پرسش آمد و فاتحه خواند و مآن

   اش روانی از پکنم ی که روح را می نفسگو
  

   زبان من ببیني رويا  که طبیب خستهيا
  ام بار دل است بر زبان  دم و دود سینهکاین

  
  فت چه تب استخوان من کرد ز مهر گرم و رگر

   آتش مهر از استخوانرود ی تبم نمهمچو
  

   دلم ز خال تو هست در آتشش وطنحال
  ست و ناتوان  از آن دو چشم تو خسته شدهچشمم



 ٣۴٩

  
   حرارتم ز آب دو دیده و ببینبازنشان

   نشانی هیچ ز زندگدهد ی مرا که منبض
  

   عیش داده استیام از پ  که مدام شیشهآن
  ر زمان پیش طبیب هبرد ی از چه مام شیشه

  
   شعر تو داد شربتمی از آب زندگحافظ
   طبیب کن بیا نسخه شربتم بخوانترك

  
  
  383    غزل شماره
  

   که گفتم غم با طبیبانچندان
   نکردند مسکین غریباندرمان

  
   گل که هر دم در دست بادیستآن

   شرم بادش از عندلیبانگو
  

   رب امان ده تا بازبیندیا
   حبیباني محبان روچشم

  
  بت بر مهر خود نیست محدرج

   رب مبادا کام رقیبانیا
  

   منعم آخر بر خوان جودتيا
   نصیبانی چند باشیم از بتا

  
  ی گیتي شیدای نگشتحافظ
   پند ادیبانيشنید ی مگر

  



 ٣۵٠

  
  384    غزل شماره
  

   از جفا بگرداني از فراقت روسوزم یم
   ما شد یا رب بال بگرداني بالهجران

  
  گ گردون بر سبز خننماید ی جلوه ممه
   او به سر درآید بر رخش پا بگردانتا

  
   به رغم سنبلی غول را برافشان یعنمر

   همچون صبا بگرداني چمن بخورگرد
  

   عقل و دین را بیرون خرام سرمستيیغما
   سر کاله بشکن در بر قبا بگرداندر

  
   نور چشم مستان در عین انتظارميا

   بنواز یا بگردانی حزین و جامچنگ
  

   خوشی بر عارضش خطنویسد ی همدوران
   رب نوشته بد از یار ما بگردانیا

  
   ز خوبرویان بختت جز این قدر نیستحافظ
   حکم قضا بگردانی نیستت رضایگر

  
  
  385    غزل شماره
  

   مشکین به ختن بازرساني رب آن آهویا
   سرو خرامان به چمن بازرسانی سهوان

  
   بنوازی آزرده ما را به نسیمدل



 ٣۵١

   تن رفته به تن بازرسان آن جان زییعن
  

   و خورشید به منزل چو به امر تو رسندماه
   مرا نیز به من بازرساني مه رویار

  
   خون شدی در طلب لعل یمانها دیده

   رب آن کوکب رخشان به یمن بازرسانیا
  

   طایر میمون همایون آثاري ابرو
   عنقا سخن زاغ و زغن بازرسانپیش

  
  یم حیات تو نخواهی این است که ما بسخن

   پیک خبرگیر و سخن بازرساني ابشنو
  

   وطنش دیده حافظ یا ربي که بودآن
   به وطن بازرسانی مرادش ز غریببه

  
  
  386    غزل شماره
  

   را کم نشین با خرقه پوشانخدا
   مپوشانسامان ی از رندان برخ

  
   هستی آلودگی این خرقه بسدر

   فروشانی مي وقت قباخوشا
  

   ندیدمي وشان دردی این صوفدر
   باد عیش دردنوشانی صافکه

  
  ي و طاقت نیاری نازك طبعتو

   دلق پوشانی مشتيها یگران



 ٣۵٢

  
   مستور منشینيا  مستم کردهچو
   زهرم منوشانيا  نوشم دادهچو

  
   و از غبن این سالوسیان بینبیا

   خون دل و بربط خروشانیصراح
  

   حافظ بر حذر باشی دلگرمز
   چون دیگ جوشانيا  دارد سینهکه

  
  
  387    غزل شماره
  

   شمشادقدان خسرو شیرین دهنانشاه
   به مژگان شکند قلب همه صف شکنانکه

  
   بگذشت و نظر بر من درویش انداختمست
   چشم و چراغ همه شیرین سخناني اگفت

  
   خواهد بودی از سیم و زرت کیسه تهی کتا

   من شو و برخور ز همه سیمتنانبنده
  

  ر بورز پست مشو مهيا  از ذره نهکمتر
   چرخ زنانی به خلوتگه خورشید رستا

  
  ي داری می جهان تکیه مکن ور قدحبر

   زهره جبینان خور و نازك بدنانيشاد
  

   پیمانه کش من که روانش خوش بادپیر
   پرهیز کن از صحبت پیمان شکنانگفت

  



 ٣۵٣

   دوست به دست آر و ز دشمن بگسلدامن
   یزدان شو و فارغ گذر از اهرمنانمرد

  
  گفتم ی چمن الله سحر م صبا دربا
  اند این همه خونین کفنان  شهیدان کهکه

  
  ایم  حافظ من و تو محرم این راز نهگفت

   لعل حکایت کن و شیرین دهنانی ماز
  
  
  388    غزل شماره
  

   و گل طرب انگیز گشت و توبه شکنبهار
   رخ گل بیخ غم ز دل برکني شادبه

  
  ي باد صبا غنچه در هواداررسید

   شد و بر خود درید پیراهن خود برونز
  

   دلی صدق بیاموز از آب صافطریق
   ز سرو چمنی طلب آزادگی راستبه

  
   دستبرد صبا گرد گل کالله نگرز
   سمني سنبل ببین به روي گیسوشکنج

  
   غنچه رسید از حرم به طالع سعدعروس

   به وجه حسنبرد ی عینه دل و دین مبه
  

   بلبل شوریده و نفیر هزارصفیر
  ل گل آمد برون ز بیت حزن وصيبرا

  
   صحبت خوبان و جام باده بگوحدیث



 ٣۵۴

   پیر صاحب فني قول حافظ و فتوبه
  
  
  389    غزل شماره
  

   گل هر دم به بویت جامه در تنچو
   چاك از گریبان تا به دامنکنم

  
   که در باغی را دید گل گویتنت
   مستان جامه را بدرید بر تنچو

  
   از دست غمت مشکل برم جانمن
   از مني دل را تو آسان بردیول

  
   از دوستی قول دشمنان برگشتبه

   هیچ کس دوست دشمننگردد
  

   در جامه چون در جام بادهتنت
   در سینه چون در سیم آهندلت

  
   شمع اشک از چشم خونیني اببار
   شد سوز دلت بر خلق روشنکه

  
  ام آه جگرسوز  کز سینهمکن
   همچو دود از راه روزنبرآید

  
  ن و در پا مینداز را مشکدلم
   دارد در سر زلف تو مسکنکه

  
  ست حافظ  دل در زلف تو بستهچو

   سان کار او در پا میفکنبدین



 ٣۵۵

  
  
  390    غزل شماره
  

   سلطان گل پیدا شد از طرف چمنافسر
   یا رب مبارك باد بر سرو و سمنمقدمش

  
  ي خویشتن بود این نشست خسروي به جاخوش
  خویشتن ي اکنون به جای نشیند هر کستا

  
   جم را بشارت ده به حسن خاتمتخاتم
   اعظم کرد از او کوتاه دست اهرمنکاسم

  
   ابد معمور باد این خانه کز خاك درشتا

   باد یمنوزد ی رحمان مي نفس با بوهر
  

   پور پشنگ و تیغ عالمگیر اوشوکت
  ها شد داستان انجمن  همه شهنامهدر

  
   چرخت رام شد در زیر زینی چوگانخنگ

   بزنی گویي چون به میدان آمداشهسوار
  

   ملک را آب روان شمشیر توستجویبار
   درخت عدل بنشان بیخ بدخواهان بکنتو

  
   از این نشکفت اگر با نکهت خلق خوشتبعد

   ایذج نافه مشک ختني از صحراخیزد
  

  کنند ی گیران انتظار جلوه خوش مگوشه
   طرف کاله و برقع از رخ برفکنبرشکن

  



 ٣۵۶

   بنوشیم گفت حافظ م با عقل کردمشورت
   ده به قول مستشار متمنی مساقیا

  
   بزم اتابک عرضه داری صبا بر ساقيا

   بخشد به منيا  از آن جام زرافشان جرعهتا
  
  
  391    غزل شماره
  

   و جام چه خواهد بودنی از فکر مخوشتر
   ببینم که سرانجام چه خواهد بودنتا

  
   دل چند توان خورد که ایام نماندغم

  دل باش و نه ایام چه خواهد بودن نه گو
  

   کم حوصله را گو غم خود خور که بر اومرغ
   آن کس که نهد دام چه خواهد بودنرحم

  
   خور غم مخور و پند مقلد منیوشباده

   سخن عام چه خواهد بودناعتبار
  

   رنج تو همان به که شود صرف به کامدست
   آخر که به ناکام چه خواهد بودنیدان

  
   دوشی معمایخواند یم میخانه هپیر

   خط جام که فرجام چه خواهد بودناز
  

  غزل شماره از ره دل حافظ به دف و چنگ و بردم
   من بدنام چه خواهد بودني جزاتا

  
  



 ٣۵٧

  392    غزل شماره
  

   که چیست دولت دیدار یار دیدنیدان
   گزیدني بر خسروی او گدایي کودر

  
   جان طمع بریدن آسان بود ولیکناز
   مشکل توان بریدنیان دوستان جاز

  
   شدن به بستان چون غنچه با دل تنگخواهم

   دریدنی پیراهنی جا به نیک ناموان
  

   چون نسیم با گل راز نهفته گفتنگه
   از بلبالن شنیدني سر عشقبازگه

  
   لب یار اول ز دست مگذاربوسیدن

   از دست و لب گزیدني ملول گردکخر
  

   شمار صحبت کز این دوراهه منزلفرصت
   بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدننچو

  
  ی برفت حافظ از یاد شاه یحییگوی

   رب به یادش آور درویش پروریدنیا
  
  
  393    غزل شماره
  

   که شهره شهرم به عشق ورزیدنمنم
   که دیده نیالودم به بد دیدنمنم

  
   کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیموفا

   در طریقت ما کافریست رنجیدنکه



 ٣۵٨

  
   گفتم که چیست راه نجات پیر میکدهبه

   و گفت عیب پوشیدنی جام مبخواست
  

   باغ عالم چیستي دل ز تماشامراد
   دست مردم چشم از رخ تو گل چیدنبه

  
   از آن نقش خود زدم بر آبی پرستی مبه

   تا خراب کنم نقش خود پرستیدنکه
  

   رحمت سر زلف تو واثقم ور نهبه
   چو نبود از آن سو چه سود کوشیدنکشش

  
   به میکده خواهیم تافت زین مجلسانعن

   عمالن واجب است نشنیدنی وعظ بکه
  

   خط یار بیاموز مهر با رخ خوبز
   گرد عارض خوبان خوش است گردیدنکه

  
   حافظی و جام می جز لب ساقمبوس

   دست زهدفروشان خطاست بوسیدنکه
  
  
  394    غزل شماره
  

   ماه منظر تو نوبهار حسني رويا
   حسن و مدار حسن و خط تو مرکزخال

  
   چشم پرخمار تو پنهان فسون سحردر

   تو پیدا قرار حسنقرار ی زلف بدر
  



 ٣۵٩

  ی نتافت همچو تو از برج نیکوییماه
   نخاست چون قدت از جویبار حسنيسرو

  
  ي شد از مالحت تو عهد دلبرخرم
   شد از لطافت تو روزگار حسنفرخ

  
   دام زلف و دانه خال تو در جهاناز
  د نگشته شکار حسن مرغ دل نمانیک

  
   به لطف دایه طبع از میان جاندایم

   به ناز تو را در کنار حسنپرورد یم
  

   لبت بنفشه از آن تازه و تر استگرد
   از جویبار حسنخورد ی حیات مکب

  
   طمع برید که بیند نظیر توحافظ

   نیست جز رخت اندر دیار حسندیار
  
  
  395    غزل شماره
  

  اب کن را ز سنبل مشکین نقگلبرگ
   خراب کنی که رخ بپوش و جهانییعن

  
   عرق ز چهره و اطراف باغ رابفشان
   دیده ما پرگالب کنيها  شیشهچون

  
   گل چو عمر به رفتن شتاب کردایام
   به دور باده گلگون شتاب کنیساق

  
   به شیوه نرگس پرخواب مست رابگشا



 ٣۶٠

   از رشک چشم نرگس رعنا به خواب کنو
  

  گار گیر بنفشه بشنو و زلف نيبو
   به رنگ الله و عزم شراب کنبنگر

  
   توستیکش  جا که رسم و عادت عاشقزان
   دشمنان قدح کش و با ما عتاب کنبا

  
  ي قدح گشاي حباب دیده به روهمچون

   خانه را قیاس اساس از حباب کنوین
  

   از ره دعاطلبد ی وصال محافظ
   خسته دالن مستجاب کني رب دعایا

  
  
  396    غزل شماره
  

   پرشراب کنی است ساقیا قدححصب
   فلک درنگ ندارد شتاب کندور

  
   شود خرابی پیشتر که عالم فانزان
   را ز جام باده گلگون خراب کنما

  
   ز مشرق ساغر طلوع کردی مخورشید

   ترك خواب کنیطلب ی برگ عیش مگر
  

  ها کند  که چرخ از گل ما کوزهيروز
   کاسه سر ما پرشراب کنزنهار

  
  توبه و طامات نیستیم مرد زهد و ما
   خطاب کنی ما به جام باده صافبا



 ٣۶١

  
   صواب باده پرستیست حافظاکار
   و عزم جزم به کار صواب کنبرخیز

  
  
  397    غزل شماره
  

   در درآ و شبستان ما منور کنز
   مجلس روحانیان معطر کنيهوا

  
   فقیه نصیحت کند که عشق مبازاگر

   بدهش گو دماغ را تر کنيا پیاله
  

  ام دل و جان  جانان سپردهيم و ابرو چشبه
   طاق و منظر کني بیا و تماشابیا

  
   نورفشاند ی شب هجران نمستاره

   بام قصر برآ و چراغ مه برکنبه
  

   به خازن جنت که خاك این مجلسبگو
   فردوس و عود مجمر کني تحفه بر سوبه

  
   این مزوجه و خرقه نیک در تنگماز
   وشم قلندر کنی یک کرشمه صوفبه

  
   شاهدان چمن زیردست حسن تواندچو

   بر سمن و جلوه بر صنوبر کنکرشمه
  

  ی کند ساقی نفس حکایت بسفضول
   به ساغر کنی کار خود مده از دست و متو

  



 ٣۶٢

   دیده ادراك شد شعاع جمالحجاب
   و خرگه خورشید را منور کنبیا

  
   به قند وصال تو حد ما نبودطمع

   به لب لعل همچو شکر کنحوالتم
  

   به مستان دهیاله ببوس آنگه پیلب
   دقیقه دماغ معاشران تر کنبدین

  
   از مالزمت عیش و عشق مه رویانپس
   شعر حافظ از بر کنی کارها که کنز

  
  
  398    غزل شماره
  

   هست گوش کنی نور چشم من سخنيا
   ساغرت پر است بنوشان و نوش کنچون

  
   راه عشق وسوسه اهرمن بسیستدر
  یام سروش کن و گوش دل به پي آپیش

  
   نوا تبه شد و ساز طرب نماندبرگ

   دف خروش کني چنگ ناله برکش و ايا
  

   نبخشدتی و خرقه لذت مستتسبیح
   فروش کنی در این عمل طلب از مهمت

  
   سخن ز تجربه گویند گفتمتپیران

   پند گوش کني پسر که پیر شوي اهان
  

   هوشمند سلسله ننهاد دست عشقبر



 ٣۶٣

  ترك هوش کن ی که زلف یار کشیخواه
  

   دوستان مضایقه در عمر و مال نیستبا
   یار نصیحت نیوش کني جان فداصد

  
   مبادی تهی صافی که جامت از میساق

   به من دردنوش کنی عنایتچشم
  

  ي زرافشان چو بگذري در قباسرمست
   بوسه نذر حافظ پشمینه پوش کنیک

  
  
  399    غزل شماره
  

   بشکني کن و بازار ساحريا کرشمه
   بشکنيمزه رونق و ناموس سامر غبه

  
  ی یعنی باد ده سر و دستار عالمبه

   بشکني گوشه به آیین سرورکاله
  

   بگذاري که آیین دلبري زلف گوبه
   بشکني که قلب ستمگري غمزه گوبه

  
   از همه کسی خوبي خرام و ببر گوبرون

   بشکني حور بده رونق پريسزا
  

   آهوان نظر شیر آفتاب بگیربه
   بشکنيوتا قوس مشتر ابروان دبه

  
   شود زلف سنبل از دم بادي عطرساچو
   بشکني قیمتش به سر زلف عنبرتو



 ٣۶۴

  
   حافظي عندلیب فصاحت فروشد اچو
   بشکني قدر او به سخن گفتن درتو

  
  
  400    غزل شماره
  

   عشوه گر نقش باز منباالبلند
   کرد قصه زهد دراز منکوتاه

  
   و زهد و علمي دال که آخر پیريدید
  من چه کرد دیده معشوقه باز من با

  
  برد ی ایمان که می از خرابترسم یم

   تو حضور نماز مني ابرومحراب
  

   به دلق زرق بپوشم نشان عشقگفتم
   بود اشک و عیان کرد راز منغماز

  
  کند ی است یار و یاد حریفان نممست

   مسکین نواز منی به خیر ساقذکرش
  

   آن صبا بوزد کز نسیم آنی رب کیا
   شمامه کرمش کارساز منگردد

  
   از گریه حالیازنم ی بر آب مینقش
   شود قرین حقیقت مجاز منی کتا

  
  کنم ی خود چو شمع خنده زنان گریه مبر
   با تو سنگ دل چه کند سوز و ساز منتا

  



 ٣۶۵

  رود ی نمي چو از نماز تو کارزاهد
   شبانه و راز و نیاز منی مستهم

  
   صباي ز گریه سوخت بگو حالش احافظ
   شاه دوست پرور دشمن گداز منبا

  
  
  401    غزل شماره
  

   شوم خاك رهش دامن بیفشاند ز منچون
   بگویم دل بگردان رو بگرداند ز منور

  
   همچو گلنماید ی رنگین را به هر کس ميرو

   بگویم بازپوشان بازپوشاند ز منور
  

   خود را گفتم آخر یک نظر سیرش ببینچشم
  راند ز من خون ي مگر تا جویخواه ی مگفت

  
   به خونم تشنه و من بر لبش تا چون شوداو

   بستانم از او یا داد بستاند ز منکام
  

   جان برآید باك نیستی چو فرهادم به تلخگر
   ز منماند ی شیرین باز ميها  حکایتبس

  
   چو شمعش پیش میرم بر غمم خندان شودگر

   برنجم خاطر نازك برنجاند ز منور
  

   دهانش بنگریدام بهر  جان دادهدوستان
   ز منماند ی مختصر چون باز مي به چیزکو

  
   کن حافظ که گر زین دست باشد درس غمصبر



 ٣۶۶

   خواند ز منيا  افسانهيا  در هر گوشهعشق
  
  
  402    غزل شماره
  

   دلکش بگویم خال آن مه رو ببینيا نکته
   و جان را بسته زنجیر آن گیسو ببینعقل

  
   مباشی وضع و هرجایی دل کردم که وحشعیب

   چشم شیرگیر و غنج آن آهو ببینگفت
  

   زلفش تماشاخانه باد صباستحلقه
   صد صاحب دل آن جا بسته یک مو ببینجان

  
   آفتاب از دلبر ما غافلندعابدان

   مالمتگو خدا را رو مبین آن رو ببینيا
  

   دل دزدش صبا را بند بر گردن نهادزلف
   هواداران ره رو حیله هندو ببینبا

  
   او ز خود فارغ شدمين در جست و جو که ماین

  ست و نبیند مثلش از هر سو ببین  ندیدهکس
  

   رواستنالد ی ار در گوشه محراب محافظ
   نصیحتگو خدا را آن خم ابرو ببینيا

  
   فلک سر برمتابي مراد شاه منصور ااز

   شمشیر بنگر قوت بازو ببینيتیز
  
  
  403    غزل شماره



 ٣۶٧

  
   بین مه جبیناني لعل کش و روشراب

   مذهب آنان جمال اینان بینخالف
  

   زیر دلق ملمع کمندها دارندبه
   این کوته آستینان بینیدرازدست

  
  آرند ی خرمن دو جهان سر فرو نمبه

   و کبر گدایان و خوشه چینان بیندماغ
  

   نیم کرشمه هزار جان طلبنديبها
   اهل دل و ناز نازنینان بیننیاز

  
  رفت صحبت ما را به باد داد و بحقوق
   صحبت یاران و همنشینان بینيوفا

  
   عشق شدن چاره خالص من استاسیر

   عاقبت اندیش پیش بینان بینضمیر
  

   از دل حافظ ببرد صحبت دوستکدورت
   همت پاکان و پاکدینان بینيصفا

  
  
  404    غزل شماره
  

   بهتر از ایني بر صف رندان نظرفکن یم
   بهتر از ایني کن گذری در میکده مبر

  
  فرماید یق من لبت این لطف که م حدر

   بهتر از ایني خوب است ولیکن قدرسخت
  



 ٣۶٨

   که فکرش گره از کار جهان بگشایدآن
   بهتر از ایني در این کار بفرما نظرگو

  
   گفت که جز غم چه هنر دارد عشقناصحم
   بهتر از ایني خواجه عاقل هنري ابرو

  
   چه کنم گر ندهمی بدان رود گرامدل

   بهتر از ایني پسر دهر نداردمادر
  

   بوسی چو گویم که قدح نوش و لب ساقمن
   بهتر از ایني از من که نگوید دگربشنو

  
   حافظ شکرین میوه نباتیست به چینکلک
   بهتر از ایني ثمری در این باغ نبینکه

  
  
  405    غزل شماره
  

   جان پیر خرابات و حق صحبت اوبه
   خدمت اوي نیست در سر من جز هواکه

  
   گناهکاران استيگر چه نه جا ابهشت

   باده که مستظهرم به همت اوبیار
  

   صاعقه آن سحاب روشن بادچراغ
   زد به خرمن ما آتش محبت اوکه

  
  ی بیني آستانه میخانه گر سربر
   که معلوم نیست نیت اوي به پامزن

  
   سروش عالم غیبی که دوش به مستبیا



 ٣۶٩

   داد که عام است فیض رحمت اونوید
  

  حقارت نگاه در من مست به چشم مکن
   مشیت اوی نیست معصیت و زهد بکه

  
  ی دل من میل زهد و توبه ولکند ینم
   نام خواجه بکوشیم و فر دولت اوبه

  
   خرقه حافظ به باده در گرو استمدام

   ز خاك خرابات بود فطرت اومگر
  
  
  406    غزل شماره
  

   ماه نوي به تماشاي برون شدگفتا
  باد رو ماه ابروان منت شرم از

  
   تا دلت ز اسیران زلف ماستعمریست

   ز حفظ جانب یاران خود مشوغافل
  

   زلف ماي عطر عقل به هندومفروش
   جا هزار نافه مشکین به نیم جوکان

  
   وفا و مهر در این کهنه کشته زارتخم
   گه عیان شود که بود موسم دروآن

  
   بگویمتي بیار باده که رمزیساق
  اه نو سر اختران کهن سیر و ماز

  
   نشاندهد ی هالل هر سر مه مشکل
   افسر سیامک و ترك کاله زواز



 ٣٧٠

  
   جناب پیر مغان مامن وفاستحافظ

   حدیث عشق بر او خوان و ز او شنودرس
  
  
  407    غزل شماره
  

   سبز فلک دیدم و داس مه نومزرع
   از کشته خویش آمد و هنگام درویادم

  
   و خورشید دمیدي بخت بخفتیدي اگفتم

   این همه از سابقه نومید مشو باگفت
  

   پاك و مجرد چو مسیحا به فلکي روگر
   چراغ تو به خورشید رسد صد پرتواز

  
   بر اختر شب دزد مکن کاین عیارتکیه

   کاووس ببرد و کمر کیخسروتاج
  

   زر و لعل ار چه گران دارد گوشگوشوار
   گذران است نصیحت بشنوی خوبدور

  
  ه حسن بد دور ز خال تو که در عرصچشم
   راند که برد از مه و خورشید گرویبیدق

  
   گو مفروش این عظمت کاندر عشقآسمان
   خوشه پروین به دو جوي مه به جوخرمن

  
   زهد و ریا خرمن دین خواهد سوختآتش

   این خرقه پشمینه بینداز و بروحافظ
  



 ٣٧١

  
  408    غزل شماره
  

   آفتاب آینه دار جمال تويا
   سیاه مجمره گردان خال تومشک

  
   چه سودی دیده بشستم ولي سراصحن
   گوشه نیست درخور خیل خیال توکاین

  
   پادشاه حسني ای اوج ناز و نعمتدر

   رب مباد تا به قیامت زوال تویا
  

   ز نقش تو صورت نبست بازمطبوعتر
   مشکین مثال توي ابروطغرانویس

  
  يا  دل مسکین چگونهي چین زلفش ادر

   گفت باد صبا شرح حال توکشفته
  

  ي درآی گل ز در آشتي بورخاستب
   نوبهار ما رخ فرخنده فال تويا

  
   آسمان ز حلقه به گوشان ما شودتا
   همچون هالل توي ز ابرويا  عشوهکو

  
   پیش بخت بازروم تهنیت کنانتا
   ز مقدم عید وصال تويا  مژدهکو

  
   نقطه سیاه که آمد مدار نوراین

   در حدیقه بینش ز خال توعکسیست
  

   عرض کدامین جفا کنم پیش شاهدر



 ٣٧٢

   خود یا مالل توي نیازمندشرح
  

   در این کمند سر سرکشان بسیستحافظ
   کج مپز که نباشد مجال تويسودا

  
  
  409    غزل شماره
  

   نافه چین خاك راه توي خونبهايا
   سایه پرور طرف کاله توخورشید

  
   از حد برون خرامبرد ی کرشمه منرگس

   شیوه چشم سیاه توي من فدايا
  

   بخور که هیچ ملک با چنان جمالخونم
   دل نیایدش که نویسد گناه تواز

  
  ی و خواب خلق جهان را سبب تویآرام

   شد کنار دیده و دل تکیه گاه توزان
  

   سر و کار است هر شبميا  هر ستارهبا
   حسرت فروغ رخ همچو ماه تواز

  
   همنشین همه از هم جدا شدندیاران

   و آستانه دولت پناه توماییم
  

   طمع مبر ز عنایت که عاقبتحافظ
   زند به خرمن غم دود آه توآتش

  
  
  410    غزل شماره



 ٣٧٣

  
   توي راست بر باالی پادشاهي قبايا

   توي تاج و نگین از گوهر واالزینت
  

  دهد ی می فتح را هر دم طلوعآفتاب
   توي رخسار مه سیماي کاله خسرواز

  
   گاه طایر اقبال باشد هر کجاجلوه

   توي چتر گردون ساي همااندازد سایه
  

   رسوم شرع و حکمت با هزاران اختالفاز
   توي هرگز نشد فوت از دل دانايا نکته

  
  چکد ی حیوانش ز منقار بالغت مآب

   توي کلک شکرخای خوش لهجه یعنیطوط
  

   چه خورشید فلک چشم و چراغ عالم استگر
   توي بخش چشم اوست خاك پایروشنای

  
  دادش روزگار چه اسکندر طلب کرد و نآن

   توي بود از زالل جام جان افزايا جرعه
  

   حاجت در حریم حضرتت محتاج نیستعرض
   توي نماند با فروغ رای کس مخفراز

  
  کند ی می پیرانه سر حافظ جوانخسروا

   توي امید عفو جان بخش گنه فرسابر
  
  
  411    غزل شماره
  



 ٣٧۴

   توي طره مشک سادهد ی بنفشه متاب
   تويده دلگشا خندرد ی غنچه مپرده

  
   گل خوش نسیم من بلبل خویش را مسوزيا

   توي شب همه شب دعاکند ی سر صدق مکز
  

   از نفس فرشتگانی که ملول گشتممن
   توي از براکشم ی می و مقال عالمقال

  
   عشق بین که چون از سر فقر و افتخاردولت

   توي گداشکند ی تاج سلطنت مگوشه
  

  ر همند گر چه نه درخوی زهد و جام مخرقه
   توي از جهت رضازنم ی همه نقش ماین

  
   شراب عشق تو آن نفسم رود ز سرشور
   توي سر پرهوس شود خاك در سراکاین

  
   چشم من تکیه گه خیال توستشاهنشین

   توي تو مباد جای دعاست شاه من بيجا
  

   چمنیست عارضت خاصه که در بهار حسنخوش
   توي خوش کالم شد مرغ سخنسراحافظ

  
  

  412    رهغزل شما
  

   چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرومرا
   بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابروجهان

  
  ی چشم آن ترکم که در خواب خوش مستغالم



 ٣٧۵

   است و مشکین سایبان ابروي گلشنش رونگارین
  

   ابرویشي شد تنم زین غم که با طغرایهالل
   باشد مه که بنماید ز طاق آسمان ابروکه

  
   غافل و ما را از آن چشم و جبین هر دمقیبانر

   گونه پیغام است و حاجب در میان ابروهزاران
  

   گوشه گیران را جبینش طرفه گلزاریستروان
   چمان ابروگردد ی بر طرف سمن زارش همکه

  
  ی را کس نگوید با چنین حسني حور و پردگر

   این را این چنین چشم است و آن را آن چنان ابروکه
  

  ترسم ی نقاب زلف و ميبند یفردل نم کاتو
   محرابم بگرداند خم آن دلستان ابروکه

  
  ي چه مرغ زیرك بود حافظ در هواداراگر

   تیر غمزه صیدش کرد چشم آن کمان ابروبه
  
  
  413    غزل شماره
  

   عذار یار که بگرفت ماه از اوخط
  ایست لیک به در نیست راه از او  حلقهخوش

  
   دولت است دوست گوشه محرابيابرو
   جا بمال چهره و حاجت بخواه از اوآن

  
   جرعه نوش مجلس جم سینه پاك داريا

   جام جهان بین که آه از اوایست کیینه



 ٣٧۶

  
   پرستیام کرد م  اهل صومعهکردار

   دود بین که نامه من شد سیاه از اواین
  

   غم هر آن چه تواند بگو بکنسلطان
  ام به باده فروشان پناه از او  بردهمن

  
   به ره آفتاب داری چراغ میاقس

   برفروز مشعله صبحگاه از اوگو
  

   به روزنامه اعمال ما فشانیآب
   توان سترد حروف گناه از اوباشد

  
   که ساز مطرب عشاق ساز کردحافظ
   مباد عرصه این بزمگاه از اویخال

  
   شهري در این خیال که دارد گداآیا

   بود که یاد کند پادشاه از اويروز
  
  

  414    ارهغزل شم
  

   گلعذار کوی ساقدمد ی عیش مگلبن
   باده خوشگوار کووزد ی بهار مباد

  
  ی ولکند ی یاد همی گل نو ز گلرخهر

   سخن شنو کجا دیده اعتبار کوگوش
  

   بزم عیش را غالیه مراد نیستمجلس
   دم صبح خوش نفس نافه زلف یار کويا

  



 ٣٧٧

   صباي گلم نیست تحمل ای فروشحسن
   بهر خدا نگار کو زدم به خون دلدست

  
   اگر الف ز عارض تو زدی سحرگهشمع

   زبان دراز شد خنجر آبدار کوخصم
  

   آرزوي مگر ز لعل من بوسه ندارگفت
   قدرت و اختیار کوی از این هوس ولمردم

  
   اگر چه در سخن خازن گنج حکمت استحافظ

   غم روزگار دون طبع سخن گزار کواز
  
  
  415    غزل شماره
  

   خبر یار ما بگو پیک راستانيا
   گل به بلبل دستان سرا بگواحوال

  
   محرمان خلوت انسیم غم مخورما

   یار آشنا سخن آشنا بگوبا
  

   آن سر زلفین مشکبارزد ی چو مبرهم
   ما سر چه داشت ز بهر خدا بگوبا

  
   کس که گفت خاك در دوست توتیاستهر

   این سخن معاینه در چشم ما بگوگو
  

  کند یات م کس که منع ما ز خرابآن
   در حضور پیر من این ماجرا بگوگو

  
   دیگرت بر آن در دولت گذر بودگر



 ٣٧٨

   خدمت و عرض دعا بگوي از ادابعد
  

   چند ما بدیم تو ما را بدان مگیرهر
   گناه گدا بگوي ماجراشاهانه

  
   این فقیر نامه آن محتشم بخوانبر
   این گدا حکایت آن پادشا بگوبا

  
  فشاند یك م ز دام زلف چو بر خاها جان

   صبا بگوي آن غریب ما چه گذشت ابر
  

   پرور است قصه ارباب معرفتجان
   بیا بگوی برو بپرس حدیثيرمز

  
  دهند ی گرت به مجلس او راه محافظ

   نوش و ترك زرق ز بهر خدا بگویم
  
  
  416    غزل شماره
  

   دلخواهيا  نسیم معنبر شمامهخنک
   تو برخاست بامداد پگاهي در هواکه

  
   طایر خجسته لقايراه شو ا دلیل

   دیده آب شد از شوق خاك آن درگاهکه
  

   یاد شخص نزارم که غرق خون دل استبه
   را ز کنار افق کنید نگاههالل

  
   خجلتی زهکشم ی تو نفس می که بمنم
   ور نه چیست عذر گناهی تو عفو کنمگر



 ٣٧٩

  
   دوستان تو آموخت در طریقت مهرز

  ه دم که صبا چاك زد شعار سیاسپیده
  

   که از جهان برومي تو روزي عشق روبه
   گیاهي تربتم بدمد سرخ گل به جاز

  
   به خاطر نازك ماللت از من زودمده

   حافظ تو خود این لحظه گفت بسم اهللاکه
  
  
  417    غزل شماره
  

   مدام است از لعل دلخواهعیشم
   به کام است الحمدهللاکارم

  
   بخت سرکش تنگش به بر کشيا

   لعل دلخواه جام زر کش گهگه
  

   افسانه کردندي را به رندما
   جاهل شیخان گمراهپیران

  
   دست زاهد کردیم توبهاز
   از فعل عابد استغفراهللاو

  
   چه گویم شرح فراقتجانا
   و صد آهی و صد نم جانیچشم

  
  ست  مبیناد این غم که دیدهکافر
   قامتت سرو از عارضت ماهاز

  



 ٣٨٠

   لبت برد از یاد حافظشوق
  د سحرگاه شبانه وردرس

  
  
  418    غزل شماره
  

   آن ماهي تیغ بارد در کوگر
   نهادیم الحکم هللاگردن

  
   تقوا ما نیز دانیمآیین

   چه چاره با بخت گمراهلیکن
  

   شیخ و واعظ کمتر شناسیمما
   جام باده یا قصه کوتاهیا

  
   رند و عاشق در موسم گلمن

   گاه توبه استغفراهللاآن
  

   بر ما نیفکندی تو عکسمهر
   رویا آه از دلت آهینهآی

  
   مر و العمر فانالصبر

   حتام القاهي لیت شعریا
  

  ی گر وصل خواهی چه نالحافظ
  گاه ی بایدت خورد در گاه و بخون

  
  
  419    غزل شماره
  

   او ز عمر جاودان بهوصال



 ٣٨١

   مرا آن ده که آن بهخداوندا
  

   شمشیرم زد و با کس نگفتمبه
   راز دوست از دشمن نهان بهکه

  
   مردن بر این دریداغ بندگ به
   جان او که از ملک جهان بهبه

  
   را از طبیب من بپرسیدخدا

   شود این ناتوان بهی آخر ککه
  

   کان پایمال سرو ما گشتیگل
   خاکش ز خون ارغوان بهبود

  
   زاهد مفرماي خلدم دعوت ابه
   این سیب زنخ زان بوستان بهکه

  
   او باشي کوي دایم گدادال

  ولت جاودان به حکم آن که دبه
  

   سر متاب از پند پیرانجوانا
   پیر از بخت جوان بهي راکه

  
  ست  چشم کس ندیدهگفت ی میشب

   مروارید گوشم در جهان بهز
  

   چه زنده رود آب حیات استاگر
   شیراز ما از اصفهان بهیول

  
   اندر دهان دوست شکرسخن

   گفته حافظ از آن بهولیکن



 ٣٨٢

  
  
  420    غزل شماره
  

   چهی یعنيا ه برانداخته پردناگهان
   چهی یعنيا  از خانه برون تاختهمست

  
   در دست صبا گوش به فرمان رقیبزلف
   چهی یعنيا  چنین با همه درساختهاین

  
  يا  و منظور گدایان شدهی خوبانشاه
   چهی یعنيا  این مرتبه نشناختهقدر

  
  ي سر زلف خود اول تو به دستم دادنه

   چهی یعنيا  درانداختهي از پابازم
  

   رمز دهان گفت و کمر سر میانسخنت
   چهی یعنيا  از میان تیغ به ما آختهو

  
   مشغولی کس از مهره مهر تو به نقشهر

   چهی یعنيا  با همه کج باختهعاقبت
  

   در دل تنگت چو فرود آمد یارحافظا
   چهی یعنيا  از غیر نپرداختهخانه

  
  
  421    غزل شماره
  

  زده مغان رفته بود و آب ي سرادر
   به شیخ و شاب زدهی پیر و صالینشسته

  



 ٣٨٣

   همه در بندگیش بسته کمرسبوکشان
   ز ترك کله چتر بر سحاب زدهیول

  
   جام و قدح نور ماه پوشیدهشعاع

   مغبچگان راه آفتاب زدهعذار
  

   بخت در آن حجله با هزاران نازعروس
   کسمه و بر برگ گل گالب زدهشکسته

  
   ساغر عشرت فرشته رحمتگرفته

   گالب زدهيجرعه بر رخ حور و پر ز
  

   شور و عربده شاهدان شیرین کارز
   شکسته سمن ریخته رباب زدهشکر

  
   خندان گفتي کردم و با من به روسالم
   خمارکش مفلس شراب زدهي اکه

  
  ي به ضعف همت و راي این کند که تو کردکه

   گنج خانه شده خیمه بر خراب زدهز
  

   دولت بیدار ترسمت ندهندوصال
   تو در آغوش بخت خواب زدهيا  خفتههک

  
   به میکده حافظ که بر تو عرضه کنمبیا

   مستجاب زدهي صف ز دعاهاهزار
  

   جنیبه کش شاه نصره الدین استفلک
   ببین ملکش دست در رکاب زدهبیا

  
   که ملهم غیب است بهر کسب شرفخرد



 ٣٨۴

   بام عرش صدش بوسه بر جناب زدهز
  
  
  422    غزل شماره
  

  يا لسله زلف دراز آمده که با سيا
  يا  باد که دیوانه نواز آمدهفرصتت

  
   ناز مفرما و بگردان عادتیساعت
  يا  به پرسیدن ارباب نیاز آمدهچون

  
   تو میرم چه به صلح و چه به جنگي باالپیش

  يا  به هر حال برازنده ناز آمدهچون
  

   از لب لعليا  و آتش به هم آمیختهآب
  يا آمده بد دور که بس شعبده بازچشم

  
   بر دل نرم تو که از بهر ثوابآفرین
  يا  غمزه خود را به نماز آمدهکشته

  
   دلمي من با تو چه سنجد که به یغمازهد

  يا  و آشفته به خلوتگه راز آمدهمست
  

  ست  حافظ دگرت خرقه شراب آلودهگفت
  يا  از مذهب این طایفه بازآمدهمگر

  
  
  423    غزل شماره
  

  خواب آلوده رفتم به در میکده دوش
   تردامن و سجاده شراب آلودهخرقه



 ٣٨۵

  
   افسوس کنان مغبچه باده فروشآمد
   ره رو خواب آلودهي بیدار شو اگفت

  
   کن و آن گه به خرابات خرامی و شویشست
   نگردد ز تو این دیر خراب آلودهتا

  
  ی لب شیرین پسران چند کني هوابه

   روح به یاقوت مذاب آلودهجوهر
  

   و مکنينزل پیر طهارت گذران مبه
   شیب چو تشریف شباب آلودهخلعت

  
  ي شو و از چاه طبیعت به درآی و صافپاك

   ندهد آب تراب آلودهی صفایکه
  

   نیستی جان جهان دفتر گل عیبي اگفتم
   ناب آلودهی شود فصل بهار از مکه

  
   ره عشق در این بحر عمیقآشنایان

   گشتند و نگشتند به آب آلودهغرقه
  

  و نکته به یاران مفروش حافظ لغز گفت
   از این لطف به انواع عتاب آلودهآه

  
  
  424    غزل شماره
  

  يا  من جدا مشو که توام نور دیدهاز
  يا  جان و مونس قلب رمیدهآرام

  



 ٣٨۶

   دامن تو دست ندارند عاشقاناز
  يا  ایشان دریدهي صبورپیراهن

  
   چشم بخت خویش مبادت گزند از آنکاز

  يا یده رسی به غایت خوبي دلبردر
  

   زمانی مفتي اي مکن ز عشق ومنعم
  يا  دارمت که تو او را ندیدهمعذور

  
   سرزنش که کرد تو را دوست حافظاآن

  يا  از گلیم خویش مگر پا کشیدهبیش
  
  
  425    غزل شماره
  

   در شرب زرکشیدهشد ی کشان همدامن
   ماه رو ز رشکش جیب قصب دریدهصد

  
  ي بر گرد عارضش خوی تاب آتش ماز

   شبنم بر برگ گل چکیدهيها  قطرهنچو
  

   بلند چابکي فصیح شیرین قدیلفظ
   خوش کشیدهی لطیف زیبا چشمیروی

  
   جان فزایش از آب لطف زادهیاقوت
   خوش خرامش در ناز پروریدهشمشاد

  
   لعل دلکشش بین وان خنده دل آشوبآن

   رفتن خوشش بین وان گام آرمیدهوان
  

  شد سیه چشم از دام ما برون ي آهوآن



 ٣٨٧

   چه چاره سازم با این دل رمیدهیاران
  

   اهل نظر میازاری تا توانزنهار
   نور هر دو دیدهي وفا ندارد ادنیا

  
   کشم عتیبت از چشم دلفریبتی کتا

   یار برگزیدهي کن ايا  کرشمهيروز
  

   خاطر شریفت رنجیده شد ز حافظگر
   که توبه کردیم از گفته و شنیدهبازآ

  
   خواجهی شکر بازگویم در بندگبس
   اوفتد به دستم آن میوه رسیدهگر

  
  
  426    غزل شماره
  

   خون دل نوشتم نزدیک دوست نامهاز
   رایت دهرا من هجرك القیامهیان

  
   من از فراقش در دیده صد عالمتدارم

   هذا لنا العالمهی دموع عینلیست
  

   نبود سودمي چند کزمودم از وهر
   جرب المجرب حلت به الندامهمن

  
   احوال دوست گفتایز طبیب اپرسیدم

   قربها السالمهی بعدها عذاب فیف
  

   مالمت آید گر گرد دوست گردمگفتم
   اهللا ما راینا حبا بال مالمهو



 ٣٨٨

  
   به جان شیرینی چو طالب آمد جامحافظ

   یذوق منه کاسا من الکرامهیحت
  
  
  427    غزل شماره
  

   تو را شمع گشت پروانهي روچراغ
  ش پروا نه ز حال تو با حال خویمرا

  
  فرمود ی که قید مجانین عشق مخرد

   سنبل زلف تو گشت دیوانهي بوبه
  

   زلف تو گر جان به باد رفت چه شدي بوبه
   جانانهي فدای جان گرامهزار

  
   رمیده ز غیرت ز پا فتادم دوشمن
   خویش چو دیدم به دست بیگانهنگار

  
  ها که برانگیختیم و سود نداشت  نقشهچه

  ته است افسانه ما بر او گشفسون
  

   سپندي او به جاي آتش رخ زیبابر
   غیر خال سیاهش که دید به دانهبه

  
  ی مژده جان به صبا داد شمع در نفسبه
   تواش چون رسید پروانهي شمع روز

  
  ی به دور لب دوست هست پیمانمرا
   بر زبان نبرم جز حدیث پیمانهکه

  



 ٣٨٩

   که بازي مدرسه و خانقه مگوحدیث
   میخانهيوا در سر حافظ هفتاد

  
  
  428    غزل شماره
  

   که مخمور شبانهسحرگاهان
   باده با چنگ و چغانهگرفتم

  
  ی عقل را ره توشه از منهادم

   شهر هستیش کردم روانهز
  

   داديا  فروشم عشوهی منگار
   ایمن گشتم از مکر زمانهکه

  
   کمان ابرو شنیدمی ساقز
   تیر مالمت را نشانهي اکه

  
  مروار کی زان میان طرفينبند

   در میانهی خود را ببیناگر
  

   دگر نهی این دام بر مرغبرو
   عنقا را بلند است آشیانهکه

  
  ی بندد طرف وصل از حسن شاهکه

   با خود عشق بازد جاودانهکه
  

   همه اوستی و مطرب و ساقندیم
   آب و گل در ره بهانهخیال

  
   تا خوش برانیمی می کشتبده



 ٣٩٠

   ناپیداکرانهي این دریااز
  

  ا معماییست حافظ موجود
   تحقیقش فسون است و فسانهکه

  
  
  429    غزل شماره
  

  ی بیا که شد قدح الله پر ز میساق
  ی تا به چند و خرافات تا به کطامات

  
  ست روزگار  ز کبر و ناز که دیدهبگذر

  ی قیصر و طرف کاله کي قباچین
  

   شو که مرغ چمن مست گشت هانهشیار
  ی ه استی شو که خواب عدم در پبیدار

  
   شاخ نوبهاري ایچم ی نازکانه مخوش

  ي مبادت از آشوب باد دیکشفتگ
  

   مهر چرخ و شیوه او اعتماد نیستبر
  ي که شد ایمن ز مکر وی بر کسي وايا

  
   ماستي شراب کوثر و حور از برافردا
  ی و جام مي مه روی امروز نیز ساقو

  
  دهد ی یاد می صبا ز عهد صبباد
  ی صبيده ا که غم ببرد دری دارویجان

  
   مبین و سلطنت گل که بسپردحشمت
  ی باد هر ورقش را به زیر پفراش



 ٣٩١

  
  ی جام یک منی به یاد حاتم طدرده
  ی نامه سیاه بخیالن کنیم طتا

  
   که داد حسن و لطافت به ارغوانی مزان

  ي فکند لطف مزاج از رخش به خوبیرون
  

   به باغ بر که به خدمت چو بندگانمسند
  یکمر بسته است ن است سرو و استاده

  
   حدیث سحرفریب خوشت رسیدحافظ

  ي حد مصر و چین و به اطراف روم و رتا
  
  
  430    غزل شماره
  

  ی می اگر ننوشي صوت بلبل و قمربه
  ی الکY کنمت آخرالدوای کعالج

  
   فصل بهاري بنه از رنگ و بويا ذخیره

  ي رهزنان بهمن و دی ز پرسند ی مکه
  

  زد هوهو گل نقاب برافکند و مرغ چو
  ی هی هیکن ی ز دست پیاله چه ممنه

  
   دادی ثباتی سلطنت و حسن کشکوه

  ی مانده است و افسر کی تخت جم سخنز
  

   میراث خوارگان کفر استي دارخزینه
  ی دف و ني به فتوی قول مطرب و ساقبه

  



 ٣٩٢

   هیچ نبخشد که بازنستاندزمانه
  ی ز سفله مروت که شیه ال شمجو

  
  ي الماو بر ایوان جنهاند نوشته

  ي به وي خرید وای هر که عشوه دنیکه
  

   کنم شراب کجاستی نماند سخن طسخا
  ی روح و روان حاتم طي به شادبده

  
   خدا نشنود بیا حافظي بوبخیل

  ی گیر و کرم ورز و الضمان علپیاله
  
  
  431    غزل شماره
  

  ی مکشم ی و در مبوسم ی ملبش
  یام پ  بردهی آب زندگانبه

  
   گفت با کسمتوان ی رازش منه
  ي دید با وتوانم ی کس را منه

  
   جامخورد ی و خون مبوسد ی ملبش

  ي خوکند ی و گل مبیند ی مرخش
  

   و از جم مکن یادی جام مبده
  ی کی بود و کی که جم کداند ی مکه

  
   ماه مطربي در پرده چنگ ابزن

  ي بخراش تا بخروشم از ورگش
  

   از خلوت به باغ آورد مسندگل



 ٣٩٣

  ین غنچه کن ط زهد همچوبساط
  

   چشمش مست را مخمور مگذارچو
  ی بده می ساقي یاد لعلش ابه

  
  ی جان از آن قالب جداینجوید

  ی باشد خون جامش در رگ و پکه
  

  ی حافظ زماني درکش ازبانت
  ی زبانان بشنو از نی بحدیث

  
  
  432    غزل شماره
  

  ی بده شرابی جام عشقم ساقمخمور
  یآب مجلس ندارد ی می کن قدح که بپر

  
   رخ چو ماهش در پرده راست نایدوصف

  ی بده شرابی ساقی بزن نوایمطرب
  

   حلقه قامت من تا بعد از این رقیبتشد
  ی در دگر نراند ما را به هیچ بابزین

  
  ي انتظار رویت ما و امیدواردر

  ی عشوه وصالت ما و خیال و خوابدر
  

  ی آن دو چشمم آیا کجاست جاممخمور
  یکم از جواب آن دو لعلم آخر بیمار

  
   دل تو در خیال خوبانینه ی چه محافظ
  ی تشنه سیر گردد از لمعه سرابیک



 ٣٩۴

  
  
  433    غزل شماره
  

  ی که بر ماه از خط مشکین نقاب انداختيا
  ی بر آفتاب انداختيا  سایهي کردلطف

  
   چه خواهد کرد با ما آب و رنگ عارضتتا

  ی خوش بر آب انداختی نیرنگ نقشحالیا
  

   از خوبان خلخ شاد باشيد بری خوبيگو
  ی کیخسرو طلب کافراسیاب انداختجام

  
   عشق باختی با شمع رخسارت به وجهی کسهر

  ی میان پروانه را در اضطراب انداختزان
  

   در دل ویران ماي عشق خود نهادگنج
  ی دولت بر این کنج خراب انداختسایه

  
   از آب آن عارض که شیران را از آنزینهار
  یگردان را در آب انداخت و ي لب کردتشنه

  
   وان گه از نقش خیالی بیداران ببستخواب
  ی بر شب روان خیل خواب انداختیتهمت

  
   یک نظر در جلوه گاهي از رخ برفکندپرده

  ی را در حجاب انداختي از حیا حور و پرو
  

   نوش از جام عالم بین که بر اورنگ جمباده
  ی مقصود را از رخ نقاب انداختشاهد

  



 ٣٩۵

   پرستینرگس مخمور و لعل م فریب از
  ی خلوت نشین را در شراب انداختحافظ

  
   صید دل در گردنم زنجیر زلفي از براو

  ی کمند خسرو مالک رقاب انداختچون
  

   آن که تاج آفتابيا  دارا شکوهداور
  ی سر تعظیم بر خاك جناب انداختاز

  
   آن که خصم ملک رای الدین شاه یحینصره

  یآب انداخت دم شمشیر چون آتش در از
  
  
  434    غزل شماره
  

  ی ز عشق و مستی دل مباش یک دم خاليا
  ی و هستی از نیستی گه برو که رستوان

  
   مشغول کار او شوی جان به تن ببینگر
  ی بهتر ز خودپرستی که بینيا  قبلههر

  
   همچون نسیم خوش باشی ضعف و ناتوانبا

  ی اندر این ره بهتر ز تندرستيبیمار
  

   نشان کفر استیت خام مذهب طریقدر
  ی است و چستی طریق دولت چاالکيآر

  
  ی نشینمعرفت ی بی فضل و عقل بینتا
  یات بگویم خود را مبین که رست  نکتهیک

  
   آستان جانان از آسمان میندیشدر



 ٣٩۶

  ی به خاك پستی افتي اوج سربلندکز
  

   ار چه جان بکاهد گل عذر آن بخواهدخار
  ی در جنب ذوق مستی می است تلخسهل

  
   پیاله پیما حافظ قرابه پرهیزیصوف

  ی درازدستی کوته آستینان تا کيا
  
  
  435    غزل شماره
  

  ی مگویید اسرار عشق و مستی مدعبا
  ی بمیرد در درد خودپرستخبر ی بتا

  
   کار جهان سر آیدي شو ار نه روزعاشق

  ی نقش مقصود از کارگاه هستناخوانده
  

   آن صنم چه خوش گفت در مجلس مغانمدوش
  یپرست ی کافران چه کارت گر بت نمبا

  
   من خدا را زلفت شکست ما راسلطان

  ی چندین درازدستی کند سیاهی کتا
  

   گوشه سالمت مستور چون توان بوددر
  ی نرگس تو با ما گوید رموز مستتا

  
  ها که برخاست  روز دیده بودم این فتنهآن

  ینشست ی با ما نمی زمانی سرکشکز
  

  واهد سپرد حافظ به دست طوفان خعشقت
  ی که جستی برق از این کشاکش پنداشتچون



 ٣٩٧

  
  
  436    غزل شماره
  

  ی ما نامه نوشتي غالیه خط گر سوآن
  ی ما درننوشتی ورق هستگردون

  
   چند که هجران ثمر وصل برآردهر

  ی جهان کاش که این تخم نکشتدهقان
  

   را که در این جای نقد است کسآمرزش
  یبهشت چو ی و سرایي چو حوریاریست

  
   مصطبه عشق تنعم نتوان کرددر
  ی بالش زر نیست بسازیم به خشتچون

  
   به باغ ارم و نخوت شدادمفروش

  ی و لب کشتی و نوش لبی شیشه میک
  

   دل داناي ای دني غم دنیای کتا
  ی که شود عاشق زشتی است ز خوبحیف

  
   جهان استی خرقه خرابیآلودگ

  ی پاك سرشتی اهل دلي راهروکو
  

  را هشت سر زلف تو حافظ دست چاز
  ی که نهشتي چنین بود چه کردتقدیر

  
  
  437    غزل شماره
  



 ٣٩٨

  ی قصه بهشت ز کویت حکایتيا
  ی جمال حور ز رویت روایتشرح

  
  يا  از لب لعلت لطیفهی عیسانفاس
  ی خضر ز نوش لبانت کنایتآب

  
  يا  پاره از دل من و از غصه قصههر

  ی از خصال تو و از رحمت آیتي سطرهر
  

  ي مجلس روحانیان شدي عطرسایک
  ی رعایتي تو کردي را اگر نه بوگل

  
   خاك در یار سوختیمي آرزودر
  ی حمایتي صبا که نکردي آور ایاد

  
   دل به هرزه دانش و عمرت به باد رفتيا

  ی کفایتي و نکردی مایه داشتصد
  

   دل کباب من آفاق را گرفتيبو
  ی آتش درون بکند هم سرایتاین

  
  دهد ی رخش دست م آتش ار خیالدر

  ی بیا که نیست ز دوزخ شکایتیساق
  

   مراد حافظ از این درد و غصه چیستیدان
  ی و ز خسرو عنایتيا  تو کرشمهاز

  
  
  438    غزل شماره
  

  ي بصدغیها فادی سلمسبت



 ٣٩٩

  ي ینادی کل یوم لی روحو
  

  ي ببخشادل ی بر من بنگارا
  ي رغم االعادی علی واصلنو

  
   عشقتي در غم سوداحبیبا

   رب العبادی علتوکلنا
  

  ی عن عشق سلمی انکرتنامن
  ي نهکو بوادي آن روتزاول

  
   رهي همچون مت به بوتن دل و اکه

   بحر الودادی العشق فغریق
  

   ماچان غرامت بسپریمنی پبه
  ي از امادی روشتي یک وغرت

  
   این دل بواتت خورد ناچارغم
  ي آنچت نشادی غر نه او بنو

  
  فت حافظ شد اندر چین زلدل

  ي مظلم و اهللا هادبلیل
  
  
  439    غزل شماره
  

  ي برآمدی به خواب دوش که ماهدیدم
  ي او شب هجران سر آمدي عکس روکز

  
  رسد ی رفت یار سفرکرده متعبیر

  ي کاج هر چه زودتر از در درآمديا



 ۴٠٠

  
   فرخنده فال منی به خیر ساقذکرش

  ي در مدام با قدح و ساغر آمدکز
  

   دیار خویشيد ار به خواب بدیي بودخوش
  ي ما رهبر آمدي یاد صحبتش سوتا

  
   به دستي ازل به زور و زر ار آمدفیض

  ي خضر نصیبه اسکندر آمدآب
  

   عهد یاد باد که از بام و در مراآن
  ي دم پیام یار و خط دلبر آمدهر

  
   رقیب تو چندین مجال ظلمی یافتیک

  ي به در داور آمدی ار شبیمظلوم
  

   ذوق عشق ره نرفته چه دانندخامان
  ي سرآمدي دلیري بجویدریادل

  
   کرد رهنمونی کو تو را به سنگ دلآن
  ي برآمدی که پاش به سنگی کاشکيا

  
   رقمي به شیوه حافظ زدي دیگرگر

  ي طبع شاه هنرپرور آمدمقبول
  
  
  440    غزل شماره
  

  ي حدیث آرزومندگفتم ی با باد مسحر
  ي آمد که واثق شو به الطاف خداوندخطاب

  



 ۴٠١

  بح و آه شب کلید گنج مقصود است صيدعا
  ي که با دلدار پیوندرو ی راه و روش مبدین

  
   را آن زبان نبود که سر عشق گوید بازقلم

  ي حد تقریر است شرح آرزومنديورا
  

   که کردت سلطنت مغروري یوسف مصري ااال
  ي را بازپرس آخر کجا شد مهر فرزندپدر

  
   پیر رعنا را ترحم در جبلت نیستجهان

  يبند ی در او همت چه میپرس ی او چه م مهرز
  

  ی قدر حرص استخوان تا کی چون تو عالیهمای
  ي آن سایه همت که بر نااهل افکنددریغ

  
   این بازار اگر سودیست با درویش خرسند استدر

  ي و خرسندی منعمم گردان به درویشخدایا
  

  نازند ی و مرقصند ی شعر حافظ شیراز مبه
  ين سمرقند و ترکاي چشمان کشمیرسیه

  
  
  441    غزل شماره
  

  ي ار دل آن ماه مهربان بودي بودچه
  ي ار چنان بودي حال ما نه چنین بودکه

  
   که چه ارزد نسیم طره دوستیبگفتم
  ي هزار جان بودی به هر سر مویگرم

  
   یا ربي ما چه کم شدی خوشدلبرات



 ۴٠٢

  ي نشان امان از بد زمان بودگرش
  

  ز و عزیی زمانه سرافراز داشتگرم
  ي عزتم آن خاك آستان بودسریر

  
   چو قطره اشکي پرده کاش برون آمدز

  ي بر دو دیده ما حکم او روان بودکه
  

  ی نه دایره عشق راه بربستاگر
  ي نقطه حافظ سرگشته در میان بودچو

  
  
  442    غزل شماره
  

  ي جان او که گرم دسترس به جان بودبه
  ي پیشکش بندگانش آن بودکمینه

  
  ا چیست خاك پایش را که بهیبگفتم
  ي حیات گران مایه جاودان بوداگر

  
  ی قدش سرو معترف گشتی بندگبه

  ي چو سوسن آزاده ده زبان بودگرش
  

   وصالي چه جابینمش ی خواب نیز نمبه
  ي آن بودي این نبود و ندیدیم بارچو

  
   پایبند طره اوي دلم نشداگر

  ي اش قرار در این تیره خاکدان بودیک
  

   آفاق استنظیر یفلک ب رخ چو مهر به
  ي دل دریغ که یک ذره مهربان بودبه



 ۴٠٣

  
   چو لمعه نوری ز درم کاشکيدرآمد

  ي بر دو دیده ما حکم او روان بودکه
  

  ي افتادی پرده ناله حافظ برون کز
  ي نه همدم مرغان صبح خوان بوداگر

  
  
  443    غزل شماره
  

  ي به گلزاری دمی سرو اگر بخرامچو
  ي خاریهر گل تو ي ز غیرت روخورد

  
  ی و آشوبيا  کفر زلف تو هر حلقهز
  ي و بیماريا  سحر چشم تو هر گوشهز

  
   چشم مست یار به خوابي چو بخت من امرو

  ي است ز هر سویت آه بیداری در پکه
  

   خاك رهت نقد جان من هر چندنثار
  ي نیست نقد روان را بر تو مقدارکه

  
   همیشه مزن الف زلف دلبنداندال

  ي گشایدت کاری کي شوي تیره راچو
  

   به سر نرفت این کاری برفت و زمانسرم
  ي گرفت و نبودت غم گرفتاردلم

  
  ي نقطه گفتمش اندر میان دایره آچو

  ي حافظ این چه پرگاري خنده گفت که ابه
  



 ۴٠۴

  
  444    غزل شماره
  

  ي پرظریفان و از هر طرف نگارشهریست
  ي کارکنید ی عشق است گر مي صالیاران

  
  یتر جوان یند زین طرفه فلک نبچشم

  ي دست کس نیفتد زین خوبتر نگاردر
  

   ز جان مرکبی که دیده باشد جسمهرگز
  ي دامنش مبادا زین خاکیان غباربر

  
  ی را از پیش خود چه رانيا  من شکستهچون

  ي غایت توقع بوسیست یا کنارکم
  

   خوش است بشتابی است دریاب وقتغش ی بیم
  ي دگر که دارد امید نوبهارسال

  
   بوستان حریفان مانند الله و گلدر
  ي یاري بر یاد روی یک گرفته جامهر

  
   این گره گشایم وین راز چون نمایمچون

  ي و صعب کاري کاري و سخت درديدرد
  

  ی حافظ در دست زلف شوخي تار موهر
  ي توان نشستن در این چنین دیارمشکل

  
  
  445    غزل شماره
  

  يدار را که هر چه مراد است در جهان تو



 ۴٠۵

  ي غم ز حال ضعیفان ناتوان دارچه
  

   جان و دل از بنده و روان بستانبخواه
  ي حکم بر سر آزادگان روان دارکه

  
   و دارم عجب که هر ساعتي ندارمیان

  ي میانداری مجمع خوبان کنمیان
  

   تو را نیست نقش درخور از آنکي روبیاض
  ي از خط مشکین بر ارغوان داريسواد

  
   و لطیف مدامی که سبکروحی مبنوش

  ي الخصوص در آن دم که سر گران داریعل
  

   عتاب از این بیش و جور بر دل مامکن
  ي آن داري که جای هر آن چه توانمکن

  
   اختیارت اگر صد هزار تیر جفاستبه
  ي قصد جان من خسته در کمان داربه

  
   رقیبان مدام و جور حسودي جفابکش
  ي سهل باشد اگر یار مهربان دارکه

  
   یک دمدهد یصل دوست گرت دست م وبه

  ي که هر چه مراد است در جهان داربرو
  

   حافظيبر ی گل به دامن از این باغ مچو
  ي غم ز ناله و فریاد باغبان دارچه

  
  
  446    غزل شماره



 ۴٠۶

  
  ي تو نکهت آن زلف مشک بو دارصبا
  ي او داري که بوی یادگار بمانبه

  
   که گوهر اسرار حسن و عشق در اوستدلم

  ي به دست تو دادن گرش نکو دارانتو
  

   آن شمایل مطبوع هیچ نتوان گفتدر
  ي این قدر که رقیبان تندخو دارجز

  
   گل کجا پسند افتدي بلبلت اينوا

  ي گوش و هوش به مرغان هرزه گو دارکه
  

   جرعه تو سرم مست گشت نوشت بادبه
  ي از کدام خم است این که در سبو دارخود

  
  ویبار مناز سرو جي خود ای سرکشبه
  ي از شرم سر فروداری گر بدو رسکه

  
   چو آفتاب زدنی از ممالک خوبدم
  ي را رسد که غالمان ماه رو دارتو

  
   تو را برازد و بسی حسن فروشيقبا
  ي همچو گل همه آیین رنگ و بو دارکه

  
   گوهر عشقي کنج صومعه حافظ مجوز

  ي برون نه اگر میل جست و جو دارقدم
  
  
  447    غزل شماره
  



 ۴٠٧

  ي با ما مورز این کینه داربیا
  ي حق صحبت دیرینه دارکه

  
   بهی گوش کن کاین در بسنصیحت

  ي آن گوهر که در گنجینه داراز
  

   رخ به رندانی نمایی کولیکن
  ي کز خورشید و مه آیینه دارتو

  
   شیخ و هش داري رندان مگو ابد

  ي کینه داری با حکم خدایکه
  

   ز آه آتشینمیترس ینم
  يخرقه پشمینه دار ی دانتو

  
   فریاد خمار مفلسان رسبه

  ي داردوشینه ی را گر مخدا
  

   خوشتر از شعر تو حافظندیدم
  ي که اندر سینه داری قرآنبه

  
  
  448    غزل شماره
  

  ي داری خرابات مقامي که در کويا
  ي داری ار دست به جامي وقت خودجم

  
   شب و روزي که با زلف و رخ یار گذاريا

  ي داری و شامیخوش صبح باد که فرصتت
  

   صبا سوختگان بر سر ره منتظرنديا



 ۴٠٨

  ي داری از آن یار سفرکرده پیامگر
  

  ی سرسبز تو خوش دانه عیشیست ولخال
  ي داری کنار چمنش وه که چه دامبر

  
  شنوم ی جان از لب خندان قدح ميبو
  ي داری خواجه اگر زان که مشامي ابشنو

  
   به هنگام وفا هیچ ثباتیت نبودچون

  ي داری شکر که بر جور دوامکنم یم
  

   چه شودی نیک ار طلبد از تو غریبنام
  ي داری امروز در این شهر که نامیتوی

  
   سحرت مونس جان خواهد بودي دعابس
  ي داری که چون حافظ شبخیز غالمتو

  
  
  449    غزل شماره
  

  يدار ی عشاق روا مي که مهجوريا
  يدار ی را ز بر خویش جدا معاشقان

  
   دریابیادیه را هم به زالل بتشنه

  يدار ی که در این ره به خدا مي امیدبه
  

   جان لیکني و بحل کردمت اي ببرددل
  يدار ی از این دار نگاهش که مرا مبه

  
  نوشند ی ما که حریفان دگر مساغر

  يدار ی تحمل نکنیم ار تو روا مما



 ۴٠٩

  
   مگس حضرت سیمرغ نه جوالنگه توستيا

  يدار یم و زحمت ما يبر ی خود معرض
  

   از این در محرومي به تقصیر خود افتادتو
  يدار ی و فریاد چرا مینال ی که ماز

  
   از پادشهان پایه به خدمت طلبندحافظ
  يدار ی نابرده چه امید عطا میسع

  
  
  450    غزل شماره
  

  يدار ی که ما را نگران مروزگاریست
  يدار ی را نه به وضع دگران ممخلصان

  
  نت باز نشد به می چشم رضایگوشه

  يدار ی چنین عزت صاحب نظران ماین
  

   تو چو از بهر نگاری آن به که بپوشساعد
  يدار ی در خون دل پرهنران مدست

  
   گل از دست غمت رست و نه بلبل در باغنه

  يدار ی را نعره زنان جامه دران مهمه
  

   نقد حضوری که در دلق ملمع طلبيا
  يدار ی مخبران ی عجب از بي سرچشم

  
   چشم و چراغي نرگس باغ نظر ایتوی چون

  يدار ی چرا بر من دلخسته گران مسر
  



 ۴١٠

   دگر استی جام جم از کان جهانگوهر
  يدار ی تمنا ز گل کوزه گران متو

  
  ي آخر ز چه روی دل تویي تجربه اپدر

  يدار ی مهر و وفا زین پسران مطمع
  

   سیم و زرت پاك بباید پرداختکیسه
  يدار ین مها که تو از سیمبرا  طمعاین

  
  ی گنه ماست ولی و خرابي چه رندگر

  يدار ی گفت که تو بنده بر آن میعاشق
  

   روز سالمت به مالمت حافظمگذران
  يدار ی توقع ز جهان گذران مچه
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  ي فلکت روز داوري کرد یاورخوش
  ي و چه شکرانه آوری شکر چون کنتا

  
   کس که اوفتاد خدایش گرفت دستآن

  ير تو باد تا غم افتادگان خور بگو
  

  خرند ی نمی عشق شوکت شاهي کودر
  ي کن و اظهار چاکری بندگاقرار

  
  ي عیش از درم درآی به مژدگانیساق
  ي یک دم از دلم غم دنیا به دربرتا

  
   خطر بسیستی شاهراه جاه و بزرگدر



 ۴١١

  ي به کز این گریوه سبکبار بگذرآن
  

   تاج و گنجي و فکر لشکر و سوداسلطان
  ي و امن خاطر و کنج قلندردرویش

  
   حرف صوفیانه بگویم اجازت استیک

  ي نور دیده صلح به از جنگ و داوريا
  

   مراد بر حسب فکر و همت استنیل
  ي شاه نذر خیر و ز توفیق یاوراز

  
  ي غبار فقر و قناعت ز رخ مشوحافظ

  ي خاك بهتر از عمل کیمیاگرکاین
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  ي و پری آدم عشقندی هستطفیل
  ي ببری بنما تا سعادتیارادت

  
   مباشنصیب ی خواجه و از عشق ببکوش

  يهنر ی بنده را نخرد کس به عیب بکه
  

   صبوح و شکرخواب صبحدم تا چندیم
  ي کوش و گریه سحری عذر نیم شببه

  
   شهسوار شیرین کاري ای خود چه لعبتتو

  ي و غایب از نظری در برابر چشمکه
  

  وخت زین غیرت جان مقدس بسهزار
  ي هر صباح و مسا شمع مجلس دگرکه



 ۴١٢

  
   پیغامبرد ی من به حضرت آصف که مز
  ي یاد گیر دو مصرع ز من به نظم درکه

  
   که وضع جهان را چنان که من دیدمبیا
  ي و غم نخوري خوری می امتحان بکنگر

  
   سروریت کج مباد بر سر حسنکاله

  ي زیب بخت و سزاوار ملک و تاج سرکه
  

  آیند ی و مروند یزلف و رخت م ي بوبه
  ي و گل به جلوه گری به غالیه سایصبا

  
  ي وصال مجوی مستعد نظر نیستچو
  يبصر ی جام جم نکند سود وقت بکه

  
   گوشه نشینان بال بگردانديدعا

  ينگر ی به ما نمی به گوشه چشمچرا
  

   و سلطنت از ما بخر به مایه حسنبیا
  ي از این معامله غافل مشو که حیف خورو

  
   عجب خطرناك استی عشق طریقطریق

  ي نبري اگر ره به مقصدنعوذباهللا
  

   یمن همت حافظ امید هست که بازبه
   لیله القمري اسامر لیاليار
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 ۴١٣

  ي که دایم به خویش مغروريا
  ي تو را عشق نیست معذورگر

  
   دیوانگان عشق مگردگرد
  ي به عقل عقیله مشهورکه

  
  در سر تو عشق نیست یمست
  ي که تو مست آب انگوررو

  
   زرد است و آه دردآلوديرو

  ي رنجوري را دواعاشقان
  

   از نام و ننگ خود حافظبگذر
  ي که مخمورطلب ی مساغر
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  ي نسیم باد نوروزآید ی یار مي کوز
  ي چراغ دل برافروزی این باد ار مدد خواهاز

  
  ف عشرت کن خدا را صري داريا  گل گر خردهچو

  ي زراندوزيها داد سودا  قارون را غلطکه
  

   لعل استی جام گل دگر بلبل چنان مست مز
  ي زد بر چرخ فیروزه صفیر تخت فیروزکه

  
  ی صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانبه

  ي گفتن بیاموزغزل شماره کز بلبل ي گلزار آبه
  

   دل در این فیروزه ایوان نیستي امکان خلود اچو



 ۴١۴

  ي و بهروزيعیش فرصت دان به فیروز مجال
  

   چیست ترك کام خود کردنی کام بخشطریق
  ي آن است کز این ترك بردوزي سرورکاله

  
  ي چو گل از غنچه بیرون آگویم ی در پرده مسخن
  ي نیست حکم میر نوروزي بیش از پنج روزکه

  
   به طرف جویباران چیستي نوحه قمرندانم
  يبانروز دارد شی او نیز همچون من غممگر

  
   عیبشکند ی می و صوفی دارم چو جان صافيا یم

  ي هیچ عاقل را مبادا بخت بد روزخدایا
  

   شمعي شد یار شیرینت کنون تنها نشین اجدا
  ي و گر سوزي حکم آسمان این است اگر سازکه

  
   عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محرومبه

  ي روزرسد ی که جاهل را هنیتر می ساقبیا
  

   نوشیلس آصف به نوروز جالل اندر مجیم
  ي بخشد جرعه جامت جهان را ساز نوروزکه

  
   خواجه تورانشاهي تنها دعاکند ی حافظ منه
  ي و نوروزي خواهد جهان عیدی مدح آصفز

  
   پارسایان راست محراب دل و دیدهجنابش
  ي صبح خیزان راست روز فتح و فیروزجبینش
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 ۴١۵

  
  ی و بوالهوسیحاصل ی بگذشت به بعمر

  ی برسي ده که به پیرام ی پسر جام ميا
  

  اند  شکرهاست در این شهر که قانع شدهچه
  ی طریقت به مقام مگسشاهبازان

  
  رفتم ی در خیل غالمان درش مدوش

  ی چه کسي عاشق بیچاره تو باري اگفت
  

   دل خون شده چون نافه خوشش باید بودبا
  ی که مشهور جهان گشت به مشکین نفسهر

  
   البرق من الطور و آنست بهعلم

   لک آت بشهاب قبسیفلعل
  

   رفت و تو در خواب و بیابان در پیشکاروان
  ی از غلغل چندین جرسخبر ی که بس بوه

  
   زنی بگشا و صفیر از شجر طوببال
  ی که اسیر قفسی باشد چو تو مرغحیف

  
   دامن جانان گیرمی چو مجمر نفستا

  ی خوش نفسی نهادیم بر آتش ز پجان
  

   تو ز هر سو حافظي پوید به هواچند
  ی اهللا طریقا بک یا ملتمسیسر
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 ۴١۶

  ی است در آن کوش که خوشدل باشنوبهار
  ی گل بدمد باز و تو در گل باشی بسکه

  
   نگویم که کنون با که نشین و چه بنوشمن
  ی اگر زیرك و عاقل باشی تو خود دانکه

  
  یول پند دهدت ی در پرده همین مچنگ

  ی آن گاه کند سود که قابل باشوعظت
  

   دگر استی دفتر حالی چمن هر ورقدر
  ی باشد که ز کار همه غافل باشحیف

  
   عمرت ببرد غصه دنیا به گزافنقد

  ی شب و روز در این قصه مشکل باشگر
  

   چه راهیست پر از بیم ز ما تا بر دوستگر
  ی آسان بود ار واقف منزل باشرفتن

  
   بخت بلندت باشد گر مدد ازحافظا
  ی آن شاهد مطبوع شمایل باشصید
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  ی جهد بکردم که یار من باشهزار
  ی من باشقرار ی دل بمرادبخش

  
  ي دیده شب زنده دار من گردچراغ

  ی خاطر امیدوار من باشانیس
  

   خسروان مالحت به بندگان نازندچو



 ۴١٧

  ی در میانه خداوندگار من باشتو
  

   خونین دلم ز عشوه او آن عقیق کهاز
  ی غمگسار من باشيا  کنم گلهاگر

  
   آن چمن که بتان دست عاشقان گیرنددر

  ی ز دست برآید نگار من باشگرت
  

  ی به کلبه احزان عاشقان آییشب
  ی انیس دل سوکوار من باشیدم

  
   غزاله خورشید صید الغر منشود

  ی چو تو یک دم شکار من باشی آهویگر
  

   وظیفه منيا کرده بوسه کز دو لبت سه
  ی قرض دار من باشی ادا نکناگر

  
  ی این مراد ببینم به خود که نیم شبمن
  ی اشک روان در کنار من باشي جابه

  
  ارزم ی نمي ار چه حافظ شهرم جومن

  ی تو از کرم خویش یار من باشمگر
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  ی گلگون باشی دل آن دم که خراب از ميا
  یمت قارون باش زر و گنج به صد حشیب

  
   که صدارت به فقیران بخشندی مقامدر

  ی دارم که به جاه از همه افزون باشچشم



 ۴١٨

  
   که خطرهاست در آنی ره منزل لیلدر

  ی اول قدم آن است که مجنون باششرط
  

   عشق نمودم به تو هان سهو مکننقطه
  ی از دایره بیرون باشي نه چون بنگرور

  
   در پیش رفت و تو در خواب و بیابانکاروان

  ی چون باشی چه کنی ره ز که پرسي رویک
  

  ي بنمای گوهر ذاتی طلبی شاهتاج
  ی خود از تخمه جمشید و فریدون باشور

  
   نوش کن و جرعه بر افالك فشانيساغر
  ی و چند از غم ایام جگرخون باشچند

  
   از فقر مکن ناله که گر شعر این استحافظ
  ی خوشدل نپسندد که تو محزون باشهیچ

  
  

  459    ل شمارهغز
  

  یکش ی خوش رقم که بر گل رخسار مزین
  یکش ی بر صحیفه گل و گلزار مخط

  
   حرم نشین نهانخانه مرااشک

  یکش ی هفت پرده به بازار مي سوزان
  

   زلفي چو باد صبا را به بوي روکاهل
  یکش ی دم به قید سلسله در کار مهر

  



 ۴١٩

   دم به یاد آن لب میگون و چشم مستهر
  یکش یخانه خمار م خلوتم به از

  
   سر تو بسته فتراك ما شودیگفت

  یکش ی است اگر تو زحمت این بار مسهل
  

   تو چه تدبیر دل کنمي چشم و ابروبا
  یکش ی زین کمان که بر من بیمار موه

  
  کند ی که چشم بد ز رخت دفع مبازآ

  یکش ی تازه گل که دامن از این خار ميا
  

   از نعیم دهریطلب ی دگر چه محافظ
  یکش ی و طره دلدار ميخور ی میم
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   منذ حلت بالعراقیسلیم
  ی من نواها ما االقیاالق

  
   ساروان منزل دوستي ااال
  ی رکبانکم طال اشتیاقیال

  
   نوشی در زنده رود انداز و مخرد

  ی گلبانگ جوانان عراقبه
  

   حماکمی مرعی العمر فربیع
  ی اهللا یا عهد التالقحماك

  
   بده رطل گرانمیق سابیا
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   اهللا من کاس دهاقسقاك
  

   به یادمآرد ی باز میجوان
  ی چنگ و دست افشان ساقسماع

  
   بده تا مست و خوشدلی باقیم

  ی یاران برفشانم عمر باقبه
  

   خون شد از نادیدن دوستدرونم
   تعسا الیام الفراقاال

  
   بعدکم ال تحقروهایدموع
  ی بحر عمیق من سواقفکم

  
  هان متفق باش با نیکخوایدم

  ی دان امور اتفاقغنیمت
  

   مطرب خوشخوان خوشگوي ابساز
  ی صوت عراقی شعر فارسبه

  
   دختر رزي ای بس خوشیعروس
  ی گه گه سزاوار طالقیول

  
   مجرد را برازديمسیحا

  ی با خورشید سازد هم وثاقکه
  

   ما نیستي دوستان روزوصال
  ی فراقيها غزل شماره حافظ بخوان

  
  
  461    غزل شماره



 ۴٢١

  
  ی باکی و مدمعی قصه شوقکتبت

  ی تو به جان آمدم ز غمناکی که ببیا
  

  ام از شوق با دو دیده خود  که گفتهبسا
   فاین سلماكی منازل سلمایا

  
  يا  و غریب حادثهيا  واقعهعجیب

  ی شاکی اصطبرت قتیال و قاتلانا
  

   را رسد که کند عیب دامن پاکتکه
  ی همچو قطره که بر برگ گل چکد پاککه

  
   الله و گلي تو داد آب روي خاك پاز

  ی و خاکی کلک صنع رقم زد به آبچو
  

   عبیرفشان گشت ساقیا برخیزصبا
  ی هات شمسه کرم مطیب زاکو

  
   مثلي التکاسل تغنم فقد جردع

  ی است و چاالکی زاد راهروان چستکه
  

  ي شمایلت آری نماند ز من باثر
   من محیاكي مثر محیايار

  
  ظ چگونه نطق زند وصف حسن تو حافز

  ی ادراکي ورای همچو صنع خدایکه
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 ۴٢٢

  ی درجا من الاللی مبسما یحاکیا
  ی رب چه درخور آمد گردش خط هاللیا

  
   فریبمدهد ی خیال وصلت خوش میحال
  ی خود چه نقش بازد این صورت خیالتا

  
   ده که گر چه گشتم نامه سیاه عالمیم

  ی الیزال توان بود از لطفی کنومید
  

   و از خلوتم برون کشی بیار جامیساق
  ی در به در بگردم قالش و الابالتا

  
   و زیركی چار چیز مگذر گر عاقلاز
  ی خالي معشوق و جاغش ی و شراب بامن

  
   نیست نقش دوران در هیچ حال ثابتچون

  ی خوریم حالی مکن شکایت تا محافظ
  

   جام خاطر در دور آصف عهدصافیست
   من الزاللییقا اصف رحی فاسقنقم

  
   من جده و جدهی قد تباهالملک

  ی رب که جاودان باد این قدر و این معالیا
  

   دولت کان شکوه و شوکتمسندفروز
  ی ملک و ملت بونصر بوالمعالبرهان
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  ی اهللا ما کر اللیالسالم



 ۴٢٣

  ی و المثالی جاوبت المثانو
  

   االراك و من علیهاي وادیعل
   فوق الرمالياللو دار بو

  
   غریبان جهانميدعاگو

  ی ادعو بالتواتر و التوالو
  

   هر منزل که رو آرد خدا رابه
  ی دارش به لطف الیزالنگه

  
   دل که در زنجیر زلفشي امنال
  ی جمعیت است آشفته حالهمه

  
   خطت صد جمال دیگر افزودز

  ی عمرت باد صد سال جاللکه
  

   ور نه سهل استی که باشباید ی متو
  ی و مالی مایه جاهزیان

  
   آن نقاش قدرت آفرین بادبر

  ی گرد مه کشد خط هاللکه
  

   کل حینی فی راحتفحبک
   کل حالی فی ذکرك مونسو

  
   دل من تا قیامتيسویدا

  ی تو خالي از شوق و سودامباد
  

  ی یابم وصال چون تو شاهکجا
  ی بدنام رند الابالمن
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   داند که حافظ را غرض چیستخدا

  ی من سالی حسب علم اهللاو
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  ی کار حسنت چون عشق من کمالبگرفت
  ی باش زان که نبود این هر دو را زوالخوش

  
   کاندر تصور عقلنگنجد ی وهم مدر

  ی زین خوبتر مثالی به هیچ معنآید
  

   حظ عمر حاصل گر زان که با تو ما راشد
  ی شود وصالي روزي به عمر روزهرگز

  
  ياشم یک سال هست روز دم که با تو بآن
  ی تو باشم یک لحظه هست سالی دم که بوان

  
   من خیال رویت جانا به خواب بینمچون
  ی چشمم بجز خیالنبیند ی خواب مکز

  
   خوبتي آر بر دل من کز مهر رورحم
  ی شخص ناتوانم باریک چون هاللشد

  
  ی مکن شکایت گر وصل دوست خواهحافظ

  ی بیشتر بباید بر هجرت احتمالزین
  
  
  465    غزل شماره
  



 ۴٢۵

  ی تا چنم گلی به باغ صبحدمرفتم
  ی به گوش ناگهم آواز بلبلآمد

  
   گشته مبتالی چو من به عشق گلمسکین

  ی اندر چمن فکنده ز فریاد غلغلو
  

   اندر آن چمن و باغ دم به دمگشتم یم
  ی اندر آن گل و بلبل تاملکردم یم

  
   یار حسن گشته و بلبل قرین عشقگل

  ی نه و این را تبدلی را تفضلآن
  

   کرد در دلم اثر آواز عندلیبچون
  ی چنان که هیچ نماندم تحملگشتم

  
  ی این باغ را ولشود ی گل شکفته مبس
  یست از او گل  خار نچیدهي بالی بکس

  
   مدار امید فرج از مدار چرخحافظ
  ی هزار عیب و ندارد تفضلدارد

  
  
  466    غزل شماره
  

  ی شراب اول خرقه که من دارم در رهناین
  ی ناب اولی غرق میمعن ی دفتر بوین

  
   عمر تبه کردم چندان که نگه کردمچون
  ی افتاده خراب اولی کنج خراباتدر

  
  ی دور است ز درویشی مصلحت اندیشچون



 ۴٢۶

  ی سینه پر از آتش هم دیده پرآب اولهم
  

   حالت زاهد را با خلق نخواهم گفتمن
  ی قصه اگر گویم با چنگ و رباب اولاین

  
   سر و پا باشد اوضاع فلک زین دستی بات

  ی در دست شراب اولی سر هوس ساقدر
  

  ي دل برنکنم آري همچو تو دلداراز
  ی زان زلف به تاب اولي تاب کشم بارچون

  
  ي حافظ از میکده بیرون آي پیر شدچون
  ی در عهد شباب اولی و هوسناکيرند

  
  
  467    غزل شماره
  

  یام عشق کز او پخته شود هر خی مزان
  ی چه ماه رمضان است بیاور جامگر

  
   رفت که دست من مسکین نگرفتروزها

  ی ساعد سیم اندامي شمشادقدزلف
  

   دلي هر چند که مهمان عزیز است اروزه
  ی دان و شدن انعامی موهبتصحبتش

  
   زیرك به در خانقه اکنون نپردمرغ

  ی دامیست به هر مجلس وعظ  نهادهکه
  

   این است از زاهد بدخو نکنم رسمگله
  ی اش افتد شامی بدمد در پی چو صبحکه



 ۴٢٧

  
   چمني من چون بخرامد به تماشایار

  ی پیک صبا پیغامي ز من ابرسانش
  

   صاف کشدی که شب و روز می حریفآن
  ی آیا که کند یاد ز دردآشامبود

  
   گر ندهد داد دلت آصف عهدحافظا

  ی از خودکامي دشوار به دست آورکام
  
  
  468    غزل شماره
  

  ی برد به نزد شاهان ز من گدا پیامکه
  ی فروشان دو هزار جم به جامی مي به کوکه

  
   خراب و بدنام و هنوز امیدوارمام شده

  ی به همت عزیزان برسم به نیک نامکه
  

   به قلب ما کني نظری که کیمیافروشتو
  یایم دام  نداریم و فکندهی بضاعتکه

  
   نفرمودی جانان که عنایتي از وفاعجب
  ی نه به خامه سالمیامه پیام به ننه

  
   این شراب خام است اگر آن حریف پختهاگر

  ی هزار بار بهتر ز هزار پخته خامبه
  

   تسبیحيها  شیخ به دانهي رهم میفکن از
  ی چو مرغ زیرك افتد نفتد به هیچ دامکه

  



 ۴٢٨

   خدمت تو دارم بخرم به لطف و مفروشسر
  ی غالمی چو بنده کمتر افتد به مبارککه

  
   برم شکایت به که گویم این حکایت کجابه

  ی دوامی لبت حیات ما بود و نداشتکه
  

   تیر مژگان و بریز خون حافظيبگشا
  ی را نکند کس انتقاميا  چنان کشندهکه
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  ی و زاد غرامی رواح رند الحمانت
  ی خاك در دوست باد جان گراميفدا

  
   دوست شنیدن سعادت است و سالمتپیام

  ی سعاد سالمی الیلمبلغ عن امن
  

   به شام غریبان و آب دیده من بینبیا
  ی در آبگینه شامی سان باده صافبه

  
   االراك طار خیري تغرد عن ذاذا
  ی تفرد عن روضها انین حمامفال

  
   نماند که روز فراق یار سر آیدیبس

   قباب خیامی من هضبات الحمرایت
  

   و گویمت به سالمتی که درآیی دمخوشا
   خیر قدوم نزلت خیر مقامتقدم

  
   منک و قد صرت ذابا کهاللبعدت



 ۴٢٩

  یام به تمام  چو ماهت ندیدهي چه رواگر
  

   ان دعیت بخلد و صرت ناقض عهدو
  ی و ما استطاب منامی تطیب نفسفما

  
   هست که زودت به بخت نیک ببینمامید

  ی و من به غالمی شاد گشته به فرماندهتو
  

   تو حافظ سلک در خوشاب است شعر نغزچو
  ی ز نظم نظامبرد ی گاه لطف سبق مکه

  
  
  470    غزل شماره
  

  ی دریغا مرهمي ماالمال درد است اسینه
  ی به جان آمد خدا را همدمی ز تنهایدل

  
   آسایش که دارد از سپهر تیزروچشم
  ی به من ده تا بیاسایم دمی جامساقیا

  
   را گفتم این احوال بین خندید و گفتیزیرک

  ی پریشان عالميلعجب کار بواي روزصعب
  

   در چاه صبر از بهر آن شمع چگلسوختم
  ی ترکان فارغ است از حال ما کو رستمشاه

  
   امن و آسایش بالستي طریق عشقبازدر

  ی باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمریش
  

   راه نیستي رندي کام و ناز را در کواهل
  یغم ی بی نه خامي باید جهان سوزي روره



 ۴٣٠

  
   به دستآید ی نمیعالم خاک در یآدم
  ی دیگر بباید ساخت و از نو آدمیعالم

  
   دهیمي تا خاطر بدان ترك سمرقندخیز
  ی مولیان آید همي جوي نسیمش بوکز

  
   عشقي حافظ چه سنجد پیش استغناگریه

  ی این دریا نماید هفت دریا شبنمکاندر
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  ی دلبرم که رساند نوازش قلمز
  ی کرمکند یصبا گر هم پیک کجاست

  
   کردم و تدبیر عقل در ره عشققیاس

  ی رقمکشد ی است که بر بحر می شبنمچو
  

  هاست  که خرقه من گر چه رهن میکدهبیا
  ی به نام من درمی مال وقف نبینز

  
   دلي چون و چرا درد سر دهد احدیث
  ی گیر و بیاسا ز عمر خویش دمپیاله

  
   راه نشین درد عشق نشناسدطبیب

  ی مرده دل مسیح دميبه دست کن ا برو
  

   گرفت ز سالوس و طبل زیر گلیمدلم
  ی آن که بر در میخانه برکشم علمبه

  



 ۴٣١

   که وقت شناسان دو کون بفروشندبیا
  ی صاف و صحبت صنمی یک پیاله مبه

  
   عیش و تنعم نه شیوه عشق استدوام

  ی بنوش نیش غمی معاشر مایاگر
  

   لیک ابر رحمت دوستيا  گلهکنم ینم
  ی کشته زار جگرتشنگان نداد نمبه

  
   آن کسخرند ی قندش نمی به یک نچرا
  ی قلمی از نی کرد صد شکرافشانکه

  
   قدر تو شاها به دست حافظ نیستيسزا

  ی و نیاز صبحدمی شبي از دعاجز
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   معدله السلطانی اهللا علاحمد
  ی شیخ اویس حسن ایلخاناحمد

  
  هنشاه نژاد بن خان و شهنشاه شخان

  ی اگر جان جهانش خوانزیبد ی که مآن
  

   نادیده به اقبال تو ایمان آورددیده
  ی به چنین لطف خدا ارزاني امرحبا

  
   تو برآید به دو نیمش بزنندی اگر بماه

  ی و معجزه سبحاني احمددولت
  

   از شاه و گدابرد ی بخت تو دل مجلوه



 ۴٣٢

  ی و هم جانانی بد دور که هم جانچشم
  

  کل ترکانه که در طالع توست کابرشکن
  ی و چنگزخانی و کوشش خاقانبخشش

  
  گیریم ی چه دوریم به یاد تو قدح مگر

  ی منزل نبود در سفر روحانبعد
  

   نشکفتی گل پارسیم غنچه عیشاز
  ی ریحانی دجله بغداد و محبذا

  
   عاشق که نه خاك در معشوق بودسر

  ی خالصش بود از محنت سرگردانیک
  

  ك در یار بیار خاي نسیم سحريا
  ی کند حافظ از او دیده دل نورانکه

  
  
  473    غزل شماره
  

  ی را غنیمت دان آن قدر که بتوانوقت
  ی جان این دم است تا داني از حیات احاصل

  
   گردون عمر در عوض داردی بخشکام

  ی کن که از دولت داد عیش بستانجهد
  

   چو من زین جا بگذرم حرامت بادباغبان
  ی غیر دوست بنشانيرو من سي به جاگر

  
   پشیمان را ذوق باده خواهد کشتزاهد

  ی کورد پشیماني مکن کارعاقال



 ۴٣٣

  
   رای این قدر که صوفداند ی نممحتسب
  ی باشد همچو لعل رمانی خانگجنس

  
   شکردهان مستیزي شبخیزان اي دعابا

  ی پناه یک اسم است خاتم سلیماندر
  

   عاشقان بشنو و از در طرب بازآپند
  ی شغل عالم فانارزد ی نم همهکاین

  
  ی برادران رحمي عزیزم رفت ایوسف

  ی غمش عجب بینم حال پیر کنعانکز
  

   دم مزن که نتوان گفتي زاهد از رندپیش
  ی طبیب نامحرم حال درد پنهانبا

  
  ریزد ی و مژگانت خون خلق ميرو یم

  ی جانا ترسمت فرومانيرو ی متیز
  

   ز ناوك چشمت گوش داشتم لیکندل
  ی به پیشانبرد یماندارت م کيابرو

  
   حافظ پریشان رای کن به احسانجمع

  ی شکنج گیسویت مجمع پریشانيا
  

   نگار سنگین دلي از ما ای تو فارغگر
  ی خود بخواهم گفت پیش آصف ثانحال

  
  
  474    غزل شماره
  



 ۴٣۴

  یدان ی که مدانم ی توام جانا و مهواخواه
  یخوان ی و هم ننوشته میبین ی هم نادیده مکه

  
   چه دریابد میان عاشق و معشوقمالمتگو

  ی چشم نابینا خصوص اسرار پنهاننبیند
  

   و رقص آوري را به پابازی زلف و صوفبیفشان
  ی از هر رقعه دلقش هزاران بت بیفشانکه

  
   دلبند استي کار مشتاقان در آن ابروگشاد
  ی را یک نفس بنشین گره بگشا ز پیشانخدا

  
   نیت کرد در سجده آدم زمین بوس توملک

  ی دید بیش از حد انسانی در حسن تو لطفکه
  

   افروز چشم ما نسیم زلف جانان استچراغ
  ی این جمع را یا رب غم از باد پریشانمباد

  
   که در خواب سحر بگذشتي عیش شبگیردریغا
  ی که درمانی دل مگر وقتي قدر وقت ایندان

  
   نیستی از همرهان بودن طریق کاردانملول

  یزل به یاد عهد آسان مني دشواربکش
  

   حافظدهد ی چنبر زلفش فریبت مخیال
  ی تا حلقه اقبال ناممکن نجنباننگر
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  ی یوسف ثانی خالیق که تویگفتند



 ۴٣۵

  ی نیک بدیدم به حقیقت به از آنچون
  

   به شکرخنده که گویمی از آنشیرینتر
  ی خسرو خوبان که تو شیرین زمانيا

  
  کرد به غنچه دهانت نتوان تشبیه
  ی نبود غنچه بدین تنگ دهانهرگز

  
   که دهم زان دهنت کامی بار بگفتصد

  ی سوسن آزاده چرا جمله زبانچون
  

   بدهم کامت و جانت بستانمیگوی
  ی کامم و جانم بستانی ندهترسم

  
   تو خدنگ از سپر جان گذراندچشم
  یست بدین سخت کمان  که دیدهبیمار

  
  دم اشک بیندازیش از دیده مرچون

  ی از نظر خویش برانی را که دمآن
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  ی صبح سعادت بدان نشان که تو داننسیم
  ی فالن کن در آن زمان که تو داني به کوگذر

  
   و دیده بر سر راهتي پیک خلوت رازتو
  ی نه به فرمان چنان بران که تو دانی مردمبه

  
   که جان عزیزم ز دست رفت خدا رابگو

  یایش ببخش آن که تو دان لعل روح فزز



 ۴٣۶

  
   این حروف نوشتم چنان که غیر ندانستمن
  ی کرامت چنان بخوان که تو داني هم ز روتو

  
   تیغ تو با ما حدیث تشنه و آب استخیال
  ی بکش چنان که تو دانی خویش گرفتاسیر

  
   در کمر زرکشت چگونه ببندمامید
  ی نگارا در آن میان که تو دانایست دقیقه

  
   در این معامله حافظي و تازی ترکیکیست
  ی عشق بیان کن بدان زبان که تو دانحدیث

  
  
  477    غزل شماره
  

  ی یار زیرك و از باده کهن دومندو
  ی و گوشه چمنی و کتابیفراغت

  
   این مقام به دنیا و آخرت ندهممن
  ی ام افتند هر دم انجمنی چه در پاگر

  
   آن که کنج قناعت به گنج دنیا دادهر

  ی به کمترین ثمنيسف مصر یوفروخت
  

   که رونق این کارخانه کم نشودبیا
  ی یا به فسق همچو منی زهد همچو تویبه

  
   دیدنتوان ی تندباد حوادث نمز

  ی بوده است یا سمنی این چمن که گلدر
  



 ۴٣٧

   غیبي در آینه جام نقش بندببین
  ی کس به یاد ندارد چنین عجب زمنکه

  
   این سموم که بر طرف بوستان بگذشتاز

  ی هست و رنگ نسترنی گلي که بوعجب
  

   دل که حق رها نکندي صبر کوش تو ابه
  ی به دست اهرمنی عزیز نگینچنین

  
   دهر تبه شد در این بال حافظمزاج

  ی برهمني و رای فکر حکیمکجاست
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  ی کن جام شراب یک مننوش
  ی بدان بیخ غم از دل برکنتا

  
  ب گشاده دار چون جام شرادل

  ی گرفته چند چون خم دنسر
  

  ی کشی رطلي ز جام بیخودچون
  ی از خویشتن الف منی زنکم

  
   همچو آبی شو در قدم نسنگسان
  ی و تردامني رنگ آمیزجمله

  
   دربند تا مردانه واری به مدل

  ی سالوس و تقوا بشکنگردن
  

   کن چو حافظ تا مگري و جهدخیز



 ۴٣٨

  ی معشوق افکني در پاخویشتن
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  ی از ابر بهمنچکد ی است و ژاله مصبح
  ی صبوح ساز و بده جام یک منبرگ

  
  ام بیار  افتادهی و منی بحر مایدر

  ی و منی تا خالص بخشدم از ماییم
  

   پیاله خور که حالل است خون اوخون
  ی کار یار باش که کاریست کردندر

  
   به دست باش که غم در کمین ماستیساق

  یزن یره که م نگاه دار همین مطرب
  

   ده که سر به گوش من آورد چنگ و گفتیم
  ی بگذران و بشنو از این پیر منحنخوش

  
   بدهی رندان که مينیاز ی به بیساق
  ی هوالغنی ز صوت مغني بشنوتا
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  ی که در کشتن ما هیچ مدارا نکنيا
  ی و محابا نکني و سرمایه بسوزسود

  
  دارند بال زهر هالهل دردمندان

  ی این قوم خطا باشد هان تا نکنقصد



 ۴٣٩

  
   ما را که توان برد به یک گوشه چشمرنج

  ی انصاف نباشد که مداوا نکنشرط
  

   ما چو به امید تو دریاست چرادیده
  ی بر لب دریا نکني تفرج گذربه

  
   هر جور که از خلق کریمت کردندنقل
  یها نکن  صاحب غرضان است تو آنقول

  
   زاهديشاهد ما ا تو گر جلوه کند بر
  ی و معشوق تمنا نکنی خدا جز ماز

  
   چو محرابش بري سجده به ابروحافظا

  ی ز سر صدق جز آن جا نکنی دعایکه
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  ی این نکته که خود را ز غم آزاده کنبشنو
  ی ننهاده کني گر طلب روزي خورخون

  
   شدی گل کوزه گران خواهآخراالمر

  یپر از باده کن فکر سبو کن که حالیا
  

   که بهشتت هوس استی از آن آدمیانگر
  ی زاده کني چند پري ای با آدمعیش

  
   بزرگان نتوان زد به گزافي بر جاتکیه

  ی همه آماده کنی اسباب بزرگمگر
  



 ۴۴٠

   خسرو شیرین دهناني باشدت ااجرها
  ی فرهاد دل افتاده کني سوی نگاهگر

  
   رقم فیض پذیرد هیهاتی کخاطرت

  یپراگنده ورق ساده کن از نقش مگر
  

   حافظي خود گر به کرم بازگذارکار
  ی بسا عیش که با بخت خداداده کنيا

  
   خواجه جالل الدین کنی صبا بندگيا

  ی جهان پرسمن و سوسن آزاده کنکه
  
  
  482    غزل شماره
  

  یکن ی نمي عشق گذاري دل به کويا
  یکن ی نمي و کاري جمع داراسباب

  
  یزن ی نمی حکم در کف و گویچوگان

  یکن ی نمي ظفر به دست و شکارباز
  

   اندر جگر تو رازند ی خون که موج ماین
  یکن ی نمي نگاري کار رنگ و بودر

  
   از آن نشد دم خلقت که چون صبامشکین

  یکن ی نمي دوست گذاري خاك کوبر
  

   آستین گلي کز این چمن نبرترسم
  یکن ی نمي گلشنش تحمل خارکز

  
  ه مدرج است آستین جان تو صد نافدر



 ۴۴١

  یکن ی نمي طره یاري را فداوان
  

   به خاكی افکنی لطیف و دلکش و مساغر
  یکن ی نمي خماري اندیشه از بالو

  
   پادشاه وقتی برو که بندگحافظ

  یکن ی نمي تو بارکنند ی جمله مگر
  
  
  483    غزل شماره
  

  ی در سرزمیني ره روسحرگه
  ی این معما با قرینگفت یهم

  
  آن گه شود صاف شراب ی صوفي اکه

  ی در شیشه برآرد اربعینکه
  

   زان خرقه بیزار است صد بارخدا
  ی صد بت باشدش در آستینکه

  
   استنشان ی بی گر چه ناممروت
  ی عرضه کن بر نازنینينیاز

  
   خرمني داراي باشد اثوابت

  ی بر خوشه چینی کنی رحماگر
  

   نشاط عیش در کسبینم ینم
  ی نه درد دینی درمان دلنه

  
   تیره شد باشد که از غیبها درون

  ی برکند خلوت نشینیچراغ



 ۴۴٢

  
   نباشدی انگشت سلیمانگر
  ی خاصیت دهد نقش نگینچه

  
   چه رسم خوبان تندخوییستاگر

  ی باشد گر بسازد با غمینچه
  

   میخانه بنما تا بپرسمره
  ی خویش را از پیش بینمال

  
   حافظ را حضور درس خلوتنه

  ی دانشمند را علم الیقیننه
  
  

  484    ل شمارهغز
  

  ی به هوس بنشینی مگر بر لب آبتو
  ی همه از خود بینی نه هر فتنه که بینور

  
   بنده بگزیده اوی که تویی خدایبه
  ی نگزینی بر این چاکر دیرینه کسکه

  
   نیستی امانت به سالمت ببرم باکگر
  یدین ی سهل بود گر نبود بی دلیب

  
   و شرم تو را خسرو مه رویان کردادب

  ی بر تو که شایسته صد چندینآفرین
  

   با خاری گل که نشستي از لطف تو اعجب
  یبین ی مصلحت وقت در آن مظاهرا

  



 ۴۴٣

   بر جور رقیبت چه کنم گر نکنمصبر
  ی را نبود چاره بجز مسکینعاشقان

  
   به هوایت ز گلستان برخاستی صبحباد
  یتر از نسرین  تو خوشتر ز گل و تازهکه

  
  پ و راست از چي سرشکم نگري بازشیشه

  ی بنشینی بر این منظر بینش نفسگر
  

   از بنده مخلص بشنوغرض ی بیسخن
  ی که منظور بزرگان حقیقت بینيا

  
   چو تو پاکیزه دل و پاك نهادینازنین
  ی آن است که با مردم بد ننشینبهتر

  
   این اشک روان صبر و دل حافظ بردسیل

  ی بینی الطاقه یا مقله عینبلغ
  

   شمع چگلي ایش و سرکی بدین نازکتو
  ی خواجه جالل الدینی بندگالیق

  
  
  485    غزل شماره
  

  ي سایه ابر است و بهار و لب جوساقیا
  ي خود تو بگوی نگویم چه کن ار اهل دلمن

  
   خیزآید ی از این نقش نمی یک رنگيبو

  ي ناب بشوی به می آلوده صوفدلق
  

   طبع است جهان بر کرمش تکیه مکنسفله



 ۴۴۴

  يقدم از سفله مجو جهان دیده ثبات يا
  

   نصیحت کنمت بشنو و صد گنج ببردو
  ي در عیش درآ و به ره عیب مپواز

  
   به بهاري آن را که دگربار رسیدشکر
  ي بنشان و ره تحقیق بجوی نیکبیخ

  
   آینه را قابل سازی جانان طلبيرو

  ي نه هرگز گل و نسرین ندمد ز آهن و روور
  

  گوید ی که بلبل به فغان مي بگشاگوش
  ي تقصیر مفرما گل توفیق ببواجهخو

  
  آید ی ریا مي از حافظ ما بویگفت
  ي بوي بر نفست باد که خوش بردآفرین

  
  
  486    غزل شماره
  

  ي ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوبلبل
  ي دوش درس مقامات معنوخواند یم

  
   نمود گلی بیا که آتش موسییعن
  ي از درخت نکته توحید بشنوتا

  
  يد و بذله گو باغ قافیه سنجنمرغان

  ي پهلويها غزل شماره خورد به ی خواجه متا
  

   جز حکایت جام از جهان نبردجمشید
  ي دل مبند بر اسباب دنیوزنهار



 ۴۴۵

  
   قصه عجب شنو از بخت واژگوناین
  ي را بکشت یار به انفاس عیسوما

  
   و خواب امنی وقت بوریا و گدایخوش

  ي عیش نیست درخور اورنگ خسروکاین
  

  خانه مردم خراب کرد به غمزه چشمت
  يرو ی مباد که خوش مست ممخموریت

  
   سالخورده چه خوش گفت با پسردهقان

  ي نور چشم من بجز از کشته ندرويکا
  

   مگر وظیفه حافظ زیاده دادیساق
  ي گشت طره دستار مولوکشفته

  
  
  487    غزل شماره
  

  ي بکوش که صاحب خبر شوخبر ی بيا
  ي راهبر شوی کی راهرو نباشتا

  
   مکتب حقایق پیش ادیب عشقدر
  ي پدر شوي پسر بکوش که روزي اهان

  
  ي از مس وجود چو مردان ره بشودست
  ي و زر شوی عشق بیابي کیمیاتا

  
   و خورت ز مرتبه خویش دور کردخواب

  ي خواب و خور شوی به خویش که بی گه رسآن
  



 ۴۴۶

   نور عشق حق به دل و جانت اوفتدگر
  ي کز آفتاب فلک خوبتر شوباهللا

  
   دم غریق بحر خدا شو گمان مبریک

  ي تر شوي آب هفت بحر به یک موکز
  

   تا سرت همه نور خدا شودي پااز
  ي پا و سر شوی راه ذوالجالل چو بدر

  
   خدا اگر شودت منظر نظروجه

  ي نماند که صاحب نظر شوی پس شکزین
  

   تو چو زیر و زبر شودی هستبنیاد
  ي دل مدار هیچ که زیر و زبر شودر

  
   وصال است حافظاير سرت هوا دگر

  ي که خاك درگه اهل هنر شوباید
  
  
  488    غزل شماره
  

  ی هاتف میخانه به دولتخواهسحرم
  ی که دیرینه این درگاهي بازآگفت

  
   جم جرعه ما کش که ز سر دو جهانهمچو

  ی جام جهان بین دهدت آگاهپرتو
  

   در میکده رندان قلندر باشندبر
  یهنشاه ستانند و دهند افسر شاکه

  
  ي زیر سر و بر تارك هفت اختر پاخشت



 ۴۴٧

  ی قدرت نگر و منصب صاحب جاهدست
  

   ما و در میخانه که طرف بامشسر
  ی فلک بر شد و دیوار بدین کوتاهبه

  
   خضر مکنی همرهی این مرحله بقطع

  ی است بترس از خطر گمراهظلمات
  

   دلي سلطنت فقر ببخشند ااگرت
  یه ملک تو از ماه بود تا ماکمترین

  
   زدن از دست مدهی دم فقر ندانتو

  ی و مجلس تورانشاهی خواجگمسند
  

   از این قصه بداری خام طمع شرمحافظ
  یخواه ی چیست که فردوس برین معملت

  
  
  489    غزل شماره
  

  ی در رخ تو پیدا انوار پادشاهيا
  ی فکرت تو پنهان صد حکمت الهدر

  
   تو بارك اهللا بر ملک و دین گشادهکلک
  یه آب حیوان از قطره سیاه چشمصد

  
   اهرمن نتابد انوار اسم اعظمبر

  ی هر چه خواهي آن توست و خاتم فرماملک
  

   حکمت سلیمان هر کس که شک نمایددر
  ی عقل و دانش او خندند مرغ و ماهبر



 ۴۴٨

  
  ی بر سر نهد کالهی ار چه گاه گاهباز

  ی قاف دانند آیین پادشاهمرغان
  

   آب که آسمانش از فیض خود دهدیتیغ
  ی منت سپاهی جهان بگیرد بتنها

  
   تو خوش نویسد در شان یار و اغیارکلک

  ی افسون عمر کاهی جان فزایتعویذ
  

   عزتي عنصر تو مخلوق از کیمیايا
  ی دولت تو ایمن از وصمت تباهي او

  
   از چشمه خراباتی بیار آبیساق

  یها بشوییم از عجب خانقاه  خرقهتا
  

  جامم تهیست ی پادشاها کز معمریست
  ی و از محتسب گواهي ز بنده دعواینک

  
   ز تیغت بر کان و معدن افتدي پرتوگر

  ی سرخ رو را بخشند رنگ کاهیاقوت
  

   دلت ببخشد بر عجز شب نشیناندانم
  ی از باد صبحگاهی حال بنده پرسگر

  
   زدی که برق عصیان بر آدم صفیجای
  یگناه ی بي را چگونه زیبد دعوما

  
   نامبرد یاه م چو پادشاهت گه گحافظ
  ی ز بخت منما بازآ به عذرخواهرنجش

  



 ۴۴٩

  
  490    غزل شماره
  

  ی همه دیر مغان نیست چو من شیدایدر
  ی گرو باده و دفتر جایی جایخرقه

  
   داردي که آیینه شاهیست غباردل
  ی صحبت روشن رایطلبم ی خدا ماز

  
   توبه به دست صنم باده فروشام کرده
  یای رخ بزم آری نخورم بی دگر مکه

  
   ار الف زد از شیوه چشم تو مرنجنرگس

  ی نابینایی اهل نظر از پنروند
  

   این قصه مگر شمع برآرد به زبانشرح
  ی نه پروانه ندارد به سخن پروایور

  
  ام از دیده به دامان که مگر  بستهها يجو

  ی باالیی کنارم بنشانند سهدر
  

   رخ دوستی باده بیاور که مرا بیکشت
  یاز غم دل دریای هر گوشه چشم گشت

  
   غیر مگو با من معشوقه پرستسخن

  ی نیست به کس پروایام ی و جام مي وکز
  

  گفت ی حدیثم چه خوش آمد که سحرگه ماین
  ی ترسایی با دف و نيا  در میکدهبر

  
   از این است که حافظ داردی مسلمانگر



 ۴۵٠

  ی امروز بود فردایی اگر از پآه
  
  
  491    غزل شماره
  

  ی ماه سیمایيبروام ا  چشم کردهبه
  یام جای  نقش بستهی سبزخطخیال

  
   مني هست که منشور عشقبازامید
  ی آن کمانچه ابرو رسد به طغرایاز

  
   ز دست بشد چشم از انتظار بسوختسرم
  ی سر و چشم مجلس آرایي آرزودر

  
   است دل آتش به خرقه خواهم زدمکدر
  ی تماشایکند ی ببین که که را مبیا

  
  ت ما ز سرو کنید روز واقعه تابوبه

  ی به داغ بلندباالیرویم ی مکه
  

  ام من درویش  دادهی دل به کسزمام
  ی نیستش به کس از تاج و تخت پروایکه

  
   آن مقام که خوبان ز غمزه تیغ زننددر

  ی اوفتاده در پایي مدار سرعجب
  

   که از رخ او ماه در شبستان استمرا
  ی بود به فروغ ستاره پروایکجا

  
   دوست طلبيه باشد رضا و وصل چفراق

  ی حیف باشد از او غیر او تمنایکه



 ۴۵١

  
   ز شوق برآرند ماهیان به نثاردرر
  ی سفینه حافظ رسد به دریایاگر

  
  
  492    غزل شماره
  

  ی خوش آشنایي چو بویسالم
  ی مردم دیده روشنایبدان

  
   چو نور دل پارسایانيدرود
  ی شمع خلوتگه پارسایبدان

  
  يبر جا از همدمان هیچ بینم ینم
  ی کجایی خون شد از غصه ساقدلم

  
   مغان رخ مگردان که آن جاي کوز

  ی مفتاح مشکل گشایفروشند
  

   جهان گر چه در حد حسن استعروس
  یوفای ی شیوه ببرد ی حد مز

  
   هستی خسته من گرش همتدل

  ی ز سنگین دالن مومیاینخواهد
  

  فروشند ی افکن کجا می صوفیم
  ی در تابم از دست زهد ریایکه

  
   چنان عهد صحبت شکستندرفیقان

  یست خود آشنای  نبودهی گویکه
  



 ۴۵٢

   نفس طامعي اي گر تو بگذارمرا
  ی کنم در گدایی پادشاییبس

  
   سعادتي کیمیابیاموزمت

  ی جدایی همصحبت بد جدایز
  

   حافظ از جور دوران شکایتمکن
  ی بنده کار خدایي تو ای دانچه

  
  
  493    غزل شماره
  

  ی از غم تنهای پادشه خوبان داديا
  ی تو به جان آمد وقت است که بازآیی بدل

  
  ماند ی گل این بستان شاداب نمدایم

  ی ضعیفان را در وقت توانایدریاب
  

  کردم ی گله زلفش با باد همدیشب
  ی بگذر زین فکرت سودایی غلطگفتا

  
  رقصند ی باد صبا این جا با سلسله مصد
  ی دل تا باد نپیمایي است حریف ااین

  
   دور از تو چنانم کردي و مهجوریمشتاق
  ی دست بخواهد شد پایاب شکیبایکز

  
   رب به که شاید گفت این نکته که در عالمیا

  ی به کس ننمود آن شاهد هرجایرخساره
  

   نیستی تو رنگي روی چمن گل را بیساق



 ۴۵٣

  ی خرامان کن تا باغ بیارایشمشاد
  

  ی درد توام درمان در بستر ناکاميا
  یس در گوشه تنهای یاد توام موني او

  
   دایره قسمت ما نقطه تسلیمیمدر

  ی حکم آن چه تو فرمایی آن چه تو اندیشلطف
  

   نیستي خود در عالم رندي خود و رافکر
  ی و خودرایی است در این مذهب خودبینکفر

  
   دهی دایره مینا خونین جگرم مزین

  ی حل کنم این مشکل در ساغر مینایتا
  

  وصل آمد خوش ي شب هجران شد بوحافظ
  ی عاشق شیدایي مبارك باد اشادیت

  
  
  494    غزل شماره
  

  ی دل گر از آن چاه زنخدان به درآیيا
  ی زود پشیمان به درآیي جا که روهر

  
   گوشی دار که گر وسوسه عقل کنهش
  ی صفت از روضه رضوان به درآیآدم

  
   فلکت دست نگیردی که به آبشاید

  ی تشنه لب از چشمه حیوان به درآیگر
  

   از حسرت دیدار تو چون صبحدهم ی مجان
  ی که چو خورشید درخشان به درآیباشد



 ۴۵۴

  
   چو صبا بر تو گمارم دم همتچندان

  ی غنچه چو گل خرم و خندان به درآیکز
  

   تیره شب هجر تو جانم به لب آمددر
  ی است که همچون مه تابان به درآیوقت

  
  يام از دیده دو صد جو  رهگذرت بستهبر
  یچون سرو خرامان به درآی بو که تو تا

  
   مکن اندیشه که آن یوسف مه روحافظ

  ی و از کلبه احزان به درآیبازآید
  
  
  495    غزل شماره
  

  یجوی ی خواه و گل افشان کن از دهر چه میم
  یگوی ی گفت سحرگه گل بلبل تو چه ماین

  
   رای به گلستان بر تا شاهد و ساقمسند

  یی و گل بوی نوشی می و رخ بوسي گیرلب
  

   خرامان کن و آهنگ گلستان کنشمشاد
  ی سرو بیاموزد از قد تو دلجویتا

  
   غنچه خندانت دولت به که خواهد دادتا
  یروی ی شاخ گل رعنا از بهر که ميا

  
   که بازارت پرجوش خریدار استامروز

  ی از مایه نیکویی و بنه گنجدریاب
  



 ۴۵۵

   در رهگذر باد استی شمع نکورویچون
  یشمع نکوروی بربند از ي هنرطرف

  
   طره که هر جعدش صد نافه چین ارزدآن

  ی بوییش ز خوش خویي اگر بودي بودخوش
  

   در گلشن شاه آمدی مرغ به دستانهر
  ی گویغزل شماره حافظ به ي به نواسازبلبل

 


